
Електронске изложбе 

Библиотеке Матице српске



Библиотека Матице српске приредила је 178 изложби у 

витринама. Од јануара 2011. године изложбе се презентују у 

електронском облику, у јавном каталогу Библиотеке. 

Електронски каталози изложби, заједно са штампанима, 

доступни су на веб-сајту bms.rs



Библиотека Матице српске 

Електронски каталог изложбе број 323

Нови Сад

6−31. мај 2022. 



ИЗЛОЖБЕ У БМС У 2022.

• (319) 3−31. јануар: Станислав Бинички (1872–1942) – 150 година од рођења

• (320) 1–28. фебруар: 250 година Житија Петра Великог Захарије Орфелина (Венеција, 1772)

• (321) 1–31. март: Молијер (1622−1673) ‒ 400 година од рођења

• (322) 1. април – 5. мај: Јубилеји штампаних србуља:

470 година Четворојеванђеља београдског (Београд, 1552);

460 година Четворојеванђеља мркшиначког (манастир Мркшина црква, 1562)

• (323) 6–31. мај: Јаков Игњатовић (1822‒1889) ‒ 200 година од рођења

• (324) 1−30. јун: Дејан Медаковић (1922−2008) – 100 година од рођења

• (325) 1–31. јул: Милован Глишић (1847−1908) – 175 година од рођења

• (326) 1–31. август: Душан Душко Радовић (1922–1984) ‒ 100 година од рођења

• (327) 1. септембар ‒ 2. октобар: Борислав Михајловић Михиз (1922–1997) – 100 година од рођења

• (328) 3–31. октобар: Васко Попа (1922–1991) ‒ 100 година од рођења

• (329) 1–30. новембар: 235 година прве збирке народних пословица код Срба Причте илити по

простому пословице Јована Мушкатировића (Беч, 1787)

• (330) 1. децембар 2022 − 8. јануар 2023: Мигел де Сервантес Сааведра (1547−1616) – 475 година од

рођења



Библиотека Матице српске је, на основу грађе из својих збирки и 

збирки РОМС-а, приредила изложбу поводом 200 година од рођења 

Јакова Игњатовића, књижевника, политичара и националног радника.

Електронска изложба садржи попис изабраних дела и литературе са 

сигнатурама.



Скенирање, снимање и обрада фотографија

Софија Ђурђевић

Мирка Свркота

Јаков Игњатовић

(1822–1899)

200 година од рођења

Аутор 

Татјана Богојевић

Уредник 

Селимир Радуловић





• Јаков Игњатовић рођен је 12. децембра 1822. у

Сентандреји, од оца Јакова, угледног трговца и

грађанина, и мајке Ане, рођ. Јаковљевић Љубовић,

пореклом из Лике. Његова породица досељена је из

Призрена током Велике сеобе.

• У Сентандреји је завршио основну школу и први

разред гиманзије, а затим наставио у Вацу и Острогону.

Како је са осам година остао сироче, о њему је бринуо

Сима Игњатовић, угледан будимски правник, у чијој

кући је упознао Симу Милутиновић Сарајлију,

Милована Видаковића и Јована Пачића.

• Права у Пешти уписао 1842, а завршио их у Кечкемету

1846. Свршени адвокат (diplomaticus) постаје 1847.





• Изабран је за посланика на Мајској скупштини 1848. До краја те

године уређивао је Вестник. када је прешао у Београд (1949), где је

био сауредник Српских новина, дружио се са Маријом Милутиновић

Пунктаторком и песником Ђорђем Марковићем Кодером.

• У јесен 1849. прелази у Панчево а почетком 1850. у Пешту. Уредник

Летописа Матице српске био је 1854‒1856.

• Почетком октобра 1859. напустио је место патријарховог секретара,

због сукоба са Јосифом Рајачићем, па се преселио у Нови Сад.

Уређивао је лист Путник (1862‒1863) са Ђ. Натошевићем и Ђ.

Рајковићем. Сарађује са Светозаром Милетићем (у борби против Беча),

а за посланика у мађарском сабору у Пешти биран је два пута (1861. и

1864).

• На Омладинској скупштини изабран је у Одбор за правне и државне

науке (1866).





• Женио се најпре Анком Фехеровом (1863) а

након селидбе у Даљ (1863) оженио се

Христином Ненадовић, са којом 1870. добија

сина Владимира. Убрзо обоје умиру (супруга

1874, син 1876), а приповетку Увео листак

посветио је свом сину јединцу. За то дело

награђен је на књижевном конкурсу Матице

српске (1877).

• Током живота у Даљу написао је и објавио

готово сва најзначајнија дела (Чудан свет, Трпен

спасен, Васа Решпект, Вечити младожења).





• Године 1879. досељава се поново у Нови Сад, где

уређује Недељни лист (1879–1882) и у њему

објављује већи део својих Мемоара.

• Рукопис Сретни и несретни кројачи Матица српска је

наградила 1882. године, а штампа се под насловом

Стари и нови мајстори.

• Од 1883. до краја живота живи са Јеленом Татић, која

га је инспирисала да напише роман Патница.

• Комад Адам и берберин приказиван је у Ср.

Карловцима, Славонији и Новом Саду. Роман Вечити

младожења драматизован је, као и приповетке Пита

1000 форината и Женидба Љубе Чекмеџића.





• Српска ђачка дружина „Преодница” бира га за почасног члана

(1862). Изабран је за дописног члана Друштва српске словесности

(1862) и дописног члана СКА (1888).

• Краљ Милан га је одликовао Орденом Св. Саве III степена (1888).

• Своје политичке, националне, књижевне чланке и студије

објављивао је у бројним листовима и часописима: Пештанско-

будимски скоротеча, Сербски народни лист, Сербске народне

новине, Летопис Матице српске, Србске новине, Српски дневник,

Весник, Видовдан, Даница, Јавор, Србадија, Босиљак,

Стражилово, Српска зора, Недељни лист, Народни гласник,

Отаџбина, Босиљак, Стражилово, Видело, Наше доба, Глас

истине итд.





ДЕЛА

(избор)



РПСр III 1/1838.



РПСр III 4/1844.



РПСр фол III /1848.



„Па какве су мелодије, какве ли игре у Србина!

Кад је Србин весео, он радо игра. Гајде му управљају ногама, а пјесма

гајдама. Кад ко страни чује гајде, чини му се да је њихов глас

једностручан; али Србину није тако. За свако радосно или жалосно

чувство има ондје свога звука. Гајде су у игри само један дио

душевнога занимања; други дио је пјесма, а трећи – сама игра. Кад се

све ово скопча, тек онда произилази красна цијелост.”

Јаков Игњатовић



РОгСр IV 2



РОМС 14285
Став према решењу народног и српског питања у Угарској



РПСр II 4/1854



РТкНем III 429



Фг I 61



РПСр II 4/1856.



Р19 Ср III 74/1 



РОМС 21708

Писмо Марији Милутиновић Сарајлија



Р19 Ср I 129/1                                                         РОбСр IV 62



П I 164/1860.



„Књига народна је умотвор народни, а кад је тако, треба га свим

средствима потпомагати. Њега потпомажу, али не у толикој мери

колико би књижевност потребовала да се у духу народа разграна.

Не буде ли књижевност са помоћу народа зајамчена, неће бити ни

народу народност зајамчена; а књижевност је по народцост бољи

јамац него ма какви политичари на клизавом пољу политике. У

Срба треба да је књижевност прва, а политика тек побочна…”

Ј. Игњатовић



П I 164/1860.



II 156658



П III 316/1862.



Р19Ср I 129/2        РОбСр IV 60



III 28878



I 5694/1 II 14147/2



П III 316/1875.



II 2629



РОМС 21729

Писмо Милоша Поповића Јакову Игњатовићу

(22. септ. 1849)



I 4907                                            I 633



II 2629



П II 951/1882.



II 438260                       II 438329                          II 438347 



II 435427



Јс II 1905 



III 1850 III 485293



РОМС 24218

Писмо Ђорђу Рајковићу (питање односа према Матици српској)



I 36628 I 10869



II 30050



II 418271



II 543303



II 2625



II 3107/2

II 3107/1



II 3107/4

II 3107/3



РОМС 24218



II 452638



II 452686



II 15457



Пл III 986



II 2686



I 12070



II 3107



III 401419



II 14050



III 15504



II 430118



II 21064



II 21135



I 26642



I 82786 I 82787 I 82788



II 404894/3 I 404894/1



II 404894/10 II 411598/1‒2



II 404894/4‒6



III 98598



II 411599/1‒2 



II 411599/1–2



II 406598



II 3107/8



II 404894/8



II 47500



II 525018



II 528239              II 524723



II 528231                                  II545638



II 543151



II 541677



II 547544                III 513660



ЛИТЕРАТУРА

(избор)



Дк IV 121/1888.



П III 316/1878.



П II 951/1890.



П II 951/1890.



I 14670 I 10641



II 25573



Пр Ин 331/2



Пс 4017



II 423210 II 405657



III 425039



Пр 2306/4



II 471091



III 490666



III 484557



II 542745



II 548340



РЕКЛИ СУ О ЈАКОВУ 

ИГЊАТОВИЋУ



„Што је најглавније, и по чему је Јаков Игњатовић крупна појава у нашој

књижевности, то је што је он био писац који је имао извесно реалистичко

схватање живота и склоност ка истинитом, иако грубом цртању обичног

живота, што је писао аљкаве и рашивене, али снажне и изразите

реалистичке романе у доба када се на Западу реалистичка књижевност,

као школа, тек стварала, и док су његови савременици и сународници

лутали по најсмешнијој романтици и по најтужнијој сентименталности.”

Јован Скерлић



„Мемоари Јакова Игњатовића, ако је судити по ауторовој намјери да буду

‘огледало прошлог доба’ испуњавају неке од основних претпоставки

реалистичке поетике. Природа већине мемоарских текстова је, међутим,

по стилско-поетичкој оријентацији према епохама заправо растегљива:

они уједињују скуп тачака у прошлости са тренутком писања/сјећања.

Тако је и Игњатовићево ‘огледало’ пуно тема и сижејних комплекса

романтике: примјери трагања за српском самобитношћу, за

супстанцијално српским, за изворношћу, за српским духом, српским

хумором, српским пјесмама, све до домишљања како би се од српских

ласцивних тамбурашких пјесама дошло до српске мелодраме и опере.”

Душан Иванић



„Заиста било је не мало изненађење и не мала радост, као и не мала

забуна, када је из пера доскорашњег од невоље уредника Српског

летописа и писца два-три паметна, али рогобатно срочена чланка у њему,

и у исто време аутора једног, у видаковећевском стилу, отпочетог

историјског романа, објављен друштвени роман из савременог живота

Тридесет година из живота Милана Наранџића (1860). Не тако бројни

српски књижевни рецензенти онога времена похитали су да поздраве и

да позитивно оцене ‘то ретко појављивање у нашем књижевном

животу’…”

Драгиша Живковић



„Иза обичних рукољуба или неинтересантних конвенционалних разговора

за столом Игњатовић је откривао свет препун лажних представљања,

прерушавање, претварање, свет који ће убрзано због своје извештачености

нестати. Игњатовић, дакле, драмски конципира јунаке у сценама сусрета не

само да би функционализовао безначајност тих сусрета (што му је Скерлић

замерао), већ напротив, да би указао на њихову театралност, и разоткрио

маске углађености, лажност хијерархијских сталешких или мушко-женских

односа, да би демистификовао кодни систем културног понашања једног

грађанског слоја Срба у Хабсбуршкој, потом и у Аустро-Угарској

монархији.”

Драгана Вукићевић



„Друга претпоставка полази од тезе да је Игњатовићева умјетничка слика

града, а тиме у највећој мјери и слика града или вароши у читавој епоси

српског реализма, утемељена на идеји града као повлашћеног простора

који почива на хронотипу сусрета различитих и често сасвим

супротстављених културолошких чињеница: времена и простора (...)

Важно је при томе посебно нагласити да је Игњатовићев град много више

од наведене мјешавине култура, људи и догађаја, да означава једно

специфично стање духа које сабира све наведене обичаје и традиције,

индивидуалне и колективне судбине, те да је та симбиоза и била

предуслов за аутономну умјетничку слику градa, као онога простора који

може да обликује свијест људи који га насељавају.”

Горан Максимовић



„Динамичан и плодан писац са дубоким и обилатим искуственим

познавањем слојевитих и замршених облика људског живота у

непрекидним менама и преображајима, Јаков Игњатовић је у целом

раздобљу свога уметничког твораштва напоредо неговао роман и

приповетку, расправу и књижевно-историјски портрет, мемоарску и

политичку публицистику. Све је то, увек и непрекидно, стремило ка изразу

националног осећања историјске ситуације српског народа.”

Бошко Новаковић



„Игњатовић је своје романе, приповијетке и есеје, који су настајали од

краја 50-их до краја 80-их година 19. вијека, стварао са јасном свијешћу о

књижевности, али не само о књижевности као изразу српског језика, духа и

‘чувства’, тј. као ‘изражају народног индивидуалитета’, већ и о

књижевности као занату, као умјетничкој дјелатности у којој пресудну

улогу имају техника и поступци књижевног стварања.”

Младенко Саџак



„Јаков Игњатовић био је један од првих српских писаца после

Стерије Поповића који је у књижевност уносио савремену тематику

и савремене људе. Он је један од првих српских писаца који је у

књижевност унео друштвене теме и проблеме, покушавао да створи

друштвени роман који би обухватио садржај његове епохе. Он је

књижевно, реалистички обрађивао ликове, типове који су

карактеристични за његово друштвено доба.”

Велибор Глигорић



„Примитивизам уметничке обраде није могао уништити снагу и

величину реалистичке замисли иако је ова само у главним

потезима и грубо изведена. Међу романтичарима са којима је

растао, Игњатовић се издваја својим реализмом, а међу

реалистима којима је претходио и чија је књижевна специјалност

била кратка приповетка, епском ширином свог света који је добио

природан израз у роману. Дело Јакова Игњатовића чини посебну

епоху и историји реализма.”

Јован Деретић



„Уистину, Јаша је био велики српски патриота, само од тога није

правио пароле, нити је то било главно питање за њега. Он је тежиште

свих проблема постављао на социјалну основу, и ту није могао

правити никакву разлику између Срба и Мађара, у њиховом

заједничком испитивању и третирању економских, друштвених и

културних проблема. Такав став донео му је непријатеље. Једни, уских

погледа, нису га разумели; другима је сметало такво постављање

питања. Зато су му одрекли и књижевну вредност. У ствари Јашина

књига била је њихова карикатура, зато је нису трпели.”

Милош Савковић



„Та вечита мисија сваког правог уметника, да се смислу врати

реч и створи дело чије ће мноштво светова бити кадро да утисне

своје трагове у свести читалаца, била је и стваралачка и

животна водиља Јакова Игњатовића.”

Снежана Милосављевић Милић


