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РАДОВИ О СРПСКОМ ФОЛКЛОРУ 
НА МЕЂУНАРОДНИМ КОНГРЕСИМА СЛАВИСТА 
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(Прилог историји фолклористике)

Аутор указује на фолклористичке радове о српском фолклору, 
почев од првог међународног конгреса слависта у Прагу 1929. 
до шеснаестог конгреса у Београду 2018. године. Истиче се 
утицај идеолошко-политичких околности, као и присуство 
фолклористичких парадигми у радовима о српском фолклору, 
како у теоретским или општесловенским студијама, у 
студијама са поређењима две словенске фолклорне традиције, 
испитивањима рецепције српског фолклора или разматрањима 
појединих жанрова или мотива. Српска народна епика била је 
чешће предмет испитивања фолклориста слависта, а мање је 
студија о усменој прози, лирици и басмама, те односу фолклора 
и књижевности. На крају текста се прилаже листа са именима 
аутора, насловима њихових 118 радова и библиографским 
подацима.

Кључне речи: српски фолклор, фолклористи, фолклористика, 
међународни конгреси слависта.

Већ више од два века објављују се текстови и студије о 
српској усменој традицији, али још није написана целовита 
и прегледна историја тих фолклористичких проучавања. Има 
довољно материјала за такву историју и потребе да се она 
појави, али сложеност њеног писања очигледно премашује 
изазове изгледног признања аутору који би је објавио.  Различити 
фолклористи вероватно би различито оценили поједине 
делатнике и активности, али у историји изучавања српског 
фолклора морали би бити представљени лични доприноси 
фолклориста, промене акцената у методама и предметима 
проучавања, значај збирки и умешности њихових сакупљача и 
приређивача, важност појаве сабраних дела, антологија, значај 
угледних часописа (Караџић, Прилози проучавању народне 
1 dejajd@gmail.com
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поезије, Народно стваралаштво–Folklor, Расковник, Даница, 
Фолклористика), улога високошколских и других институција 
које су се бавиле фолклором и др. 

Политички чиниоци настанка и нестанка држава са 
променама етничких идентитета и идеологијом условљене 
хијерархије вредности морали би да буду осветљени као 
социјални оквири процеса и у фолклористици. У историји 
истраживања усмене традиције Срба ваљало би укључити знања 
домаћих и страних филолога и фолклориста, али и доприносе 
етнолога, етнопсихолога и етномузиколога. Незаобилазно важан 
аспект историје проучавања српског фолклора чине и доприноси 
страних фолклориста који су бавили нашом традицијом и 
допринели познавању српског фолклора попут Ј. Грима, А. 
Потебње, А. Веселовског, Ф. Крауса, Г. Геземана, Е. Шневајса, 
М. Мурка, А. Шмауса, Н. Кравцова, Ц. Романске-Вранске, М. 
Перија, А. Лорда, Џ. Фолија, Б. Путилова, Н. Толстоја, С. Толстој, 
М. Гуца, О. Микитенко. 

Проучавање српског фолклора у међународним оквирима 
обухвата контактна проучавања превода и рецепције српског 
фолклора у другим културама, али и поредбена и типолошка 
истраживања индоевропског, словенског и балканског 
фолклора. Из словенског света су у српску фолклористику 
ушли Пропова морфологија бајке, анализе радничког фолклора, 
компаративни приступи епици Богатирјова и Путилова и идеје 
руске етнолингвистике, док су са запада стигли Пери–Лордова 
теорија формула, заснована на епској грађи балканских Словена, 
структуралистички приступи, истраживања односа усмености 
и писаности, усмених казивања (oral history) и истраживања 
урбаних легенди. У интензивној размени знања и идеја о 
српском фолклору неспоран је значај академских сусрета у 
широком распону од локалних и националних до регионалних 
конференција и међународних конгреса.

 Испитивање фолклористичких излагања на међународним 
конгресима омогућава уочавање промена у интересовањима за 
поједине жанрове и теме српског фолклора, смер у размени знања, 
сагледавање истраживачких и интерпретативних парадигми, 
улогу појединих фолклориста те односа српских и страних 
проучавалаца. Када је реч о међународним сусретима пажњу 
заслужују конгреси међународног друштва за истраживање 
приповедног фолклора (ISFNR), Баладне комисије (SIEF), 
регионалне конференције и међународни конгреси слависта. До 
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сада није било прегледних чланака о месту српског фолклора 
на таквим скуповима. Прегледни текстови о међународним 
конференцијама и конгресима могу фолклористима да укажу 
на агилност и углед српских фолклориста у међународним 
оквирима, али и на интересовање страних фолклориста за 
проучавања српског фолклора у оквиру ужих или поредбених 
истраживања.

Овде је пажња усмерена на радове о српском фолклору на 16 
међународних конгреса слависта – од првог конгреса одржаног 
у Прагу 1929. године до последњег, одржаног у Београду 2018. 
године. Током скоро двадесетогодишњег периода – од 1939. 
до 1958. године, конгреси нису одржавани, а након обнове 
међународних славистичких конгреса одржавани су сваке пете 
године. 

У међуратном периоду радове у краткој форми објављивао је 
организациони комитет конгреса, а од конгреса 1958. устаљена је 
пракса објављивања радова у националним публикацијама, што 
је довело до распршености објављених реферата у стотинама 
публикација. Попис радова са петнаест конгреса сакупили су 
библиографи Словенске библиотеке у Прагу, а на основу њиховог 
рада на немачком славистичком интернет порталу је постављена 
on line библиографска база Bibliographie der internationalen 
Slavistenkongresse (BibSlavKon). Мало фолклориста користи 
ову базу, а претраживачки упит овог драгоценог извора не даје 
прегледно све фолклористичке радове. На новом сајту Комисије 
за фолклористику Међународног комитета слависта недавно сам 
објавио листу 528 фолклористичких радова од 7767 славистичких 
радова из различитих области са петнаест конгреса (Ајдачић 
2020). Будући да радови са 16. конгреса одржаног у Београду 
у ову библиографску базу нису унети, у овом прилогу додато је 
још 14 реферата према програму конгреса 2018. године. Већини 
радова са београдског конгреса додати су и библиографски 
подаци о публикацијама у којима су објављени. 

Mеђуратни конгреси (1929–1939). Међународни конгреси 
слависта имали су своју претходницу у сусретима угледних 
представника културе и науке на свесловенским изложбама 
у другој половини 19. века. На овим скуповима важно место 
су имале и материјална и духовна народна култура, као и 
предавања угледних зналаца националних култура. После 
утврђивања бољшевика на власти, идеолошки јаз комунистичког 
Совјетског Савеза и словенских капиталистичких држава 
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онемогућавао је продужетак те традиције. Јачање словенских 
осећања у Чехословачкој, Пољској и Југославији огледа се у 
јачању међусобних контаката. Уз подршку чешког председника 
Масарика у Прагу је организован конгрес словенских географа и 
етнографа (1924), основан је Словенски институт и организован 
први међународни конгрес 6–13. октобра 1929. у Прагу, Брну и 
Братислави. 

На првом конгресу само је двоје странаца говорило о српској 
епици. Одлучено је да се конгреси одржавају сваке пете године, 
па је следећи одржан у Варшави 1934. На конгресу у Пољској 
1934. поред Хрвата Франа Илешића и Вилима Франчића који 
је живео у Пољској, учествовао је још русиста Димитрије 
Ђуровић (1882–1945) (Кончаревић 2018). Конгрес 1939. у 
Београду није одржан, али су били објављени радови Хрвата 
Винка Витезице, Стјепана Бановића и Фрање Фанцева и Срба 
Веселина Чајкановића (на немачком језику), Драгутина Костића, 
Миодрага Лалевића и Светозара Матића. Иако су то године у 
којима пажња проучавалаца фолклора није усмерена само према 
епици, она убедљиво доминира у темама излагања, понајвише 
у радовима о рецепцији јуначких народних песама и појединим 
мотивима. 

После Другог светског рата до 1988. Први послератни 
конгрес је најпре планиран поново у Београду, али је опет 
отказан због сукоба Југославије са другим земљама око 
резолуције Информбироа. Први конгрес после Другог светског 
рата одржан је у Москви 1958. Совјетска власт у централној и 
источној Европи унела је велике промене у друштвене науке, 
јер су комунистички партијски идеолози вршили притисак да се 
одбаце елементи ’буржоаске’, ’ненародне’ фолклористике. Било 
је то време чудних компромиса – великани фолклористике су 
цитатима из класика марксизма стицали право на публикације, а 
партијски цензори су пропуштали најугледнијим фолклористима 
понеке идеје које нису биле на линији строгог дијалектичког 
материјализма. 

На конгресу у Москви (1958) учествовали су Александар 
Белић, Ђорђе Живановић и други проучаваоци књижевности, 
али није било фолклориста из Југославије. Српски фолклор 
је нашао место у радовима Руса Петра Богатирјова, Немца 
Максимилијана Брауна, Бугарке Цветане Романске Вранске о 
хајдучким песмама Срба и Бугара. Богатирјов је, полазећи од 
студија о епитетима у епици Франца Миклошића, Арнаудова 
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и Андрејчина, студија о формулама бајања (1958: 17–18), „loci 
communes” српске епике Војислава Ђурића (1958: 23) и тада 
нових покушаја Милмана Перија и Алберта Лорда да уз помоћ 
епике балканских певача реше хомерско питање (1958: 30, 44–45) 
истакао различиту употребу језичких средстава у различитим 
жанровима и традицијама различитих народа и заложио се за 
испитивање њихове различите функције у усменим жанровима 
у поредбеном изучавању источнословенске и јужнословенске 
епике.

Пети међународни конгрес слависта у Софији (1963) 
значајан је због стварања фолклористичке комисије на чијем 
челу је 20 година био чешки фолклориста Карел Хоралек. Ово је 
био и конгрес на коме је представљено највише радова о српском 
фолклору – чак седамнаест текстова, укључујући и радове 
чувених немачких слависта фолклориста Максимилијана Брауна 
и Алојза Шмауса. Почетком 1960-их година успостављени 
контакти са Савезом Удружења фолклориста Југославије 
резултирали су бројном делегацијом југословенских фолклориста 
на конгресу. У томе је значајну улогу одиграо и у Комунистичкој 
партији утицајан Душан Недељковић (1899–1984), који је као 
директор Етнографског института укључио у састав и етнологе 
Миљану Радовановић (1921–2011) и Драгослава Антонијевића 
(1930–2001), етнокореолога Оливеру Младеновић (1914–1988), 
фолклористе Владана Недића (1920–1975) и Вида Латковића 
(1901–1965) са Филолошког факултета у Београду, и Твртка 
Чубелића (1913–1995) са Филозофског факултета у Загребу, као 
и директорку Института за народну умјетност Мају Бошковић 
Стули (1922–2012). Било је то време појаве Лордове књиге The 
Singer of Tales (1960) о техници епског певања, али се та значајна 
теорија не јавља у радовима југословенских фолклориста. 
Амерички русиста и бохемиста Вилијам Харкинс (1921–2014), 
професор Колумбијског универзитета у Њујорку, 1963. године у 
Софији на руском језику је представио студију о метричкој улози 
усмених формула у српскохрватском и руском народном епу. Сам 
Лорд није учествовао на овом скупу. Након конгреса у Софији, 
како је забележио руски фолклориста Виктор Гусев, сарадња 
словенских и југословенских фолклориста је продужена:

1964 г. в г. Ново-Винодольском (Хорватия), в дни работы XI 
Конгресса фольклористов Югославии. Там была определена 
первая программа деятельности комиссии. В обсуждении 
задач Комиссии приняли участие академик Д. Неделькович, Н. 
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Мартинович, М. Бошкович-Стулли, З. Кумер, Х. Поленакович, М. 
Радованович, Т. Чубелич (Югославия), Цв. Романска (Болгария), 
Г. Пойкерт (Германия), С. Бурлясова, В. Гашпарикова, К. 
Горалек, М. Косова, Й. Маркл (Чехословакия), Е. Комишель 
(Румыния), В.Е. Гусев, Б.Н. Путилов (СССР). (Гусев 1994)

Током шездесетих и седамдесетих година не само у српској, 
већ и у другим словенским фолклористикама, под притиском 
комунистичке идеологије потискује се проучавање елемената 
народног хришћанства, а истичу се проучавања радничког 
фолклора и партизанских песама (В. Гусев, Д. Недељковић, Д. 
Антонијевић, Н. Мартиновић). 

Уследили су конгреси у Прагу (1968), Варшави (1973), 
Загребу и Љубљани (1978), Кијеву (1983), Софији (1988), 
Братислави (1992), Кракову (1998), Љубљани (2003), Охриду 
(2008), Минску (2013) и Београду (2018). 

О епској поезији. На првом конгресу о манастирима у 
српској епици говорио је чешки историчар уметности Антонин 
Странски (Antonín Stránský, 1896–1945). Хрватски полонисти 
из Краљевине Југославије Вилим Франчић, Фран Илешић 
на конгресу у Пољској 1934. године говорили су о српским 
народним јуначким песмама. Вилим Франчић (1896–1978) 
је живео у Пољској и тамо одбранио дисертацију Serbskie 
pieśni bohaterskie i ich dzieje w Polsce (1924) (Кале 2015: 101), 
такође је имао рад о српској епици. Српска епика се јавља у 
низу поредбених и типолошких радова. Највише поредбених 
радова су представили и објавили Бугари током 70-их и 80-их 
година 20. века. То су радови фолклориста који су на значајно 
виши ниво дигли поређења српских и бугарских варијанти 
општебалканског репертоара у њиховим особеностима у 
Бугарској (Цветана Романска Вранска, Стефана Стојкова, 
Антонина Афанасјева Колева, Радост Иванова), који указују 
на раширеност и повезаност, али и специфичност. Студије 
ових фолклористкиња биле су знане у кругу југословенских 
фолклориста. Значајни руски  фолклористи Петар Богатирјов, 
Николај Кравцов, Борис Путилов, Виктор Гацак су се на 
конгресима слависта бавили српском епиком, најчешће уз 
ослонац на песме Вукових збирки. Путилов је у својим радовима 
користио црногорску епику, о којој је објавио и посебну књигу – 
Героический эпос черногорцев (1982), у Титограду објављену под 
насловом Јуначки еп Црногораца (1985). Виктор Гацак је 1983. 
осмотрио словенску епику са становишта антитезе. На наредним 
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конгресима Гацак је представљао поетичка истраживања епике 
и појаве преласка мотива народне поезије из словенских и 
несловенске културе. Пољска фолклористкиња Хенрика Чајка је 
у својим истраживањима јужнословенске епике зналачку пажњу 
поклањала и српској јуначкој поезији. 

О баладама. Матија Мурко (1934) је свој рад посветио 
балади „Хасанагиница”, први пут објављеној у Фортисовом 
путопису Пут у Далмацију. Максимилијан Браун је у Софији 
говорио о српскохрватској балади (1963). Зоја Карановић је 
објавила студију о баладама о родоскрвном греху (1993).

О рецепцији српске народне поезије. На првом конгресу 
слависта у Прагу 1929. Михаило Ласкарис, историчар 
византиниста и балканиста/слависта (1903–1965), писао је о 
Томазеовим преводима српских и грчких народних песама. О 
пољским преводима српске народне поезије са тачке гледишта 
транслатологије и стилистике превода писали су Мирослав 
Топић и Петар Буњак на конгресима у Љубљани (2003) и 
Минску (2013). Соња Миладиновић је као представник слависта 
из Шведске 2003. године упоредила делатност и ставове Вука 
Караџића са погледима Гецеа и Рунеберга. 

Тужбалице. Радови Оксане Микитенко о тужбалицама су 
представљали њене нове увиде у поетику тужбалица и њихов 
однос према сродним текстовима других словенских народа.

Митологија и магија. При крају 20. века фолклористика 
се укршта са низом дисциплина у испитивању до тада мање 
истраживаних елемената народне културе. Реконструкцији 
текста о древним представама о небеској свадби посвећен је 
био реферат Татјане Цивјан (1988). Никита Толстој и Светлана 
Толстој су у раду о симболици речи са кореном *vesel у контексту 
словенских култура укључили и српску језичку и фолклорну 
грађу (1993). Питер Плас из Гента (Белгија) представио је своја 
истраживања симболике вука у фолклорним и етнографским 
материјалима. Бајањима и магијским текстовима народне културе 
на конгресима су пажњу посветили Руси Андреј Топорков, 
Владимир Кљаус и Љубинко Раденковић, аутори цењених 
монографија о источнословенским, односно јужнословенским 
бајањима. Њихови су реферати својим увидима дали подстицај 
даљим истраживањима. 

Фолклор и књижевност. О укрштању типолошких и 
историјских елемената у представи демона у словенским 
књижевностима говорио је Дејан Ајдачић (1998). Љиљана 
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Бајић је представила фолклорне елементе у збирци Божји људи 
Боре Станковића (2008). Присуство фолклорних елемената у 
Павићевом Хазарском речнику осветлила је Сања Бошковић 
из Поатјеа у француском часопису објављеном за конгрес у 
Љубљани 2003. Весна Матовић (2013) је представила фолклорно 
наслеђе као препреку и као подстицај у српској модерни. 

Посматрање промена парадигми у фолклористици са 
становишта тема које су представљане на досадашњим 
конгресима слависта захтева детаљнија истраживања самих 
текстова чиме би се уочиле смене идеја у фолклористици 
и откриле нове могућности кроз приближавања културној 
антропологији и етнолингвистици. 

Кратак збирни поглед на статистику. Од радова о 
словенском фолклору, радови посвећени делимично или 
у потпуности српском фолклору приближно чине петину 
фолклористичких радова на међународним конгресима слависта. 
Највише српских учесника представило је своје реферате о 
српском фолклору у Београду 2018, а по шест српских учесника 
било је на конгресима у Софији 1968. и Минску 2013. Три и 
више фолклористичких радова у којима је био заступљен српски 
фолклор на конгресима су објавили Љубинко Раденковић (5), 
Николај Кравцов (4), Виктор Гацак (4), Aнтонина Афанасјева-
Колева (4), Борис Путилов (3), Цветана Романска (3), Стефана 
Стојкова (3), Зоја Карановић (3), Дејан Ајдачић (3). На седам од 
шеснаест конгреса није било радова о српском фолклору, јер није 
учествовао ни један српски референт – у Прагу 1929. и 1968, 
Москви 1958, Загребу/Љубљани 1978. (sic!), Варшави (1973), 
Кијеву 1983. и Софији 1988. 

Од 118 радова о српском фолклору на међународним 
конгресима слависта највећи број представљен је на конгресима 
у Софији 1963 (17) и у Београду (14). На досадашњим 
међународним конгресима слависта са радовима о српском 
фолклору учествовао је 31 српски аутор – по азбучном реду то 
су: Дејан Ајдачић, Драгослав Антонијевић, Љиљана Бајић, Злата 
Бојовић, Владимир Бован, Сања Бошковић, Петар Буњак, Д. 
П. Ђуровић, Бранко Златковић, Зоја Карановић, Марија Клеут, 
Саша Кнежевић, Драгутин Костић, Миодраг Лалевић, Видо 
Латковић, Нико С. Мартиновић, Светозар Матић, Весна Матовић, 
Соња Миладиновић, Нада Милошевић-Ђорђевић, Оливера 
Младеновић, Душан Недељковић, Владан Недић, Јеленка 
Пандуревић, Валентина Питулић, Љубинко Раденковић, Миља 
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Радовановић, Немања Радуловић, Снежана Самарџија, Бошко 
Сувајџић, Мирослав Топић, Веселин Чајкановић.  У Француској 
предаје Сања Бошковић, а у Шведској Соња Миладиновић, двоје 
учесника на последњем конгресу (2018) било је из Републике 
Српске из Босне из Херцеговина – Саша Кнежевић и Јеленка 
Пандуревић. У наступима српске делегације сразмерно мало је 
било реферата са два коаутора – 2003. и 2013. тако су представили 
своја истраживања београдски полонисти Мирослав Топић и 
Петар Буњак. Док су на првим конгресима и Хрвати говорили о 
српском фолклору, касније се они усмеравају само на хрватски 
фолклор. 

У сусрет новим конгресима. Наредни међународни конгрес 
слависта биће одржан у Паризу 2023. године, први пут ван 
словенских земаља.  Поред личних реферата биће организовани 
и мали тематски блокови које ће на предлог самих организатора 
тематских блокова изабрати председништво Међународног 
комитета слависта. Листа до сада објављених радова о српском 
фолклору омогућава и призива и детаљнија разматрања од овог 
прегледа који речито потврђује да је српски фолклор током, 
безмало, целог столећа одржавања славистичких конгреса 
привлачио пажњу слависта и фолклориста. 

Листа радова о српском фолклору на конгресима слависта
 (1929–2018)2
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2 Библиографија се наводи абецедним редоследом и латиничним писмом према 
листама на интернет порталима који су наведени у овом раду, у одељку Цитирана 
литература.
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FOLKLORISTIC TEXTS ON SERBIAN FOLKLORE 
ON INTERNATIONAL CONGRESS OF SLAVISTS

1929–2018

Summary

The author points out folklore studies on Serbian folklore, starting from the first 
international congress of Slavists in Prague in 1929 to the sixteenth congress 
held in Belgrade in 2018. The paper emphasizes the influence of ideological and 
political circumstances, as well as the presence of folkloristic paradigms in works 
on Serbian folklore, as in theoretical or general Slavic studies, in comparative 
studies of two Slavic folklore traditions, research of Serbian folklore reception or 
considerations of certain genres or motifs. Serbian folk epic was more often the 
subject of research by Slavic folklorists, and less by studies on oral prose, lyricism 
or incantations, and the relationship between folklore and literature. At the end 
of the text, a list with the names of the authors, the titles of their 117 works and 
bibliographic data is attached.

Key words: Serbian folklore, folklorists, folkloristics, international congresses of 
Slavists.
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