
nред крај аустроугарског уnрављања Босном и Херцеговином. Неки од 
њих, као диригент и комnозитор ФР.ањо Маћејовски, оснив~ч nрве музичке 
шко.1е у Сарајеву, заузеће видно мјесто у развоју музичке културе у Босни 
и Херцеговини. 

Сличан nроцес се може уочити и у ликовној умјетности~ За многе сли
каре Босна и Херцеговина је све до окупације 1878. године била готово 
неоткривено nодручје. Први страни сликари долазе овамо. · већ са nрвим 
окуnационим труnама и остављају нам у својим црте~има своја виђења 
ове земље у овом тренутку њене историје. Веома атрактивна, ·по својим мо
тивима, Босна и Херцеговина је привлачила многог страноГ сликара за чи
таво временско раздобље 1878- 1918. Највећи напор у окуnљању страних 
сликара у Босни и Херцеговини учинио је Коста Херман антажовањем ли
ковних умјетника за сарадњу у илустрованом к.њижевном ч&tопису »Нада« 
и формирањем сликарског клуба у Сарајеву, састављеног 9i:J. тих сликара. 
Прве генерације ликовних умјетника из Босне и Херцеговине nојавиће се 
са својим изложбама у јавности тек nри крају аустроугарског уnрављања 
овим крајевима. Тада долази до снажни јег темпа стварања · свих nрофила 
интелектуалаца из ове средине, што је било nрвенствено nосљедица дјело
вања културно-nросвјетних друштава »Просвјета«, »Гајрет« и »Наnре
дак«, основаних nочетком овог вијека. 

Др Бранислав Ђурђев 

ВРХУНСКА И НАРОДНА КУЛТУРА У XIX ВИЈЕКУ 

Мислим да у XIX вијеку тј. у аустријском nериоду nррблем nредстав
ља како ћемо ми nриказати врхунску културу која се nочиње да инсталира 
овдје у Босни и Херцегов~ни и народну културу ко ја oct.aje мање ~и ше . 
. наслијеђена. То nитање ниЈе само nитање културне исторИЈе него то Је пи
тање везано са социјалном историјом. И, nрема томе, ми~лим да ће бити 
велик nроблем који ће стајати nред нама, нарочито како ћ6 то бити nрика
зано, nовезано са социјалним животом и осталим манифестацијама живо
та. Ту је онај nроблем о којем смо раније говорили и често сnомињали 
како ћемо ми културу и културну историју БиХ, с· једне стране, nриказати 
као достигнуће врхунске културе, што је nостигнуто у културном развитку, 
и како ћемо социјалну функцију, односно како ћемо nовезати са читавим 
развитком. Однос између елите и масе, то је nроблем који није једностав
но ријешити с обзиром на то да то у свим nериодима н~:~је увијек исто. 
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