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НА РОД НА БИ БЛИ О ТЕ КА СР БИ ЈЕ,  

БЕ О ГРАД 2016.
Као и при ли ком сва ког дру гог чи та ња, и ов де тре ба кре ну ти 
од по вла шће них ме ста у тексту, од на сло ва и мо та књи ге, 
ко ји су у овом слу ча ју нај те шње по ве за ни и пред ста вља ју 
си гу ран пу то каз у от кри ва њу ау то ро вих на ме ра, ко је су ка
сни је у књи зи ви ше пу та екс пли цит но на гла ше не. У књи гу 
нас уво ди за пис Све тла не Вел марЈан ко вић ко јим је би ло 
обе ле же но ме сто на ко ме се на Ко сан чи ће вом вен цу на ла зи
ла На род на би бли о те ка Ср би је:

За ста ни те, за час, ви ко ји про ла зи те!

На овом ме сту се, до не де ље 6. апри ла 1941. го ди не,

на ла зи ла На род на би бли о те ка Ср би је.

Тог да на је, у ра но ју тро, по че ло бом бар до ва ње Бе о гра да.

Пр во је раз не сен мир, а за тим је, на Ко сан чи ће вом вен цу,

за плам те ла На род на би бли о те ка.

Да ни ма су го ре ли древ ни пи са ни спо ме ни ци,

ста ре и но ве књи ге, спи си и пи сма, до ку мен ти и но ви не.

Да ни ма је пла мен уни шта вао све до чан ство о по сто ја њу

и тра ја њу јед ног на ро да.

Да ни ма је ва тра гу та ла сто ле ћа исто ри је,
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са же та у сло ва.

Пла мен се, нај зад, пре о бли чио у жар, а жар у пе пео.

На овом ме сту се, од не де ље 6. апри ла 1941. го ди не, на ла зи

пе пео ве ли ког де ла исто риј ског пам ће ња срп ског на ро да.

За то за ста ни те, за час, ви ко ји про ла зи те!

Све тла на Вел марЈан ко вић

Сту ди ју отва ра, за ова кву вр сту тек сто ва не у о би чаје на, лир
ска и ин тим на ево ка ци ја – ау тор се при се ћа сво јих мо мач ких 
да на, ка да је пре го то во два де сет го ди на, у по зну је сен 1997, 
са сво јом та да шњом де вој ком Ло ром, по луСрп ки њом од ра
слом у Ал жи ру, ше та ју ћи Бе о гра дом, до спео до ле пе, кал др
ми са не ули це – Ко сан чи ће вог вен ца и оста та ка не ка да шњег 
лепог класицистичког здања које су нацисти хотимично
уништилитокомбастијалногбомбардовањаБеоградатог
априлскогдана. Ипак, ова кав по че так ни ка ко ни је слу ча јан – 
њи ме ау тор ука зу је на нео п ход ност ин ди ви ду ал них јед на ко 
као и на ци о нал них и уоп ште ху ма ни стич ких кон ти ну и те та, 
али и у свој рад уво ди но ту лич ног, ко ја ће до кра ја бо ји ти 
ње го во ис тра жи ва ње и у на уч ну сту ди ју уно си ти еле мен те 
ме мо а ра (до слов но спо ме ни ца, се ћа ња). Се ти мо се да су ме
моариприповедноделоукомесеизлажууспоменеауторана
неказначајнијадруштвенаиликултурназбивањаукојима
јеписацучествоваоилијебиоњиховочевидац.Сликавре
мена,портретиизакључципреламајусекрозпризмуличних
преживљавањаисудбинеаутораудобаокомесеговори,
алисуиподвиднимутицајемпоследицакоје јеонодоне
ло.Упра во је ин си сти ра ње на лич но сти, по је дин цу, ње го вој 
оба ве зи али и мо рал ном ду гу јед но од кључ них по ла зи шта 
ове књи ге. Пр ва, увод на це ли на на сло вље на је као „Ве че ри 
на Ко сан чи ћу” а у фу сно ти за бе ле же но је и об ја шње ње ове 
син таг ме, ко је ће би ти ко ри сно за не ке бу ду ће ис тра жи ва че. 
Реч је, на рав но, о сво је вр сном лет њем књи жев ном фе сти ва
лу под отво ре ним не бом, ко ји се одр жа вао на ме сту на ко јем 
се не кад на ла зи ла На род на би бли о те ка Ср би је. Фе сти вал је 
по кре нуо упра во Де јан Ри стић, а бе ле шка са др жи све оне 
по дат ке нео п ход не про у ча ва о ци ма кул тур не и на ци о нал не 
исто ри је (где и ка да су про гра ми ор га ни зо ва ни, ко су би ли 
уче сни ци, ко ја је би ла на ме ра ор га ни за то ра). И сам ис тра
жи вач, исто ри чар по обра зо ва њу, ар хи ви ста по ин те ре со ва
њу, Де јан Ри стић са свим до бро зна да оста ви траг све стан 
ње го вог не мер љи вог зна ча ја. 

У овом увод ном де лу на ла зи се и пр ва екс пли ка ци ја лич не 
оба ве зе ау то ра, али и сва ког по је дин ца, да са чу ва по сто је
ће али и оста вља вла сти те тра го ве. За књи гу ко ја је пред 
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чи таоци ма ау тор ка же да је „ре зул тат ви ше го ди шњих ис
тра жи ва ња и осе ћа ња лич не оба ве зе да се учи ни по ку шај 
ре кон стру и са ња исто ри је на ци о нал не би бли о те ке, на ро чи то 
оне ње не ета пе у ко јој се та уста но ва на ла зи ла на Ко сан чи
ће вом вен цу (1921–1941)”.

Као еле мент сва ке озбиљ не сту ди је, на по чет ку књи ге су на
ве де ни из во ри у ко ји ма је ау тор про на ла зио гра ђу то ком сво
јих ис тра жва ња: у Ар хи ву Ср би је, Ар хи ву Ју го сла ви је, Вој
ном ар хи ву, Ар хи ву СА НУ, Исто риј ском ар хи ву Бе о гра да, 
Исто риј ском ар хи ву у Кру шев цу, Ју го сло вен ској ки но те ци, 
Филм ским но во сти ма, На род ном му зе ју у Бе о гра ду, Исто
риј ском му зе ју Ср би је, Му зе ју исто ри је Ју го сла ви је, Му зе
ју гра да Бе о гра да, Му зе ју ва зду хо плов ства, Вој ном му зе ју, 
на Фа кул те ту му зич ке умет но сти у Бе о гра ду, у Би бли о те ци 
гра да Бе о гра да, Ре пу блич ком за во ду за за шти ту спо ме ни ка 
кул ту ре, у За во ду за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о
гра да и у са мој На род ној би бли о те ци Ср би је; дра го це на са
зна ња при ку пље на су про у ча ва њем при ват не за о став шти не 
ака де ми ка проф. др Ђор ђа Сп. Ра до ји чи ћа.

Та ко ђе, као и сва ки на уч ноис тра жи вач ки рад, и овај по ла зи 
од не ко ли ко те за из не тих у увод ном де лу ко је се у да љој раз
ра ди до ка зу ју. Ва ља из дво ји ти три екс пли цит но на гла ше на 
по ла зи шта ко ја ау то ра у на став ку ра да де таљ но пот кре пљу
ју. Пр во је ве за но за да тум осни ва ња На род не би бли о те ке 
Ср би је. Де јан Ри стић од ба цу је мо гућ ност да је На род на би
бли о те ка Ср би је по ни кла из јав не али при ват не књи жни це 
књи го ве сца Гли го ри ја Во за ро ви ћа и бра ни те зу да је она 
на ста ла из књи жни це Ти по гра фи је, ко ју је кнез Ми лош Ве
ли ки осно вао 1831. а ко ја је се дам го ди на ка сни је по ста ла 
део књи жног фон да но во у спо ста вље не би бли о те ке Ми ни
стар ства про све те: „на ста но ви шту смо”, ка же ау тор, „да је 
ме сто осни ва ња На род не би бли о те ке Ср би је град Кра гу је
вац, а да је да тум ње ног осни ва ња 12. јул 1838. го ди не – дан 
ка да је срп ски кнез Ми лош Ве ли ки зва нич но одо брио мол бу 
ми ни стра про све те Сте фа но ви ћа1 да се књи жни ца Ти по гра
фи је при са је ди ни би бли о те ци Ми ни стар ства про све те Сте
фа нови ћа ко ја је, тим чи ном, и фор мал но по че ла са ра дом”. 

Сле де ћа те за је она ко ја го во ри о хро нич ној не бри зи ре сор
ног ми ни стар ства и др жа ве за нај ве ћа по крет на бла га, те 
да по сле дич но, уста но ве кул ту ре и на ци о нал не вред но сти 
оп ста ју је ди но за хва љу ју ћи пре га ла штву и ен ту зи ја зму по
је ди на ца. Син таг ме недовољнабригаособља,хроничнине
достатак простора, игнорисање надлежних и сл. по пут 
ре фре на од зва ња ју овом књи гом. По вре ме но апе ли ау то ра 

1 Сте фан Сте фа но вић Тен ка
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пре ра ста ју у оштру кри ти ку дру штве не не бри ге и не ма ра а 
по је ди ни на во ди де лу ју го то во не ве ро ват но. На и ме, у овој 
књи зи чи та мо да су три сан ду ка са ар хи ва ли ја ма ко ја су то
ком 1915. ева ку и са на из Бе о гра да, за вр ши ла у Кру шев цу – 
„на бр зи ну за ко па на ис пред зад њег ко ло се ка на же ле знич кој 
ста ни ци у том гра ду”. У фу сно ти ау тор ре фе ри ше да је та 
гра ђа и да нас за ко па на на истом ме сту, о че му све до чи чи ње
ни ца да се, при ли ком ра до ва 1968. го ди не, на и шло на остат
ке збир ки Др жав не ар хи ве (Ар хи ва Ср би је) и под вла чи –  
„ни шта, ме ђу тим, ни је пред у зе то”.

Ево још јед ног при ме ра не бри ге ко ји као да са свим до ла зи 
из на ших да на. По за вр шет ку Пр во га ра та би бли о те кар То
мић је ула гао на по ре да обез бе ди аде ква тан про стор за уста
но ву ко јом је ру ко во дио. И док се Ми ни стар ство про све те и 
цр кве них по сло ва са сво је стра не за ла га ло да На род на би
бли о те ка и На род ни му зеј до би ју при зе мље кра љев ског дво
ра (да на шњег Ста рог дво ра), Ми ни стар ство за кон сти ту ан ту 
је те про сто ри је хи тро ре кви ри ра ло за „ка ва ну и ре сто ран за 
на род не по сла ни ке”. 

Кри ти ку ју ћи не бри гу вла сти, ау тор исто вре ме но под се ћа 
чи та о це на го ро ста сне фи гу ре срп ске кул ту ре ко је су сво јим 
ра дом би ле ве за не и за На род ну би бли о те ку али и за бо ра
вље не по је дин це чи је пре га ла штво и труд та ко ђе за слу жу ју 
не за бо рав. Ме ђу они ма ко ји, чи ни се, ни су до вољ но при
сут ни у све сти ши рих кру го ва а ко је не тре ба за о би ћи је су и 
Ми ло ван Спа сић или Фи лип Ни ко лић.

Ри стић на рав но по себ ну па жњу по све ћу је оним ве ли ка ни
ма срп ске кул ту ре ко ји су свој рад угра ди ли у исто ри ју на
ци о нал не би бли о те ке (Јан ко Ша фа рик, Сто јан Но ва ко вић, 
Ми ха и ло Вал тро вић, Ми лан Ђ. Ми ли ће вић, Дра ги ша Ста
но је вић, Сто јан Про тић, Ми ло ван Гли шић, Љу бо мир Сто
ја но вић) и не про пу шта при ли ку да се освр не на наш од нос 
пре ма њи ма да нас. По себ но ме сто у овој сту ди ји за у зи ма 
Јо ван То мић, ко ји се на че лу На род не би бли о те ке за др жао 
нај ду же – 24 го ди не, од 1903. до 1927. Ко ли ко је Јо ван То
мић био рев но стан у за шти ти на ци о нал ног фон да, све до чи и 
по да так да је 1912. го ди не од био да кра љу Пе тру Пр вом до
зво ли по зај ми цу при мер ка ЛетописаМатицесрпскеу ко ме 
се на ла зио текст Си ме Ма та ву ља о ње му. Де јан Ри стић нас 
оба ве шта ва да је би бли о те кар сво ју од лу ку лич но са оп штио 
вла да ру ре чи ма:

Вашевеличанство,Законпредвиђаипрописуједасетакве
ствари [књиге] могудатисамоакадемијамаибиблиоте
камаподдржавнимнадзорому земљиинастрани,апо
штоВашевеличанствонијениакадемијанибиблиотека,
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ниуземљининастрани,неможедобити.(из пи сма кра љу 
Петру Пр вом)

Тре ћа те за је она већ под ву че на у уво ду овог при ка за – о 
на мер ном и тен ден ци о зном уни ште њу кул тур не ба шти не 
јед но га на ро да.

У чи та вој књи зи мо гу се ја сно пра ти ти ди ја хро ниј ски при
ступ – сва ки од ова три сег мен та дат је у хро но ло шком 
ра спо ну од пре ко сто ти ну го ди на, са се за њем у да љу про
шлост, али и ре пли ка ма на ак ту ал ни тре ну так; и са дру ге 
стране, син хро ниј ски, на при мер, по ре ђе њем си ту а ци је у 
срп ском би бли о те кар ству са при ли ка ма ко је су исто доб но 
би ле при сут не дру где у све ту. Та ко у овој сту ди ји чи та мо да 
је Ср би ја ме ђу оним европ ским др жа ва ма ко је има ју нај ду
жу прав но уте ме ље ну прак су пр вог при мер ка. Ја сан траг о 
чу ва њу оба ве зног при мер ка пред ста вља пи смо кне за Ми ло
ша Ве ли ког из ок то бра 1832. у ко ме је он одо брио штам па ње 
СрпскеисторијеМи ло ва на Ви да ко ви ћа уз услов да Ти по
гра фи ја је дан при ме рак за др жи за „Бе о град ску Би бли о те ку” 
а да пет при ме ра ка по ша ље вла да ру у Кра гу је вац. Чи та мо 
и да је Кра ље ви на Ср би ја 1886. го ди не би ла јед на од све га 
осам др жа ва ко је су пот пи са ле Кон вен ци ју о ме ђу на род ној 
раз ме ни зва нич них до ку ме на та, на уч них и књи жев них пу
бли ка ци ја. Осим Кра ље ви не Ср би је, ову кон вен ци ју су би ле 
пот пи са ле и Бел ги ја, Бра зил, Шпа ни ја, САД, Ита ли ја, Пор
ту га ли ја и Швај цар ска. 

Да кле, Де ја на Ри сти ћа исто ри ја би бли о те ке за ни ма нај пре у 
све тлу на шег од но са пре ма њој, не ка да као и са да. И ши ре, 
исто ри ја срп ске кул ту ре у овој књи зи нео дво ји ва је од све
сти о по тре би за шти те, чу ва ња али и про мо ви са ња на шег 
кул тур ног до бра. 


