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ПОЗДРАВНА РЕЧ

У тре нут ку ка да при сту па бе се ди, хи по те тич ни но во и за -
бра ни ре дов ни члан Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти те -
шко да хи та сво јим на уч ним или умет нич ким вр хун ци ма. Сва
је при ли ка (па и ло ги ка) да је та мо већ био, па се по сле на -
пор ног успо на крат ко трај но од ма ра на вр ху или се, што је још
ве ро ват ни је, по ла ко спу шта. Упра во због то га, бе се да на ко ју
у јед ном тре нут ку ака де мик сти че пра во има зе мља ни укус
те ста мен тар но сти, укус ко нач ног сво ђе ња ра чу на. Ишао бих
и ко рак да ље и бе се ду де фи ни сао мно го ви ше као не хо тич но
на мет ну ту ка зну, не го као ка кву по част. У нај бла же ре че но је -
сен соп стве ног жи во та, од ака де ми ка се тра жи да у три де се так
ми ну та ис це де су шти ну сво јих жи вот них на по ра, на све тло
да на из не су есен ци ју сво јих хте ња у де це ни ја ма ко је бе се ди
прет хо де. И док дру ги мо гу да све чар ски пре те ру ју и улеп -
ша ва ју сли ку бе сед ни ка, она или он на то не ма пра во. Шта -
ви ше, као у не ком муч ном чи ну ауто ег зор ци зма, бе сед ни ци
су ду жни да се су о че са соп стве ним од ра зом у огле да лу, том
рав но ду шном и су ро вом спра вом, ко ја по ред обри са успе ха у
цр та ма ли ца под ра зу ме ва и ожиљ ке по ра за, не у спе ха и соп -
стве не огра ни че но сти. У та квом су о ча ва њу, да се по зо вем на
соп стве но ис ку ство, чо век и не хо ти це пре бле ди.

Но вом еди ци јом Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти,
ин сти ту ци ји бе се да ње них чла но ва од у зи ма се и по след њи
да шак ла пи дар но сти. Нео по зи во шћу пи са них зна ко ва, бе се -
де по ста ју де фи ни ти ван (јер „ни шта не иш че за ва“ или „ру -
ко пи си не го ре“) траг не чи јег по сто ја ња и ра да, не што по пут
ру ко пи са не хи по те ке ко ју за ла же мо у пре у зи ма њу ду га пре -
ма сре ди ни ко ја нас је из не дри ла, ду га ко ји је те шко вра ти ти
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и ко ји оп те ре ћу је сва ког ака де микa од тре нут ка ка да пре ђе
праг Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти. Али, ако по кре та ње
еди ци је бе се да у овом тре нут ку мо жда и ни је пра ће но пу ном
све шћу о од го вор но сти ко ју овај по ду хват зах те ва, искре но
ве ру јем да ће он у вре ме ни ма ко ја нас че ка ју би ти убе дљив
траг и све до чан ство о оно ме што је у Срп ској ака де ми ји на у -
ка и умет но сти и да ље нај вред ни је – ње ним чла но ви ма.

Академске беседе16



О ПРИ СТУП НИМ БЕ СЕ ДА МА
СРП СКИХ АКА ДЕ МИ КА

1.

Пам ти мо као да је би ло не дав но ка ко смо пре пе де се так го -
ди на, док смо сту ди ра ли, има ли на ви ку да иде мо на ви ше фа -
кул те та, удру же ни по чу ве њу и до бром гла су, да слу ша мо пре -
да ва ња. Ни је нам би ло нај ва жни је да ли го во ре исто ри ча ри,
прав ни ци, фи ло зо фи, ле ка ри, фи зи ча ри, ин же ње ри или ту ма чи
књи жев но сти. Би ло нам је при влач но ка ко го во ре, ка ко би ра ју
реч и по крет ко ји реч пра ти, по глед и ма ли осмех као до да так,
ра спон у гла су и све што мо же без на по ра да узи ма па жњу. Ишли
смо да слу ша мо пе сни ке – Де сан ку у пу ној Са ли хе ро ја, Јев ту -
шен ка у ве ли кој дво ра ни Ко лар ца. Је дан од нас је дан и ноћ, два -
де сет и че ти ри са та, без пре стан ка, ре ци то вао сти хо ве што их је
знао на па мет, не по на вља ју ћи пе сме, и стал но имао до ста слу -
ша ла ца: не због ре кор да но због оби ча ја да се по е зи ја во ли.

Са че ки ва ли смо Ан дри ћа у шет њи да ма кар дир не мо ру -
кав ње го вог ман ти ла. Слу ша ли смо Цр њан ског ка да се вра тио
из Лон до на и у Ко лар цу, пред пу но све та, ре као:

„Са овог ме ста сам го во рио пре три де сет го ди на. Па да
на ста ви мо!“

Ка да је наш про фе сор иза бран за пред сед ни ка СА НУ, ус -
пе ли смо да чу је мо и ака дем ске бе се де, да бу де мо на све ча ним
про гла ше њи ма ре дов них чла но ва.

Ова кво се ћа ње је са оправ да њем на по чет ку, јер хо ће да
са оп шти: ра ни је се ви ше не го сад це ни ла го вор нич ка реч, ви -
ше јој се ве ро ва ло, но си ла је не што за вет но у се би, због ње
смо би ли ра до зна ли ји, го то во све стра ни, урав но те же ни у зна -
њу, ула зи ли кроз те сна вра та на ши ро ки про стор, не го ва ли
ве шти ну пре но ше ња ле пих ре че ни ца. То нас је др жа ло где
јесмо и у исти мах вра ћа ло уна траг, у ар хај ско, у вре ме на о
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ко ји ма смо до зна ва ли ка ко су љу ди, са мот ни, у ду гим но ћи -
ма, у сне гу и ме ћа ви, има ли глав ни за го вор у при по ве да њу и
пе сми, и за то је два че ка ли да чу ју не ко га ко уме да ве зе при чу
и по пе ва де се те рац. Та ко се из го во ре на реч ди за ла, до би ја ла
ви ша зна че ња и уло ге.

На књи жев ним сту ди ја ма, учи ли смо на па мет „Пје сму
над пје сма ма“, за љу бав и за ис пит, а је ван ђељ ску „Бе сје ду
на го ри“, по свом из бо ру и кри шом. По ве ро ва ли смо да име -
ни ца бе се да по ти че из Све тог пи сма, ода кле смо на ра зним
ме сти ма оста вља ли оту да пре пи са не ре че ни це:

„Ни ко не мо же два го спо да ра слу жи ти.“
„Све да кле што хо ће те да чи не ва ма љу ди, чи ни те и ви

њи ма.“
По на вља ли смо по сло ви це и са вре ме не из ре ке, на глас и

отре си то, као да при твр ђу је мо не чи ји дав но уста но вље ни ка -
нон. Раз у ме ли смо да по та квом пра ви лу, не на пи са ном, уз ви ше -
на бе се да мо ра да има све чан тон, раз го вет ну и пре ци зну реч,
до бро огла ше но сва ко сло во у њој, гу сту ми сао, при ро дан ре -
до след иде ја, осми шље ну по ру ку, не на ме тљи ву, и по ен ту за
пам ће ње. То ме ви чан бе сед ник има и про ве ре не ста во ве о те -
ми ко ју је иза брао. Про на ла зи на чи не да скри ва се бич ност.
Сми ру је са мо хва лу и за слу ге бли жњих, али их и не оста вља
под ка ме ном. Уме да лич но пре тво ри у за јед нич ко. У истом
за хва ту об у зи ма ви ше срод них по ја ва. Не оста вља их за кло ње-
не и не до ре че не. Ако су по не где и та кве, осве тља ва их фи но
на ђе ним на го ве шта ји ма. Бе се де од да ра се го во ре сто је ћи. Та -
кве бе се де се го во ре и слу ша ју у јед ном да ху. 

Ме ђу тим, бе се дом се већ ду го на зи ва и сва ко струч но, на -
уч но, про на ла зач ки ле ко ви то, ра зло жно и по ре гу ли спре мље -
но ка зи ва ње на све ча ном ску пу, раз ли чи то од по на вља них
пре да ва ња, из ве шта ја и кли ше ти ра них из ла га ња. 

Све смо то са зна ли и схва ти ли да је нај при јат ни ја бе се да
при мер ено са же та, да је са же тост ње на до бра осо би на. Не мо -
же, да кле, ка зи ва ње би ти отег ну то и мли та во, а исто вре ме но
ефект но и уз бу дљи во. Вешт бе сед ник јед на ко па зи и ка ко
гово ри и шта го во ри. У то ме је глав ни сми сао сва ког јав ног
са оп шта ва ња.

2.

Ка да је 5. но вем бра 2015. Скуп шти на СА НУ иза бра ла, из
сво јих осам оде ље ња, пет на ест но вих ре дов них чла но ва, с ра -
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ни је одо бре ним пред ло гом да њи хо ве при ступ не бе се де бу ду
об ја вље не на истом ме сту, у по себ ном збор ни ку, у пр вом ње -
го вом бро ју, па жљи ви је но ина че по че ли смо да при ку пља мо
чи ње ни це за исто ри јат ака дем ских бе се да. По треб но је од мах
ре ћи да се име Срп ске ака де ми је на у ка у зва нич ним спи си ма
по ми ње пре 175 го ди на, ка да је осни ва но Дру штво срп ске сло-
ве сно сти (ДСС). Та да су, 1841. го ди не, Јо ван Сте ри ја По по -
вић и Ата на си је Ни ко лић, про фе со ри Ли це ја, под не ли мол бу,
пред лог ста ту та, из гра ви ра ни пе чат и све што је по треб но да
се осну је Срп ска на у ка ака де ми ја у Кња жев ству Ср би је. За то
је та кво име оста ло на пе ча ту, а одо брен рад ДСС. Устав Дру -
штва је до нео и пр вих осам ре дов них чла но ва име но вао Кнез
Ми ха и ло. Основ ни циљ Дру штва био је да бри га о срп ском
је зи ку и све му вред ном што на срп ском је зи ку на ста је бу де
стал на, да срп ска на у ка тог до ба има сво ју тер ми но ло ги ју. Од
1864. де лу је Срп ско уче но дру штво (СУД) са истим и још ам -
би ци о зни јим про гра мом. Оба дру штва су има ла ре дов на гла си -
ла с при ло зи ма сво јих чла но ва, ко ји на кон из бо ра ни су има ли
оба ве зу да др же при ступ не бе се де.

Из Дру штва срп ске сло ве сно сти и Срп ског уче ног дру штва
раз ви ла се и сво јим ра дом се об ли ко ва ла Срп ска кра љев ска
ака де ми ја (СКА), осно ва на 1886. У пр вом ста ву че тр на е стог
чла на Основ ног за ко на из исте го ди не, уста но вље не су при -
ступ не бе се де срп ских ака де ми ка:

„Иза бра ни Ака де мик по ста је тек од оног ча са чла ном Ака-
де ми је и сту па у ње зи на пра ва, кад на све ча ном ску пу бу де
про гла шен и кад из обла сти оне Ака де ми је за ко ју је иза бран
про чи та сво ју рас пра ву или из ло жи сво је умет нич ко де ло.“

Пред ви ђе но је, та ко ђе, да ака де ми ци „ко ји ни су срп ски
гра ђа ни“, ко ји жи ве ван Ср би је, ша љу „са мо из ја ву ко јом се
при ма ју члан ства Ака де ми је“, а да се њи хо ва из ја ва огла ша -
ва на све ча ном ску пу.

Пре ма то ме, до пи сник је до би јао зва ње пра вог чла на и
сти цао усло ве да од лу чу је и би ва би ран на ру ко во де ћа ме ста
тек по сле ка зи ва ња при ступ не бе се де и све ча ног про гла ше ња.
Срп ска кра љев ска ака де ми ја има ла је у свом са ста ву че ти ри
раз де ла: Ака де ми ју при род них на у ка, Ака де ми ју фи ло зоф ских
на у ка, Ака де ми ју дру штве них на у ка и Ака де ми ју умет но сти.
Та кве че ти ри де о ни це су чи ни ле це ли ну и има ле је дин стве -
ну упра ву, пред сед ни ка и оста ле ча сни ке. Пред сед ни штво
АВ НОЈ-а је 1945. уки ну ло име Срп ске кра љев ске ака де ми је.
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За кон о Срп ској ака де ми ји на у ка (САН) до нет је 1947. и ни је
имао од ред бу о ака дем ској бе се ди. Са да шње име Срп ске ака -
де ми је на у ка и умет но сти (СА НУ) уста но вље но је 1960. иако
је, као што је ре че но, Ака де ми ја умет но сти по сто ја ла у СКА.
Пре ма тра ди ци о нал ном ре до сле ду че ти ри ака де ми је у СКА
уста љен је ре до след оде ље ња у СА НУ, у чи јем рад ном са ста -
ву су до пи сни и ре дов ни чла но ви, ко ји сво ја пра ва сти чу на
дан из бо ра, а об но вље не ака дем ске бе се де има ју це ре мо ни -
јал ни и сим бо лич ни зна чај.

3.

При ступ не бе се де срп ских ака де ми ка об ја вљи ва не су у
Гла су Ака де ми је, у по себ ној Спо ме ни ци, у гла си ли ма оде ље -
ња, из ван Ака де ми је или ни су штам па не.

Пр ви пред сед ник СКА Јо сиф Пан чић, ра ни ји пред сед ник
СУД, ни је др жао при ступ ну бе се ду, али је „са бо ле снич ког
одра“, три да на пред смрт, упу тио те ста мен тар ну по ру ку ака -
де ми ча ри ма да чу ва ју рав но прав ност свих на уч них обла сти
и срп ски је зик по Ву ко вом и Да ни чи ће вом пра ви лу.

На по чет ку је за про гла ше ње пра вих чла но ва СКА од ре -
ђи ван по се бан дан, за сва ког по је ди нач но. Пр ви од њих је био
Сто јан Но ва ко вић, ка сни ји пред сед ник СКА, али ни је до шао да
ка же сво ју при ступ ну бе се ду о спа хи ја ма и чи тлук-са би ја ма.
Текст је про чи тао Ми лан Ку јун џић, као и на ред не го ди не свој
рад о во љи и сло бо ди. У СКА сво је при ступ не бе се де ка зи ва-
ли су и Јо ван Ђ. Ава ку мо вић о срп ској ста рој по ро ти, Алек сан-
дар Бе лић, пред сед ник с нај ду жим ман да том у Ака де ми ји
(1937–1960), о исто риј ском раз вит ку срп ског је зи ка, Ми ха и -
ло Валтро вић о ста рој срп ској цр кве ној умет но сти, Све ти слав
Ву ло вић о Бран ку Ра ди че ви ћу, Ми лу тин Га ра ша нин о по ли -
тич кој књи жев но сти, Ни ћи фор Ду чић о Све том Са ви, Иван
Ђа ја о бор би про тив хлад но ће, Вла дан Ђор ђе вић о Ко ра и су
и До си те ју, Ти хо мир Р. Ђор ђе вић о по ре клу на ки та и оде ла,
Јо ван М. Жу јо вић о вул ка ни ма и по след њим мо ри ма у Ср би -
ји, Јо ван Ер де ља но вић о срп ским пле мен ским пре да њи ма,
Љу бо мир Јо ва но вић о Ле то пи су по па Ду кља ни на, Сло бо дан
Јо ва но вић о уста во бра ни те љи ма и њи хо вој вла ди, Си ма Ло -
за нић о аро ма тич ним ди ти о кар бо на ти ма, То ми слав Ма ре тић о
Ка чи ће вом де се тер цу, Че до миљ Ми ја то вић о Је ле ни Бал шић,
кће ри Кне за Ла за ра, Ми лу тин Ми лан ко вић о ка лен да ру зе -
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мљи не про шло сти, Ми лан Ђ. Ми ли ће вић о На род ној би бли о -
те ци, Ди ми три је Не шић о јед ној Лајб ни цо вој ме то ди, Вла ди мир
Т. Пет ко вић о тек тон ском скло пу ис точ не Ср би је, Ми ха и ло
Пе тро вић о ма те ма тич кој те о ри ји ак ти ви те та, Бра ни слав Пе -
тро ни је вић о за ко ну ко ре ла ци је и не ко ре ла тив ном раз ви ћу,
Бог дан По по вић о при де ви ма у фран цу ском и дру гим је зи ци ма,
Па вле По по вић о ју го сло вен ској књи жев но сти као це ли ни,
Ни ко ла Ра дој чић о срп ским са бо ри ма у сред њем ве ку, Ми лан
Ре ше тар о нај ста ри јем ду бро вач ком го во ру, Јо ван Ри стић о
Ран кеу и осло бо ђе њу Ср би је, Ста но је Ста но је вић о по стан ку
срп ског на ро да, Љу бо мир Сто ја но вић о ин ди ви ду а ли са њу
срп ског је зи ка, Вла ди мир Ћо ро вић о бо сан ској др жа ви у
сред њем ве ку, Јо ван Цви јић о пла ни на ма на Бал ка ну...

Ма ти ја Бан је го во рио о Ива ну Гун ду ли ћу, Јо ван Ду чић о
Иву Вој но ви ћу, Јо ван Јо ва но вић Змај сво ју пе сму, Си мо Ма та -
вуљ о са вре ме ним при по вет ка ма, уз чи та ње „Ца ра Ду ки ли ја -
на“, Љу бо мир П. Не на до вић о ути ца ју по е зи је на чо ве чан -
ство, Бра ни слав Ну шић о Сте ри ји, Мар ко Му рат о сли кар ству
ста рог Ду бров ни ка. Да во рин Јен ко је огла сио сво је увер ти ре
„Ми лан“ и „Срп ки ња“, Ђор ђе Јо ва но вић из ло жио ва јар ске
ра до ве, а сли ке Па ја Јо ва но вић (два пу та про гла ша ван), Урош
Пре дић, Сте ван То до ро вић.

При ступ не ака дем ске бе се де ни су ка зи ва ли Ла за Ко стић
и Сте ван Сре мац, јер су иза бра ни ка сно, као и Ми лан Ра кић,
јер због бо ле сти ни је ус пео да за вр ши свој рад о Љу би Не на -
до ви ћу.

Ми хај ло Пу пин иза бран је за до пи сног чла на СКА 1912. 
Пре ма пра ви ли ма СКА чла но ви ко ји су жи ве ли из ван Ср -

би је про гла ша ва ни су за ака де ми ке по сле чи та ња њи хо вих
из ја ва о са гла сно сти. Та ко су за пра ве чла но ве про гла ше ни
Вал та зар Бо ги шић, Ва тро слав Ја гић, Франц Ми кло шич, Ила -
ри он Ру ва рац и Ни ко ла Те сла, ко ји је по слао ова кву де пе шу:

„Ваш ју че ра шњи те ле грам до нео ми је вест да сте ме
при ми ли у ва ше не у мр ло дру штво као пра вог чла на. То је рет -
ка и ве ли ка част ко ју ду бо ко осе ћам и пот пу но це ним и при -
мам с по но сом и за хвал но сти у на ди да ће се то ком вре ме на
сма тра ти бо ље за слу же на.“

4.

По сле уки да ња име на Срп ске кра љев ске ака де ми је, пре но-
вог за ко на, при ме њи ван је Основ ни за кон из 1886, „јер ње го ве
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од ред бе о ра ду ака де ми је ни су би ле у су прот но сти с тек о ви -
нама на род но о сло бо ди лач ке бор бе“, па су 24. ја ну а ра 1946.
при ступ не бе се де одр жа ли Иво Ан дрић и Вељ ко Пе тро вић,
иза бра ни за пра ве чла но ве пре ра та. Ан дри ће ва бе се да има
на слов „О Ву ку као пи сцу“. Ис ти чу ћи да је Вук „моћ ни пи -
сац ре а лист пре ре а ли зма“ и бо рац чи ја је де ви за би ла „Не да
се. Али ће се да ти!“ Ан дрић је на во дио при ме ре Ву ко ве про -
зе, на ро чи то из Срп ског рјеч ни ка. Вељ ко Пе тро вић је чи тао
пе сму „Ми сао“ и ди ја лог у сти хо ви ма „Гу слар код Мил то на“.
Би ле су то по след ње ака дем ске бе се де из го во ре не по кра љев -
ском за ко ну.

Ка сни је, од 1948. до 1971, у Срп ској ака де ми ји на у ка и
Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти, при ре ђи ва ни су све ча ни
ску по ви по во дом из бо ра но вих ре дов них и до пи сних чла но ва.
Ка ко ни су има ли оба ве зу да ка зу ју при ступ не бе се де, у име
свих по не ко би одр жао по здрав ни го вор. Из ве шта ји о то ме
нај пре су штам па ни у Гла сни ку, по том у Спо ме ни ци са до ста-
вље ним при ло зи ма но вих – и ре дов них и до пи сних чла но ва.
Од 1971. ре дов ни чла но ви ка зу ју при ступ не бе се де на све ча -
ним ску по ви ма, а до пи сни чла но ви са оп ште ња у сво јим оде -
ље њи ма. Бе се де се об ја вљу ју у Гла су СА НУ. Та ква прак са
одр жа на је до да нас, али се у оде ље њи ма по сту па раз ли чи то
и ни су све бе се де об ја вље не.

Због про ме ње них за кон ских од ред би у по сле рат ним го -
ди на ма (и због дру гих раз ло га) сво је при ступ не бе се де ни су
има ли или умет нич ке ра до ве ни су при ка зи ва ли ака де ми ци
Ђор ђе Ан дре је вић Кун, Сто јан Ара ли ца, Ди ми три је Бог да но -
вић, Ми лан Бог да но вић, Ми лан Бу ди мир, Ми ло је Ва сић, Ве -
ли бор Гли го рић, Алек сан дар Де ро ко, Јо ван Ђор ђе вић, Или ја
Ђу ри чић, Јо ван Ка ра ма та, Ра ди вој Ка ша нин, Пе тар Ко лен дић,
Пе тар Ко њо вић, Ђор ђе Ла за ре вић, Бо ри во је Ж. Ми ло је вић,
Ми ло Ми лу но вић, Ге ор ги је Остро гор ски, Ко ста Пет ко вић,
Ста ној ло Ра ји чић, То ма Ро сан дић, Па вле Са вић, Си ни ша
Стан ко вић, Сре тен Сто ја но вић, Јор јо Та дић, Ко ста То до ро -
вић, Сте ван Хри стић, Ва са Чу бри ло вић, Ан дри ја Штам пар и
дру ги. Иси до ра Се ку лић је с Мо шом Пи ја де го во ри ла у име иза -
бра них ре дов них чла но ва 1950, а Ду шан Ка на зир 1968. Иси до -
ри на реч је об ја вље на, Ка на зи ро ва ни је. Ми ха и ло Ла лић и
Бран ко Ћо пић ни су го во ри ли на све ча ном ску пу 1968, али су
да ли при по вет ке за Спо ме ни цу.

Из вре мен ског ра спо на у ко јем су ака дем ске бе се де опет
уста но вље не, од 1971. до ску па по во дом из бо ра 2012, ка да
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при ступ не бе се де ни су би ле за кон ска оба ве за, ка да је по себ ном
од лу ком ре ше но да се чу ва тра ди ци ја, а по том и да ака де ми ци
до би ја ју по ве ље о члан ству, са свих све ча но сти из тог пе ри о-
да, ода бра ли смо, као илу стра ци ју, по на уч ним и умет нич ким
обла сти ма, име на и те ме при ступ них бе се да пре ми ну лих ака -
де ми ка. И у та квом су же ном из бо ру мо же се ла ко на слу ти ти
це ло ви та де лат ност СА НУ, а име ник ко ји са оп шта ва мо је сте
ујед но и све ча ни по мен. Та то мир Ан ђе лић је у сво јој при ступ -
ној бе се ди го во рио о раз во ју ме ха ни ке у Ср би ји, Ра до слав
Ан ђус о кри о фи зи о ло шким гра ни ца ма жи во та, Ми лан Бар тош
о на у ци у ме ђу на род ним од но си ма, Јо ван Бе лић о зо о тех нич -
кој на у ци, Ра ди во је Бе ро вић о ше ћер ној бо ле сти, Жи во јин
Бум ба ши ре вић о ди јаг но зи хе мо фи ли је, Дра го мир Ви то ро вић
о ке ро ге ни ма, Ми о мир Ву ко бра то вић о ди на мич ким си сте ми -
ма, Ире на Гриц кат-Ра ду ло вић о лек си ко гра фи ји, Алек сан дар
Де спић о по ја ви ре зо нан це, Бо жи дар Ђор ђе вић о ин фарк ту
ми о кар да, Во ји слав Ј. Ђу рић о сли ци и исто ри ји у сред њо ве -
ков ној Ср би ји, Во ји слав М. Ђу рић о Ра до ју До ма но ви ћу, Ми -
лош Н. Ђу рић о дру штве ним ре фор ма ма Спар те, Ми ха и ло
Ђу рић о древ ној фи ло зоф ској иде ји, Мар ко Ер це го вац о тер мич -
ком мо де ло ва њу Па нон ског ба зе на, Бран ко Же жељ о луч ном бе -
тон ском мо сту, Дра го љуб Жи во ји но вић о Да гла су Вил со ну
Џон со ну, Мил ка Ивић о на чел ном и кон крет ном у је зи ку, Па -
вле Ивић о тер ми но ло ги ји сред њо ве ков них Ср ба, Ми о драг
Јо ви чић о уста ву и по ли тич кој мо ћи, Бо ри слав Јо ва но вић о
по хо ди ма Кел та на Грч ку, Сте ван Ка ра ма та о ге о ло шком ју го-
сло вен ском раз во ју, Сте ван Ко ич ки о ак це ле ра тор ским ин ста ла-
ци ја ма, Све то зар Ко ље вић о Ха мле ту, Зо ран Кон стан ти но вић
о ком па ра ти сти ци, Ђу ро Ку ре па о ма те ма ти ци и ал фа бе ту, Ра -
до мир Лу кић о фи ло зоф ским про бле ми ма пра ва, Звон ко Ма рић
о ту ма че њу квант не те о ри је, Алек сан дар Ма рин чић о Га у со -
вој функ ци ји, Ми ха и ло Мар ко вић о пој му људ ске сло бо де,
Де јан Ме да ко вић о срп ској об но ви у осам на е стом ве ку, Ни -
ко ла Ми ло ше вић о струк ту ри ду хов них тво ре ви на, Ву кић
Ми ћо вић о ор ган ској хе ми ји, Ко ста Ми ха и ло вић о еко ном -
ском по ло жа ју Ср ба у Ју го сла ви ји, Гој ко Ни ко лиш о чо ве ку у
мо дер ној ме ди ци ни, Вик тор Но вак о од но су ју го сло вен ске и
свет ске исто ри о гра фи је, Пре драг Па ла ве стра о срп ској књи -
жев но сти у ју го сло вен ској ци ви ли за ци ји, Вла ди мир Пан тић
о мо жда ним не у ро ни ма и ће ли ји хи по фи зе, Ми ро слав Пан -
тић о Ма ри ну Др жи ћу, Изи дор Па по о хи рур шком ле че њу
обо ле лог ср ца, Са ва Пет ко вић о ту мо ру бу бре га, Ми ла дин
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Пе ћи нар о еро зи ји и кон сер ва ци ји тла, Ми тар Пе ши кан о
исто риј ској ан тро по ни ми ји, Ђор ђе Сп. Ра до ји чић о по стан ку
срп ског на ро да и ње го ве фе у дал не др жа ве, Ра до ван Са мар џић
о Кан диј ском ра ту у срп ској исто ри ји, Ми ло је Са рић о фи зи о-
ло ги ји би ља ка, Вла ди мир Спу жић о алер гиј ским бо ле сти ма,
Дра го слав Сре јо вић о ка сно ан тич кој цар ској па ла ти, Ми ха и ло
Сте ва но вић о нор ми књи жев ног је зи ка, Вла ди слав Сте фа но вић
о кли нич кој не фро ло ги ји, Љу бо мир Та дић о по зи ву ин те лек -
ту ал ца, Јо ван Ту ца ков о ле ко ви том би љу, Си ма Ћир ко вић о
ста рој срп ској ди пло ма ти ји, Бо жи дар Фер јан чић о Ге ор ги ју
Остро гор ском, Во јин Шу ло вић о за че ћу и ра ђа њу као ме ди -
цин ском и дру штве ном про бле му…

Иван Ан тић, Ни ко ла До бро вић и Во ји слав Ко раћ бе се ди -
ли су о про сто ру и сли ка ма све та у ар хи тек ту ри. Јо ван Би је лић
је дао ре про дук ци ју за Спо ме ни цу, а сво је ра до ве су за све ча -
не ску по ве из ла га ли Ни ко ла Гво зде но вић, Пе тар Лу бар да, Пе -
ђа Ми ло са вље вић, Ра до мир Ре љић, Љу би ца Со кић, Мла ден
Ср би но вић, Ри сто Сти јо вић, Иван Та ба ко вић, Мар ко Че ле бо -
но вић…, Ми ћа По по вић др жао бе се ду „Умет нич ко де ло као
по след ња од бра на јед ног на ро да“, а Сто јан Ће лић: „Из ме на
сли ке све та“. О Ол ги Је врић про јек то ван је до ку мен тар ни
филм. Ми ха и ло Ву ко бра то вић је при ка зао два ста ва за гу дач ки
квар тет, Ен ри ко Јо сиф уз „Сно ви ђе ње“ ка зао и по хва лу тон -
ској пи сме но сти, Љу би ца Ма рић ка мер ну кан та ту, Ва си ли је
Мо кра њац део сим фо ни је, Ду шан Ра дић од ло мак кан та те
„Учи те љи“. 

Ан то ни је Иса ко вић је чи тао при по вет ку, Скен дер Ку ле -
но вић, Де сан ка Мак си мо вић и Сте ван Ра ич ко вић сти хо ве, а
Ме ша Се ли мо вић од ло мак ро ма на Круг. Све тла на Вел мар -
-Јан ко вић је има ла бе се ду о Иси до ри Се ку лић, Ду шан Ма тић:
„Пи са ње и го вор“, Ми ло рад Па вић: „По че так и крај ро ма на“,
Ми о драг Па вло вић: „Све то гор ски да ни и но ћи“, Бо шко Пе -
тро вић: „Прет по став ке о чи та о цу“, До бри ца Ћо сић: „Књи -
жев ност и исто ри ја да нас“… Још јед ном ис ти че мо да су као
при ме ри узе те при ступ не бе се де ака де ми ка ко ји ни су жи ви.
По дат ке о при ступ ним бе се да ма ака де ми ка ко ји су у сеп тем бру
2016. у рад ном са ста ву СА НУ об ја ви ће мо у при ло гу, по себ но,
по оде ље њи ма. Тре ба ло би на ста ви ти са опи сом и ана ли зом
ака дем ских бе се да. То би би ла при ли ка да се от кло не на ша
не на мер на огре ше ња у овом пре гле ду ко ји је за ми шљен као
по че так за пот пу ни ји при ступ. Та ко би се, на још је дан на чин,
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у де таљ ни јем за хва ту, по ка за ла ра зно вр сна на уч на и умет нич -
ка ак тив ност ре дов них чла но ва СА НУ. У по себ ном по гла вљу
тре ба ло би об ра ди ти ве ли ки до при нос до пи сних чла но ва ко ји
ни су до жи ве ли да бу ду иза бра ни за пра ве од но сно ре дов не
чла но ве у СКА и СА НУ, па та ко ни су ни мо гли има ти при -
ступ не бе се де.

Од 1979. по сто ја ла је Вој во ђан ска ака де ми ја на у ка и
умет но сти (ВА НУ). При ступ не бе се де ње них ре дов них чла но-
ва об ја вљи ва не су у се ри ји, сва ком ака де ми ку по себ но. ВА НУ
је 1991. при по је на СА НУ, а сви ње ни чла но ви за др жа ли су
ста тус ко ји су има ли. Та ко је и осно ван Огра нак СА НУ у Но -
вом Са ду, ко ји успе шно ра ди и чи не га чла но ви из го то во свих
оде ље ња СА НУ.

Огранак САНУ у Нишу отворен је 16. септембра 2016.
године.

5.

При ступ не бе се де у овом ве ку, сва ке тре ће по сти збор не
го ди не, од 2001. до 2013, ка зи ва не су на по себ ним све ча ним
ску по ви ма, али ни су збир но об ја вљи ва не. Не ка оде ље ња су
у Гла су ре дов но штам па ла бе се де сво јих чла но ва, не ка оде -
ље ња су то чи ни ла по вре ме но и по не ко ме, а не ка оде ље ња
ни су об ја вљи ва ла ака дем ске бе се де. Пре ма све му, ни је мо -
гућ но са ста ви ти збор ник при ступ них бе се да, јер не би био
це ло вит ни за је дан пе ри од СА НУ и ње них прет ход ни ца
(САН, СКА). Исто та ко, ре тро спек тив ни збор ник при ступ них
бе се да не би био це ло вит ни по на уч ним и умет нич ким обла -
сти ма, од но сно оде ље њи ма СА НУ. Тај про блем зах те ва па -
жљи во осма тра ње, али је јед но са свим из ве сно: оно што ни -
је пу бли ко ва но или у аутен тич ном об ли ку са чу ва но, трај но је
из гу бље но.

Ми смо 2. фе бру а ра 2016. пред ло жи ли да се при ступ не
бе се де ре дов них чла но ва ко ји су иза бра ни 5. но вем бра 2015.
об ја ве у за себ ном збор ни ку Ака дем ске бе се де и да то бу де но во
из да ње Пред сед ни штва СА НУ. Пре да ли смо и опис ка ко би
та књи га би ла уре ђе на, ка ко би ње ни де ло ви би ли рас по ре ђе -
ни. За хвал ни смо Из вр шном од бо ру и Пред сед ни штву СА НУ,
јер су пред лог од мах при хва ти ли, од ре ди ли уред ни ка, оба ве -
сти ли бе сед ни ке и све чла но ве СА НУ, од лу чи ли да отво ри мо
но ву се ри ју из да ња, да збор ник Ака дем ске бе се де из ла зи сва ке
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тре ће го ди не, у го ди ни по сле из бо ра. По себ но за хва љу је мо
ака де ми ку Вла ди ми ру С. Ко сти ћу, пред сед ни ку СА НУ, на пу -
ној по др шци и до пу ни кон цеп ци је збор ни ка.

У књи зи Ака дем ске бе се де, пр вој у ни зу, штам па не су
при ступ не бе се де но во и за бра них ре дов них чла но ва СА НУ.
Бе се де су одр жа не на све ча ном ску пу у три да на, 10, 11. и 12.
ма ја 2016, у Све ча ној са ли СА НУ. Пред се да ва ли су ака де мик
Вла ди мир С. Ко стић, пред сед ник СА НУ, ака де ми ци Зо ран В.
По по вић и Љу бо мир Мак си мо вић, пот пред сед ни ци СА НУ, и
се кре та ри оде ље ња ака де ми ци Гра ди мир Ми ло ва но вић, Ми -
рослав Га шић, Зо ран Љ. Пе тро вић, Дра ган Ми цић, Пре драг
Пи пер, Ча слав Оцић, Ми ха и ло Вој во дић и Ми лан Ло ја ни ца.
Се кре тари су го во ри ли о бе сед ни ци ма. Цео ток све ча но сти
сни мљен је на ком пакт-ди ску. По ве ље но во и за бра ним ака де -
ми ци ма уру чио је пред сед ник СА НУ ака де мик Ко стић.

Пр вог да на су при ступ не бе се де одр жа ли ака де ми ци Миљ-
ко Са та рић, Зо ран Кне же вић, Де јан По по вић и Ду шан Те о до -
ро вић, дру гог да на ака де ми ци Ми ле на Сте ва но вић, Слав ко
Мен тус, Ђор ђе Ра дак, Не бој ша Ра ду но вић и Ду ши ца Ле чић
То шев ски, тре ћег да на ака де ми ци Ја сми на Гр ко вић-Меј џор,
Ми ро Вук са но вић, Ко ста Ча во шки, Ча слав Оцић, Ми ха и ло
Вој во дић и Пе тар Ом чи кус. Сви су сво је бе се де ауто ри зо вали.
У тек сто ве су уне та лек тор ска, ко рек тор ска и дру га ујед на ча ва -
ња. Ду жи ну бе се да су од ре ди ли ауто ри. На за јед нич ком са стан -
ку с пред сед ни ком СА НУ би ло је од ре ђе но вре ме за бе се ду 25
ми ну та. Илу стра ци је су рас по ре ђе не ка ко су их да ли ауто ри
тек сто ва. Уз ре про дук ци је сли ка ака де ми ка Ом чи ку са об ја -
вљен је и ње гов зду шно по др жа ни апел за отва ра ње На род ног
му зе ја и Му зе ја са вре ме не умет но сти. Апел је при ла го ђен за
штам пу, а из вор но је, као и све бе се де, до сту пан на ком пакт ном
ди ску ко ји је при кљу чен збор ни ку. Рад не би о гра фи је пет на ест
но во и за бра них ре дов них чла но ва да те су, по истом мо де лу,
на кра ју књи ге.

Збор ник има осам це ли на за осам оде ље ња, а на по чет ку
се на ла зе основ ни по да ци о при ступ ним бе се да ма са да шњих
ре дов них чла но ва. 

На ко ри ца ма су але го риј ске сли ке из Све ча не са ле СА НУ,
Пе тра Лу бар де „На у ка“ и Ми ла Ми лу но ви ћа „Умет ност“. На
по чет ку књи ге је скулп ту ра Ђор ђа Јо ва но ви ћа „На у ка и умет -
ност“ (на ла зи се у ула зном хо лу СА НУ). На по год ним ме сти ма
су ода бра ни де та љи витража Мла де на Ср би но ви ћа (из Свечане
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сале СА НУ). Фо то гра фи је су сни мље не у то ку при ступ них бе -
се да и од мах по сле њих (у Са ло ну клу ба СА НУ).

За хва љу је мо свим ака де ми ци ма чи је ра до ве об ја вљу је мо
и сви ма ко ји су до при не ли да књи га бу де при мер но спре мље на
за штам пу и све ча но опре мље на. Њи хо ва име на су на од го -
ва ра ју ћим ме сти ма у збор ни ку. 

За пи са ње ова квог пре гле да при ступ них бе се да срп ских
ака де ми ка ко ри сти ли смо по дат ке ко ји су оку пље ни у Би бли о-
те ци СА НУ или су об ја вље ни у по себ ним књи га ма, у Го ди шња-
ку за 1983. и 1995. и дру гим из да њи ма СА НУ. Без сре ђе них
по да та ка и ујед на че них при ка за ака дем ских бе се да исто ри ја
СА НУ не мо же би ти пот пу на.

7.

Ова књи га је пр ва у се ри ји Ака дем ске бе се де.
Има пет на ест ауто ра из пет на ест на уч них и умет нич ких

обла сти.
На го ве шта ва чи ње ни це о при ступ ним бе се да ма ра ни јих

и са да шњих срп ских ака де ми ка.
Об ја вље на је као при лог обе ле жа ва њу 175 го ди на СА НУ.
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