
Милорад Радевић

(1935-2011)

Милорад Радевић је радни век провео у Историјском институту.
Рођен је 28. децембра 1935. године у метохијском селу Петричу, где су му
се родитељи, Вуксан и Савна, између два светска рата доселили из Лијеве
Ријеке. У Пећи је завршио основну школу, као и гимназију 1954. године.
Исте године уписао је студије историје на Филозофском факултету у
Београду. Дипломирао је 5. октобра 1958. године, а затим је уписао
постдипломске студије. За две године положио је испите на постди -
пломским студијама и 15. јуна 1960. године стекао звање магистра
историје. После одслуженог војног рока, запослио се 1. септембра 1961. у
Заводу за прикупљање и обраду докумената о развоју радничког покрета.
Већ 5. јула 1962. године примљен је за асистента у Историјском институту.
Препоручујући Савету Историјског института да изаберу Радевића за
асистента, референти академик Васа Чубриловић и др Милан Живановић
истакли су његову приљежност у раду запажену током студија,
интересовање за „новију историју, досадашњи успех и вољу да се даље
развија.” Као сарадник Института, Радевић је био у звању асистента,
реизабран 1966. године, затим, у звању стручног саветника и стручног
сарадника од 1987. до пензионисања 31. августа 2001. године. Преминуо
је 6. фебруара 2011. године у Београду.

Покојни Радевић припадао је кругу српских историчара који су
стасавали под менторством академика Васе Чубриловића и будући
Чубриловићев ученик, од почетка свог научно-истраживачког рада бавио
се темама националне историје Србије 19. века. Као студент постдиплом -
ских студија написао је два високо оцењена  чланка: Генерал Милутиновић
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и Божићна побуна у Црној Гори и Јавно мнење у Србији према Колашинском
процесу. Од средине шезедесетих највише се бавио историјским и
књижевним темама из прошлости српског народа претежно прве
половине 19. века, у чијем средишту су били Прота Матија, Вук Караџић,
Сима Милутиновић Сарајлија, Први српски устанак, Лицеј, Дружина
младежи српске, народна књижевност, мање познати и заборављени
писци. Истовремено, био је поуздани приређивач историјских извора
штампаних као засебне књиге (Житија устаника; Дјејанија отрјада
војске серпске  Главне команде Ваљевске противу непријатеља од 1.
августа до 11. нојемврија 1811; Речник географијско-статистички
Србије...), или као одељци у часописима (Аутобиографија Јеврема
Ненадовића, Аутобиографија Јована Гавриловића, „Кртатки животоопис”
Константина Бранковића, Правила Младежи србске), затим дипломати -
чких издања књижевних дела (Јован Стерија Поповић, Кнез Јанко из
Коњске и дахија Аганлија), редактор текстова (Први српски устанак. Акта
и писма на српском језику. Књига I 1804-1808. у редакцији Радослава
Перовића...) и, на крају, састављач библиографија (Библиографија радова
Душана Перовића, Библиографија радова Радослава Перовића, Прилог
библиографији дела Љубомира П. Ненадовића, Прилози библиографији
дела штампаних Вуковом азбуком од 1821. до краја 1863. године...). Уз
то, био је вредни сарадник енциклопедијских и лекискографских пројеката
(Енциклопедија Лексикографског завода, Српски биографски речник,
Енциклопедија српске историографије...). Последњих десетак година
живота, самостално, или у коауторству са Миодрагом Матицким, будући
да је био члан заједничког пројекта Матице српске и Института за
књижевност- Бибилиотека усмене књижевности-објављивао је прилоге
из народне књижевности: Народне умотворине у Шумадинчету и
Шумадинки (1999), Народне пословице у Летопису Матице српске (2003),
Народне песме у српској периодици до 1864. (2007) и Народне песме у
Српско-далматинском магазину (2010). 

Врстан познавалац историјских извора и литературе, а надасве
српског језика, Радевић је прошлост проучавао позитивистички приљежно,
(често је знао рећи: „нема историје без чињеница”), али при томе изворима
није поклањао апсолутни значај. Изузев документарних историјских
извора, у прошлост је покушавао да проникне познавањем усмене и
писане књижености, откривањем временом изгубљеног значења речи,
проналажењем везе између усменог и писаног садржаја, што га одликује
као својеврсног књижевног историчара, јединственог међу професионално
образованим историчарима.
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Милорад Радевић је био добронамеран и отворен према младим
колегама у Институту, али и свим другим који би му се обратили за савет
и стручну помоћ. Са малом, ненаоштреном графитном оловком у руци,
фишама од карираног папира, „алатом” који је последњих година био у
оштром контрасту према електронским уређајима свуда око њега,
зналачки је редиговао текстове, давао  корисне примедбе и упућивао на
мање познате изворе и литературу. Очигледни научни потенцијал,
примећени таленат и широко познавање историјских извора и литературе,
стицајем животних околности, нису формализовани највишом академском
титулом, коју је својим знањем, свакако, заслуживао.

Историјски институт, али и сви други који су га познавали и
сарађивали са њим, његовом смрћу изгубили су једног истинског
посвећеника и познаваоца српског 19. века, стручњака који није марио,
нити је жудио за јавном промоцијом, већ за тихим и ненаметљивим радом,
који ће, засигурно, бити примећен и од будућих нараштаја.

Радомир Ј. Поповић.
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