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Нкола Ни ко ла Та сић, академик,  
 ро ђен је 1932. го ди не у Бе

о гра ду. Гим на зи ју је за вр шио 
у Кра гу јев цу, Фи ло зоф ски фа
кул тет 1954. го ди не у Бе о гра ду. 
Док тор ску ди сер та ци ју под на
сло вом „Ба ден ски и ву че дол ски 
кул тур ни ком плекс у Ју го сла ви
ји“ од бра нио је 1965. (об ја вље
на је 1967. у Бе о гра ду). Ра дио 
је, нај пре као ку стос На род ног 
му зе ја у Кра гу јев цу, по том као 
ку стос На род ног му зе ја у Зе му ну 
и Му зе ја гра да Бе о гра да, а 1968. 
го ди не пре ла зи у но во о сно ва ни 
Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ, 
у ко јем је сте као зва ње на уч ног 
са рад ни ка, ви шег на уч ног са рад
ни ка и на уч ног са вет ни ка. Уче
ство вао је у кре и ра њу и оства

НИ КО ЛА ТА СИЋ

ри ва њу на уч не по ли ти ке Ин сти ту та као на уч ни се кре тар (у вре ме 
ди рек то ра ака де ми ка Ва се Чу бри ло ви ћа) и као по моћ ник ди рек то ра 
(ака де ми ка Ра до ва на Са мар џи ћа), да би 1989. го ди не био иза бран за 
ди рек то ра. На том се ме сту на ла зи и да нас, успе шно на ста вља ју ћи 
на уч ну по ли ти ку сво јих прет ход ни ка уте ме ље ну на раз во ју бал ка
но ло ги је као на уч не ди сци пли не и ме ђу бал кан ској на уч ној са рад њи. 
При зна ње за свој на уч ни рад до био је и ти ме што је, 15. де цем бра 
1988, иза бран за до пи сног чла на СА НУ. Ота да ра ди на ве ћем бро ју 
про је ка та Оде ље ња исто риј ских на у ка, Од бо ра за ар хе о ло ги ју. Члан 
је Ме ђу на род не ме ђу а ка де миј ске ко ми си је за пра и сто ри ју Бал ка на 
са се ди штем у Хај дел бер гу, Од бо ра за ар хе о ло шка ис тра жи ва ња у 
Вин чи, Са ве та Га ле ри је СА НУ, пот пред сед ник је Од бо ра за Ен ци
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кло пе ди ју умет но сти итд. Од 1997. го ди не управ ник је Цен тра за 
на уч ни рад СА НУ и Уни вер зи те та у Кра гу јев цу. За ре дов ног чла на 
СА НУ иза бран је ок то бра 2000. го ди не.

Но вем бра 1992. го ди не иза бран је за ре дов ног чла на Европ ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти у Салц бур гу (Aca de mia Sci en ti a rum et 
Ar ti um Euro pa ea). Осим тог, до био је и дру га ме ђу на род на при зна ња: 
мар та 1997. иза бран је за по ча сног чла на Ру мун ског ин сти ту та за 
тра ко ло ги ју у Бу ку ре шту (Mem ber of Ho no ur of the Ro u main In sti tu te 
of Thrаcology), а апри ла исте го ди не слич ну част ука зао му је Тра ко
ло шки ин сти тут Бу гар ске ака де ми је на у ка (Ho no rary Fo re ign Mem ber 
of the In sti tu te of Thra co logy of the Bul ga rian Aca demy of Sci en ces). До 
1991. го ди не био је ре до ван члан Цен тра за бал ка но ло шка ис пи ти
ва ња АНУ БиХ у Са ра је ву. У том свој ству био је је дан од уред ни ка 
(III том) и ауто ра Праисторије југословенскихземаља.Уче ство вао је 
у ор га ни за ци ји ме ђу на род ног илир скотрач ког сим по зи ју ма на те му 
Па ле о бал кан ска пле ме на из ме ђу Ја дран ског и Цр ног мо ра, и у ра ду 
на кар то те ци Пра и сто риј ских гро бо ва на тлу Ју го сла ви је.

Нај зад, вред но је на по ме ну ти да је Н. Та сић био пред сед ник 
струч них и на уч них ор га ни за ци ја у бив шој и да на шњој Ју го сла ви ји: 
Са ве за ар хе о ло шких дру шта ва Ср би је, Срп ског ар хе о ло шког дру
штва, На ци о нал ног ко ми те та за бал ка но ло ги ју при Са ве зу исто ри ча
ра Ју го сла ви је, а ду ги низ го ди на члан је Управ ног од бо ра Ма ти це 
срп ске, где во ди про је кат Ар хе о ло шка сли ка Фру шке го ре.

На уч ни опус ака де ми ка Ни ко ле Та си ћа чи ни ви ше од 200 ра до
ва. Ме ђу њи ма је се дам са мо стал них књи га и три на ест ко лек тив них 
мо но гра фи ја, од ко јих је не ко ли ко сам при ре дио. По себ но би ва ља
ло по ме ну ти мо но гра фи ју EneolithicCultures oftheCentral andWest
Balkans (Бе о град 1995), по том уред нич ки и аутор ски рад на књи зи 
ScordisciandNativePopulationintheMiddleDanubeRegion(Бе о град 
1992) и, нај зад, ис црп не при ло ге у дво је зич ној, срп скоен гле ској, мо
но гра фи ји АрхеолошкоблагоКосоваиМетохије (Га ле ри ја СА НУ, 
Бе о град 1998). У тој пу бли ка ци ји по себ но су зна чај ни тек сто ви о 
ене о ли ту и гво зде ном до бу, а са ма књи га је за сад је ди на ре ги о нал на 
мо но гра фи ја те обла сти од пра и сто ри је до ра ног сред њег ве ка. Иако 
је нај пре за ми шље на као пу бли ка ци ја ко ја ће пра ти ти исто и ме ну из ло
жбу у Га ле ри ји СА НУ, умно го ме је над ма ши ла пр во бит ни кон цепт и 
пре ра сла у син те зу зна ња о кул ту ра ма и на ро ди ма што су на се ља ва ли 
под руч је Ко со ва и Ме то хи је. За слу га за то у нај ве ћој ме ри при па да 
Н. Та си ћу као уред ни ку, али и као ауто ру зна чај них по гла вља. 

То ком че тр де се то го ди шњег на уч ног ра да Ни ко ла Та сић је по
ка зао ин те ре со ва ње за го то во сва раз до бља ко ји ма се ба ви пра и сто
риј ска ар хе о ло ги ја. У обла сти ра не пра и сто ри је, нео ли та, об ја вио је 
сво је пр ве ра до ве о ис тра жи ва њи ма на Ко со ву (у до ли ни Ибра) и у 
По мо ра вљу (Цр но ка лач ка ба ра). То ком чи та вог свог на уч ног ра да, од 
док тор ске ди сер та ци је о ба ден ском и ву че дол ском кул тур ном ком плек
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су, об ра ђи вао је про бле ме ве за не за ене о лит ски пе ри од. Упра во том 
раз до бљу по све ћен је нај ве ћи број би бли о граф ских је ди ни ца, по чев 
од III то ма Праисторијејугославенскихземаља, па пре ко ни за сту ди
ја, чла на ка и из ве шта ја са ис ко па ва ња у ис точ ној Ср би ји, на Ђер да пу 
или у ју го сло вен ском По ду на вљу, до мо но гра фи је о ене о лит ским 
кул ту ра ма цен трал ног и за пад ног Бал ка на и по гла вља о истом пе ри
о ду у мо но гра фи ји о Ко со ву и Ме то хи ји. У мно гим ра до ви ма ба вио 
се и на ла зи шти ма и кул ту ра ма брон за ног до ба. По ред син те тич ких, 
це ло ви тих сту ди ја да тих у ПраисторијиВојводине или Југословенском
Подунављу, об ја вио је низ при ло га, сту ди ја и рас пра ва по све ће них 
ма те ри јал ној и ду хов ној кул ту ри љу ди ко ји су на се ља ва ли про сто ре 
ју го и сточ не Евро пе у дру гом ми ле ни ју му пре на ше ере. Ре зул тат ње
го вих ду го го ди шњих ис тра жи ва ња на не кро по ли у Бе ле ги шу, али и на 
дру гим на ла зи шти ма, је сте и из два ја ње јед не но ве по ја ве брон за ног 
до ба, ко ју је на звао кул ту ра Бе ле гиш (тер мин је при хва ћен у струч ној 
ли те ра ту ри и ван на ше зе мље). Раз ра дио је те зу С. Ди ми три је ви ћа о 
но вој кул ту ри ра ног брон за ног до ба, за ко ју је уве ден на зив вин ко вач ка 
(Вин ков ци–So mogyvár) кул ту ра. Утвр дио је ње но хро но ло шко ме сто, 
пе ри о ди за ци ју и од нос пре ма дру гим кул ту ра ма Кар пат ског ба се на и 
се вер ног Бал ка на. У ра до ви ма о брон за ном до бу ба вио се од но сом 
кул ту ра По ду на вља и оних ко је су се раз ви ја ле на се ве ру (ин кру сто
ва на ке ра ми ка, ра не Ur nen fel der по ја ве, кул ту ре у се вер ним обла сти ма 
Кар пат ског ба се на или у ис точ но алп ској зо ни, као и оних што су се 
раз ви ја ле на ју гу (па ра ћин ска, бр њич ка, Ме ди ја на и њи ма срод не кул
ту ре), укљу чу ју ћи и пр ве кон так те с ми кен ском ци ви ли за ци јом. 

Рад у Бал ка но ло шком ин сти ту ту СА НУ и ру ко во ђе ње про јек
том по све ће ним па ле о бал кан ским пле ме ни ма и кул ту ра ма то ком 
пр вог ми ле ни ју ма пре на ше ере усло ви ли су и Та си ће во ба вље ње 
пе ри о ди ма гво зде ног до ба, по себ но оним кул ту ра ма ко је се мо гу 
до ве сти у ве зу с не ким од пле ме на или на ро да ко ји од сре ди не пр вог 
ми ле ни ју ма ула зе у сфе ру ин те ре со ва ња ан тич ких пи са ца. Зна чај
ни су у том по гле ду ре зул та ти ар хе о ло шких ис тра жи ва ња на се ља и 
не кро по ла на ко ји ма је Н. Та сић ра дио. Мо гу се из дво ји ти ње го ви 
тек сто ви по све ће ни кул ту ри Бо сут–Ба са ра би (ко ју је из дво јио на 
на ла зи шти ма у По са ви ни (Бо сут, Го мо ла ва, или Злот ска пе ћи на у 
ис точ ној Ср би ји). На осно ву стил ске ана ли зе ма те ри јал не кул ту ре, 
из нео је за кључ ке о ет нич кој при пад но сти но си ла ца ком плек са Бо
сут–Ба са ра би (Три ба ли) и пред ло жио пе ри о ди за ци ју те кул ту ре, ко ја 
је у нај ве ћој ме ри при хва ће на у ар хе о ло шкој ли те ра ту ри. Уз то, на 
осно ву кар ти ра ња на ла зи шта, из вр шио је те ри то ри јал но раз гра ни че
ње ове кул ту ре пре ма се ве ро за пад ном, сред њо е вроп ском ком плек су 
Ur nen fel der, с јед не стра не, и кул ту ра ма на ју гу, с дру ге стра не. Осим 
про бле ма ти ком ве за ном за Три ба ле, Та сић се по след њих го ди на ба
ви и Дар дан ци ма и њи хо вом ма те ри јал ном кул ту ром. При хва тио је 
и раз ра дио те зу М. Га ра ша ни на и Д. Сре јо ви ћа о про то дар дан ском 
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хо ри зон ту из ко га је на ста ла дар дан ска кул ту ра. По се бан зна чај у 
том сми слу има ју па ра ћин ска и бр њич ка кул ту ра, по себ но ова мла
ђа ко ја се раз ви ја на истом про сто ру на ко ме ће се не ко ли ко ве ко ва 
ка сни је по ја ви ти Дар дан ци са сво јим утвр ђе ним гра ди на ма (Ко со во, 
Врањ ска, Бу ја но вач ка, Пре шев ска и Ку ма нов ска ко тли на) и спе ци
фич ном ке ра ми ком. Ре зул та те тих ис тра жи ва ња нај бо ље је су ми рао 
у оп шир ној сту ди ји, већ по ме ну том ра ду о гво зде ном до бу на Ко со ву 
и Ме то хи ји. Ме ђу ра до ви ма на ве де ним у би бли о гра фи ји, ва жно је 
ис та ћи и Та си ће ве при ло ге у мо но гра фи ја ма по све ће ним по је ди ним 
гра до ви ма. При мер за то су текст у мо но гра фи ји о Зе му ну ко ји об
ра ђу је пра и сто ри ју на тлу тог гра да, текст по све ћен истом пе ри о ду у 
мо но гра фи ји о Бо ру, сту ди је у УметничкојтопографијиКрушевца, 
мо но гра фи ји Ко сов ске Ми тро ви це (два из да ња) и Исто ри ји Бе о гра да. 
Углед ко ји је сте као у на шој и европ ској на уч ној јав но сти, Ни ко ла 
Та сић је гра дио и уче шћем на број ним до ма ћим и ме ђу на род ним 
ску по ви ма, кон гре си ма, сим по зи ју ми ма и са ве то ва њи ма, а мно га од 
њих је сам кон ци пи рао или им до при нео као члан ор га ни за ци о ног 
од бо ра. О то ме се мо же су ди ти на осно ву бро ја ње го вих при ло га у 
збор ни ци ма ра до ва са та квих ску по ва. Реч је о се дам де се так увод
них и пре глед них ре фе ра та, са оп ште ња и при ло га ве ћи ном под не тих 
на ску по ви ма ван зе мље: у Не мач кој, Ита ли ји, Фран цу ској, Че шкој 
(Че хо сло вач кој), Грч кој, Аустри ји, Пољ ској, Ру си ји, Гру зи ји, Ма ђар
ској, Ру му ни ји, Бу гар ској, Тур ској, Ма ке до ни ји и САД. Мно го број ни 
по зи ви за уче шће на ме ђу на род ним ску по ви ма сво је вр сно су при
зна ње за ду го го ди шњи рад. То ме се мо же до да ти и по зив да са ра ђу
је на углед ним свет ским мо но гра фи ја ма и ча со пи си ма, на при мер: 
текст за Hi story of Hu ma nity, том II, у из да њу UNE SCOа, за Dos si res 
d’Ar che o lo gie 220, или оби ман текст зa Кул тур ну исто ри ју Бал ка на 
(из да ње при пре ма АIЕSSЕ). 

По ред различитих ин те ре со ва ња (сви пе ри о ди пра и сто ри је) и 
ра зно вр сне те ма ти ке: од ма те ри јал не и ду хов не кул ту ре до про бле ма 
ко ји се ти чу ет но ге не зе и ми гра ци ја пра и сто риј ског ста нов ни штва 
на под руч ју ју го и сточ не Евро пе, Ни ко ла Та сић је са мо стал но или у 
окви ру ис тра жи вач ког ти ма оба вио мно го број на ар хе о ло шка ис ко па
ва ња. Реч је о че тр де се так пра и сто риј ских на ла зи шта ко ја су ви ше 
го ди на ис ко па ва на. Ов де ће мо на ве сти са мо она нај ва жни ја, она ко ја 
су ушла у на шу на у ку као од ред ни це за ре ша ва ње кључ них пи та ња 
пра и сто риј ске ар хе о ло ги је. То су, пре све га, Го мо ла ва (два де се так 
ис тра жи вач ких кам па ња), Гра ди на на Бо су ту (де сет го ди шњих кам
па ња), Злот ска пе ћи на (че ти ри го ди не), на ла зи шта у око ли ни Бо ра 
(че ти ри кам па ње), Пр че во код Кли не (три кам па ње), Бе ле гиш и мно
га дру га. Не из о став но је по ме ну ти и ви ше го ди шња ис тра жи ва ња у 
Вин чи. Огро ман фонд ар хе о ло шких на ла за са тих ис ко па ва ња по хра
њен у му зе ји ма ши ром Ср би је отва ра ши ро ке мо гућ но сти мно гим 
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да на шњим и бу ду ћим ис тра жи ва чи ма. По ред на уч но и стра жи вач ког 
ра да ко ји је Ни ко ли Та си ћу до нео број на при зна ња код нас и у свету, 
тре ба по ме ну ти и ње гов пе да го шки рад. КњигаМетодологијаистра
живањаупраисторијскојархеологији (са Б. Јо ва но ви ћем) зна ча јан 
је при лог струч ном фор ми ра њу сту де на та и мла дих ис тра жи ва ча. 
Уз то, пре да вао је ар хе о ло ги ју на ка те дри за исто ри ју Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Но вом Са ду, био је мен тор или члан ко ми си је пред 
ко јом су мла ди на уч ни ци бра ни ли сво је ма ги стар ске и док тор ске 
те зе. Одр жао је и ви ше пре да ва ња ван зе мље, углав ном у Не мач кој 
(Хај дел берг, Бер лин).

МилутинГарашан
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