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Н
а прошлогодишњој Скупшти-
ни Вукове задужбине сложили 
смо се да нам читав рад и ан-
гажовање око Вука и његовог 
дела током 2014. године буде 

у знаку обележавања 150-годишњице њего-
ве смрти, да томе буду подређене све наше 
програмске активности, од научних до оних 
које се тичу образовања и рада са младима. 
Били смо иницијатори оснивања Републич-
ког одбора за обележавање велике Вукове 
годишњице у којем су се, поред представ-
ника Министарства за културу и информи-
сање, Министарства за образовање и нау-
ку, нашли представници научних и култур-
них установа – од српских академија, САНУ 
и АНУРС, Матице српске, фило-
лошких и филозофских факулте-
та, до Центра за културу „Вук Ка-
раџић” из Лознице, Вуковог му-
зеја и не на крају, можда најпре, 
Народне библиотеке у којој одр-
жавамо ову скупштину. Овакав 
Републички одбор за обележа-
вање 150-годишњице смрти Вука 
Караџића прихватило је и име-
новало Министарство за култу-
ру и информисање, при чему је 
преко својих одговарајућих про-
грамских одбора подржало већи-
ну програма које су предложиле 
ове установе уграђујући их у соп-
ствене годишње планове рада. За иницијати-
ве Вукове задужбине, Министарство је имало 
пуно разумевање и то је један од главних раз-
лога да ћемо до краја ове године положити 
завидне рачуне о урађеном послу. 

После педесет година, захваљујући највише 
настојању Вукове задужбине, биће одужен ве-
лики дуг Вуку Караџићу – објављивање Саб
раних дела Вука Караџића у 36 књига, свега 
онога што је Вук написао за живота. Од часне 
Редакције Сабраних дела, која се старала о ово-
ме послу, нико више није жив. Преминуо је и 
Голуб Добрашиновић, вуковац какав нико пре 
ни после њега није био, који је цео живот пос-
ветио Вуковом делу, приређивач Вукове препи-
ске, најзначајнијег архива српске културе у 19. 
веку, у тринаест књига. Од 2002. године чека-
мо да светло дана угледају преостале две књи-
ге Сабраних дела: XIII књига Преписке и 2. том 
III књиге О језику и књижевности. Данас су ове 
књиге пред нама. Објављена је последња књига 

Преписке, уз велику помоћ Љубице Наранчић, 
вишегодишње сараднице Голуба Добрашино-
вића на овом послу, а Александар Милановић је 
приредио за штампу преосталу књигу Вукових 
текстова О језику и књижевности. Са Народном 
библиотеком договорили смо се да током 2015. 
године обавимо и одговарајући део посла који 
мора да прати Сабрана дела. Најпре, учиниће-
мо све да Народна библиотека добије потребна 
средства да обави дигитализацију комплетних 
Сабраних дела и да ова дела у електронском об-
лику, поготову што је тешко после педесет го-
дина сачинити довољан број комплета, буду на 
адреси Народне библиотеке. Народна библио-
тека ће помоћи Вуковој задужбини и да се за 
тринаест књига Преписке, као својеврстан кључ 
претраживања, ураде регистри, именски, пре-
дметни и географских назива, у штампаном и 
електронском облику.

Док смо за довршетак рада на Сабраним дели
ма, у својству уредника, били задужени проф. др 
Бошко Сувајџић, председник Управног одбора, 
и ја, бригу о фототипском издању Вукових часо-
писа Ковчежић (Беч, 1849) преузела је академик 
Нада Милошевић Ђорђевић. Вукова задужбина 
је раније већ објавила свих пет годишта Вуко-
вог бечког забавника Даница (1826–1829; 1834), 
а до краја ове године појавиће се и фототипско 
издање Вуковог Ковчежића. 

Са изванредним тимом, проф. др Бошко Су-
вајџић је приредио и пропратио 
поговором књигу на немачком 
Вук Стеф. Караџић 1787–1864–
2014, Српска усмена баштина 
(Mündliches Volksgut der Serben). 
Поред изабраних Вукових песа-
ма, приповедака и кратких проз-
них форми, етнографских записа, 
у књизи се налазе и прилози који 
се тичу рецепције Вуковог дела у 
немачкој књижевности, као и ос-
ветљења онога најзначајнијег што 
чини Вуково дело животним и да-
нас, фундаменталним за српску 
традицију и културу. 

У штампи је 22. годиште Данице 
Вукове задужбине посвећено Вуку и његовом 
делу. У њему се, као додатак, находи и седмо го-
диште Данице за младе која ће бити истовреме-
но објављена и као посебно издање. За штампу 
је припремљена библиографија двадесет го-
дишта Данице. После данашње Скупштине биће 
објављен и 98. број листа Задужбина. Са стотим 
бројем требало би да се објави и библиографија 
овога јединственог листа који покрива веома 
значајне области српског културног живота. 

Окончан је и рад на трокњижју Срем, Банат 
и Бачка кроз векове. То су три зборника из еди-
ције синтезе посвећени слојевима култура Сре-
ма, Баната и Бачке. Прва два зборника су раније 
објављена, а трећи о Бачкој налази се у штампи. 
У 2015. години, у сарадњи са Народном библи-
отеком и мрежом матичних библиотека, за-
почеће рад на сличном зборнику посвећеном 
слојевима култура Мачве и Шумадије.   

Обележавање 150 година од Вукове смрти за-
почело је конкурсом намењеним младима. 
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Д
ва де сет сед ма скуп шти на Ву ко ве за ду жби не одр жа-
на је 10. но вем бра 2014. го ди не у На род ној би бли о-
те ци Ср би је. Ску пу су при су ство ва ли за ду жби на ри 
и уте ме љи ва чи Ву ко ве за ду жби не, ве ли ки до бро-
тво ри и до бро тво ри, пред сед ни ци и пред став ни ци 

огра на ка Ву ко ве за ду жби не, по ве ре ни ци, чла но ви од бо ра и 
рад них те ла За ду жби не, го сти, пред став ни ци ми ни стар ста ва, 
уста но ва и ме ди ја у Ре пу бли ци Ср би ји. 

Проф. др Вељ ко Бр бо рић бе се дио је на те му Ђу ро Да ни чић и Вук 
Ка ра џић као са рад ни ци. Скуп шти на је усво ји ла Из ве штај о ра ду 

Ву ко ве за ду жби не за пе ри од но вем бар 2013 – ок то бар 2014. и Про-
грам ра да Ву ко ве за ду жби не за пе ри од но вем бар 2014 – ок то бар 
2015. Све ча но су уру че не за хвал ни це ве ли ким до бро тво ри ма и 
до бро тво ри ма Ву ко ве за ду жби не и са оп ште не од лу ке Од бо ра за 
до де лу на гра да у на у ци и у умет но сти за 2014. го ди ну. 

Скуп шти на је иза бра ла и но ве чла но ве на упра жње на ме ста 
у Управ ном и Над зор ном од бо ру, Са ве ту и Од бо ру за до де лу на-
гра де у умет но сти.

За чла но ве Управ ног од бо ра иза бра ни су проф. др Алек сан дар 
Ми ла но вић, др Бран ко Злат ко вић и Ве сна Кру нић. У Са вет Ву-
ко ве за ду жби не иза бра ни су проф. др Ми ли во је Па вло вић и Ра-

да на Ви ла Ста ни шље вић. Сне жа на Мак си мо вић иза бра на је за 
чла на Над зор ног од бо ра, а др Бран ко Злат ко вић за чла на Од бо ра 
за до де лу на гра де Ву ко ве за ду жби не у умет но сти. 

У све ча ном де лу про гра ма Скуп шти ни се пред ста вио но во о сно-
ва ни огра нак Ву ко ве за ду жби не у Сом бо ру. Го во рио је Вла ди мир 
Јер ко вић, пот пред сед ник огран ка и ди рек тор Град ске би бли о те-
ке Кар ло Бје лиц ки у Сом бо ру. 

О про те клим ак тив но сти ма Ву ко ве за ду жби не и пла ни ра ним 
за да ци ма за на ред ну го ди ну го во рио је Ми о драг Ма тиц ки, пред-
сед ник Скуп шти не. 

 С. В.

З
а Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа у 
ли те ра ту ри сто ји да је фи ло лог, ет-
но лог, књи жев ник, исто ри чар и 
ре фор ма тор срп ског је зи ка и пра-
во пи са, а за Ђу ру Да ни чи ћа да је 

фи ло лог. Да кле, има ју за јед нич ки име ни тељ, 
обо ји ца су би ли фи ло ло зи. Упо зна ли су се у 
Бе чу 1845. го ди не. Вук је та да био у зре лим 
го ди на ма и још ни је ус пео да, у це ли ни, ре а-
ли зу је ре фор му за по че ту пре ско ро три де це-
ни је, 1818. го ди не (Срп ски рјеч
ник). У то вре ме Вук је у Евро пи 
и по знат и при знат, ње го во де ло 
је ве ли ко, а оспо ра ван је још са мо 
у Ср би ји. Евро па му се ди ви ла и 
Ср би ја је пре ко Ву ко вог де ла по-
ста ла кул тур ни фе никс у Евро пи, 
за хва љу ју ћи на род ној књи жев но-
сти. Да ни чић је био сту дент ко ји 
је про ме нио сту ди је и ме сто сту-
ди ра ња – на пу стио је прав не сту-
ди је и при кло нио се Ву ку. Ка да 
су се упо зна ли, Вук је већ по знат 
и при знат, има 58 го ди на, док је 
Да ни чић сту дент, са 20 го ди на, па 
ти ме, бар у по чет ку, мо же да чу ди 
њи хо ва бу ду ћа, ве ли ка и плод на са рад ња, ко-
ја је би ла пре суд на за пот пу ни три јумф Ву ко-
вих иде ја. Та са рад ња је тра ја ла две де це ни је, 
до Ву ко ве смр ти, и би ла је вр ло ин тен зив на, 
па да нас ка же мо да је Ђу ро Да ни чић је дан од 
нај о да ни јих и нај бо љих са рад ни ка Ву ка Ка ра-
џи ћа, али и нај бо љи на ста вљач Ву ко вог де ла 
и нај бо љи ре а ли за тор Ву ко вих иде ја и по сле 
Ву ко ве смр ти, ка да је би ло ну жно до дат но ши-
ри ти и осна жи ти све Ву ко ве за ми сли и на ста-
ви ти рад на про мо ви са њу Ву ко вог де ла. 

Као илу стра ци ју Ву ко ве ве ли чи не мо же мо на-
ве сти не ко ли ко ре че ни ца ко је су о ње му ре кли 
Иво Ан дрић и Ме ша Се ли мо вић. Чи ни се да ове 
ре че ни це ја сно од сли ка ва ју Ву ков зна чај, ње го-
во де ло и уло гу ко ју је имао: 

„Слу чај, ко ји ства ра ве ли ке љу де, до вео је Ву-
ка на јед но од нај вид ни јих ме ста на ше исто ри је. 
Кад већ, због бо ле сне но ге и шту ле, ни је по стао 
че то во ђа ни по ги нуо у бор би са Тур ци ма, кад се 
због по од ма клих го ди на ни је мо гао упи са ти у 

гим на зи ју у Кар лов ци ма, до шао је 1813. го ди не 
у цар ству ју ћи град Беч, јед ну од глав них европ-
ских ме тро по ла. Слу чај га је чу вао за ва жни је 
за дат ке. Све оста ло по сле пре ла ска у Беч ни је 
слу чај но” (Се ли мо вић, 1986).  

„Као сва ки ре фор ма тор, Вук је био и ру ши-
лац и гра ди тељ, и ви ше гра ди тељ не го ру ши лац, 
али је са вре ме ни ци ма, на ро чи то у пр во вре ме, 
мо ра ла би ти мно го ви ше ви дљи ва ру ши лач ка 
стра на ње го вог пот хва та” (Ан дрић, 1972).  

Да ни чић је цео жи вот по све тио опи си ва њу на-
род ног је зи ка, афир ми шу ћи ти ме, на нај бо љи на-
чин, иде је и де ло Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа. 
Део шко ло ва ња Да ни чић је имао у Но вом Са ду, 
по том је пре шао у По жун, где је сте као од ре ђе на 
фи ло зоф ска зна ња, ка сни је од ла зи у Пе шту да 
учи пра ва, али већ 1845. го ди не пре ла зи у Беч на 
на ста вак сту ди ја. Та да се Да ни чић упо зна је с Ву-
ком и оста так жи во та по све ћу је на у ци о на шем 
је зи ку и на шој књи жев но сти. Ни је по зна то да је 
Да ни чић до су сре та са Ву ком по ка зи вао ин те ре-
со ва ње за је зик и ни је по зна то да су се упо зна ли 
пре су сре та у Бе чу. Бр зи Да ни чи ће ви ус пе си мо гу 
се раз у ме ти са мо ако се прет по ста ви да је од мах 
по до ла ску у Беч упо знао Ву ка и Ми кло ши ћа и 
по чео са њи ма ин тен зив ну са рад њу. Све оста ло 
је Да ни чи ће ва фи ло ло шка ге ни јал ност. Оста је 
не ја сно ка ко је уче ник бр зо по стао са рад ник, ка-
ко је бр зо ста сао у вр сног фи ло ло га, ка ко је бр зо 
по чео по ма га ти Ву ку, као и ка ко је већ 1847. го-

ди не пот пи сао јед но од нај зна чај-
ни јих де ла ко ја афир ми шу Ву ко ву 
бор бу за но ви је зик и пра во пис, зна-
ме ни ту фи ло ло шку рас пра ву Рат 
за срп ски је зик и пра во пис. 

Са рад ња Ђу ре Да ни чи ћа и Ву ка 
Ка ра џи ћа от по чи ње већ 1845. го ди-
не и она има ја сне по твр де 1846, да 
би 1847. пр ви ре зул тат те са рад ње 
био штам па ње већ по ме ну тог де ла 
– Рат за срп ски је зик и пра во пис, 
де ла ко је је де фи ни тив но од ре ди-
ло по то њу суд би ну срп ског је зи ка и 
ње го вог пра во пи са. Не мо же мо а да 
се не за пи та мо ка ко је до шло до то-
га да ис ку сни на уч ник Вук, те 1845. 

го ди не, иза бе ре Да ни чи ћа за са рад ни ка, јер, да 
по но ви мо, Ка ра џић та да има 58 го ди на, а Да-
ни чић са мо 20. Две го ди не ка сни је, ва жне 1847. 
го ди не, Вук има 60, а Да ни чић са мо 22 го ди не. 
За 1847. го ди ну у ли те ра ту ри се че сто ка же да је 
пре крет нич ка – те го ди не иза шао je Ву ков пре-
вод Но вог за вје та, Ње го шев Гор ски ви је нац, Пе
сме Бран ка Ра ди че ви ћа и фи ло ло шка рас пра ва 
Рат за срп ски је зик и књи жев ност. Ни јед но од 
ових де ла ни да нас ни је из гу би ло сво ју ак ту ел-
ност. Ње гош и Ра ди че вић се и са да уче у шко ли 
као оба ве зна лек ти ра, а Ву ков пре вод и Да ни-
чи ће ва фи ло ло шка рас пра ва и да ље се чи та ју и 
ци ти ра ју. Зна чај 1847. го ди не и де ла ко ја су се по-
ја ви ла ја сно је опи сао и Алек сан дар Бе лић: „Та-
да је Вук иза шао у јав ност са пра вим уче ни ци ма 
сво јим, Ђу ром Да ни чи ћем и Бран ком Ра ди че ви-
ћем, ко ји су по ка за ли сво јим ра дом да из шко ле 
Ву ко ве мо гу иза ћи и пр во ра зред ни на уч ни ци – 
као што је био Да ни чић – и пр во ра зред ни књи-
жев ни ци – као што је био Бран ко” (Бе лић 1947).
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ОДРЖАНА 27. СКУПШТИНА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Обележена сто педесета годишњица смрти 
Вука Стефановића Караџића

БЕСЕДА ВЕЉКА БРБОРИЋА

Ђуро Даничић и Вук Караџић 
као сарадници

РЕЧ МИОДРАГА МАТИЦКОГ

Вуково дело у програму Вукове 
задужбине 2014. године

Сарадња Ђуре Даничића и Вука 
Стефановића Караџића била 
је пресудна за успех реформе 
српског језика и правописа 
Вука Стефановића Караџића, 
за потпуни тријумф Вукових 
идеја. Ђуро Даничић један је од 
најоданијих и најбољих сарадника 
Вука Караџића, али и најбољи 
настављач Вуковог дела и 
најбољи реализатор Вукових 
идеја и после Вукове смрти

После педесет година, 
захваљујући највише настојању 
Вукове задужбине, биће одужен 
велики дуг Вуку Караџићу 
– објављивање „Сабраних дела” 
Вука Караџића у 36 књига, 
свега онога што је Вук 
написао за живота

вељ ко бр бо рићми о драг ма тиц ки
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ЗА ДУ ЖБИ НА, Лист Ву ко ве за ду жби не. Го ди на XXVII – број 98, де цем бар 2014. го ди не. Ре дак ци ја: Бе о град, Кра ља Ми ла на 2. Тел/факс: 011/2682-803, 2683-890. УРЕ ЂИ ВАЧ КИ ОД БОР: Слав ко Ве ји но вић (глав
ни и од го вор ни уред ник), Сне жа на Бо јић (се кре тар), Бран ко Злат ко вић, Је ле на Јо ва но вић, Ми ло рад Јо ва но вић, Ве ра Ми лан ко вић, Ве сна Та на ско вић, Ми лош Не ма њић, Ра до мир Ј. По по вић, Бу ди мир По то
чан, Сре то Та на сић, Не над Бе љи нац. Ли ков ногра фич ка об ра да Или ја Ми ло ше вић. Лек тор и ко рек тор Ру жа Ми ло је вић. Фо то гра фи ја То ми слав Гру ји чић Ра ва њац. Ло го тип Не бој ша Ми трић. Ти по граф ско 
пи смо: Ada mant. Лист из ла зи два пу та го ди шње: но вем бар-де цем бар и мај-ју ни. Го ди шња прет пла та са по шта ри ном из но си 200 ди на ра. Жи ро-ра чун За ду жби не је 205-8530-09. Де ви зни ра чун: IBAN 
RS35205007080003571468. Ти раж: 1.500 примеракa. Штам па: По ли ти ка Штам па ри ја д.о.о. Web si te: www.vu ko va-za du zbi na.rs; E-mail: slav ko.ve ji no vic @vu ko va-za du zbi na.rs; sne za na.bo jic @vu ko va-za du zbi na.rs

Управ ни од бор Ву ко ве за ду жби не 
одр жао је 12. ју на 2014. го ди не Пет на е-
сту (125) сед ни цу на ко јој је раз мо трио 
оства ри ва ње Про гра ма Ре пу блич ког 
од бо ра за обе ле жа ва ње 150. го ди шњи-
це смр ти Ву ка Ка ра џи ћа.

По себ но је би ло ре чи о при пре-
ми Окру глог сто ла Ву ко ве за ду жби-
не и За ду жби не До си теј Об ра до вић, 
„Жи ве тра ди ци је срп ског књи жев ног 
је зи ка: До си теј и Вук“, као и о одр жа-
ним так ми че њи ма уче ни ка: Шта би 
Вук да нас ре као у Срем ским Кар лов-
ци ма, 24. Ре пу блич ком так ми че њу 
из срп ског је зи ка и је зич ке кул ту ре 
уче ни ка основ них и сред њих шко-
ла у Тр ши ћу, Да ни ма ћи ри ли це у Ба-
ва ни шту, Ву ко вом зво ну у Ло зни ци и 
42. Ђач ком Ву ко вом са бо ру у Тр ши-
ћу. Управ ни од бор је раз мо трио и при-
пре му за штам пу XI II књи ге Пре пи ске, 

2. то ма III књи ге – О је зи ку и књи жев
но сти, Ков че жи ћа за исто ри ју, је зик 
и оби ча је Ср ба сва три за ко на Ву ка 
Ка ра џи ћа, као и при пре му књи ге на 
не мач ком је зи ку из де ла Ву ка Ка ра-
џи ћа: Вук Стеф. Ка ра џић 1787–1864–
2014, Mündlic hes Volk sgut der Ser ben 
(Срп ска усме на на род на ба шти на). 
Та ко ђе, Управ ни од бор раз мо трио је 
и ак ту ел но еко ном ско ста ње у Ву ко-
вој за ду жби ни и до нео ви ше од лу ка 
из сво је над ле жно сти.

О про грам ским ак тив но сти ма и 
не ким ак ту ел ним пи та њи ма по сло-
ва ња За ду жби не Управ ни од бор рас-
пра вљао је и на Ше сна е стој сед ни ци, 
4. сеп тем бра 2014. го ди не. На Се дам-
на е стој сед ни ци, одр жа ној 29. ок то бра 
2014. го ди не, Управ ни од бор је усво јио 
до ку мен та при пре мље на за 27. Скуп-
шти ну Ву ко ве за ду жби не.

Задужбинари 
Вукове задужбине (94)

БЕОГРАД
Лука Радовановић, велики добро-

твор

НИШ
Милунка Митић, добротвор, драгој 

мајци Трајни Митић – И после 30 година 
од Твог одласка, још увек си са мном.

СОМБОР
Чланови новооснованог огранка:
Петар Арамбашић
Стојан Бербер
Нада Душанић
Владимир Јерковић
Снежана Клепић
Мара Кнежевић
Горана Копоран
Милош Настасић
Лидија Неранџић Ланда
Тихомир Петровић
Дејан Подлипец
Анђелија Пругинић
Немања Сарач
Александра Секулић
Иња Фирањ

СУБОТИЦА
Гимназија „Светозар Марковић“

ХОЛАНДИЈА
Дарија Ињац, добротвор, Хилверсум

Дарови 
Вуковој задужбини

– У току песничке манифестације 
Ћирилица огледало српске душе, која је 
одржана 28. јуна 2014. године, општи-
на Петровац на Млави даровала је Ву-
ковој задужбини слику Владе Макиша 
– Рањеници.

– Лидија Мишић, академски вајар 
из Београда, даровала је 11. јула 2014. 
године Вуковој задужбини скулптуру 
„Гусле“, која је изложена у свечаном 
Холу Дома Вукове задужбине.

– Вуковој задужбини даровали су 
своје књиге и књиге других аутора: 
Матица српска, Нови Сад; Лала Лара 
Бранков и Бошко Сувајџић, Београд; 
Жарко Димић, Сремски Карловци, 
Драго Његован, Сремска Каменица.  

Управа Вукове задужбине свима 
најтоплије захваљује. С. б.

В
е ро ват но наш нај по пу-
лар ни ји сли кар Са ва 
Стој ков имао је у свом 
ра дљи вом, не у мор ном 
и про сто ср дач ном та-

лен ту не што од осо би на Зма ја. Као 
оно што је пр вак на шег ро ман ти-
зма, ши ро ким ге сто ви ма пол зе на
ро ду че сто рас та као свој та ле нат и 
си тан но вац, а ду ка те ви со ке кон-
цен тра ци је трам пио за до ви тљи-
ве и от пр ве на су шне по тре бе ри ме 
и ре фре не деч је али и со ци јал не 
пе сме, та ко је и Са ва, тај усрд ни и 
на сме ше ни са го вор ник и без ма-
ло сва чи ји ком ши ја, сво ју ли ков ну 
ми си ју схва тао, ду бо ко у се би, као 
на род ску, све ту оба ве зу.

Ни је ма рио за под смех уми шље-
них чи сту на ца над нео бо ри вом чи-
ње ни цом да му је опус сиг ни ран 
пе то ци фре ним бро је ви ма. Али је 
сваг да во лео до дир па жње скром них 
и не скром них са вре ме ни ка. Сли као 
је на ше прет ке и њи хо ве ду бо ко ути-
сну те па ор ске бо ре, на лик на бра зде 
ав гу стов ске ора ни це, али исто та ко 
и са ла шки мир, све са оним не за бо-
рав ним кро во ви ма од тр ске а зи до-
ви ма од на бо ја. Пам тио је ле ни је уз 
ка на ле и ре ке, али исто та ко и ла-
ви рин те шу ма, бај ко ви те про сто ре 
Вој во ди не ста ре. Ње го ве шај ке, али 
и ње го ве фа це у са мом би ћу, из ну-
тра су кр ца те от кри ћи ма, раз ли чи те 
у свом основ ном кр во то ку.

Ње го ви пор тре ти има ју у се би ону 
не вер ну вер ност ко ју је, на истим 

овим на шим њи ва ма, от кри вао фо-
то граф ски ве ле мај стор То ша Да бац. 
По тез му је увек био не ви дљи во та-
нан. Као Ан дри ће ва ре че ни ца: не 
ви ди се, а све се ви ди. Ви со ка при-
зна ња од Ми ла на до Пра га, од Бра-
ти сла ве до Ја па на ни за пе даљ ни су 
из ме ни ла, да кле ни ус по ри ла ни 
убр за ла ње гов ход до ате љеа у ко-
ји је од ла зио, ку би каш по во ка ци ји, 
ра тар по тр пе љи во сти, ћу та ли ца по 
до жи вљај но сти. Ни ма ло ни је ње го-
ве по кло ни ке и при ја те ље, ње го ве 
де ра не, ка ко је и ме не звао, из не на-
ди ло то што је на не бе ска ло ви шта 
оти шао у пра ско зор је ко је тек што 
су и сом бор ски зри кав ци на ја ви-
ли сво јим му ком. Дан је дуг, не ма 
се вре ме на.

Сли ка ју ћи не ста ле све то ве срп-
ског се ве ра, на ста клу и на плат-
ну, сли ка ју ћи без пре стан ка, он је и 
ми си ју на шег нај че шће умо ље ног 
пор тре ти сте оства ри вао чи сто, без 
за зо ра, са скром ном же љом пре-
по зна тљи во сти. Та ко су кра ље ви и 
је рар си, глум ци и књи жев ни ци, ле-
ка ри и тр гов ци, про сја ци и на куп ци, 
над ни ча ри и лов ци, сви на прет по-
ста вље ном са бо ру ње го вих мо де ла 
за пра во су за у век осве тље ни до бро-
том, ра све том чу де сне раз не же но-
сти. Оси о ни је дан чо век ми је ре као 
да се тек на пор тре ту Са ви ном под-
се тио да је мо гао да бу де и бо љи, и 
са ми ло сни ји, и то ле рант ни ји. До бар 
при мер за лек од ја ро сти. 

Он се чи нио не вешт у за мр ше ним 
на шим вре ме ни ма, пре пу ним гре-

ба то ра и агре со ра. С истим осме хом, 
са свим све стан, до бро је знао шта му 
и ка да узи ма ју. Ни у ком слу ча ју ни-
је пре ста јао да бу де да ро да вац, фа-
на тич ни за ду жби нар, нео т кло њи ви 
пр ви уче сник свих и све нео бич ни-
јих ху ма ни тар них ак ци ја. Ни ка да 
ни је имао це ну за вла сти ту пле ме-
ни тост. 

Сом бор је, упра во и са њим, по ка-
зао отво ре ност свог по све ће ног кру-
га, тог ве ли ког за гр ља ја ули ца ко је 
се, рас ко шно, гр ле, око тр го ва и исто-
риј ских зда ња. То ни је био са мо ње-
гов за ви чај, ње гов ход, већ и ме ри ло 
ства ри. Ни је ли чио на ње гов ба рок-
ни сјај, али је ње го во са ла шар ско, 
при град ско и укуп но рав ни чар ско 
окру же ње ове ко ве чио на на чин суп-
тил не, јед но ста ван, на свим стра на-
ма при хва тљи ве бај ке. Мо жда је, тих 
и пред у сре тљив, у би ти при гу ше ни 
ше рет, нај пре де ман то вао те зу ка ко 
виц ва жи, по пра ви лу, у јед ној па ро-
хи ји. Он је вре део и су за, но стал ги је, 
са у че сни штва на свим стра на ма.

Отва рао сам му из ло жбе на та ко 
раз ли чи тим адре са ма, ка кве су: Но-
ви Сад, Су бо ти ца, Де спо то вац, Бе о-
град, Зоб на ти ца... Сву да је имао она 
два па ра очи ју, као ини ци ја ци ју ова-
ци ја ко је сле де, на мах уз се бе.

А Са ва наш Стој ков, из ме ђу оста-
лог до бит ник и Ву ко ве на гра де Кул-
тур но-про свет не за јед ни це Ср би је, 
и На гра де за умет ност Ву ко ве за-
ду жби не, ву ко вац по сва ку це ну, до 
кра ја, до по след њег ка пи ла ра, по ве-
рио ми се, дав но, ка ко је сву да из ла-
гао, је ди но у Сен ти ни је. 

Кад год на и ђем у зда ње Ву ко ве за-
ду жби не, не про пу стим, уме сто ти-
хе во шта ни це кри шом упа ље не, да 
ко ји ми нут ћу тим. И то пред Са ви-
ном за ду жби нар ском сли ком Ву ка. 
Он је исто ис пу нио за вет ге ни ја из 
Тр ши ћа.

 Дра шко ре Ђеп

К
њи жев ни кри ти чар, 
есе ји ста, исто ри чар 
књи жев но сти, ан то-
ло ги чар, при ре ђи-
вач са бра них и иза-

бра них де ла ве ћег бро ја срп ских 
пи са ца ХХ ве ка, уред ник књи жев-
них ли сто ва и ча со пи са, не ка да-
шњи ди рек тор Ин сти ту та за књи-
жев ност и умет ност у Бе о гра ду, ру-
ко во ди лац ин сти тут ског про јек та 
„Срп ска књи жев на кри ти ка“, ака-
де мик Пре драг Па ла ве стра био је 
је дан од нај ак тив ни јих и нај до-
след ни јих ту ма ча но ви је срп ске 
књи жев но сти и ње ног ди на мич-
ног раз во ја у ХХ ве ку. 

Ње го ва кри тич ка ра до зна лост, 
на уч на ши ри на и ме то до ло шка си-
гур ност по твр ђе не су у ви ше од два-
де сет кри тич ко-есе ји стич ких књи га 
о срп ским пи сци ма и зна чај ним те-
ма ма срп ске књи жев но сти ХХ ве ка, 
нај ви ше са за јед нич ким под на сло-
вом „Књи жев не те ме“, у ко ји ма је као 
кри ти чар нај ва жни јих књи жев них 
оства ре ња срп ске књи жев но сти сво-
га до ба ве о ма си сте ма тич но пра тио 
ње не уз ле те и иза зо ве. 

У ве ћем бро ју књи жев но и сто риј-
ских мо но гра фи ја – о Мла дој Бо сни, 
Иви Ан дри ћу, Ди ми три ју Ми три но-
ви ћу, Бран ку Ла за ре ви ћу и дру ги ма 
– по ка зао je из у зет ну спо соб ност 

ана ли тич ког ту ма че ња и син те тич-
ког за кљу чи ва ња. Оства ре но де ло 
тих пи са ца по сма трао је из пер спек-
ти ве са вре ме ног књи жев ног кри ти-
ча ра ко ји не за не ма ру је ни оп шти ји 
кул тур ни и књи жев ни кон текст ни 
основ ни аутор ски текст и ње го во 
ак ту ел но зна че ње као крај њи умет-
нич ки ре зул тат ин ди ви ду ал ног та-
лен та и осла ња ња на тра ди ци ју и на 
мо дер не књи жев не по ступ ке. Та кав 
при ступ по себ но је на гла шен у мо-
но гра фи ја ма Књи жев ност Мла де 
Бо сне (1965) и Скри ве ни пе сник (о Ан-
дри ћу, 1981), као и у књи зи Је вреј ски 
пи сци у срп ској књи жев но сти (1998), 
али и у сту ди ја ма о аван гард ним по-
ступ ци ма мо дер них срп ских пи са ца 
пр вих де це ни ја ХХ ве ка, из ра зи ти је 
у мо но гра фи ји Дог ма и уто пи ја Ди
ми три ја Ми три но ви ћа (1977). 

Сли чан по сту пак ана ли тич ког, син-
те тич ког и на ра тив ног стил ског пре-
пли та ња при ме њи вао је и у две ма 
књи га ма на дах ну те ауто би о граф ске 
и кри тич ке про зе Не кро по ље (2003, 
2013), у ко ји ма се на ла зе пор тре ти 
зна чај них срп ских пи са ца и умет-
ни ка, ње го вих при ја те ља и са вре ме-
ни ка.

По себ ну вр сту књи жев не де лат но-
сти Па ла ве стра је оства ри вао у мно-
го број ним сту ди ја ма и рас пра ва ма 
о срп ским пи сци ма и зна чај ним те-
ма ма срп ске књи жев но сти ХХ ве ка, 

укљу че ним у ње го ве две исто ри је но-
ви је срп ске књи жев но сти – у По сле
рат ну срп ску књи жев ност 19451970 
(1972) и у Исто ри ју мо дер не срп ске 
књи жев но сти. Злат но до ба, 1892
1918 (1986), по све ће не са вре ме ном 
кри тич ком про у ча ва њу и си сте ма ти-
за ци ји на ше но ви је књи жев но сти. 

Као глав ни уред ник еди ци је „Срп-
ска књи жев на кри ти ка“ у 25 књи га, 
он је и у сво јој дво том ној Исто ри
ји срп ске књи жев не кри ти ке, 1768 
– 2007 (2008), на ста лој као син те за 
те еди ци је, на шој кул тур ној јав но-
сти омо гу ћио увид у сво је вр сну па-
но ра му срп ске књи жев не кри ти ке 
од ње них по че та ка до да нас и ти ме 
по твр дио зна чај и кон ти ну и тет срп-
ске књи жев не ми сли за раз вој срп-
ске кул ту ре у по след њим ве ко ви ма. 
Исто ри јом срп ске књи жев не кри ти
ке, за ко ју је до био На гра ду Ву ко ве 
за ду жби не за на у ку, по твр ђе на је мо-
ти ви са ност тог де ла про дук тив ним 
књи жев ним иде ја ма по зна тих срп-
ских књи жев них ми сли ла ца, па и са-
мог Ву ка Ка ра џи ћа. 

Сво јим књи жев ним де ло ва њем, 
плу ра ли стич ким кри тич ким ме то-
дом и исто ри о граф ским ра дом Па ла-
ве стра је био нај слич ни ји Скер ли ћу и 
ње го вом по гле ду на књи жев ну кри-
ти ку и књи жев ну исто ри ју и на њи-
хов зна чај у дру штву ко је по ку ша ва 
да се осло бо ди за о ста ја ња за европ-
ском кул ту ром и за сво јим раз вој ним 
по тре ба ма. Та кву кри тич ку син те зу 
и ана ли тич ки об у хват но ви је срп-
ске књи жев но сти, као што је то учи-
нио Пре драг Па ла ве стра, ни је до сад 
оства рио ни је дан књи жев ни кри-
ти чар или исто ри чар но ви је срп ске 
књи жев но сти.   

 Мар ко не дић

ЗА СЕЋАЊЕ

Пре драг Па ла ве стра 
– ту мач но ви је срп ске 

књи жев но сти
(19302014)

сед ни ца управ ног од бо ра

са заседања са ве та и над зор ног од бо ра

Управни одбор

Са вет и Над зор ни од бор
Са вет и Над зор ни од бор Ву ко ве за-

ду жби не одр жа ли су за јед нич ку сед-
ни цу 29. ок то бра 2014. го ди не, на ко јој 
су раз ма тра ли и усво ји ли пред ло ге до-
ку ме на та, при пре мље не за 27. Скуп-
шти ну Ву ко ве за ду жби не: Из ве штај о 
ра ду Ву ко ве за ду жби не за пе ри од но-
вем бар 2013 – ок то бар 2014; Пред лог 
Пла на ра да Ву ко ве за ду жби не за пе-
ри од но вем бар 2014 – ок то бар 2015. и 
Пред лог кан ди да та за до пу ну ор га на 
и те ла Ву ко ве за ду жби не.

Та ко ђе, чла но ви Са ве та и Над зор ног 
од бо ра упо зна ти су и са од лу ка ма од-
бо ра Ву ко ве за ду жби не за до де лу на-
гра да за на у ку и за умет ност за 2014. 
го ди ну. У рас пра ви је из не то ви ше су-

ге сти ја и пред ло га за уна пре ђи ва ње 
ак тив но сти Ву ко ве за ду жби не у на-
ред ном пе ри о ду. По себ но је ис так ну-
то да је ди ги та ли за ци ја Са бра них де ла 
Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа је дан од нај ва-
жни јих за да та ка Ву ко ве за ду жби не у 
на ред ном пе ри о ду, ко ји тре ба да омо-
гу ћи да обим на гра ђа Са бра них де ла 
у елек трон ском об ли ку бу де стал но и 
трај но до ступ на свим ис тра жи ва чи-
ма Ву ко вог жи во та и де ла.

Чла но ви Са ве та и Над зор ног од бо ра 
из ра зи ли су за до вољ ство што по сто ји 
мо гућ ност да Ву ко ва за ду жби на трај-
но ре ши пи та ње свог сме шта ја у До му 
Ву ко ве за ду жби не – у објек ту у Кра ља 
Ми ла на бр. 2. С. в

Признања Вукове задужбине
На 27. Скуп шти ни Ву ко ве за ду жби не ис так ну тим 

за ду жби на ри ма, при ја те љи ма и са рад ни ци ма Ву ко-
ве за ду жби не уру че на су при зна ња Ве ли ки до бро твор, 
До бро твор и За хвал ни ца:  

При зна ње Ве ли ки до бро твор до би ли су: Све ти слав 
Пре до је вић, Бе о град, и Лу ка Ра до ва но вић, Бе о град.

При зна ње До бро твор до би ли су: ака де мик Љу бо мир 
Мак си мо вић, Бе о град; Дра го Ње го ван, Срем ска Ка ме ни-

ца; Да ри ја Ињац, Хил вер сум (Хо лан ди ја); Стан ка Бе ба 
Ко раб, Бе о град; Ми лун ка Ми тић, Ниш, и Пре драг Ба ји-
ло, Срем ски Кар лов ци.  

За хвал ни це за до при нос у оства ри ва њу про гра ма Ву-
ко ве за ду жби не до би ли су: Де јан Ри стић, др жав ни се-
кре тар Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња, проф. 
др Ва лен ти на Пи ту лић, Фи ло ло шки фа кул тет, Ко сов ска 
Ми тро ви ца, Зо ран Ра ди са вље вић, но ви нар, Бе о град, Ве-
ра Кон дев, но ви нар ка, Бе о град, Жар ко Чи го ја, из да вач, 
Бе о град, и COM TRAD, Бе о град. С. в.

Сава Стојков – смерни 
и тихи чаробњак 

са салаша
(19252014)
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Одбор за доделу 
награде за науку

На осно ву Пра вил ни ка о до де љи ва њу на гра-
да Ву ко ве за ду жби не, Од бор за до де лу на гра де 
у обла сти на у ке, на сед ни ци одр жа ној 27. ок то-
бра 2014. го ди не, у са ста ву: проф. др Сло бо дан 
Гру ба чић, до пи сни члан СА НУ, пред сед ник, и 
чла но ви: ака де мик Дин ко Да ви дов, ака де мик 
На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић, ака де мик Пре драг 
Пи пер, проф. др Бо шко Су вај џић, проф. др Љу-
бин ко Ра ден ко вић, др Мар та Фрајнд и др Ми ло-
је Ва сић, јед но гла сно је до нео 

О д л у к у
Да се на гра да Ву ко ве за ду жби не у обла сти на-

у ке за 2014. го ди ну до де ли књи зи у еди ци ји „По-
себ на из да ња“ (Ал ба трос плус д.о.о., Бе о град), 
Си ро ма штво у фол клор ној тра ди ци ји Ср ба 
од XI II до XIX ве ка: при лог про у ча ва њу на род
не кул ту ре, аутор ке со ње пе тро вић. 

О б р а з л о ж е њ е
Ова књи га пред ста вља је дин ствен на уч ни 

до при нос про у ча ва њу те ме си ро ма штва, а ти-
ме и ис тра жи ва њу срп ског и ју жно сло вен ског 
фол кло ра и на род не кул ту ре. Те му си ро ма-
штва аутор ка је об ра ди ла озбиљ но, сту ди о зно 
и све стра но, на ве о ма ши ро ком фол клор ном, 
ет но граф ском и исто риј ском чи ње нич ном ма-
те ри ја лу, ко ри сте ћи, при то ме, са вре ме не те-
о риј ске при сту пе раз ли чи тих ди сци пли на: 
фол кло ри сти ке, на у ке о књи жев но сти, дру штве-
не исто ри је, кул ту ро ло шких сту ди ја и ан тро по-
ло ги је.

Књи га се са сто ји од се дам по гла вља у ко ји-
ма се рас пра вља о си ро ма штву и раз ли чи ти ма 
ка те го ри ја ма со ци јал но угро же них у срп ској и 
ју жно сло вен ској фол клор ној тра ди ци ји. Со ња 
Пе тро вић се нај пре освр ће на со ци о ло шка об-
ја шње ња си ро ма штва, а за тим у де скрип тив-
ном за хва ту пра ти раз вој иде је си ро ма штва 
кроз исто ри ју у оп штим свет ским и европ ским 
окви ри ма, она ко ка ко се она ис ка зи ва ла у ре-
ли гиј ским и све тов ним тра ди ци ја ма и на род ној 
кул ту ри. По себ на па жња по све ће на је схва та-
њи ма си ро ма штва као ду хов не вред но сти у ре-
ли гиј ским тра ди ци ја ма, где су аскет ска прак са 

и од ри ца ње од ма те ри јал них до ба ра сма тра ни 
нео п ход ним усло ви ма за спа се ње ду ше. 

Оп шти обри си кре та ња иде је си ро ма штва у срп-
ским и ју жно сло вен ским окви ри ма по дроб ни је 
су раз мо тре ни у тре ћем по гла вљу на ма те ри ја-
лу исто риј ских и ет но граф ских спо ме ни ка, бу ду-
ћи да се пред ста ве о си ро ма штву у фол клор ним 
жан ро ви ма ве зу ју за дру штве ни и кул тур ни кон-
текст, док су у исто вре ме под ре ђе не по е тич ким 
за ко ни ма. Из дво је не су ка те го ри је си ро ма шних 
и мар ги на ли зо ва них гру па у срп ском сред њо ве-
ков ном и пре дин ду стриј ском дру штву (раз не гру-
пе за ви сног ста нов ни штва, со ци јал но угро же ни и 
обес пра вље ни, оси ро ма ше ни и др.) и раз ли чи те 
уста но ве ми ло ср ђа, ко је су ре гу ли са не за кон ским 
про пи си ма и оби чај ним пра вом. На ро чи ту па-
жњу при вла че све до чан ства о за ду жби на ма, јав-
ним и тај ним до бро чин стви ма и те ста мен тар ним 
по ру ка ма, као и о ку лу че њу, тла че њу и сва ко дне-
ви ци си ро ма шних љу ди. А све то има ло је од је ка 
у бо га тој фол клор ној тра ди ци ји. Јед но оп се жно 
по гла вље по све ће но је гла ди, по сту и хра ни у не-
во љи, где се па ра лел но пра те њи хо ви по ме ни у 
књи жев ној и фол клор ној тра ди ци ји.

Си ро ма штво и си ро ма шни у фол клор ној тра-
ди ци ји у ужем сми слу пред мет су обим ног 
че твр тог по гла вља. Са чвр стим упо ри штем у ем-
пи риј ском ма те ри ја лу, Со ња Пе тро вић ту ма чи 
ве ро ва ња и оби ча је ве за не за си ро ма штво, да је 
функ ци о нал ну, ти по ло шку и се ман тич ку ана ли-
зу про сја ка као пу ту ју ћих сле пих пе ва ча и ли ко-
ва фол клор них де ла. Сли чан при ступ при ме њен 
је и у по гла вљи ма по све ће ним си ро ма си ма у 
кру гу по ро ди це (удо ви це и удов ци, си ро те са-
мо хра не же не, раз ве де ни, си ро ти) и са пут ни ци-
ма си ро ма штва (слу ге и над ни ча ри, ки ри џи је 
и ра ба џи је, пе чал ба ри и си ро ма шни рат ни ци). 
Сва ки тип си ро ма шних пред ста вљен је нај пре у 
исто риј ском и ет но граф ском кон тек сту, а он да 
су њи хо ви ли ко ви про ту ма че ни у раз ли чи тим 
фол клор ним жан ро ви ма, да би се на кра ју ус-
по ста ви ле од го ва ра ју ће па ра ле ле. У за себ ном, 
сед мом по гла вљу раз мо тре но је пи та ње од но са 
си ро ма штва и сме ха и ука за но на по зи тив не и 
не га тив не функ ци је ко мич них фол клор них об-
ли ка (ша љи ве пе сме, при че и но ве ле, пи та ли це, 
ру га ли це, па ро ди је). Ово ме тре ба до да ти да књи-
га са др жи при лог од не ко ли ко сто ти на по сло ви-
ца о си ро ма штву и срод ним те ма ма. На кра ју је 
при ло жен, за ову вр сту сту ди ја нео п хо дан, ве о ма 

дра го цен на уч ни апа рат (би бли о гра фи ја, оп се-
жан са же так на ен гле ском је зи ку, ре ги стар мо ти-
ва и при по вед них ти по ва, ре ги стар име на). 

За хва љу ју ћи од лич ном по зна ва њу ши ро ке 
фол клор не, ет но граф ске и исто риј ске гра ђе, и 
ујед но са вре ме не те о риј ске ли те ра ту ре из обла-
сти фол кло ри сти ке, дру штве не и кул тур не исто-
ри је, ет но ло ги је и ан тро по ло ги је, аутор ка књи ге, 
др Со ња Пе тро вић је те му си ро ма штва у на род-
ној кул ту ри ис тра жи вач ки и те о риј ски из ве ла 
на је дин ствен на чин, ре то рич ки и сти ли стич-
ки, убе дљи во и ар гу мен то ва но, ја сним и жи вим 
сти лом. Реч је о дра го це ној ин тер ди сци пли нар-
ној сту ди ји ко ја је ис тра жи вач ки и ме то до ло шки 
со лид но уте ме ље на и ко ја пред ста вља вре дан 
ака дем ски до при нос и зна ча јан осло нац у про-
у ча ва њу на род не кул ту ре Ср ба. 

Пред сед ник Од бо ра,
проф. др Сло бо дан гру ба чић,

до пи сни члан СА НУ

Од бор за до де лу 
на гра де за умет ност

На осно ву Пра вил ни ка о до де љи ва њу на гра-
да Ву ко ве за ду жби не, Од бор за до де лу на гра де 
у обла сти умет но сти, на сед ни ци од 10. ок то бра 
2014. го ди не, у са ста ву: др Дра шко Ре ђеп, пред-
сед ник, и чла но ви: Ђор ђе Ма ла вра зић, Сре то Бо-
шњак, Бран ко Злат ко вић, Са ша Ми ле нић, Ђоко 
Стојичић и Ми ро љуб То до ро вић, ве ћи ном гла-
со ва до нео је 

О д л у к у
Да се на гра да Ву ко ве за ду жби не у обла сти 

умет но сти за 2014. го ди ну до де ли бо ја ну ота
ше ви ћу, за из ло жбу сли ка Раз го во ри са при
ја те љи ма, одр жа ну 6. ма ја 2014. го ди не у 
На род ном му зе ју у Кра гу јев цу.

О б р а з л о ж е њ е
За сли ка ра и гра фи ча ра Бо ја на Ота ше ви ћа 

(1973) људ ско ли це ни је са мо не пре су шни обје-
кат по сма тра ња, у по зна то ан дри ћев ском сми-
слу, већ исто вре ме но, у без мер ној уза јам но сти, 
раз го вор чу ла. И ћу та ња, ли ков но та ко ре чи тих 
уоста лом.

Као за Жа ка Ви ма ра, ли це је у Ота ше ви ће вој 
оп ци ји на лик на пре део ве ли ких уве ћа ња, али 
још и ви ше: не на да них до жи вља ја. Пре мре жи-
ли су нас не са мо је два слу тљи ви ла се ри, не го и 
на гон за ко му ни ка ци ја ма сва ке вр сте. За го нет-
ни и еро тич ни, ти уз бу дљи ви при зо ри те ле сно-
сти на Ота ше ви ће вим плат ни ма и гра фич ким 
ли сто ви ма ове ра ва ју са свим из бли за на ша оче-
ки ва ња, по не кад глу ву са мо ћу, че сто роп ску по-
кор ност не из ре ци вој за ви сно сти.

Ве ли ки, бај ко ви ти екра ни Ота ше ви ће ве ли-
ков не ме мо ри је има ју све усло ве да их уочи те 
као мо ну мен тал не хра мо ве тој ве чи то до кра ја 
не ис тра же ној го ло ти њи ко ја, ка ко би на по ми-
њао већ је дан са вре ме ни апа трид Не над Гли-
шић, оста је по сле све га. Оси па ње се пре та па у 
је дин стве ну хим ну про ла зно сти, а ви ле ња ци и 
ро бо ви има ју сво ју пре о ста лу са вест, као је ди-
ни еле ме нат ди са ња. За пра во, у том по лу мра-
ку те ла, али исто та ко и у ру ме ним обла ци ма 
не схва ће но сти, за јед но са Ота ше ви ћем, је два 
при ста је мо да се одво ји мо од по сто је ће уне зве-
ре но сти.

Има пост ва ре ног рит ма у ве ли ком оче ки ва њу 
ко је ипак пре све га, фил мич но мо жда, ди на мич-
но за це ло, до бро уна пред ви ди ово сли кар ство 
чо ве ко вих про фи ла. Оста вља ју ћи сна жан, до жи-
вље ни траг на све му што до дир не ње го ва су ва 
игла или од не го ва на па ле та, у ко јој то но ви жу-
тог зла та и мо дре из дво је но сти од је ку ју као тру-
бе. Ота ше вић је и те ка ко успе шно из два јао из 
без и ме но сти сва ки да шњи це сво је ди во ве и сво је 
ефе бе, же не ко је сни ва ју и си лу е те ко је се пре та-
па ју у су шти ну зву ка. Ту и је сте ње го ва ли ков на 
пу сто ло ви на, ду га као ве ли ко пу то ва ње ме ђу љу-
ди ма и же на ма, у осно ви у зо ни ву ков ске тра ди-
ци је, али об но вље не, друк чи је до жи вље не. На ши 
љу ди усред на ших кра је ва, у оза ре њу и не у га си-
вих уста нич ких ба кљи, као да Ог ње ну Ма ри ју 
при зи ва ју на сво јим рто ви ма ко па. У сво јој уса-
мље но сти. У свом па клу не из ве сно сти.

Ота ше вић, онај дру ги, са да је, ка ко се одав-
де чи ни, у зе ни ту сво је и ина че из бир љи ве, по-
су вра ће не ло ги ке сми сла. Ка да се из не на да не 
јед ној ње го вој сли ци за ви јо ри зе ле ни прам, 
вр то гла ви ца и је сте је ди но остр во не пре кид не, 
ерот ске вр те шке но вог сми сла. Оног ко ји је хра-
бар, ак ту е лан, ха ри зма ти чан.

Пред сед ник Од бо ра,
др Дра шко ре Ђеп

БЕСЕДА ВЕЉКА БРБОРИЋА

Ђуро Даничић 
и Вук Караџић као 

сарадници

Наставак са стране 1
Са рад ња ће би ти на ста вље на до кра ја Ву ко вог 

жи во та. Пр вих го ди на са рад ња је би ла вр ло ин-
тен зив на. Да ни чић је Ву ку ди рект но по ма гао на 
из ра ди дру гог из да ња Срп ског рјеч ни ка (1852), 
али и у број ним дру гим по сло ви ма, пре во ди-
ма и при пре ма ма ру ко пи са за штам пу. Она је 
би ла нај ин тен зив ни ја у вре ме ра да на Ра ту за 
срп ски је зик и пра во пис и при пре ми дру гог из-
да ња Срп ског рјеч ни ка, тј. од упо зна ва ња (1845), 
па до 1852. го ди не.

Пе ри од нај ин тен зив ни је са рад ње Да ни чи ћа 
и Ву ка је њи хов ви ше го ди шњи за јед нич ки рад 
на дру гом из да њу Срп ског рјеч ни ка. Рад је тра-
јао ду го, књи га се по ја ви ла 1852. го ди не. О Да ни-
чи ће вом фи ло ло шком зна њу нај бо ље све до чи 
по да так да се већ 1850. го ди не по ја ви ла Ма ла 
срп ска гра ма ти ка, ко ја ће не ко ли ко на ред них 
де це ни ја би ти нај бо ља гра ма ти ка на шег је зи ка. 
На во ди мо ми шље ње Па вла Иви ћа о гра ма ти-
ка ма чи ји су ауто ри би ли Вук Ка ра џић и Ђу ро 
Да ни чић: „Гра ма ти ка ко ја пра ти пр во из да ње 
Рјеч ни ка (а ко ја је из о ста вље на у дру гом из да-
њу, сва ка ко за то што ју је 1850. го ди не за ме ни-
ла знат но са вр ше ни ја Да ни чи ће ва Ма ла срп ска 
гра ма ти ка) ни је би ла пр ва гра ма ти ка по те кла 
из Ву ко вог пе ра. Још 1814. би ла је об ја вље на Ву-
ко ва Пи сме ни ца срб ско га је зи ка, пр ва гра ма ти ка 
на шег је зи ка чи ји је аутор био Ср бин”. 

Ђу ро Да ни чић је ка сни је Беч за ме нио Бе о гра-
дом, па За гре бом. Био је би бли о те кар На род не 
би бли о те ке, про фе сор Ве ли ке шко ле у Бе о гра-
ду, се кре тар Ју го сла вен ске ака де ми је зна но сти и 
умјет но сти у За гре бу. У јед ном тре нут ку по но во 
се вра ћа у Беч (био је при ват ни учи тељ кне ги њи 
Ју ли ји), али при ја тељ ство с Ву ком ни ка да ни је 
пре ки дао – пре пи ска је би ла раз ли чи тог ин тен-
зи те та и има ви ше од 50 са чу ва них пи са ма.

Ву ко ва пре пи ска је са да ко нач но об ја вље-
на у це ли ни и ти ме се ис пра вља јед на ве ли ка 

не прав да, али по ка зу је и не ло гич ност и на-
ша аљ ка вост и нео д го вор ност. Пре пи ска ће би-
ти пред мет до дат них из у ча ва ња и об ја шње ња 
и не ма спо ра да ће мо та ко до ћи до но вих са-
зна ња. Она је дра го це но све до чан ство о јед ном 
вре ме ну и до но си низ зна чај них са зна ња и по-
да та ка из раз ли чи тих обла сти од 1811. до 1864. 
го ди не. То је ви ше од по ла ве ка и то је пе ри од из 
ко јег не ма мо пре ви ше са чу ва не пи са не гра ђе. 
И да нас из гле да фа сци нант но с ким је све Вук 
Ка ра џић одр жа вао пре пи ску, пре пи ску ко ја је 
им по зант на и ква ли те том и кван ти те том. 

Ву ко ва пре пи ска све до чи о ње го вој не ве ро-
ват ној агил но сти. Не мо же мо да се не ди ви мо и 
не чу ди мо ње ном оби му, број но сти лич но сти са 
ко ји ма је Вук одр жа вао пре пи ску, као и чи ње ни-
ци да је та ко обим на пре пи ска са чу ва на. Ву ко ва 
пре пи ска об ја вље на је у 13 књи га, има ви ше од 
10.000 стра на тек ста и пре ко 7.000 пи са ма.

Пре пи ска го во ри и о то ме ка ко је афир ми са-
ни и зре ли Вук Ка ра џић при хва тио да са ра ђу-
је са мла дим Да ни чи ћем, да нас би смо ре кли 
бру цо шем (по чет ни ком). Са рад ња та лен то ва-
ног фи ло ло га Да ни чи ћа и ис ку сног Ву ка ре зул-
ти ра ла је број ним ве ли ким де ли ма и по ка за ла 
се као од ли чан из бор. Не зна мо ка ко би и ка да 
би Вук Ка ра џић три јум фо вао без по мо ћи Ђу ре 
Да ни чи ћа.

Са рад њом Ву ка Ка ра џи ћа и Ђу ре Да ни чи ћа 
де фи ни тив но су по ра же ни сви Ву ко ви про тив-
ни ци. По сле Ву ко ве смр ти Ђу ро Да ни чић је био 
је дан од нај ве ћих Ву ко вих след бе ни ка, не у мор-
ни рад ник и ве ли ки афир ма тор Ву ко ве је зич-
ке и пра во пи сне ре фор ме. Пре пи ска осве тља ва 
мно ге по је ди но сти те са рад ње.

Ипак, Ву ко ва ве ли чи на и не ке дру ге окол но-
сти по ма ло су за там ни ле лич ност и де ло Ђу ре 
Да ни чи ћа, па се и да нас о ње му ма ло зна и ма-
ло го во ри из ван лин гви стич ких кру го ва. Да ни-
чић је сво јим гра ма ти ка ма утро пут ка сни јим 
нор ма ти ви стич ким при руч ни ци ма и број ним 
сту ди ја ма, члан ци ма и ра до ви ма, и ти ме по-
твр дио сво ју на уч ну ве ли чи ну. Ђу ро Да ни чић 
је нај зна чај ни ја фи ло ло шка лич ност код нас у 
дру гој по ло ви ни де вет на е сто га ве ка.

У три на е стој књи зи Пре пи ске, ко ја је об ја вље-
на ове је се ни, на ла зи се укуп но де вет раз ме ње-
них пи са ма: Да ни чић је Ву ку на пи сао шест, а 
Вук Да ни чи ћу три пи сма.

У пи сми ма Вук Да ни чи ћа осло вља ва са – Го
спо ди не Ђу ро Да ни чи ћу, а ка сни је Љу ба зни Ђу ро 
и, нај че шће, Дра ги мој Ђу ро. Вук се на кра ју пи са-
ма пот пи су је са: Вук, твој сваг да шњи при ја тељ, 
твој до ја ко шњи (до са да шњи), твој сваг да шњи 
при ја тељ, твој ста ри, твој ста ри при ја тељ, 
твој ста ри Вук.

Да ни чић се Ву ку обра ћа са мо на три на чи на: 
Мно го по што ва ни го спо ди не, Мно го по што ва
ни го спо ди не и Го спо ди не. Пот пи су је се са: Ваш 
по кор ни слу га, Ваш сваг да за хвал ни слу га, Ваш 
за хвал ни слу га, Ваш слу га, Ваш за хвал ни. Очи то 
је вид на дис тан ца, али по што ва ње и по ве ре ње 
ни је ни у јед ном тре нут ку би ло спор но.

Реч је о ве ли ким лич но сти ма срп ске исто ри-
је – Ву ку, ко ји је ре фор ма тор је зи ка и пра во пи-
са и јед на од нај зна чај ни јих лич но сти срп ске 
исто ри је, и Ђу ри Да ни чи ћу, нај ве ћем ву ков цу 
де вет на е стог ве ка, нај бо љем Ву ко вом са рад ни-
ку и нај ве ћем след бе ни ку. Они су би ли и ве ли-
ке па три о те, па за крај на во ди мо и два ци та та, 
је дан Да ни чи ћев, а дру ги Ву ков: „Што год сам 
ра дио, ра дио сам по ду жно сти сво јој. И вас мо-
лим да чи ни те сва ки сво ју ду жност. За отаџ би-
ну се не ги не са мо на бој ном по љу. За отаџ би ну 
се мо же уми ра ти на сва ком ко ри сном ра ду. И 
оно што смо ко ји узе ли на се, или што нам је 
па ло у део, ду жни смо ра ди ти свом сна гом сво-
јом, свом кре по шћу сво је во ље. И кад та ко из вр-
ши мо сва ки сво ју ду жност, он да ће мо оду жи ти 
на ро ду дуг ко ји му ду гу је мо”. Ка да је Ву ка, пред 
смрт, по се ти ло пе де се так ђа ка, за 76. ро ђен дан 
и 50-го ди шњи цу ра да он им је ре као: „Мо ја је 
сва и го ле ма пла та ако сам до бра на ро ду учи-
нио и ако се ти ма на род наш уха сни”.

Да ни чи ћев и Ву ков жи вот ис пу ње ни су ра дом 
и по жр тво ва њем за свој на род. Вук је био ре во-
лу ци о нар ни ре фор ма тор, смео и сна жан, за што 
не ре ћи, ге ни ја лан. Да ни чић је био на уч ник ко-
ји је по твр дио оправ да ност Ву ко вог ре во лу ци о-
нар ног по ду хва та – Вук је ре фор му по кре нуо, а 
Да ни чић је при хва тио и до вр шио.

(На по ме на: У овом бро ју За ду жби не об ја ви ли 
смо, по ми шље њу Ре дак ци је, нај зна чај ни је из-
во де из Бе се де проф. др Вељ ка Бр бо ри ћа. Ин те-
грал ни текст Бе се де об ја вљен је у Да ни ци Ву ко ве 
за ду жби не за 2015. го ди ну.)

сед ни ца од бо ра за на у ку седница одбора за уметност

ОДЛУКЕ ОДБОРА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА 
ЗА НАУКУ И ЗА УМЕТНОСТ У 2014. ГОДИНИ

РЕЧ МИОДРАГА МАТИЦКОГ

Вуково дело у 
програму Вукове 
задужбине 2014. 

године
Наставак са стране 1
Вукова задужбина у сарадњи са Друштвом за 

српски језик и књижевност расписала је лите-
рарни конкурс за гимназијалце и средњошкол-
це са темама: Вукови сусрети, Шта би Вук данас 
рекао и Вук и дигитална азбука. Победнике смо 
даривали књигама и сребрњацима са Вуковим 
ликом, а најбољи радови објављују се на почет-
ку нове, седме по реду Данице за младе. У Ву-
ковој задужбини започео је, а завршио свој рад 
у Тршићу, други по реду међународни научни 
симпозијум посвећен савременој српској фол-
клористици и Вуку као највећем нашем фол-
клористи. Са Задужбином „Доситеј Обрадовић” 
Вукова задужбина је одржала научни скуп пос-
већен теми „Живе традиције српског књижевног 
језика (Доситеј Обрадовић – Вук Караџић)”.    

Вукова годишњица била је разлог појачане 
активности оних који су задужени за старање 
о Дому Вукове задужбине, његовом уређењу, 
очувању, враћању у пуну функцију, тако да је 
ова зграда од културног значаја током ове годи-
не била свима отворена. Била је део културних 
програма града Београда и Дана европске баш-
тине, примала је групне посете ученика поједи-
них школа и младих, страних младих слависта. 
Они су упознавани са радом Вукове задужби-
не, њеним издањима, пре свега са Даницом за 
младе. Враћање Клуба у функцију отворило је 
низ нових могућности да Дом Вукове задужбине 
постане једно од најзначајнијих места култур-
них окупљања на потезу од Славије до Калеме-
гдана. Вукова задужбина је оправдала поверење 
да може да се стара о овом здању, иако за ту на-
мену годинама није добијала никакву помоћ 
оних који су били званичне старатељске адресе, 
па с разлогом очекујемо да надлежне институ-
ције донесу решење да јој се повери коришћење 
овог Дома на неодређено време.
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Вуков сабор је најстарија и 
најмасовнија манифестација 
у култури српског народа, 
уписана у Национални 
регистар заштићеног 
нематеријалног културног 
наслеђа Републике Србије

У 
Ло зни ци, Ба њи Ко ви ља чи и Тр-
ши ћу, од 5. до 14. сеп тем бра 2014. 
го ди не, одр жан је 81. Ву ков са бор 
– нај ста ри ја и нај ма сов ни ја ма-
ни фе ста ци је у кул ту ри срп ског 

на ро да, упи са на у На ци о нал ни ре ги стар за-
шти ће ног не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа 
Ре пу бли ке Ср би је. Из го ди не у го ди ну, Са бор 
на сто ји да оправ да овај ва жан сте пен за шти те 
и у пр ви план свог ра да ста ви је зик и је зич ку 
кул ту ру, не ма те ри јал но кул тур но на сле ђе у 
це ли ни, као и на уч ни рад у овим обла сти ма. 

Тим по во дом, у Тр ши ћу је од 5. до 7. сеп тем бра 
одр жан ме ђу на род ни на уч ни скуп фол кло ри ста 
под на зи вом „Са вре ме на срп ска фол кло ри сти-
ка 2“. На уч ни скуп оку пио је ви ше од че тр де сет 
на уч ни ка из Есто ни је, Ита ли је, Ру си је, Бу гар ске, 
Ма ке до ни је и Пољ ске. Ор га ни за то ри и уче сни-
ци је дин стве ни су у оце ни да је скуп про те као 
ве о ма рад но и да је ње го ва ин тер ди сци пли нар-
ност од пр во ра зред ног зна ча ја за са гле да ва ње 
сло же не на уч не обла сти ка ква је фол кло ри сти-
ка. Цен тар за кул ту ру „Вук Ка ра џић“ ви со ко је 
вред но ван као из у зе тан до ма ћин, а ис так ну-
то је да ће из град њом сме штај них ка па ци те та 
у Тр ши ћу то би ти из у зет на при ли ка да се ови 
на уч ни ци увек оку пља ју у Ву ко ве да не у род-
ном ме сту на шег са ку пља ча на род не усме не 
тра ди ци је. Пла ни ра но је да у сле де ћој го ди ни 
из штам пе иза ђе збор ник ра до ва уче сни ка ме-
ђу на род ног на уч ног ску па „Са вре ме на срп ска 
фол кло ри сти ка 2“.  

На све ча ном отва ра њу 81. Ву ко вог са бо ра, 
8. сеп тем бра у про гра му Мој град уче ство вао 
је град СУ БО ТИ ЦА. Про грам Мој град из го ди-
не у го ди ну на и ла зи на све ве ћи број за ин те-
ре со ва них за овај вид пред ста вља ња кул тур ног 
по тен ци ја ла гра до ва и оп шти на, што по твр ђу је 
ис прав ност про ме ње не кон цеп ци је са бо ро ва ња 
и ва жност по ве зи ва ња гра до ва, умет ни ка, на уч-
ни ка и кул тур них ин сти ту ци ја у окви ру ма ни-
фе ста ци је, чи ја основ на иде ја и је сте збра ја ње и 
са би ра ње ве ли ког кул тур ног бла га Ср би је. По се-
ти о ци Га ле ри је Ми на Ка ра џић мо гли су да ви де 
из ло жбу „Су бо ти ца у објек ти ву му зеј ског фо то-
гра фа“ су бо тич ког Град ског му зе ја, чи ји аутор 
је Ми клош Хе вер, мај стор фо то гра фи је. О овој 
из ло жби, као и о Су бо ти ци и Ву ку го во ри ла је 
Не вен ка Ба шић Пал ко вић, са вет ник би бли о те-
кар у Град ском му зе ју. 

Уто рак, 9. сеп тем бар био је ре зер ви сан за про-
грам Ба шти на. Овај про грам је пред ви ђен за 
ис тра жи ва ње кул тур ног на сле ђа на шег кра ја и 
ове го ди не је био по све ћен 200. го ди шњи ци Ву-
ко ве „Пи сме ни це“ и „Пје сна ри це“. Му зеј је зи ка 
и пи сма је то ком це ле 2014. го ди не – број ним 
ак тив но сти ма у Тр ши ћу, Ло зни ци и ши ром Ср-
би је – обе ле жа вао овај зна ча јан ју би леј. Тим по-
во дом, у Му зе ју Ја дра отво ре на је из ло жба под 
на зи вом Ву ко ва пу то ва ња, ауто ра Ми ро сла ва 
Тер зи ћа, исто ри ча ра Му зе ја је зи ка и пи сма. Из-
ло жбу је отво рио проф. др Бо шко Су вај џић, ко ји 
је ис та као њен зна чај, пре све га за мо ти ва ци ју 
мла дих љу ди ко ји би, кроз Ву ков при мер, мо-
гли да раз у ме ју и на у че шта зна чи обра зо ва-
ње. То ни је са мо школ ско или уни вер зи тет ско 
сти ца ње зна ња, већ и раз ме на иде ја, енер ги-
ја и кре а тив но сти. Вук и у том по гле ду мо же 
да бу де ин спи ра ци ја ге не ра ци ја ма ко је сту па ју 
на је зич ку и ака дем ску сце ну. Из ло жба пра ти и 
при ка зу је мно го број на Ву ко ва пу то ва ња то ком 
ко јих се он упо зна вао са је зич ким бо гат ством и 
ра зно ли ко шћу из ра за ста нов ни штва ко је је по-
се ћи вао. Ујед но, ње го ва пу то ва ња ука зу ју и на 
отво ре ност ње го вог ду ха, што је био пред у слов 
за ва жне по сло ве ко је је оба вљао. Из ло жба Ву ко

ва пу то ва ња на нај пла стич ни ји на чин при ка зу-
је и за што је Уне ско Ву ка про гла сио гра ђа ни ном 
све та, чо ве ком ко ји је сво јим ду хом „по ме рао 
гра ни це вре ме на и про сто ра“. 

У Ву ко вом до му кул ту ре, Кул тур но-умет нич-
ко дру штво „Ка ра џић“ пред ста ви ло се сцен-
ским при ка зом Сла ва им. Број ни чла но ви КУД 
„Ка ра џић“ уче ство ва ли су у са ги ко ја при ка зу-
је стра да ње Ср ба у Ве ли ком ра ту. Овај про грам, 
по све ћен 100. го ди шњи ци Пр вог свет ског ра та, 
при пре ми ли су Зо ран Гру јић, Дра ган То шић и 
Алек сан дар Цве ти но вић. По др жа ва ју ћи на по ре 
ама те ра из на шег гра да, ко ји се бе сма тра ју на-
след ни ци ма пред рат ног Про свет ног дру штва 
Цен тар за кул ту ру „Вук Ка ра џић“, ова кав про-
грам пред са бор ских да на увек је био по све ћен 
про мо ци ји ама те ри зма. 

У сре ду, 10. сеп тем бра, у про гра му Раз ли чи то 
пред ста ви ли су се Бу њев ци. Ве о ма бо гат и са-
др жа јан про грам осми сли ли су Бу ње вач ки кул-
тур ни цен тар из Та ван ку та, КУД „Бу њев ка“ из 
Су бо ти це, Бу ње вач ки кул тур ни цен тар из Бај мо-
ка и На ци о нал ни са вет бу ње вач ке на ци о нал не 
ма њи не. Овај про грам увек оку пи ве ли ки број 
гра ђа на ис пред Ву ко вог до ма кул ту ре, јер ша-
ро ли кост при ка за ног, му зи ка и пе сма учи не да 
по зи тив не ви бра ци је из бри шу све раз ли чи то сти 
и у трај но при ја тељ ство по ве жу го сте и до ма ћи-
не. Бу њев ци су на ци о нал на ма њи на ко ја ве о ма 
озбиљ но и од го вор но при сту па очу ва њу сво је 
тра ди ци је и ве о ма си сте мат ски и ин сти ту ци о-
нал но до бро и ор га ни зо ва но то ра де. Про грам 
Хо мо бал ка ни кус, 11. сеп тем бра по чео је у Ба њи 
Ко ви ља чи по лу фи нал ном ве че ри 38. фе сти ва ла 
Са ве за срп ских гу сла ра Ср би је, Цр не Го ре и Ре пу-
бли ке Срп ске. Би ло је ово јед но од нај број ни јих 
оку пља ња гу сла ра на ова квим и слич ним так ми-
че њи ма. Уче ство ва ло је 40 гу сла ра, а по бед ник 
так ми че ња је Дра шко Ма ли џан, ДГ „Вук Ка ра-
џић“ Бе о град. У екип ном пла сма ну по бед ни ци су 
гу сла ри ДГ „Ми на Ра до вић“ из Под го ри це. 

Ју би леј ко јим смо ове го ди не обе ле жи ли 150. 
го ди шњи цу ро ђе ња Бра ни сла ва Ну ши ћа под ста-
као је Ду ша на Ко ва че ви ћа да на пи ше драм ски 
текст под на зи вом Ро ђен дан Бра ни сла ва Ни
ши ћа. Гор ко ху мор ни текст, ка кав са мо Ду шан 

Ко ва че вић уме да на пи ше, ре жи рао је у го то во 
ка ба рет ској фор ми Не бој ша Бра дић. Бра ни сла ва 
Ну ши ћа на сце ни Ву ко вог до ма кул ту ре ве о ма 
убе дљи во, глу мач ки зре ло, играо је Бра ни слав 
Ле чић. Глу мач ко-пе вач ка дру жи на Зве зда ра те
а тра успе шно је до ча ра ла то ро ђен дан ско ве че 
Бра ни сла ва Ну ши ћа у ка фа ни у Ска дар ли ји. 

У 
пе так, 12. сеп тем бра одр жан је 
још је дан у ни зу окру глих сто ло ва 
под на зи вом Мит и ствар ност. 
У про гра му су под лу пу кул тур не 
јав но сти ста вље ни при сут ни сте-

ре о ти пи, би ло да су ве за ни за кон крет ни лик, 
де ло или на уч ни по јам. Ова кав про грам нео п-
хо дан је то ком тра ја ња ма ни фе ста ци је по све-
ће не Ву ку Ст. Ка ра џи ћу, јер је и ње го во де ло у 
ве ли кој ме ри још у ра ља ма сте ре о тип ног ми-
шље ња и не кри тич ког про ми шља ња.

Те ма ово го ди шњег окру глог сто ла би ла је: Ка
ко Ву ка Ка ра џи ћа, ње гов рад и де ло, при бли жи
ти са вре ме ном мла дом чо ве ку. Иде ја за ова кав 
окру гли сто по те кла је из слут ње да се да нас у 
шко ла ма и кроз дру ге фор ме упо зна ва ња мла-
дих љу ди са де лом и зна ча јем Ву ка Ка ра џи ћа 
ак це нат ста вља на не што што мла де љу де пре од-
би ја не го при вла чи су сре ту са де лом овог ве ли-
ка на. Раз го вор на ову те му тра жио је од го вор на 
пи та ња: у ко јој ме ри и на ко ји на чин се при ступ 
Ву ко вом де лу мо же „ре лак си ра ти“? Мо же ли се 
укљу чи ти са вре ме на тех но ло ги ја у при чу о Ву ку 
(ин тер нет, ви део игри це, и слич но)? Ко је и ка кве 
игре, и кре а тив не ра ди о ни це, мо гу при бли жи ти 
Ву ка и ње го во де ло мла дом чо ве ку? Од го во ре на 
ова пи та ња по ку ша ли су да да ју: Рај на Дра ги ће-
вић, про фе сор Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра-
ду, Бо ја на Шкорц, пси хо лог, Ма ја Ву ка ди но вић, 
про фе сор Фа кул те та драм ских умет но сти, Де јан 
Алек сић, пи сац за де цу, Је ле на Жу рић, уред ник, 
Ву ле Жу рић, пи сац, Ву ка шин Ма ној ло вић, уче-
ник ло знич ке Гим на зи је, и Ми о драг Ма тиц ки, 
уред ник „Да ни це за мла де“. Мо де ра тор окру глог 
сто ла био је Во ји слав Ка ра но вић. Уче сни ци су из 

раз ли чи тих угло ва осве тли ли про блем и у пр ви 
план ис та кли чи ње ни цу да де ца и мла ди је ди-
но ак тив ним уче шћем у са мом про це су обра зо-
ва ња мо гу сте ћи ја сну сли ку, не са мо о зна ча ју 
Ву ка Ка ра џи ћа, већ и о би ло ком дру гом на шем 
ве ли ка ну. На ве ли ко за до вољ ство ор га ни за то-
ра Ву ко вих са бо ра, Ме ђу на род ни сла ви стич ки 
цен тар је об но вио прак су да то ком тра ја ња Ву-
ко вих да на до во ди мла де сла ви сте из свих кра-
је ва све та у Тр шић и да део сво јих еду ка тив них 
ак тив но сти оба вља у овом зна ме ни том ме сту. 
Та ко је у су бо ту, 13. сеп тем бра Тр шић био сла-
ви стич ки цен тар све та. Би ло је при сут но ви ше 
од 60 мла дих сла ви ста и два де се так про фе со ра 
сла ви сти ке из свих кра је ва све та. Про грам њи-
хо вог бо рав ка об у хва тио је струч но во ђе ње кроз 
са др жа је ко је ну ди Ву ко ва спо мен-ку ћа, Му зеј 
је зи ка и пи сма, Му зеј Ву ко вих са бо ра, Ку ћа пи-
са ца, ра ди о ни ца ста рих за на та, аба џиј ска рад-
ња, ли ци дер ско-во скар ска рад ња, као и уче шће у 
ра зним дру гим еду ка тив ним са др жа ји ма то ком 
Ву ко вог са бо ра. Про фе со ри сла ви сти ке у Ку ћи 
пи са ца у Тр ши ћу одр жа ли су сво је по по днев но 
на уч но оку пља ње по све ће но 200. го ди шњи ци 
„Пи сме ни це“ и „Пје сна ри це“.

В
е чер њи тер мин у Ву ко вом до му 
кул ту ре био је ре зер ви сан за ве че 
џе за. Одр жан је кон церт Ле не Ко-
ва че вић ко ја је вр хун ским пе ва-
њем оку пи ла ве ли ки број мла ђе 

пу бли ке, што и је сте циљ ор га ни за то ра – да 
што ви ше мла дих љу ди Ву ков са бор до жи ви 
као свој про стор и ме сто где се њи ма ра зу мљи-
вим је зи ком го во ри о кул ту ри.

Ово го ди шњи, 81. Ву ков са бор би ће упам ћен по 
то ме што су, због ло шег вре ме на и за то што је Тр-
шић у то ку ове го ди не два пу та пре тр пео озбиљ-
не ште те од по пла ве, Умет нич ки са вет Ву ко вих 
са бо ра, град Ло зни ца и На род но по зо ри ште од-
лу чи ли да за вр шна све ча ност бу де одр жа на по 
уна пред де фи ни са ном про гра му, ко ји је при ла-
го ђен за из во ђе ње у за тво ре ном про сто ру. 

За вр шна све ча ност 81. Ву ко вог са бо ра по че-
ла је 14. сеп тем бра у Ву ко вој спо мен-шко ли у 

Тр ши ћу „Хим ном Ву ку“ Сте ва на Сто ја но ви ћа 
Мо крањ ца, ко ју су от пе ва ли чла но ви Град ског 
ме шо ви тог хо ра Цен тра за кул ту ру и хо ра Гим-
на зи је „Вук Ка ра џић“, под ди ри гент ском па ли-
цом Дар ка Не сто ро ви ћа. Све ча ну бе се ду одр жао 
је проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це 
срп ске, чи је нај зна чај ни је де ло ве, по ми шље њу 
Ре дак ци је, об ја вљу је мо у на став ку овог бро ја.   

У истом про сто ру Ву ко ве спо мен-шко ле отво-
ре на је и из ло жба На род но по зо ри ште уочи Пр
вог свет ског ра та, аутор ке Ане То мић, ку сто са 
Му зе ја На род ног по зо ри шта. Сход но про сто ру 
Ву ко ве спо мен-шко ле, ре ди тељ пред ста ве На-
род ног по зо ри ште Срп ска три ло ги ја, Сла вен ко 
Са ле то вић, ода брао је део по зо ри шног ко ма да 
ко ји је при ла го дио усло ви ма из во ђе ња. У до-
го во ру са На род ним по зо ри штем и ре ди те љем 
пред ста ве од лу че но је да у су бо ту, 20. сеп тем бра 
ло знич кој пу бли ци при ре де пра ви по зо ри шни 
спек такл – из во ђе ње пред ста ве Срп ска три ло
ги ја на отво ре ној по зор ни ци у Тр ши ћу, у ин те-
грал ној вер зи ји. 

У на став ку све ча но сти у Му зе ју је зи ка и пи-
сма др Мир ја на Мен ко вић, в. д. ди рек то ра Ет но-
граф ског му зе ја, отво ри ла је из ло жбу При зрен 
– жи вот у ре чи ма Ин сти ту та за срп ски је зик СА-
НУ и Цен тра за ди ги тал не ху ма ни стич ке на у ке. 
Ауто ри ове ве о ма за ни мљи ве из ло жбе су: мр То-
ма Та со вац, ди рек тор Цен тра, и др Сне жа на Пе-
тро вић, ви ши на уч ни са рад ник Ин сти ту та.

Про грам Про бај и ти пред ста вља но ви ну у по-
ну ди са др жа ја на за вр шној све ча но сти Ву ко вих 
са бо ра. Про грам је осми шљен да до при не се про-
мо ви са њу не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа у 
до ме ну пе сме, игре, му зи ке и је зи ка. Ове го ди-
не по се ти о ци су у окви ру ових ак тив но сти, ко је 
су се од ви ја ле у дво ри шту Ву ко ве ку ће, има ли 
при ли ку да сви ра ју гу сле са гу сла ри ма КУД „Ка-
ра џић“, као и да за јед но пе ва ју и слу ша ју нај леп-
ше срп ске на род не пе сме ко је су из во ди ле Са ња 
Ма врак и Алек сан дра Ан то нић.

Овим про гра ми ма успе шно је за вр шен ово го-
ди шњи, 81. Ву ков са бор.  

 Да ја на Ђе до вић

В
ук Сте фа но вић Ка ра џић 
и ње го во де ло пред ста-
вља ју ве о ма ја ке иза зо-
ве уну тар срп ске је зич-
ке прак се и књи жев но-

сти, на у ке и кул ту ре. То ли ко ја ке да 
су и дан-да нас ти иза зо ви у ста њу 
да про из ве ду же сто ке, чвр сто по ла-
ри зо ва не ре ак ци је по на че лу „или 
– или“, тј. у ал тер на ти ви „за Ву ка и 
про тив ње га“.  

Ма ти ца срп ска је, од са мих сво јих 
по че та ка, би ла ме сто на ко јем је не-
го ва на пу на свест о све ко ли ком бо гат-
ству и ши ри ни тра ди циј ских то ко ва 
срп ске књи жев но сти и кул ту ре. То 
бо гат ство и та ши ри на је су из у зет но 
под сти цај ни за ево лу тив не, али ни су 
под сти цај ни за ре во лу ци о нар не про-
це се у кул ту ри. У том сми слу је у ста-
во ви ма из ме ђу ино ко сних уве ре ња 
Ву ко вих и кон сен зу сно из гра ђе них 
ста во ва Ма ти це срп ске при род но мо-
ра ло да до ђе до уоч љи вих раз ли ка, по-
не кад и ја ких су ко ба. Вук је прег нуо 
да из ве де је зич ку, књи жев ну и кул тур-
ну ре во лу ци ју у окви ру ко је му ни шта 
ни је има ло вред но сти осим на род ног 
је зи ка и на род них умо тво ри на. На су-
прот то ме, Ма ти ца је не го ва ла ши ро ку 
свест о срп ској, све сло вен ској и европ-
ској кул тур ној тра ди ци ји у ко јој су 
усме на кул ту ра и је зик про стог на ро да 
би ли тек је дан, али не баш нај зна чај-
ни ји сег мент. За то је Ма ти ца од са мог 
свог по чет ка из да вач ки про грам, а и 
це ло куп ну иде ју књи жев но сти и кул-
ту ре гра ди ла на та квим пи сци ма са 
ко ји ма је Вук ус по ста вио оштру, чак 
нај о штри ју по ле мич ку ре ла ци ју. 

Од нос Ма ти це срп ске и Ву ка Ка-
ра џи ћа је, ина че, ве о ма до бро и де-
таљ но у на у ци ис тра жен, та ко да смо 
за хва љу ју ћи при ло зи ма Љу бе Сто ја-
но ви ћа, Алек се Иви ћа, Ра ди во ја Вр-
хов ца, Мла де на Ле сков ца, Жи во ми ра 
Мла де но ви ћа, Ми о дра га По по ви ћа, 
Жи ва на Ми ли сав ца, Ми ро сла ва Јо-
ва но ви ћа и дру гих, сте кли већ до ста 
из ни јан си ра ну сли ку. Та сли ка све до-
чи о по сто ја њу не ко ли ко фа за тих од-
но са: пр ва фа за је у зна ку по чет них 
сим па ти ја за Ву ко ве иде је, и то од са-
мог осни ва ња Ле то пи са 1824. и Ма ти-
це срп ске 1826. го ди не (у том по гле ду 
је зна чај на уло га Ге ор ги ја Ма га ра ше-
ви ћа и Јо ва на Ха џи ћа); дру га фа за је 
обе ле же на по ја ва ма све ја чих от по-
ра Ву ко вим ра ди кал ним про ме на ма 
у срп ској кул ту ри и из град њи об ли ка 
по ле мич ких ре ла ци ја спрам ње го вих 
иде ја, и то већ од кра ја 20-их го ди на, 
а на ро чи то то ком 30-их и 40-их го ди-
на (уоч љи во је то упра во код по ме ну-
тих Ма га ра ше ви ћа и Ха џи ћа, ко ји с 

О
ве го ди не, од 4. до 8. 
ју на, у Тр ши ћу је успе-
шно одр жан 43. Ђач ки 
Ву ков са бор. Ка та стро-
фал не по пла ве у Ср би-

ји, ко је ни су ми мо и шле ни Ло зни цу 
са око ли ном, ни су пре ки ну ле кон-
ти ну и тет одр жа ва ња ове кул тур-
не ма ни фе ста ци је, ко ја спа да ме ђу 
нај ве ће ства ра лач ке смо тре мла дих 
у на шој зе мљи.

Иако је про грам ове ма ни фе ста ци-
је био утвр ђен ме сец да на пре ње ног 
уоби ча је ног по чет ка (тре ћа сед ми ца 
ма ја) „ви ша си ла“ је овог пу та дик-
ти ра ла и тер мин одр жа ва ња и ре до-
след већ до го во ре них ак тив но сти. Леп 
увод у ово го ди шњи са бор ски про грам 
би ло је пред ста вља ње ча со пи са „Via 
Lin gua“, на чи јем је об ли ко ва њу, уз 
нео п ход ну по моћ сво јих се дам про-
фе со ра и зна чај ну по др шку ов да шњег 
Цен тра за кул ту ру, ра ди ло 49 уче ни-
ка ко ји из у ча ва ју ла тин ски, ен гле ски, 
фран цу ски, ру ски и не мач ки је зик. А 
24 за ни мљи ва, за бав на и еду ка тив на 
при ло га, пред ста вље на на 79 стра-
ни ца и обо га ће на ли ков ним и ди зај-
нер ским ре ше њи ма уче ни ка, до каз су 
ви со ког ни воа ак тив ног зна ња и ства-
ра лач ких мо гућ но сти са да шњих ло-
знич ких гим на зи ја ла ца. 

До бар део про грам ских са др жа ја 
био је у зна ку кре а тив них ра ди о ни-
ца ве за них за на шу тра ди ци о нал ну 
на род ну кул ту ру. Уче сни ци и по се ти-
о ци ових ра ди о ни ца мо гли су да се, у 
ор га ни за ци ји Ане Чу гу ро вић, ет но ло-
га ан тро по ло га, упо зна ју са ве шти на-
ма во скар ско-ли ци дер ског за на та, уз 
уче шће по ро ди це Па јић из Дра гин ца 
ко ја се – је ди на у Ја дру – ба ви овим 
по слом по тра ди ци о нал ној ме то ди.

Та ко ђе, мо гли су под струч ним ру-
ко вод ством и над зо ром Ми ро сла ва 
Тер зи ћа уве жба ва ти ка ли граф ску ве-
шти ну или у ра ди о ни ци Ве сне Гру јић 
се сти за др ве ни ткач ки раз бој, про ву-
ћи „чу нак“ са „по тком“ кроз „осно ву“ 
па за лу пи ти „бр дом“.

У ет но му зи ко ло шкој ра ди о ни ци – 
уз струч на об ја шње ња ет но му зи ко ло-
га Вла да на Ра ди са вље ви ћа – има ли 
су рет ку при ли ку да се упо зна ју са 
осо би на ма гај ди као му зич ког ин-

ОДРЖАН 81. ВУКОВ САБОР

Вуково дело инспирација 
генерацијама

на са бо ри шту, за вре ме извођења пред ста ве срп ска три ло ги ја
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стру мен та, на чи ном њи хо ве из ра де, 
тех ни ком упо тре бе и да ис про ба ју 
њи хов звук.

У књи жев ној ра ди о ни ци, гим на-
зи јал ци чла но ви огран ка Ву ко ве за-
ду жби не – по во дом 200 го ди на од 
об ја вљи ва ња „Пи сме ни це серб ско га 
је зи ка“ и „Ма ле про сто на род не сла-
ве но серб ске пје сна ри це“ – пи са ли су 
пи сма, ор то гра фи јом „Пи сме ни це“ и 
је зи ком „Пје сна ри це“, за ми шље ним 
при ја те љи ма из 19. ве ка. Крај њи ре-
зул тат је де се так ин те ре сант них са-
ста ва ко ји ће би ти из ло же ни у Му зе ју 
је зи ка и пи сма. Рад су ор га ни зо ва ле 
про фе сор ка Не ве на Ми тро вић и Ана 
Чу гу ро вић.

Са став ни део про гра ма Ву ко вог ђач-
ког са бо ра су и ли те рар ни и ли ков ни 
кон курс. На 12. ли те рар ном кон кур-
су „Ву ко во зво но“ до де ље но је се дам 
на гра да, а ауто ри на гра ђе них ра до ва 
су из Би је љи не, Бе лог По то ка, Бе о гра-
да, Зе му на и Ло зни це. На ли ков ном 
кон кур су уче ство ва ли су уче ни ци из 
це ле Ср би је. Ко ми си ја је иза бра ла де-
сет уче ни ка основ но школ ског уз ра ста 
и де сет уче ни ка сред њо школ ског уз-
ра ста, ко ји су уче ство ва ли у Ли ков-
ној ра ди о ни ци на Ђач ком са бо ру у 
Тр ши ћу.

При ме ре ну па жњу јав но сти при ву-
кле су и две ин те ре сант не из ло жбе: 
„Ма те ма ти ка ни је ба ук“, аутор ке Ма је 

Ни ко лов, и „Фло ра – ди зајн штам па-
ног тек сти ла“, ко ју је при ре ди ла Ан-
ге ли на Пе рић.

Са бор ски про грам за по чео је сла вље-
нич ким кон цер том Основ не му зич ке 
шко ле „Вук Ка ра џић“ из Ло зни це, а за-
вр шен та ко ђе сла вље нич ким кон цер-
том Деч јег хо ра „Ко ли бри“ из Бе о гра да. 
Ре пер то ар овог на сту па био је при ла-
го ђен сто го ди шњи ци смр ти Сте ва на 
Сто ја но ви ћа Мо крањ ца. 

Зна ча јан до при нос естет ском „озву-
че њу“ ово го ди шњег Ђач ког Ву ко вог 
са бо ра дао је и Ме шо ви ти хор ов да-
шње Гим на зи је „Вук Ка ра џић“, по бед-
ник на так ми че њу хо ро ва у Но вом 
Са ду и Би је љи ни.

Сли ку са бор ских про гра ма упот пу-
ни ли су ре ци та то ри, по ла зни ци шко ле 
ги та ре и деч ји фол клор ни ан сам бли 
КУД „Ка ра џић“ Ло зни ца, „Фру ла“ Лип-
нич ки Шор, „Тро но ша“ Ко ре ни та, те 
фол клор не гру пе из Бра си не и Бо ри-
не – ко ји су, по сле све ча ног де фи леа, 
при ре ди ли кон церт ис пред Ву ко вог 
до ма кул ту ре у Ло зни ци.

Ђач ки Ву ков са бор се, по след њих 
де се так го ди на, сво јим про грам ским 
ак тив но сти ма по твр дио као осо бен 
и ра зно лик спој тра ди ци о нал ног и 
мо дер ног, а зна ме ни то ме сто Тр шић 
афир ми са ло се као от кри ва ли ште и 
од ме ра ва ли ште на да ре но сти на сто-
ти не мла дих по све ће ни ка и љу би те-

ља умет нич ких иза зо ва ства ра лач ке 
и ре про дук тив не при ро де или за љу-
бље ни ка у при ме ње не умет но сти и 
ста ре за на те.

Тра ди ци о нал но, са бо ро ва ње мла-
дих ства ра ла ца одр жа ва се под по кро-
ви тељ ством Ми ни стар ства кул ту ре и 
гра да Ло зни це и уз из у зет ну енер ги-
ју за по сле них у ло знич ком Цен тру 
за кул ту ру „Вук Ка ра џић“, уста но ви 
ко ја је идеј ни и ор га ни за ци о ни ре а-
ли за тор ове зна чај не пе да го шке, еду-
ка тив но-вас пит не, опле ме њу ју ће и 
ви ше стру ко дру штве но ко ри сне ма-
ни фе ста ци је.

 Милован м. радивојевић

вре ме ном ме ња ју сво је ста во ве пре-
ма Ву ку); тре ћа фа за је у зна ку твр дог, 
дог мат ског от по ра и ства ра ња у Ма-
ти ци из ра зи то ан ти ву ков ског упо ри-
шта, по себ но од кра ја 30-их и то ком 
40-их го ди на (кључ ни ути цај у том 
сми слу из вр ши ли су Са ва Те ке ли ја 
и Јо ван Ха џић); че твр та фа за је обе-
ле же на по сте пе ном ре ак ту е ли за ци-
јом про ву ков ских кон це па та од кра ја 
40-их го ди на (до при но си Јо ва на Су-
бо ти ћа и Јо ва на Ђор ђе ви ћа); пе та фа-
за под ра зу ме ва ла је ко нач но усва ја ње 
Ву ко ве ре фор ме то ком 60-их го ди на; 
и ко нач но, ше ста фа за обе ле же на је 
пло до но сним раз во јем раз ли чи тих 
ди сци пли на ко ји ће по том, на те ме-
љу при хва ће не Ву ко ве ре фор ме, усле-
ди ти до да на да на шњег. 

У про ме на ма од но са уста но ве пре-
ма Ву ку, јед но је ипак уоч љи во: и кад 
се у Ма ти ци чуо, ка ко глас кри ти ке та-
ко и глас по др шке Ву ку, то је чи ње но 
у окви ру на по ра да се очу ва ју срп ски 
кул ту ро ло шки кон ти ну и те ти. На сто-
је ћи да по сва ку це ну из бег не об ли ке 
кул ту ро ло шког ре дук ци о ни зма, Ма-
ти ца је на сто ја ла да кул тур ни рад не 
до ве де до те шких по ре ме ћа ја ства ра-
лач ких то ко ва, те да се, ко ли ко је то 
мо гу ће, ус по ста ви на че ло урав но те-
же ног раз во ја. 

Оту да је Ма ти ца из бе га ва ла ис ка зи-
ва ње без ре зер вне по др шке Ву ку, али 
исто та ко ни је же ле ла ни да се без ре-
зер вно од ба ци Ву ко во де ло, упр кос то-
ме што су не ки ве о ма ути цај ни љу ди 
у уста но ви, по пут пред сед ни ка Са ве 
Те ке ли је и Јо ва на Ха џи ћа, то из ри чи-
то зах те ва ли. 

Ре ак ци је на Ву ко ву ре фор му би ле су, 
као што нам је до бро по зна то, же сто-
ке, па је Вук до бар део жи во та про вео 
у пу ној бор бе ној, по ле мич кој го то во-
сти, об ра чу на ва ју ћи се са сво јим про-
тив ни ци ма. С об зи ром на то да је Вук 

био но си лац уло ге бор ца за ис прав ну 
ствар, то су ужи вља ва ња по то њих чи-
та ла ца по пра ви лу ра чу на ла са ње го-
вом по зи ци јом као по вла шће ном.  

Да нас мо же мо пот пу но хлад не гла-
ве и не уз бу ђе но да чи та мо по ле мич ке 
тек сто ве ко ји су се ва ли из ме ђу Ву ка и 
Ви да ко ви ћа, Ха џи ћа, Јо ва на Сте ји ћа, 
Јев ста ти ја Ми хај ло ви ћа и 
дру гих. Хлад но и не уз бу-
ђе но мо же мо све то осма-
тра ти из јед но став ног 
раз ло га што да нас, ви ше 
не го то ком XIX ве ка кад 
су по ле ми ке во ђе не, ја-
сно мо же мо са гле да ти да 
је не са мо Вук био те мељ-
но у пра ву не го и да До-
си теј, Мр каљ, Му шиц ки, 
Ви да ко вић, Ма га ра ше-
вић и Ха џић, ипак, ни су 
са свим гре ши ли. Ње го ва 
ис прав ност и њи хо ва ис-
прав ност ти ца ла се по не-
што дру га чи јих ства ри, 
прем да се че сто чи ни ло 
да го во ре о истом. Вук је био те мељ но 
у пра ву кад је реч о при ро ди срп ског 
књи жев ног је зи ка, а они ни су гре ши ли 
кад је реч о ра зно вр сним мо гућ но сти-
ма је зич ког и пе снич ког ства ра ла штва, 
те кул ту ро ло шких и ду хов но-исто риј-
ских уви да. 

Вук је, нео спор но, био пот пу но у 
пра ву у по гле ду нео п ход но сти је зич-
ке ре фор ме на те ме љу иде је о на род-
ном је зи ку као основ ном је зи ку но ве 
срп ске кул ту ре: та кав је зик је нај це-
лис ход ни је би ло уве сти као књи жев ни 
је зик јер је то ре ше ње пру жа ло да ле ко 
нај пло до твор ни је пер спек ти ве раз во ја 
не са мо срп ско га је зи ка не го и срп ске 
кул ту ре и дру штва у це ли ни. Де мо-
крат ски кул ту ро ло шки кон цепт ко ји 
је Ву ко ва је зич ка ре фор ма им пли-
ци ра ла зна чио је, за јед но са срп ским 

осло бо ди лач ким устан ци ма, сво је вр-
сну ка ко кул тур ну та ко и по ли тич ку 
ре во лу ци ју ана лог ну са Фран цу ском 
бур жо а ском ре во лу ци јом, са ње ним 
ду хов но-исто риј ским пра те ћим по-
ја ва ма и сло же ним кул ту ро ло шким 
по сле ди ца ма. Ву ко ва де лат ност је, да-
кле, мно го ком плек сни ја не го што би 

се мо гло по ми сли ти кад 
би се па жња ис кљу чи во 
за др жа ла у до ме ну је зи-
ка, књи жев но сти и фол-
кло ра. Ни је, при том, реч 
ни са мо о то ме да је ње-
гов по глед на исто ри-
ју срп ског на ро да ве о ма 
уте ме љен и сло жен, а ме-
то до ло шки из гра ђен на 
не мач кој и сло вен ској 
ро ман ти чар ској шко ли 
(Ј. Г. Хер дер, Н. М. Ка рам-
зин, Б. Г. Ни бур, К. Ри тер, 
Ф. К. фон Са ви њи, Л. Ран-
ке и др.). Не са мо кад је 
реч о ет но граф ским ње-
го вим ра до ви ма, Вук је 

по пра ви лу имао ве о ма ши рок по глед 
на дру штве ну за јед ни цу и на чи не 
ње ног функ ци о ни са ња, на дру штве-
ну мор фо ло ги ју и си стем ин сти ту ци-
ја, на дру штве ни жи вот и нор ме, на 
мен тал не, со ци оп си хо ло шке и ет но ка-
рак те ро ло шке обра сце итд., при че му 
ње гов чи та лац мо же до би ти ши ро ко 
по ста вље ну и по дроб ну дру штве ну 
сли ку са по у зда ним уви ди ма. Оту да 
је Ву ков до при нос дру штве ној ми сли, 
те на ста ја њу срп ске со ци о ло ги је и ан-
тро по ге о гра фи је оди ста не сум њив.

Хва ли ти Ву ка сва ка ко има ра шта, 
али пи та ње је да ли је не кри тич ка 
по хва ла од ика кве ко ри сти. Мо же мо 
чак ре ћи да на ма да нас ни ма ло ни је 
од ко ри сти не ка ква ву ков ска идо ла-
три ја не го нам тре ба пло до твор но на-

ста вља ње и да љи раз вој Ву ко вог де ла. 
Ка да то ка же мо, нај о збиљ ни је мо же-
мо по ми сли ти да би и сам Вук, да је 
ко јим слу ча јем у при ли ци да по сма-
тра све што се по сле ње га де ша ва ло, 
мо рао до ћи до за кључ ка да не ке од 
ста во ва, ко је је он до ста твр до уста-
но вио и фор му ли сао, мо ра мо хо ти-
мич но и од луч но ме ња ти, раз ви ја ти 
и да ље осми шља ва ти. 

В
ук је, очи глед но, оштро 
осу ђи вао ла ска ње и ла-
ска те ље, па не ма раз ло-
га ни ње му ла ска ти. За-
то би се осно ва но мо гло 

прет по ста ви ти да би Вук до бро раз-
у мео да је у на ста вља њу ње го ве раз-
вој не ли ни је срп ске кул ту ре по треб-
но ура ди ти упра во оно што је он у 
свом вре ме ну про пу стио да учи ни и 
што та да ни ка ко не би мо гао да ура-
ди. Оту да је, пре све га, нео п ход но па-
жљи во осмо три ти ка кви су је зич ко-
ства ра лач ки по тен ци ја ли баш оног, 
пред ву ков ског је зи ка и ка кви су до-
ме ти кул ту ре ко ју је Вук од луч но по-
ри цао. Са да, кад је Ву ко ва ре фор ма 
са свим по бе ди ла, нео п ход но је, да-
кле, оба ви ти де кон та ми на ци ју ре во-
лу ци о ни са ног про сто ра и учи ни ти 
га при ла го дљи ви јим за сло же но сти 
чи сто ства ра лач ких функ ци ја ко је 
тре ба да бу ду за до во ље не. Ву ко ва 
ре фор ма ће се по ка за ти још моћ ни-
јом и зна чај ни јом кад је осло бо ди-
мо ву ков ске дог ма ти ке и кад она бу-
де схва ће на она ко ка ко су је схва та-
ли нај бо љи Ву ко ви на ста вља чи: као 
сна жан под сти цај трај ном раз во ју 
кри тич ког, на уч ног ми шље ња.

Ма ти ца срп ска у до ме ну је зи ка 
упра во оба вља та кву јед ну ми си ју об-
но ве оно га што је про шло ми мо Ву ка 
и чак про тив но ње му, али и ми си ју 

по нов ног пре и спи ти ва ња све га оно га 
што је омо гу ћи ло и обе ле жи ло сјај Ву-
ко ве по бе де. У окви ру сво је стан дар до-
ло шке и нор ма ти ви стич ке де лат но сти 
(об ја вље ни су Пра во пис срп ско га је зи
ка, 1993; Реч ник срп ско га је зи ка, 2007; 
Нор ма тив на гра ма ти ка срп ског је зи
ка, 2013), Ма ти ца чу ва ву ков ска на-
че ла на шег стан дард ног је зи ка, али 
исто вре ме но ис тра жу је и да ље про-
сто ре пло до но сног од но са пре ма 
је зич ком на сле ђу из ду бо ке, пред ву-
ков ске про шло сти. Об ја вљу ју ћи чи тав 
низ пи са ца и њи хо вих де ла (За ха ри-
ја Ор фе лин, Хри сто фор Же фа ро вић, 
Аврам Мра зо вић, Са ва Те ке ли ја, Јо ван 
Ха џић, Ге ор ги је Ма га ра ше вић, Па вле 
Со ла рић, Ви кен ти је Ра кић и дру ги), те 
ра де ћи на реч ни ци ма ста ри јих епо ха 
(Реч ник срп ског је зи ка од XII до XVIII 
ве ка; Реч ник сла ве но срп ског је зи ка и 
др.), Ма ти ца на сто ји да об но ви по глед 
на це ли ну и об у хват ност срп ског је-
зич ког и кул тур ног на сле ђа ко је се 
че сто не по треб но ре ду ку је и ума њу-
је. Одав но смо, да кле, по ста ли све сни 
чи ње ни це да је ми мо Ву ка и про тив-
но ње му про ла зи ло мно го то га што је 
вре де ло и што да нас мо же, као вред-
ност, из но ва да бу де по твр ђе но.

Вук Ка ра џић је у сва ком по гле ду 
наш са вре ме ник. Наш по мно го че-
му по вла шће ни, дра го це ни, на ди ја-
лог усме ре ни са вре ме ник. Он је наш 
са вре ме ник јер је по ста вио твр де је-
зич ке и књи жев не те ме ље, осно ву 
на ци о нал не кул тур не и дру штве не 
си ту а ци је, те основ не окви ре на ци о-
нал не са мо све сти. Без све га то га ми 
да нас не би смо ни ка ко мо гли ни еле-
мен тар но оп ста ти, а по го то во се не 
би смо мо гли пло до твор но да ље раз-
ви ја ти. Вук је наш са вре ме ник и по 
то ме што од ње га тре ба да за поч не-
мо чак и оне по сло ве ко ји ма се он ни-
је ба вио и ко је је оста вљао са свим по 
стра ни од свог по гле да на је зик, књи-
жев ност и кул ту ру. Ву ка, да кле, тре-
ба чи та ти и он да кад се ра ди кал но са 
њим не сла же мо и кад уви ђа мо ко-
ли ко је ње гов по ду хват не пот пун и 
огра ни чен. Оно, пак, због че га је он 
био у пра ву и због че га је сте уте ме љи-
вач мо дер не, на ци о нал но са мо све сне 
срп ске кул ту ре, то га чи ни жи во при-
сут ним са би ра те љем и из у ча ва о цем 
на ше тра ди ци је, те не и ма ром срп ске 
на ци о нал не са мо све сти. Због све га 
то га он се по ка зу је као истин ски, не-
за о би ла зни, пре ко по треб ни наш са-
вре ме ник. Са вре ме ник са ко јим се 
мо же мо сла га ти и не сла га ти, али са 
ко јим мо ра мо не пре ста но раз го ва ра-
ти. Кроз тај раз го вор сти че мо кључ на, 
су штин ска са зна ња о се би, о сво ме на-
ро ду и о кул ту ри ко јој при па да мо.

БЕСЕДА ДРАГАНА СТАНИЋА

Вук као наш савременик

ОДРЖАН 43. ЂАЧКИ ВУКОВ САБОР У ТРШИЋУ

Смотра знања и креативности младих

Вук Ка ра џић је у сва ком по гле ду наш са вре ме ник. Наш 
по мно го че му по вла шће ни, дра го це ни, на ди ја лог усме ре
ни са вре ме ник. Он је наш са вре ме ник јер је по ста вио твр де 
је зич ке и књи жев не те ме ље, осно ву на ци о нал не кул тур не 
и дру штве не си ту а ци је, те основ не окви ре на ци о нал не са
мо све сти. Без све га то га ми да нас не би смо ни ка ко мо гли 

ни еле мен тар но оп ста ти, а по го то во се не би смо мо гли да
ље пло до твор но раз ви ја ти.

Вук је наш са вре ме ник и по то ме што од ње га тре ба да за
поч не мо чак и оне по сло ве ко ји ма се он ни је ба вио и ко је 
је оста вљао са свим по стра ни од свог по гле да на је зик, књи
жев ност и кул ту ру.

дра ган ста нић 
бе се ди на ву ко вом 
са бо ру

Ђорђе вилотић, прошлогодишњи 
ђак генерације вукове 
споменшколе из тршића, 
отворио је 43. Ђачки вуков сабор

дефиле фолклорних ансамбала младих полазници етномузиколошке радионице са инструктором
 (Снимила Биљана Радичевић)
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МАТИЦА СРПСКА

Уручена Повеља 
Вуковој задужбини

У Ву ко вој за ду жби ни, 5. ју ла 2014. 
го ди не, одр жа на је кон сти ту тив на 
сед ни ца Про грам ског од бо ра и Ор га-
ни за ци о ног ко ми те та за при пре му 
16. Ме ђу на род ног кон гре са сла ви-
ста, ко ји ће се, ка ко је пла ни ра но, 
одр жа ти у Ср би ји 2018. го ди не. 

Сед ни ци је пред се да вао пред сед-
ник Пред сед ни штва МКС, Бо шко 
Су вај џић, ко ји је на ову функ ци ју 
иза бран на 15. Ме ђу на род ном кон-
гре су сла ви ста, одр жа ном у Мин-

ску (Бе ло ру си ја) од 20. до 27. ав гу ста 
2013. го ди не. Том при ли ком, у но во 
ру ко вод ство иза бра ни су и проф. др 
Љи ља на Ба јић, за за ме ни ка пред-
сед ни ка, и проф. др Пе тар Бу њак 
за ге не рал ног се кре та ра Пред сед-
ни штва МКС. Про фе сор Сло бо дан 
Ж. Мар ко вић, ду го го ди шњи члан 
МКС, иза бран је за по ча сног чла на 
Кон гре са. 

У увод ном из ла га њу и рас пра ви 
ис так ну то је да ће у на ред них пет 

го ди на Бе о град и Ср би ја би ти сре-
ди ште свет ске сла ви сти ке, цен тар 
сла ви стич ких де ша ва ња и ме сто 
са бо ро ва ња сла ви ста из це лог све-
та, па је због то га ве о ма ва жно да 
се по сло ви на при пре ми и одр жа ва-
њу овог ску па оба вља ју ква ли тет но, 
план ски и на вре ме. По себ но је ука-
за но на по сло ве и за дат ке на обез бе-
ђи ва њу нео п ход них фи нан сиј ских 
сред ста ва по треб них за одр жа ва ње 
ску па, че му ће по себ ну па жњу мо-
ра ти да по све те Про грам ски од бор 
и Ор га ни за ци о ни ко ми тет. 

Пр ва сед ни ца про ши ре ног Пред-
сед ни штва Ме ђу на род ног ко ми те та 
сла ви ста, под ви со ким по кро ви тељ-
ством пред сед ни ка Ср би је, То ми сла-
ва Ни ко ли ћа, одр жа на је у Бе о гра ду 
29. и 30. ав гу ста 2014. го ди не. Пр ви 
са ста нак је одр жан 29. ав гу ста 2014. 
го ди не, на Фи ло ло шком фа кул те ту 
у Бе о гра ду, а дру ги 30. ав гу ста 2014. 
го ди не у Све ча ној са ли До ма Ву ко-
ве за ду жби не.

Сед ни ци је пред се да вао проф. др 
Бо шко Су вај џић, а раз мо тре на су 
про грам ска и ор га ни за ци о на пи-
та ња у ве зи с пред сто је ћим, 16. Ме-
ђу на род ним кон гре сом сла ви ста у 
Бе о гра ду 2018. го ди не, као и не ка 
ак ту ел на пи та ња ве за на за ор га ни-
за ци ју и рад МКС. Та ко ђе, при хва-
ће на је ини ци ја ти ва за фор ми ра ње 
ли сте сла ви стич ких ча со пи са из фи-
ло ло ги је на ни воу МКС и мол ба На-
ци о нал ног ко ми те та Ли тва ни је за 
учла ње ње у МКС. На пред лог На ци-
о нал ног ко ми те та сла ви ста из Ру-
му ни је, од лу че но је да се на ред ни 
са ста нак МКС одр жи у Бу ку ре шту 
2016. го ди не. С. в.

В
ећ че тр де сет де вет го ди-
на фе сти вал „Мо крањ-
че ви да ни“, ко ји се сеп-
тем бра ме се ца одр жа ва 
у Не го ти ну, род ном гра-

ду ве ли ка на срп ске му зи ке Сте ва-
на Сто ја но ви ћа Мо крањ ца, на спе-
ци фи чан на чин пред ста вља по че-
так му зич ке се зо не у на шој зе мљи. 
Ово га пу та фе сти вал ска за ста ва по-
диг ну та је у го ди ни у ко јој срп ска 
му зич ка исто ри ја и кул ту ра уоп ште 
обе ле жа ва ју сто го ди шњи цу смр ти 
овог умет ни ка, ко ја је оста ви ла траг 
и на про грам ску кон цеп ци ју осам 
кон церт них да на. 

Фе сти вал је тра ди ци о нал но отво рен 
у дво ри шту Мо крањ че ве род не ку ће, 
у чи јем цен тру се на ла зи и ње го ва 
спо мен-би ста, ис под др ве та ба де ма, 
опе ва ног у Ше стој ру ко ве ти, не зва-
нич ној хим ни Не го тин ске кра ји не, у 
ко јој је ком по зи тор са ку пио нај леп ше 
пе сме ово га кра ја. Тра ди ци о нал ну бе-
се ду на те му „Са Мо крањ цем на сце-
на ма све та“одр жа ла је ди ри гент ки ња 
Да рин ка Ма тић Ма ро вић, под се ћа ју-
ћи на ег зал ти ра ну ре ак ци ју пу бли ке 
на свим ме ри ди ја ни ма на ко ји ма су 
пе ва не ком по зи ци је овог ауто ра. 

Пр ве кон церт не ве че ри за ти ту-
лу нај бо љег нат пе ва ва ла су се че ти-
ри хор ска ан сам бла, хор Хра ма Све те 
тро ји це из Не го ти на, хор „Ко чо Ра-
цин“ из Ско пља (Ма ке до ни ја), „Иг ња-
циј Хлад ник“ из Тр жи ча (Сло ве ни ја) и 
„Iuven tus can tat“ из Сом бо ра, ко ме је и 
при па ла ла ска ва ти ту ла нај бо љег ан-
сам бла и тра ди ци о нал на ста ту е та са 

ли ком Сте ва на Мо крањ ца, рад ва ја ра 
Не бој ше Ми три ћа.

Ово го ди шње „Мо крањ че ве да не“ 
ока рак те ри сао је про грам у ко ме је до-
ми ни ра ла му зи ка ком по зи то ра у чи ју 
част се скуп и одр жа ва. Пр ви пут из-
ве де не су пе сме ко је је ком по но вао за 
по зо ри шни ко мад из на род ног жи во та 
„Ив ко ва сла ва“, чи ји је пи сац Сте ван 
Сре мац, а слу ша ли смо их у из во ђе-
њу сјај них со ли ста из Ни ша, ме цо-
со пра на Алек сан дре Ри стић, те но ра 
Са ше Ар сен ко ва, ба са Мар ка Ми ли-
са вље ви ћа, уз Ни шки ка мер ни хор и 
Ка мер ни ор ке стар „Con stan ti nus“, ко-
је је пред во ди ла ди ри гент ки ња Ива-
на Ми ро вић. По сле ду го вре ме на чу ли 
смо, уз ин те ре сан тан про грам ду хов-
не и све тов не тра ди ци је, и Мо крањ че-
ву Пр ву ру ко вет ком по но ва ну са мо за 
му шки хор, у ин тер пре та ци ји Во кал-
не гру пе „Con stan ti ne“ из Ни ша, ко ја 
је на сту пи ла у цр кви Све те тро ји це у 
Мо кра њу, се лу ода кле по ти че по ро ди-
ца чу ве ног ком по зи то ра. 

Ово го ди шњи фе сти вал био је и ме-
сто оку пља ња кул тур них ин сти ту ци ја 
ко је су ве за не за рад Сте ва на Мо крањ-
ца. „Пр во бе о град ско пе вач ко дру-
штво“, са ди ри гент ки њом Све тла ном 
Ви лић, оду жи ло се свом не ка да шњем 
ди ри ген ту кон цер том под на зи вом 
„Сто го ди на жи во та у веч но сти“. Уче-
ни ци Му зич ке шко ле „Мо кра њац“ из 
Бе о гра да, чи ји је је дан од осни ва ча 
био и сам Мо кра њац, пред ста ви ли 
су се про гра мом ко јим су об у хва ће-
ни раз ли чи ти од се ци ове пе да го шке 
ин сти ту ци је, а на сту пио је и Гу дач ки 
квар тет „Мо кра њац“, ко ји чи не про-

фе со ри шко ле, Ми ро слав Па вло вић, 
ви о ли на, Бо ја на Јо ва но вић, ви о ли на, 
То ми слав Ми ло ше вић, ви о ла, и Ђор-
ђе Ми ло ше вић, ви о лон че ло. Овај ан-
самбл на ста вљач је тра ди ци је пр вог 
квар те та ко ји је та ко ђе осно вао и у 
ње му сви рао ком по зи тор Мо кра њац. 
За то се на про гра му њи хо вог на сту-
па, из ме ђу оста лог, на шла и Фу га за 
гу дач ки квар тет, ра но де ло овог ства-
ра о ца. За јед нич ким кон цер том уче-
ни ка и про фе со ра Му зич ка шко ла из 
Бе о гра да по ка за ла је ви со ку свест о 
тра ди ци ји на ко јој су по ни кли, а ин-
тер пре та ци ја ма су ука за ли да мла ди 
на ра штај има уз о ре у сво јим про фе-
со ри ма, ко ји мо гу би ти по но сни на ге-
не ра ци ју му зи ча ра ко ју из гра ђу ју.

Из у зе тан умет нич ки до га ђај при-
ре дио је хор „Оби лић“ АКУД „Бран-
ко Кр сма но вић“ са ди ри гент ки њом 

Да рин ком Ма тић Ма ро вић, на чи-
јем про гра му се, та ко ђе, на шла му-
зи ка Сте ва на Мо крањ ца, Ли тур ги ја 
Св. Јо ва на Зла то у стог и Опе ло. Ве-
о ма успе шан био је и кон церт пи ја-
ни сте Алек сан дра Сер да ра, ко ји је 
ин тер пре ти рао му зи ку Фре де ри ка 
Шо пе на, Ми ла на Ми хај ло ви ћа, а по-
себ ну па жњу при ву кло је ње го во из-
во ђе ње кла вир ске ком по зи ци је Што 
се бо ре ми сли мо је Кор не ли ја Стан-
ко ви ћа, и но во иш чи та ва ње по зна те 
пар ти ту ре, ко је је ову му зи ку ста ви ло 
у ра ван зна чај них де ла пи ја ни стич ке 
ли те ра ту ре. 

То ком фе сти ва ла одр жа но је и фи-
на ле 23. кви за Му зич ке омла ди не Ср-
би је, чи ја је те ма би ла ве за на за жи вот 
и де ло слав ног ком по зи то ра. До ма ћин 
је би ла Му зич ка шко ла „Мо кра њац“ 
из Не го ти на, чи ји је тим био је дан од 
фи на ли ста са мог так ми че ња. По ред 
еки пе гра да до ма ћи на, ме ђу нај бо-
љи ма би ли су „Трио Гес” из Му зич ке 
шко ле „Мо кра њац“ (Бе о град), еки па 
„Три лер“ Му зич ке шко ле „Иси дор Ба-
јић“ (Но ви Сад), за тим тим под на зи-
вом „Кран че вић“ из Му зич ке шко ле 
„Пе тар Кран че вић“ (Срем ска Ми тро-
ви ца), пред став ни ци „Пр ве бе о град-
ске гим на зи је“, чи ји је ђак не ка да био 
и сам Мо кра њац, а по бед нич ку ти ту-
лу по не ли су уче ни ци Му зич ке шко ле 
„Ста ни слав Би нич ки“ из Ле сков ца  ко-

ји су се так ми чи ли под име ном „Би-
нич ки 016“.

На Мо крањ че вом тра гу би ла је и 
„Ра ди о ни ца по ја ња и пе ва ња“ ко ју 
су во ди ли мр Пре драг Ђо ко вић, кон-
тра те нор и му зи ко лог, др Иван Му ди, 
ком по зи тор, му зи ко лог и пра во слав-
ни све ште ник, и др Бог дан Ђа ко вић, 
ди ри гент и му зи ко лог. Пред ста вље-
не су три раз ли чи те му зич ке обла-
сти – срп ско цр кве но тра ди ци о нал но 
по ја ње у за пи си ма Сте ва на Мо крањ-
ца, ње го ва цр кве на хор ска му зи ка и 
пра во слав но хор ско ства ра ла штво са-
вре ме них ауто ра, као раз ли чи те фа-
зе раз во ја пра во слав ног му зич ког 
из ра за. 

Про мо ви са на су и но ва штам па на 
из да ња: књи га Сте ван Сто ја но вић 
Мо кра њац (18561914) у на пи си ма „дру
гих“ чи је су аутор ке и уред ни це Ива на 
Пет ко вић и Ол га Ота ше вић, и пу бли-
ка ци ја Сте ван Сто ја но вић Мо кра њац 
(18561914) Ино стра не тур не је са Бе
о град ским пе вач ким дру штвом, чи ја 
је уред ни ца и аутор ка увод ног тек ста 
му зи ко лог мр Би ља на Ми ла но вић. 
По себ ну па жњу при ву кла је збир ка 
Пе смо реч ја у до слу ху са Мо крањ цем 
пе сни ка Вла сте Мла де но ви ћа, за ко ју 
је аутор ин спи ра ци ју про на шао у слу-
ша њу Мо крањ че ве му зи ке. 

Ан самбл Зве зда ра те а тра из Бе о гра-
да из вео је пред ста ву „Ро ђен дан го-
спо ди на Ну ши ћа“, на ста лу на текст 
Ду ша на Ко ва че ви ћа, ко ју је ре жи рао 
Не бој ша Бра дић, чи ме су се на сим бо-
ли чан на чин по но во су сре ли Сте ван 
Мо кра њац и Бра ни слав Ну шић, пи-
сац, на чи јим је ру ка ма, у из гнан ству 
у Ско пљу, 1914. го ди не, слав ни ком по-
зи тор и пре ми нуо. 

По се бан умет нич ки до жи вљај при-
ре дио је Хор Ра дио-те ле ви зи је Ср би је, 
са ди ри ген том Бо ја ном Су ђи ћем, на 
два кон цер та, на ко ји ма су ин тер пре-
ти ра ли де ла ду хов не и све тов не тра-
ди ци је Сте ва на Мо крањ ца. Из ве ли су 
Стра сну сед ми цу, ко ја рет ко мо же да 
се чу је у ин те грал ној вер зи ји, хим ну 
Те бе бо га хва лим, и из бор Ру ко ве ти 
(Дру га, Тре ћа, Пе та, Осма, Де ве та, Де
се та, Је да на е ста и Пет на е ста), ко је 
су уз хор ску ми ни ја ту ру Ко зар и Ше
сту ру ко вет пред ста вља ле ма е страл-
ну за вр шни цу фе сти ва ла. 

Про грам ском кон цеп ци јом, ко ју је 
осми сли ла се лек тор др Бран ка Ра до-
вић, 49. „Мо крањ че ви да ни“ ука за ли 
су на од го вор ност ко ју но се ве ли ки ју-
би ле ји. То ме ће по себ но би ти по све ће-
на па жња на ред не го ди не, ка да ће мо 
сла ви ти пе де се ти ро ђен дан му зич ке 
свет ко ви не ко ја се одр жа ва у част Сте-
ва на Сто ја но ви ћа Мо крањ ца. 

 Алек сан дра па ла дин

дра ган ста нић уру чу је признање Љу бо ми ру ми лу ти но ви ћу

са овогодишњег фестивала

кон сти ту тив на сед ни ца про грам ског од бо ра и ор га ни за ци о ног 
ко ми тета и пр ва сед ни ца про ши ре ног пред сед ни штва мкс

СТВАРАЛАШТВО И ЈУБИЛЕЈИ

На при год ној све ча но сти у Ма ти ци 
срп ској 16. ма ја 2014. го ди не Ву ко вој 
за ду жби ни је уру че на По ве ља Ма ти це 
срп ске за до при нос не го ва њу кул ту ре 
срп ско га је зи ка и ћи ри лич ког пи сма 
у ње ној укуп ној де лат но сти, по себ но 
у из да ва штву, а пре све га у ли сту За
ду жби на и пу бли ка ци ја ма Да ни ца и 
Да ни ца за мла де.

По ве љу је уру чио Дра ган Ста нић, 
пред сед ник Ма ти це срп ске, а при-
зна ње је при мио Љу бо мир Ми лу ти-
но вић, управ ник Ву ко ве за ду жби не. 
Ми лу ти но вић је за хва лио на до де-
ље ном при зна њу и, као уздар је, по-
кло нио Ма ти ци срп ској ко шни цу за 

пче ле, дар из Ву ко вог кра ја. Бо шко 
Су вај џић, пред сед ник Управ ног од-
бо ра Ву ко ве за ду жби не, го во рио је о 
ак тив но сти ма Ву ко ве за ду жби не на 
обе ле жа ва њу 150. го ди шњи це смр ти 
Ву ка Ка ра џи ћа, а по себ но о ак тив но-
сти ма на очу ва њу срп ског је зи ка и 
ћи ри ли це. Ис та као је да је ове го ди-
не ве о ма успе шно ор га ни зо ва на Дру-
га књи жев на олим пи ја да у Срем ским 
Кар лов ци ма и да је уче ство вао ве ли-
ки број уче ни ка на кон кур су ко ји су 
за јед нич ки рас пи са ли Ву ко ва за ду-
жби на и Дру штво за срп ски је зик и 
књи жев ност Ср би је на те му Шта би 
Вук да нас ре као. С. в.

Припреме за 16. Међународни 
конгрес слависта

ЧЕТРДЕСЕТ ДЕВЕТИ „МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ“ (НЕГОТИН, 12-19. СЕПТЕМБРА 2014. ГОДИНЕ)

У част стогодишњице смрти 
великана српске музике

Фестивалска застава подигнута је у години у којој српска музичка 
историја и култура обележавају стогодишњицу смрти великог уметника, 
која је оставила траг и на програмску концепцију осам концертних дана. 
Четрдесет девети „Мокрањчеви дани“ указали су на одговорност коју носе 
велики јубилеји. Томе ће посебно бити посвећена пажња наредне године, 
када се слави педесети рођендан музичке светковине која се одржава 
у част Стевана Стојановића Мокрањца
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ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС 

Шта би Вук данас рекао

Савремена 
српска 

фолклористика

У Ву ко вој за ду жби ни, 5. сеп тем-
бра 2014. го ди не, све ча но је отво-
рен Дру ги ме ђу на род ни на уч ни 
сим по зи јум с те мом: Са вре ме на 
срп ска фол кло ри сти ка II. 

Скуп је отво рио Бо шко Су вај џић, 
пред сед ник Удру же ња фол кло ри-
ста Ср би је и Ор га ни за ци о ног од-
бо ра ску па.

Ака де мик На да Ми ло ше вић 
Ђор ђе вић, по ча сни пред сед ник 
Удру же ња фол кло ри ста Ср би је, 
по здра ви ла је уче сни ке сим по-
зи ју ма, ис та кав ши да је срп ска 
фол кло ри сти ка увек ишла уко-
рак са свет ском, европ ском на у-
ком пра те ћи све ње не кри тич ке 
прав це, да би, с дру ге стра не, срп-
ски фол клор сваг да био у сре ди-
шту па жње стра них на уч ни ка и 
ин спи ра ци ја књи жев ни ци ма. 

Уче сни ке сим по зи ју ма по здра-
ви ли су и: Ве сна Ма то вић, ди рек-
тор Ин сти ту та за књи жев ност и 
умет ност, Алек сан дар Јер ков, ди-
рек тор Уни вер зи тет ска би бли о те-
ке Све то зар Мар ко вић, и Ми о драг 
Ма тиц ки, пред сед ник Ву ко ве за-
ду жби не, ко ји је из ра зио за до-
вољ ство што је овај сим по зи јум 
укљу чен у про грам обе ле жа ва ња 
150 го ди на од смр ти Ву ка Ка ра-
џи ћа, фол кло ри сте пр во га ре да, и 
што се он одр жа ва у Ву ко вој за ду-
жби ни и Ву ко вом Тр ши ћу.

Рад сим по зи ју ма у Бе о гра ду за-
вр шен је пле нар ним из ла га њи ма 
Га бри је ле Шу берт (Је на), Сне жа не 
Са мар џи је и Ди ми три ја Го ле мо-
ви ћа. Про грам је, по том, на ста-
вљен у Ву ко вој Спо меншко ли у 
Тр ши ћу.

У Ву ко вом кра ју, у то ку три да на 
(од 5. до 7. сеп тем бра), три де сет 
шест рад ни ка из де сет зе ма ља го-
во ри ло је о нај зна чај ни јим пи та-
њи ма и про бле ми ма са вре ме ног 
срп ског фол кло ра и фол кло ри-
сти ке.

Ор га ни за то ри на уч ног ску па 
би ли су: Ин сти тут за књи жев ност 
и умет ност у Бе о гра ду, Удру же ње 
фол кло ри ста Ср би је, Цен тар за 
кул ту ру Вук Ка ра џић у Ло зни ци, 
Ву ко ва за ду жби на и Уни вер зи тет-
ска би бли о те ка Све то зар Мар ко
вић у Бе о гра ду. С. В.

Одржан 44. скуп 
слависта

На Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе-
о гра ду од 1. до 20. сеп тем бра 2014. 
одр жан је тра ди ци о нал ни скуп сла-
ви ста (се ми нар срп ског је зи ка, књи-
жев но сти и кул ту ре) у ор га ни за ци ји 
Ме ђу на род ног сла ви стич ког цен тра. 
На овом, 44. по ре ду, се ми на ру срп-
ског је зи ка и књи жев но сти уче ство-
ва ло је 56 сту де на та срп ског је зи ка 
са стра них уни вер зи те та из 16 зе ма-
ља Евро пе: из Аустри је, Бе ло ру си је, 
Бу гар ске, Ве ли ке Бри та ни је, Ита ли-
је, Ма ђар ске, Не мач ке, Пољ ске, Ру-
му ни је, Ру си је, Сло вач ке, Сло ве ни је, 
Укра ји не, Фран цу ске, Че шке, Ма ке-
до ни је и Фин ске.

За вре ме тро не дељ ног бо рав ка у 
Ср би ји, за сту ден те сла ви сти ке на 
Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду 
би ла је ор га ни зо ва на на ста ва ко-
ја је об у хва та ла пре да ва ња из срп-
ског је зи ка, књи жев но сти и кул ту ре 
и фа кул та тив не (спе ци ја ли стич ке) 
кур се ве из са вре ме ног срп ског је-
зи ка и са вре ме не срп ске књи жев-
но сти, као и курс на род них пе са ма 
и ига ра. Ве о ма ва жан део на ста ве су 
би ле сва ко днев не лек тор ске ве жбе, 
као и до дат ни ча со ви кон вер за ци је, 
на ко ји ма су стра ни сту ден ти, рас-
по ре ђе ни по лек тор ским гру па ма, 
про ши ри ва ли и уса вр ша ва ли сво ја 
зна ње из срп ског је зи ка.

У то ку бо рав ка у Бе о гра ду уче сни-
ци Ску па сла ви ста по се ти ли су ви ше 
на уч них и кул тур них ин сти ту ци ја: 
Му зеј гра да Бе о гра да, Ет но граф ски 
му зеј, Вој ни му зеј, Га ле ри ју фре са-
ка, Му зеј Ни ко ле Те сле. У окви ру 
струч них из ле та по ла зни ци су има-
ли при ли ку да се упо зна ју са ни зом 
кул тур но-исто риј ских спо ме ни ка, 
као што су ма на сти ри Хо по во, Ма на-
си ја и Тро но ша, а био је упри ли чен и 
оби ла зак Ва ље ва и Бран ко ви не, као 
и по се та Тр ши ћу и Но вом Са ду.

Одр жа ва ње 44. ску па сла ви ста, у 
ор га ни за ци ји Ме ђу на род ног сла ви-
стич ког цен тра на Фи ло ло шком фа-
кул те ту, по мо гло je Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз-
во ја, Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор-
ми са ња, Скуп шти на гра да Бе о гра да, 
За ду жби на Де сан ке Мак си мо вић и 
До си те је ва за ду жби на. Као и прет-
ход них го ди на, скуп је ор га ни зо ван 
уз ве ли ко ан га жо ва ње и по моћ Фи-
ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду.

 Сне жа на бо јић

БАЧКА ТОПОЛА

Изложба „Вукови јубилеји”

У окви ру ма ни фе ста ци је Ноћ му зе ја, 7. ју на 2014. го ди-
не, у де пан дан су Град ског му зе ја Су бо ти ца у Бач кој То-
по ли, отво ре на је из ло жба Ву ко ви ју би ле ји по све ће на 200. 
го ди шњи ци пр ве Ву ко ве Пје сна ри це и Пи сме ни це. На 23 
па ноа ве ћих ди мен зи ја при ка зан је жи вот ни пут и це ло-
куп но ства ра ла штво Ву ка Ст. Ка ра џи ћа са пре сни мље ним 
фо то гра фи ја ма, на слов ним стра на ма пр вих из да ња свих 
Ву ко вих де ла, као и пред ме та из ње го ве за о став шти не ко-
ји се чу ва ју у Му зе ју Ву ка и До си те ја у Бе о гра ду. Аутор из-
ло жбе и ка та ло га Не вен ка Ба шић Пал ко вић, би бли о те кар 
са вет ник Град ског му зе ја Су бо ти ца, при ка за ла је рад и 
из да ња ин сти ту ци ја ко је се ба ве за о став шти ном ве ли ког 
ре фор ма то ра срп ског је зи ка и пи сма: Ву ко ве за ду жби не 

и Му зе ја Ву ка и До си те ја у Бе о гра ду, као и Му зе ја је зи ка 
и пи сма у Тр ши ћу. За из ло жбу су ко ри шће ни бо га ти фон-
до ви ста ре и рет ке књи ге Град ске би бли о те ке у Су бо ти ци, 
фонд књи га и пе ри о ди ке струч не би бли о те ке у Град ском 
му зе ју Су бо ти ца, као и књи ге из Град ске би бли о те ке у Бач-
кој То по ли на срп ском и ма ђар ском је зи ку. Сви тек сто ви 
ле ген ди на из ло жби ура ђе ни су на срп ском, ма ђар ском 
и хр ват ском је зи ку, та ко да су при ла го ђе ни по се ти о ци ма 
и ђа ци ма основ них и сред њих шко ла у Су бо ти ци, Бач кој 
То по ли и око ли ни. Из ло жба је би ла отво ре на до кра ја ју-
на 2014. го ди не и пра ти ле су је ак тив но сти пе да го шке ра-
ди о ни це под на зи вом Ву ко ва учи о ни ца. 

У све ча ном де лу про гра ма уче ство ва ли су чла но ви 
Срп ског кул тур ног цен тра Вук Ка ра џић из Бач ке То по-
ле, ко ји је осно ван 21. фе бру а ра 1990. го ди не, са за дат-
ком да „не гу ју ћи кул ту ру срп ског на ро да, оме ђи ње го во 
ду хов но и ма те ри јал но тра ја ње, да са чу ва тра ди ци ју пре-
да ка и пре да је по том ци ма“.

 Не вен ка ба Шић пал ко вић

Три би на 
у Великом 
Градишту

У Би бли о те ци Вук Ка ра џић у 
Ве ли ком Гра ди шту, 28. ма ја 2014. 
го ди не, Ву ко ва за ду жби на пред-
ста ви ла је сво је про гра ме. Го во ри-
ли су Бо шко Су вај џић, Љу бо мир 
Ми лу ти но вић, Слав ко Ве ји но вић 
и Љи ља на Си мић. По себ но је би ло 
ре чи о из да ва штву Ву ко ве за ду-
жби не – о Да ни ци Ву ко ве за ду-
жби не, Да ни ци за мла де, књи зи 
За ду жби нар ство код Ср ба и ли-
сту За ду жби на, као и о оства ри ва-
њу про гра ма Ре пу блич ког од бо ра 
за обе ле жа ва ње 150. го ди шњи це 
смр ти Ву ка Ст. Ка ра џи ћа. Та ко ђе, 
раз го ва ра но је и о по тре би да се у 
Ве ли ком Гра ди шту осну је и огра-
нак Ву ко ве за ду жби не. 

Ми ле на Ро дић, ди рек тор ка Би-
бли о те ке, упо зна ла је при сут не 
са ра дом Би бли о те ке и по себ но 
ис та кла да је ова ва жна уста но-
ва кул ту ре сме ште на у јед ној од 
нај леп ших згра да у ста рој чар-
ши ји, ко ја је про гла ше на за ам-
би јен тал ну кул тур но-исто риј ску 
це ли ну. Ра ди се о по ро дич ном до-
му, за ду жби ни Са ве Ж. Об ра до ви-
ћа и ње го ве же не Ка те, осно ва ној 
1925. го ди не.

По сле Три би не, го сти из Ву ко-
ве за ду жби не по се ти ли су и Сред-
њу шко лу Ве ли ко Гра ди ште, ко ја 
се, та ко ђе, на ла зи у де лу по слов не 
кул тур но-исто риј ске це ли не ста-
рог је згра гра да, бив ше Др жав не 
гим на зи је, са гра ђе не 1929. го ди-
не. Ве сна Нов ко вић, ди рек тор ка 
Шко ле, упо зна ла је го сте са нај-
зна чај ни јим ак тив но сти ма ове 
обра зов не уста но ве на уна пре ђи-
ва њу ње них на став них про гра ма 
и пла но ва ра да. С. в.

Све ча на ака де ми ја „Фи ло лог Вук Сте фа но вић Ка ра-
џић и Беч” одр жа на је 13. но вем бра 2014. у би бли о те ци 
Скуп шти не гра да Бе ча, по во дом 200 го ди на од из да ва ња 
пр ве срп ске гра ма ти ке „Пи сме ни це серб ско га је зи ка” у 
Бе чу и 150. го ди шњи це ње го ве смр ти. Ака де ми ји је при-
су ство вао ве ли ки број по ча сних го сти ју и еми нент них 
струч ња ка сла ви сти ке, а про грам све ча но сти са сто јао се 
од на уч них пре да ва ња струч ња ка сла ви стич ких на у ка и 
драм ског и му зич ког де ла.

Ова ма ни фе ста ци ја је про бу ди ла ве ли ко ин те ре со ва-
ње беч ке пу бли ке, а са ла у би бли о те ци Скуп шти не гра-
да Бе ча (Wi en bi bli ot hek im Rat ha us) би ла је по пу ње на до 
по след њег ме ста.

Све ча не го во ре одр жа ли су Гор да на Илић Мар ко вић, 
про фе сор ка са од се ка сла ви сти ке Уни вер зи те та у Бе чу, 
и Бо шко Су вај џић, про фе сор са Фи ло зоф ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду. У окви ру на уч ног де ла, по сле не-
дав не пре зен та ци је у Бе о гра ду, пр ви пут у ино стран ству 
пред ста вље на је књи га „Mündlic hes Volk sgut der Ser ben“ 
(Срп ска усме на на род на ба шти на). У име Ву ко ве За ду-
жби не, књи гу је пред ста ви ла Ми на Ђу рић.

При сут ним го сти ма пр во се обра ти ла по сла ни ца Скуп-
шти не гра да Бе ча, Ani ca Mat zka-Doj der, ко ја је у име гра да 
ср дач но по здра ви ла го сте и ис та кла по ве за ност Аустри је и 
Ср би је и ва жност за јед нич ке исто ри је и ње ног не го ва ња.

Ам ба са дор Ре пу бли ке Ср би је у Аустри ји, Пе ро Јан ко-
вић, при сут ни ма се обра тио ре чи ма хва ле за ор га ни за ци-
ју ове ма ни фе ста ци је, ко ја је још је дан до каз ква ли тет не 
исто риј ске и на уч не са рад ње Аустри је и Ср би је и из ра зио 
же љу да се она на ста ви и убу ду ће на број ним по љи ма.

Управ ник од се ка за сла ви сти ку Уни вер зи те та у Бе чу, 
Mic hael Mo ser, у свом по здрав ном го во ру за хва лио је уче-
сни ци ма и ор га ни за то ри ма на одр жа ва њу ове све ча не 
ака де ми је на на чин ко ји јој и до ли ку је.

Ор га ни за ци о ни део ма ни фе ста ци је ве о ма успе шно 
је из ве ло удру же ње Di ja spo ra Me dia As so ci a tion из Бе ча, 

уз ве ли ку по др шку гра да Бе ча. По кро ви тељ све ча но сти 
био је беч ки ми ни стар за кул ту ру и на у ку An dre as Ma-
i lath-Po korny.

Про грам су му зич ки обо га ти ле ком по зи ци је из 19. 
ве ка, „Ти хо но ћи” Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја и „Срп ски 
ква дрил” Јо ха на Штра у са Мла ђег, у из во ђе њу Хри сти не 
Шу шак (ви о ли на) и Ах се на Ме хо ви ћа (ги та ра).

По себ ну па жњу пу бли ке иза зва ло је сцен ско чи та ње 
од ло ма ка из пред ста ве „Беч ки про зо ри – Во лим те од 
све га срд ца – Вук Ка ра џић и Ана Кра ус”, аутор ке Гор да-
не Илић Мар ко вић. Ву ка и Ану глу ми ли су сту ден ти сла-
ви сти ке Дра жен Те ша но вић и Jen ni fer Resch. Аутор ка је 
овај ре ци тал по све ти ла Ву ку Ка ра џи ћу, као му жу и оцу, 
и ње го вој су пру зи, Ани Ка ра џић, што је при ка за ло Ву ка 
и ње гов жи вот и са емо тив не стра не. 

По за вр шет ку зва нич ног де ла про гра ма упри ли чен је 
при јем за зва ни це и го сте.

Ди ја спо ра ТВ он лајн, Беч

уче ни ци ис пред ву ко ве спо меншко ле у тр ши ћу

бо шко су вај џић и ми на Ђу рић уру чу ју књи гу 
пе ри јан ко ви ћу, ам ба са до ру ср би је у аустри ји

алек сан дар лу кић, ма ту рант ва љев ске гим на зи је, 
го во рио је сти хо ве пе сме бо шка су вај џи ћа „Цр њан ски”

У Тр ши ћу је 31. ма ја и 1. ју на 2014. 
го ди не одр жа но 24. Ре пу блич ко так-
ми че ње из срп ског је зи ка и је зич ке 
кул ту ре уче ни ка основ них и сред њих 
шко ла. Пр вог да на так ми чио се 151 
уче ник (по ла зни ци VII и VI II раз ре-
да), а дру гог да на, од I до IV раз ре да 
так ми чио се 301 уче ник. 

Ор га ни за тор так ми че ња је Дру штво 
за срп ски је зик и књи жев ност Ср би-
је, уз не по сред ну са рад њу са Ву ко вом 
спо мен-шко лом у Тр ши ћу. Ми ни стар-
ство про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја ово так ми че ње је увр сти ло у 

свој Про грам так ми че ња ко ји се фи-
нан си ра из бу џе та. 

Ву ко ва за ду жби на, као ду го го ди-
шњи по кро ви тељ так ми че ња, на гра-
ди ла је по бед ни ке вред ним књи га ма, 
као и њи хо ве про фе со ре, а уче ни ци-
ма ко ји су осво ји ли пр ва ме ста да ри-
ва ла је сре бре њак са Ву ко вим ли ком. 
Так ми че ње су, као спон зо ри, по мо гли 
и За вод за уџ бе ни ке у Бе о гра ду, Ми-
ни стар ство кул ту ре Ре пу бли ке Ср би-
је, Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду, 
Orp he us, Но ви Сад, и Чи го ја штам па, 
Бе о град. С. в.

Ву ко ва за ду жби на, за јед но са Дру-
штвом за срп ски је зик и књи жев ност 
Ср би је, по во дом обе ле жа ва ња 150. го-
ди шњи це смр ти Ву ка Стеф. Ка ра џи-
ћа, рас пи са ли су ли те рар ни кон курс 
за уче ни ке гим на зи је и сред њих шко-
ла у Ср би ји, под на зи вом Шта би Вук 
да нас ре као. 

На кон курс је при сти гло укуп но 97 
уче нич ких ра до ва, ко ји су об ра ди ли 
те ме: Шта би Вук да нас ре као, Ву ко
ви европ ски су сре ти и Вук и ди ги тал
на азбу ка. Жи ри у са ста ву: проф. др 
Зо на Мр каљ, проф. др Зо ри ца Не сто-
ро вић и проф. др Бо шко Су вај џић, из-
дво јио је укуп но 16 ра до ва и до де лио 
шест пр вих, пет дру гих и пет тре ћих 
на гра да.

Пр ву на гра ду осво ји ли су уче ни ци 
из 10. гим на зи је Ми хај ло Пу пин и Фи-
ло ло шке гим на зи је у Бе о гра ду, Зре ња-
нин ске гим на зи је, Гим на зи је Вр њач ка 

Ба ња, Еко ном ско-тр го вин ске шко ле у 
Кру шев цу и Ва љев ске гим на зи је. 

Дру га на гра да при па ла је уче ни-
ци ма из Ме ди цин ске шко ле у Ужи-
цу, Фи ло ло шке гим на зи је у Бе о гра ду, 
Гим на зи је Јо ван Јо ва но вић Змај у Но-
вом Са ду, Гим на зи је у Вр њач кој Ба њи 
и Зе мун ске гим на зи је. 

Тре ћу на гра ду осво ји ли су уче ни ци 
Сред ње шко ле Вук Ка ра џић у Сеч њу, 
Хе миј ско-тех но ло шке шко ле у Вра њу, 
Зре ња нин ске гим на зи је, Ва љев ске гим-
на зи је и Умет нич ке шко ле у Ни шу.  

Све ча но про гла ше ње по бед ни ка и 
уру че ње ди пло ма и на гра да упри ли-
че но је у Кар ло вач кој гим на зи ји, у 
не де љу 11. маја 2014. го ди не, у вре ме 
одр жа ва ња Књи жев не олим пи ја де за 
уче ни ке сред њих шко ла.

На гра ђе ни ра до ви су об ја вље ни у 
„Да ни ци за мла де“ за 2015. го ди ну, ко-
ју из да је Ву ко ва за ду жби на. С. в.

И БЕЧ СЕ ПРИДРУЖИО ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЈУБИЛЕЈА

Свечана академија у част Вука 
Караџића
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ЛЕТОПИС ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ 97
сре да, 30. април 2014.
Чла но ви Клу ба но ви на ра ве те ра на 

УНС-а по се ти ли су Ву ко ву за ду жби ну 
и упо зна ли се са де лат но шћу и из да-
њи ма За ду жби не. Са го сти ма је раз го-
ва ра ла Љи ља на Си мић, са рад ник. 

по не де љак, 5. мај
Жи ри за до де лу По ве ље Ма ти це 

срп ске за не го ва ње срп ске је зич ке 
кул ту ре у са ста ву: др Ми о драг Ма-
тиц ки, пред сед ник, проф. др Дра ган 
Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, 
ака де мик Пре драг Пи пер, проф. др 
Ма то Пи жу ри ца и ака де мик Сло бо-
дан Ре ме тић, на сед ни ци одр жа ној 5. 
ма ја 2014. го ди не, јед но гла сно је до-
нео од лу ку да се По ве ља до де ли Ву ко-
вој за ду жби ни за до при нос не го ва њу 
кул ту ре срп ског је зи ка и ћи ри лич ког 
пи сма у ње ној укуп ној де лат но сти, а 
по себ но у пу бли ка ци ја ма, пре све га у 
ли сту За ду жби на и ча со пи си ма Да ни
ца и Да ни ца за мла де. 

сре да, 28. мај
У Би бли о те ци „Вук Ка ра џић“ у Ве ли-

ком Гра ди шту пред ста вље на је из да-
вач ка де лат ност Ву ко ве за ду жби не. О 
про гра ми ма и из да вач кој де лат но сти 
За ду жби не го во ри ли су: Бо шко Су вај-
џић, Љу бо мир Ми лу ти но вић, Слав ко 
Ве ји но вић и Љи ља на Си мић.

су бо та, 31. мај
У Тр ши ћу је (31. ма ја и 1. ју на) 

oдржано 24. Ре пу блич ко так ми че ње 
из срп ског је зи ка и је зич ке кул ту ре 
за уче ни ке основ них и сред њих шко-
ла Ср би је у ор га ни за ци ји Дру штва за 
срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, а 
под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства 
про све те и тех но ло шког раз во ја и Ву-
ко ве за ду жби не. Ву ко ва за ду жби на је 
за осво је на пр ва три ме ста да ро ва ла 
сво ја из да ња, а за осво је но пр во ме сто 
и сре бр њак с Ву ко вим ли ком. 

су бо та, 31. мај 
У Ба ва ни шту је одр жа на ма ни фе-

ста ци ја „Да ни ћи ри ли це“, ко ја је по-
при ми ла ме ђу на род ни ка рак тер. 
Так ми чи ли су се уче ни ци из го то во 
це лог све та. Све ча но сти су при су ство-
ва ли Ми о драг Ма тиц ки и Љи ља на 
Си мић. На гра де су до де ље не за ви ше 
ка те го ри ја на те му Све ти ња: за ли те-
рар ни рад, илу стра ци ју, ка ли граф ски 
текст, вез и као по себ на ка те го ри ја би-
ло је по треб но обу ћи лут ку у но шњу 
из ба ки ног кра ја. И ове го ди не За ду-
жби на је на гра ђе не уче ни ке да ро ва-
ла сво јим из да њи ма. 

сре да, 4. јун
Зма је ве деч је игре, 57. по ре ду, 

отво ре не су у дво ри шту Зма је ве ку-
ће у Срем ској Ка ме ни ци и тра ја ле су 
пет да на. Ву ко ва за ду жби на је, пр вог 
да на, пред ста ви ла Ше сто го ди ште 
Да ни це за мла де. Про мо ци ју је во ди-
ла Гор да на Ма ле тић, уред ник. Уче-
ство ва ли су: Гор да на Ма ле тић, Ве сна 
Ви до је вић Га је вић, Рај ко Лу кач и Љи-
ља на Си мић. 

че твр так, 5. јун
У Ло зни ци по чео 43. Ђач ки Ву ков 

са бор. Ву ко ва за ду жби на пред ста ви ла 
је Да ни цу за мла де и до де ли ла на гра-
де уче ни ци ма уче сни ци ма на град ног 
кон кур са „Ву ко во зво но“, ко ји је ор га-
ни зо вао Огра нак Ву ко ве за ду жби не у 
гим на зи ји „Вук Ка ра џић“ у Ло зни ци.

че твр так, 12. јун
Одр жа на XV (125) сед ни ца Управ-

ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не.

уто рак, 17. јун
Ан то ло ги ја Де вет бо ја Ба на та 

(Град ска би бли о те ка Зре ња нин и 
„Аго ра“), при ре дио Дра шко Ре ђеп, 
пред ста вље на је у Ву ко вој за ду жби ни. 
Уче ство ва ли су: Ми лан Бје ло гр лић, 
уред ник, Не над Ша по ња, уред ник, 
Ми о драг Ма тиц ки, Бо шко Су вај џић, 
Ђор ђе Д. Си би но вић и Дра шко Ре ђеп, 
при ре ђи вач. Чи та ни су сти хо ви Ма-
ној ло ви ћа, Ва си ље ви ћа, Цр њан ског, 
Ва си ље ва, Чи пли ћа, По пе, Ан ти ћа, 
Ре шен Ту ци ћа и Де спо то ва.

уто рак, 17. јун
У Хо те лу „Је лак“ у Лу ков ској ба њи 

пред ста вље на из да вач ка де лат ност 
Ву ко ве за ду жби не. Про мо ци ју је ор га-
ни зо ва ла и во ди ла Љи ља на Си мић.  

уто рак, 24. јун
Пред став ни ци „Ли ге умет но сти у 

успо ну“ („Ли га вос хо дя щ е го ис кус-
ства“), за јед ни це мо сков ских књи-
жев ни ка и умет ни ка, ко ја ове го ди не 
сла ви де се то го ди шњи цу, по се ти ли су 
Ву ко ву за ду жби ну. Го сте су при ми ли 
и са њи ма раз го ва ра ли Ми о драг Ма-
тиц ки, Бо шко Су вај џић и Љу бо мир 
Ми лу ти но вић. 

че твр так, 26. јун
У Па ви љо ну „Цви је та Зу зо рић“, 

Шко ла пе ва ња „Бал кан ско кул тур но 
на сле ђе“ Бо ја не Ни ко лић из Бе о гра-
да одр жа ла је јав ни час. Ву ко вој за-
ду жби ни је до де ље на За хвал ни ца за 
из у зе тан до при нос у очу ва њу кул тур
ног на сле ђа. 

су бо та, 28. јун
У Га ле ри ји На род ног му зе ја у Чач-

ку, у окви ру Лет њих да на кул ту ре у 
Чач ку 2014, Огра нак Ву ко ве за ду жби не 
Удру же ње „Чу ва ри де ла Ву ка Ка ра џи ћа“ 
– Ча чак, ор га ни зо вао је пред ста вља-
ње књи ге Ју на ци Ве ли ког ра та, спо
ме ни ца сто го ди шњи ци по чет ка Пр вог 
свет ског ра та, ауто ра Гро зда не Ко ма-
ди нић. Књи га је пред ста вље на 9. ок то-
бра и у Удру же њу књи жев ни ка Ср би је. 
Го во рио је Ми о драг Ма тиц ки. 

су бо та, 28. јун
У Ве ли ком По пов цу (Пе тро вац на 

Мла ви), на све ча но сти под на зи вом 
Ћи ри ли ца огле да ло срп ске ду ше, одр-
жа ној по во дом 150. го ди шњи це Ве-
ли ког ра та, Ву ко вој за ду жби ни је 
уру че но Спе ци јал но при зна ње за са
рад њу и за слу ге у не го ва њу ћи ри ли це. 
При зна ње и дар, сли ку уље на плат-
ну Ра ње ни ци сли ка ра Вла де Ма ки ша, 
при мио је пред сед ник За ду жби не, 
Ми о драг Ма тиц ки.

че твр так, 3. јул
Ву ко ву за ду жби ну по се ти ли су 

епи скоп за пад но а ме рич ки Мак сим 
и Бо го љуб Ши ја ко вић, про фе сор Бо-
го сло ви је у Бе о гра ду, и раз го ва ра ли 
са Љу бо ми ром Ми лу ти но ви ћем. Епи-
скоп Мак сим оба ве стио је управ ни ка 
да је књи га За ду жби не Ко со ва – The 
Chri stian He ri ta ge of Ko so vo and Me to hi
ja: Тhе Spi ri tual, Hi sto ri cal, and Aest he tic 
He art of the Ser bian pe o ple при пре мље-
на за штам пу на ен гле ском је зи ку. 

че твр так, 3. јул
У Све ча ној са ли Ву ко ве за ду жби-

не уче ни ци ма бе о град ских шко ла и 
њи хо вим ро ди те љи ма пред ста вље на 
је Да ни ца за мла де VI и про грам 57. 
Зма је вих деч јих ига ра. Уче ство ва ли су: 
Гор да на Ма ле тић, уред ник, и ауто ри 
Бо жи дар Пе шев, Бран ко Сте ва но вић и 
Љи ља на Си мић. По себ ни го сти би ли 

су уче ни ци Основ не шко ле „Ни ко ла 
Те сла“ из Ра ко ви це, Бе о град. 

су бо та, 5. јул
У про сто ри ја ма Ву ко ве за ду жби не 

кон сти ту и сан је Про грам ски од бор 
и Ор га ни за ци о ни ко ми тет, ко ји ће 
у окви ру пе то го ди шњег ра да Са ве за 
сла ви стич ких дру шта ва Ср би је оба-
вља ти нео п ход не тех нич ке и ад ми ни-
стра тив не по сло ве на ор га ни зо ва њу 
16. Ме ђу на род ног кон гре са сла ви ста 
(Бе о град, 2018. го ди на). 

пе так, 11. јул
Ли ди ја Ми шић, ака дем ски ва јар 

из Бе о гра да, да ро ва ла је Ву ко вој за-
ду жби ни скулп ту ру „Гу сле“ ко ју је 
при мио Ми о драг Ма тиц ки. Скулп ту-
ра се на ла зи у Хо лу До ма Ву ко ве за-
ду жби не.

су бо та, 12. јул
Фон да ци ја Ву ко ве за ду жби не Жа-

бљак, Шав ник, Плу жи не и ове го ди не 
је на Пе тров дан, у окви ру ма ни фе ста-
ци је „Да ни дур ми тор ског цви је ћа“, до-
де ли ла на гра де за ли ков не, ли те рар не 
и руч не ра до ве уче ни ка VII, VI II и IX 
раз ре да основ них шко ла у Цр ној Го ри. 
Све ча ном уру че њу при зна ња, у спо-
ме нич ком ком плек су у Пет њи ци, при-
су ство вао је Љу бо мир Ми лу ти но вић. 

сре да, 16. јул
Пред став ни ци Би бли о те ке „Кар ло 

Бје лиц ки“ из Сом бо ра и ди рек тор Вла-
ди мир Јер ко вић, по се ти ли су Ву ко ву 
за ду жби ну. Са Бо шком Су вај џи ћем и 
Љу бо ми ром Ми лу ти но ви ћем раз го-
ва ра ли су о осни ва њу Огран ка Ву ко ве 
за ду жби не. Та ко ђе, том при ли ком до-
го во ре но је и по кро ви тељ ство Огран ка 
за штам па ње ре принт из да ња Ков че
жи ћа Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа. 

су бо та, 30. ав густ
У Ву ко вој за ду жби ни је одр жа но за-

се да ње про ши ре ног Пред сед ни штва 
Ме ђу на род ног ко ми те та сла ви ста, у 
ве зи с ор га ни зо ва њем 16. Ме ђу на род-
ног кон гре са сла ви ста, ко ји ће би ти 
одр жан у Бе о гра ду 2018. го ди не. На 
15. Ме ђу на род ном кон гре су у Мин-
ску (Бе ло ру си ја), одр жа ном у ав гу сту 
2013. го ди не, Ср би ја је јед но гла сно до-
би ла ор га ни за ци ју 16. кон гре са, а за 
пред сед ни ка је име но ван проф. др Бо-
шко Су вај џић, пред сед ник Управ ног 
од бо ра Ву ко ве за ду жби не.   

че твр так, 4. сеп тем бар
Одр жа на XVI (126) сед ни ца Управ-

ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не. 

пе так, 5 сеп тем бар
У окви ру 81. Ву ко вог са бо ра у Тр ши-

ћу, у ор га ни за ци ји Цен тра за кул ту ру 
„Вук Ка ра џић“ из Ло зни це, Ин сти ту та 
за књи жев ност и умет ност, Удру же ња 
фол кло ри ста Ср би је, Уни вер зи тет ске 
би бли о те ка „Све то зар Мар ко вић“ и 
Ву ко ве за ду жби не, по че ле су са бор-
ске све ча но сти. Од 5. до 7. сеп тем бра, 
у Бе о гра ду и Тр ши ћу одр жан је дру ги 
ме ђу на род ни на уч ни сим по зи јум Са
вре ме на срп ска фол кло ри сти ка II. 

по не де љак, 8. сеп тем бар
У про сто ри ја ма Ву ко ве за ду жби не, 

у окви ру са бор ских да на и обе ле жа-
ва ња 150 го ди на од смр ти Ву ка Стеф. 
Ка ра џи ћа, у ор га ни за ци ји Ву ко ве за-
ду жби не и За ду жби не „До си теј Об ра-
до вић“, одр жан је јед но днев ни на уч ни 
скуп на те му „Жи ве тра ди ци је срп ског 
књи жев ног је зи ка До си теј Об ра до вић – 
Вук Стеф. Ка ра џић 1787–1864–2014“. У 

ра ду ску па уче ство ва ло је 16 на уч них 
рад ни ка, са ода бра ним при ло зи ма. 

уто рак, 9. сеп тем бар
У окви ру про гра ма 81. Ву ко вог са бо-

ра, Бо шко Су вај џић је у Му зе ју је зи ка 
и пи сма у Тр ши ћу отво рио из ло жбу 
„Ву ко ва пу то ва ња“.

уто рак, 16. сеп тем бар
У Све ча ној са ли До ма Ву ко ве за ду-

жби не пред ста вље на је књи га Са ве 
Да мја но ва ИТИ КА ЈЕРОПОЛИТИКА@
ВУК у из да њу ИК Аго ра из Зре ња ни на. 
О књи зи су го во ри ли Ми о драг Ма тиц-
ки, Не над Ша по ња, уред ник из да ња, 
и Са ва Да мја нов, аутор. 

сре да, 17. сеп тем бар
По во дом при пре ме 98. бро ја За ду

жби не, одр жа на је сед ни ца Уре ђи вач-
ког од бо ра ли ста.

пе так, 25. сеп тем бар
У До му кул ту ре у Аран ђе лов цу пред-

ста вљен ка лен дар Да ни ца за 2014. го-
ди ну. О књи зи су го во ри ли Ми о драг 
Ма тиц ки и Бо шко Су вај џић.

че твр так, 2. ок то бар
У Сом бо ру, у Би бли о те ци „Кар ло 

Бје лиц ки“, осно ван је Огра нак Ву ко ве 
за ду жби не. Све ча но сти су при су ство-
ва ли Ми о драг Ма тиц ки и Љу бо мир 
Ми лу ти но вић. 

сре да, 8. ок то бар
Ву ко ва за ду жби на и Ру ски дом пре-

ми јер но су при ка за ли до ку мен тар ни 
филм Ми ла на Шар ца Се ћа ње ака де
ми ка Де ја на Ме да ко ви ћа. У про гра му 
су уче ство ва ли: Ми о драг Ма тиц ки, 
Па вле Ме да ко вић и драм ска умет-
ни ца Би ља на Ђу ро вић. 

уто рак, 21. ок то бар
У Огран ку Ву ко ве за ду жби не у Чач-

ку, у Град ској би бли о те ци „Вла ди слав 
Пет ко вић Дис“, проф. др Бо шко Су вај-
џић је одр жао пре да ва ње „Вук Сте фа-
но вић Ка ра џић – је зик и пи сме ност“.

по не де љак, 27. ок то бар
На Сај му књи га, у Ха ли 1, пред ста-

вље на је књи га Вук Стеф. Ка ра џић 
178718642014, Mündlic hes Volk sgut 
der Ser ben (Срп ска усме на на род на ба
шти на), ко ју су об ја ви ли Ву ко ва за ду-
жби на и Чи го ја штам па. Уче ство ва ли 
су: Ми о драг Ма тиц ки, Жар ко Чи го ја, 
Дра ган Ми лен ко вић, Бо шко Су вај џић, 
Ане та Ђу ро вић, Ми на Ђу рић и Ми ли-
ја на Си мо но вић. 

по не де љак, 27. ок то бар 
Од бор за до де лу на гра де Ву ко ве 

за ду жби не у обла сти на у ке одр жао 
сед ни цу и до нео Од лу ку о до бит ни-
ку на гра де Ву ко ве за ду жби не у обла-
сти на у ке за 2014. го ди ну. На гра ду је 
до би ла Со ња Пе тро вић, за књи гу Си
ро ма штво у фол клор ној тра ди ци ји 
Ср ба од XI II до XIX ве ка. При лог про у
ча ва њу на род не кул ту ре. 

уто рак, 28. ок то бар
До бит ник ово го ди шње „Ра чан ске 

по ве ље“ је Ра до ван По по вић, но ви-
нар, пу бли ци ста и би о граф срп ске 
књи жев но сти 20. ве ка, та ко ђе и ду го-
го ди шњи са рад ник и члан Са ве та Ву-
ко ве за ду жби не. 

сре да, 29. ок то бар
Одр жа на III сед ни ца Са ве та Ву ко-

ве за ду жби не у про ши ре ном са ста ву, 
при су ство ва ли су и чла но ви Над зор-
ног од бо ра. Раз ма тра ни су Из ве штај о 

ра ду но вем бар 2013 – ок то бар 2014. и 
Пред лог про гра ма за 2015. го ди ну.

Одр жа на је XVII (127) сед ни ца 
Управ ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не. 
Раз ма тра не су при пре ме за 27. Ре дов-
ну скуп шти ну Ву ко ве за ду жби не  (Из-
ве штај о ра ду но вем бар 2013 – ок то бар 
2014. и Пред лог про гра ма за 2015. 
го ди ну; пред лог за три но ва чла на 
Управ ног и јед ног чла на Над зор ног 
од бо ра; усво је на ли ста до бро тво ра и 
ве ли ких до бро тво ра за за хвал ни це).  

че твр так, 30. ок то бар
На Сај му књи га у са ли „Бо ри слав 

Пе кић“, у окви ру „Школ ског да на“, одр-
жа на је про мо ци ја Да ни це за мла де VI 
го ди ште. Уче ство ва ли су уред ни ци и 
ауто ри: Ми о драг Ма тиц ки, Гор да на 
Ма ле тић, Сло бо дан Ста ни шић, Бо-
жи дар Пе шев...

по не де љак, 10. но вем бар
Одр жа на 27. Скуп шти на Ву ко ве за-

ду жби не. Проф. др Вељ ко Бр бо рић бе-
се дио је на те му Ђу ро Да ни чић и Вук 
Ка ра џић као са рад ни ци. Скуп шти на је 
усво ји ла Из ве штај о ра ду Ву ко ве за-
ду жби не за пе ри од но вем бар 2013 – 
ок то бар 2014. и Про грам ра да Ву ко ве 
за ду жби не за пе ри од но вем бар 2014 
– ок то бар 2015. Све ча но су уру че не 
за хвал ни це ве ли ким до бро тво ри ма 
и до бро тво ри ма Ву ко ве за ду жби не 
и са оп ште не од лу ке Од бо ра за до де-
лу на гра да у на у ци и у умет но сти за 
2014. го ди ну. 

Скуп шти на је иза бра ла и но ве чла-
но ве на упра жње на ме ста у Управ ном 
и Над зор ном од бо ру, Са ве ту и Од бо ру 
за до де лу на гра да у умет но сти. 

У све ча ном де лу про гра ма Скуп шти-
ни се пред ста вио но во о сно ва ни огра нак 
Ву ко ве за ду жби не у Сом бо ру. Го во рио 
је Вла ди мир Јер ко вић, пот пред сед ник 
Огран ка и ди рек тор Град ске би бли о те-
ке Кар ло Бје лиц ки у Сом бо ру. О про те-
клим ак тив но сти ма Ву ко ве за ду жби не 
и пла ни ра ним за да ци ма за на ред ну 
го ди ну го во рио је Ми о драг Ма тиц ки, 
пред сед ник Скуп шти не. 

по не де љак, 10. но вем бар
Др Дра го Ње го ван уру чио je Ми о-

дра гу Ма тиц ком књи жев ну на гра ду 
„Ве нац врд нич ке ви ле“, за из у зет на 
до стиг ну ћа у очу ва њу срп ског књи
жев ног је зи ка. На гра ду у част Ми ли-
це Сто ја но вић Срп ки ње до де љу ју КПЗ 
Ср би је, Ма ло исто риј ско дру штво гра-
да Но вог Са да и Епар хи ја срем ска. 

че твр так, 13. но вем бар
У Би бли о те ци Скуп шти не гра да Бе-

ча одр жа на све ча на ака де ми ја „Фи ло-
лог Вук Сте фа но вић Ка ра џић и Беч“ 
по во дом 200 го ди на од из да ва ња Пи
сме ни це серб ско га је зи ка у Бе чу и 150. 
го ди шњи це смр ти Ву ка Стеф. Ка ра џи-
ћа. Овом при ли ком проф. др Бо шко 
Су вај џић, при ре ђи вач и мр Ми на 
Ђу рић, уред ник из да ња, пред ста ви-
ли су књи гу „Mündlic hes Volk sgut der 
Ser ben“ (Срп ска усме на на род на ба
шти на), Ву ко ва за ду жби на – Чи го ја 
штам па, Бе о град, 2014.

пе так, 14. но вем бар
Школ ској де ци Зла ти бор ског окру га 

на Зла ти бо ру је пред ста вље на Да ни
ца за мла де VI. Књи гу су пред ста ви-
ли Љи ља на Си мић, са рад ник Ву ко ве 
за ду жби не, и Бо жи дар Пе шев, аутор. 
Пред ста вља њу је при су ство вао и 
управ ник Ву ко ве за ду жби не Љу бо-
мир Ми лу ти но вић.

 При ре ди ла Сне жа на бо јић

Вукова задужбина 
на 59. Сајму књига

уче сни ци књи жев не три би не на београдском сајму

Ву ко ва за ду жби на је уче ство ва ла и 
на ово го ди шњем, 59. Сај му књи га. На 
штан ду ко ји је де ли ла са За ду жби ном 
До си теј Об ра до вић пред ста ви ла је сво-
ја нај зна чај ни ја из да ња. Број ни по се-
ти о ци Сај ма има ли су при ли ку да се 
не по сред но упо зна ју са бо га том из да-
вач ком де лат но шћу За ду жби не. По себ-
но ин те ре со ва ње по ка за ли су за књи ге 
о Сло је ви ма кул ту ра, из еди ци је Син-
те зе (Срем и Ба нат), за Да ни цу, Да ни цу 
за мла де, За ду жби нар ство код Ср ба... 
Штанд Ву ко ве за ду жби не по се тио је и 
срп ски па три јарх, го спо дин Ири неј. 

У по не де љак, 27. ок то бра, у Ха ли 
1, пред ста вље на је књи га са из бо ром 
тек сто ва из де ла Ву ка Стеф. Ка ра џи-
ћа на не мач ком је зи ку: Вук Стеф. 
Ка ра џић 178718642014, Mündlic hes 
Volk sgut der Ser ben (Срп ска усме на на
род на ба шти на ). Уче ство ва ли су: Ми-
о драг Ма тиц ки, Жар ко Чи го ја, Дра ган 

Ми лен ко вић, Бо шко Су вај џић, Ане та 
Ђу ро вић, Ми на Ђу рић и Ми ли ја на 
Си мо но вић. 

У че твр так, 30. ок то бра у са ли Бо ри
слав Пе кић Бе о град ског сај ма пред ста-
вље ни су Да ни ца за мла де и збор ник 
Да ни ћи ри ли це. Уче ство ва ли су Ми о-
драг Ма тиц ки, Љу бо мир Ми лу ти но-
вић, Љи ља на Си мић, Ве ра Се ку лић 
и пе сни ци, са рад ни ци Ву ко вог чи
та ли шта: Бла го је Ро гач, Сло бо дан 
Ста ни шић, Ве сна Ви до је вић Га јо вић, 
Бо жи дар Пе шек, Гор да на Ма ле тић и 
Рај ко Лу кач. У про гра му су уче ство-
ва ли и уче ни ци из основ них шко ла: 
Ни ко ла Ми лин (ОШ Ла зар Са ва тић), 
Оли ве ра Ог ње но вић (ОШ Бра ћа Ба
рух) и Лав Лу кић (ОШ Ни ко ла Те сла). 
Уче сни ке ове из у зет но по се ће не књи-
жев не три би не об и шао је и др Ср ђан 
Вер бић, ми ни стар про све те, на у ке и 
тех но ло шког раз во ја. С. в.
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В
у ко ва за ду жби на и 
За ду жби на До си теј 
Об ра до вић, у окви ру 
обе ле жа ва ња 275 го-
ди на од ро ђе ња До си-

те ја Об ра до ви ћа и 150 го ди на од 
смр ти Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа, ор-
га ни зо ва ли су јед но днев но са ве-
то ва ње на те му: Жи ве тра ди ци је 
срп ског књи жев ног је зи ка (До си
теј Об ра до вић – Вук Ка ра џић). 

На по чет ку ра да, ску пу су се обра-
ти ли Ра до мир Пут ник, пред сед ник 
За ду жби не До си теј Об ра до вић, и 
Љу бо мир Ми лу ти но вић, управ-
ник Ву ко ве за ду жби не. Во ди те љи 
Окру глог сто ла би ли су Мар ко Не-
дић и Ми о драг Ма тиц ки, ко ји су и 
под не ли увод на са оп ште ња: Мар ко 
Не дић, Књи жев не опо зи ци је у кон
тек сту срп ског књи жев ног је зи ка, 
Ми о драг Ма тиц ки, Срп ска ду хов на 
по е зи ја да нас. 

Окру гли сто је имао за циљ, ка-
ко је ста ја ло у по зив ном пи сму, 
из ми ре ње при сту па иде ји укљу-
чи ва ња на род ног је зи ка у срп ски 
књи жев ни је зик. Го ди шњи це До-
си те ја и Ву ка тре ба ло би да до-
при не су пре ва зи ла же њу си сте ма 
оштрих опо зи ци ја ко је обе ле жа ва-

ју срп ску кул ту ру но во га до ба. Го-
то во у пред ви дљи вим вре мен ским 
ин тер ва ли ма ожи вља ва ју опо зи ци-
је: До си теј – Вук; за и про тив До си-
те ја; за и про тив Ву ка. У бор би за 
спро во ђе ње Ву ко ве ре фор ме пра-
во пи са и је зи ка мно го је енер ги је 
утро ше но на по ле ми ке на ни воу 
уту ка, и уту ка на утук. Мно ги не 
же ле да, са дис тан це, при хва те чи-
ње ни цу да је Вук то ком жи во та ме-
њао при ступ срп ском књи жев ном 
је зи ку, да је од твр дог ије кав ца за 
ко јег је хер це го вач ко на реч је би ло 
све ти ња, и ко ји је, на по чет ку, и за-
пи се на род них пе са ма ре ди го вао у 
том сми слу, до шао до да ле ко ши рих 
лин гви стич ких схва та ња. Упо знав-
ши тра ди ци ју Ср ба у дру гим кра-
је ви ма, у Вој во ди ни на при мер, 
упо знав ши се са је зи ком град ских 
сре ди на, Ду бров ни ка пре све га, 
при хва тио је и у сво ју азбу ку укљу-
чио сло во х, екав ско на реч је и дру-
го. С дру ге стра не, опи си пр ве три 
го ди не во је ва ња у Устан ку Јо ва на 
Ха џи ћа, по го то ву у де ло ви ма у ко-
ји ма се опи су ју бит ке и исто риј ска 
зби ва ња, по је зи ку се не раз ли ку ју 
од Ву ко вог, иако је Ха џић био упо-
ран и око шта ли про тив ник Ву ко ве 
је зич ке ре фор ме. 

У тек сту је да ље ис так ну то да смо 
да нас све до ци бит них за о кре та у 
срп ској са вре ме ној књи жев но сти. 
По себ но ка да је реч о пе сни штву. 
По ја чан је „рад“ пе сни ка на је зи ко-
твор ству, на уво ђе њу у по е зи ју оби-
ља дав но за бо ра вље них жан ро ва и 
лек си ке ко ји су од ре ђи ва ли сред њо-
ве ков ну срп ску књи жев ност, али и 
књи жев ност се дам на е стог, по себ-
но пре лом ног осам на е стог, па и 19. 
ве ка. Та ли ни ја на сто ја ња срп ских 
пе сни ка да у са му ма ти цу срп ске 
књи жев но сти укљу че жи ве тра ди-
ци је срп ског књи жев ног је зи ка из 

прет ход них ве ко ва, пред ву ков ску 
еру, еви дент на је и не мо же се за о би-
ћи ка да је реч о по е ти ци, пе снич ком 
је зи ку, про ме на ма ко је до жи вља ва 
срп ско пе сни штво у 21. ве ку. Сли чан 
про цес, иако у ма њој ме ри, де ша ва 
се и у срп ској про зи 20. ве ка, по чев 
од Ми ло ша Цр њан ског па до Ра до-
ва на Бе лог Мар ко ви ћа. 

У пла ну је да се, ка да се при ку-
пе сва са оп ште ња и на уч ни ра до ви, 
об ја ви и по се бан Збор ник по све ћен 
ак ту ел ним пи та њи ма срп ског књи-
жев ног је зи ка, по е ти ке и исто ри је 
срп ске књи жев но сти. С. в.

ПОВОДОМ ИЗЛАСКА ИЗ ШТАМПЕ 
XIII КЊИГЕ „ПРЕПИСКЕ“ ВУКА СТЕФ. 

КАРАЏИЋА (1863–1864)

Сви Вукови 
текстови у једној 

едицији

Заокружен рад на Сабраним 
делима Вука Караџића, 
најзначајнијем архивском 
извору за проучавање српске 
књижевности и културе 19. века. 
Уредили: Миодраг Матицки 
и Бошко Сувајџић

П
о во дом обе ле жа ва ња 100 го ди-
на од смр ти Ву ка Сте фа но ви ћа 
Ка ра џи ћа (1964), Вла да Ср би је 
и Од бор за обе ле жа ва ње ове ве-
ли ке го ди шњи це име но ва ли су 

1963. го ди не Уре ђи вач ки од бор за из да ва ње 
Са бра них де ла Ву ка Ка ра џи ћа, а за из вр шног 
из да ва ча од ре ђе но је ИП „Про све та“. Уре ђи-
вач ки од бор чи ни ли су нај ве ћи по зна ва о ци 
Ву ко вог де ла и већ 1964. го ди не по ја ви ле су 
се пр ве књи ге од 45 пред ви ђе них књи га Са
бра них де ла. Ка ко је због оси па ња ре дак ци је 
рад на овом про јек ту кра јем 20. ве ка знат но 
успо рен, 1987. го ди не, при ли ком обе ле жа ва-
ња два ве ка Ву ка, од лу че но је да се убр за рад 
на из да ва њу пре о ста лих то мо ва Са бра них де
ла. Спо ра зум о то ме пот пи са ли су 1989. го-
ди не ми ни стар ства кул ту ре, про све те и на у-
ке Ре пу бли ке Ср би је, ИП „Про све та“, СА НУ и 
Ву ко ва за ду жби на. Пре ма том спо ра зу му СА-
НУ и Ву ко ва за ду жби на рав но прав но су уче-
ство ва ле у тро шко ви ма аутор ских хо но ра ра 
и штам пе и сво је оба ве зе су у пот пу но сти из-
ми ри ле. Ме ђу тим, и по ред свих на сто ја ња, по-
след ња књи га (О је зи ку и књи жев но сти, 1. том 
III књи ге) об ја вље на је 2001. го ди не, ка да је и 
пре стао рад на Са бра ним де ли ма. По след ња 
об ја вље на књи га Ву ко ве пре пи ске (Пре пи ска, 
XII) угле да ла је све тлост да на још 1998. го ди-
не. Са књи гом ко ја је пред ва ма за о кру же на 
је укуп на Ву ко ва пре пи ска у три на ест то мо-
ва, ко ја пред ста вља нај зна чај ни ји ар хив ски 
из вор за про у ча ва ње срп ске књи жев но сти и 
кул ту ре 19. ве ка. Иза ово га, сва ка ко, пред сто-
ји рад на при руч ни ку – кљу чу за ко ри шће ње 
свих три на ест књи га Пре пи ске, ко ји ће са др-
жа ти имен ски и пред мет ни ре ги стар.    

У си ту а ци ји да већ го ди на ма не ма ни ко га од 
жи вих чла но ва Уре ђи вач ког од бо ра, а да су од 
пред ви ђе них 36 књи га пре о ста ле да се об ја ве 
са мо две: Пре пи ска, књи га XI II и 3. том II књи ге 
О је зи ку и књи жев но сти (34. књ. Са бра них де ла 
– Аген да и 35. – Ис прав ке и до пу не за са да ни су 
у пла ну), Ву ко ва за ду жби на је пред у зе ла ини-
ци ја ти ву да се рад на овом ка пи тал ном про јек-

ту при ве де кра ју. Уре ђи вач ки 
део по сла по ве рен је др Ми-
о дра гу Ма тиц ком, пред сед-
ни ку Ву ко ве за ду жби не, и 
проф. др Бо шку Су вај џи ћу, 
пред сед ни ку Управ ног од-
бо ра Ву ко ве за ду жби не. Пу-
ну по др шку ини ци ја ти ви 
Ву ко ве за ду жби не пру жи ли 
су Ми ни стар ство за кул ту ру 
и ин фор ми са ње и Ор га ни за-
ци о ни од бор за обе ле жа ва ње 
150 го ди на од смр ти Ву ка 

Стеф. Ка ра џи ћа, ко ји је Ми ни стар ство осно ва ло 
при Ву ко вој за ду жби ни. Ор га ни за ци о ни од бор 
је за у зео став да је окон ча ње про јек та Са бра них 
де ла Ву ка Ка ра џи ћа, са би ра ње свих Ву ко вих тек-
сто ва у јед ној еди ци ји ко ја ће би ти до ступ на и у 
елек трон ској фор ми, је дан од нај бо љих на чи на 
да се обе ле жи 150 го ди на од Ву ко ве смр ти. 

За хва љу ју ћи овим ини ци ја ти ва ма, као и не-
се бич ној по др шци ИП „Про све та“, из вр шног из-
да ва ча прет ход них књи га, Ву ко ва за ду жби на је 
ус пе ла да окон ча рад на овом зна чај ном на уч-
ном про јек ту. 

За хва љу ју ћи Де ја ну Ми ха и ло ви ћу ус пе ли смо 
да до ђе мо до ру ко пи са по след ње (XI II) књи ге Ву-
ко ве пре пи ске. Књи гу је, као и прет ход не, при-
ре дио Го луб До бра ши но вић, али без из у зет ног 
за ла га ња Љу би це На ран џић, ру ко пис не би 
имао об лик ко ји је пред ва ма. На кра ју књи-
ге на ла зи се реч Го лу ба До бра ши но ви ћа, ко ја 
сим бо лич ки за о кру жу је ње гов жи вот ни рад на 
при ре ђи ва њу Ву ко ве пре пи ске. Проф. др Алек-
сан дар Ми ла но вић при хва тио се да при ре ди за 
штам пу 2. том III књи ге Ву ко вих спи са О је зи ку 
и књи жев но сти. Са ове две књи ге, на жа лост, тек 
по сле по ла ве ка за о кру жен je рад на Са бра ним 
де ли ма Ву ка Ка ра џи ћа. 

Све су ово раз ло зи што на по след ње две књи ге 
на ко ри ца ма и на слов ној стра ни ци, по ред име на 
ИП „Про све те“, сто ји и име Ву ко ве за ду жби не. 

Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу-
бли ке Ср би је обез бе ди ло је сред ства за при пре му 
и штам па ње ове књи ге. У тро шко ви ма при пре ме 
овог то ма уче ство ва ле су и Срп ска ака де ми ја на-
у ка и умет но сти и Ву ко ва за ду жби на. 

Др Ми о драг ма тиЦ ки
Проф. др Бо шко су вај Џић

Р
е пре зен та тив но из да-
ње из бо ра тек сто ва из 
обим ног Ву ко вог де ла 
и на уч них сту ди ја о Ву-
ко вом ра ду и ње го вој 

ре цеп ци ји то ком 19. и 20. ве ка на 
не мач ком је зи ку Vuk Ste fa no vić Ka
ra džić 1787–1864–2014, Mündlic hes 
Volk sgut der Ser ben (Вук Сте фа но
вић Ка ра џић 1787–1864–2014, Срп
ска усме на на род на ба шти на), ко-
је је при ре дио проф. др Бо шко Су-
вај џић, об ја вље но је по во дом 150 
го ди на од Ву ко ве смр ти и 200 го-
ди на од из ла ска Ма ле про сто на
род не сла ве но срп ске пје сна ри це и 
Пи сме ни це срп ско га је зи ка, уз по-
др шку Ми ни стар ства кул ту ре и ин-
фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, а у 
окри љу Ву ко ве за ду жби не и Чи го-
ја штам пе.

На ме на књи ге Mündlic hes Volk sgut 
der Ser ben, као на уч но-по пу лар ног 
из да ња, је сте да оба ве сти и под у чи 
мо дер ног чи та о ца гер ман ског го-
вор ног под руч ја, за ин те ре со ва ног 
за срп ску усме ну књи жев ност у кон-
тек сту европ ске и свет ске ли те ра ту-
ре, ну де ћи му из бор из све стра ног 
Ву ко вог де ла и у исто риј ском сле ду 
ука зу ју ћи на ис тра жи ва ња и раз ма-
тра ња сло вен ских гер ма ни ста и гер-
ман ских сла ви ста по све ће них Ву ку 
и мо гућ но сти ма ре цеп циј ских про-
пи ти ва ња Ву ко вог оства ре ња у са-
вре ме ном на уч ном све тлу, ка ко то 
Ву ко во де ло и це ло куп на срп ска 
усме на ба шти на за слу жу ју, на пу ту 
по твр ђи ва ња са мо све сти о европ-
ски и свет ски ис так ну том иден ти-
те ту срп ске кул ту ре, што по ка зу је и 
увод на сту ди ја ове књи ге.

Сво је вр сни све тил ник књи ге је 
пр ва, пре глед на, ком па ра тив на 

сту ди ја проф. др Бо шка Су вај џи ћа, 
ко ја срп ско усме но на сле ђе са гле да 
у окви ри ма свет ске књи жев но сти, 
и то од Ал бер та Фор ти са, пре ко пре-
бо га те ре цеп ци је срп ске ба шти не у 
19. и 20. ве ку, до са вре ме них до при-
но са из у ча ва њу Ву ко вог де ла. Ово 
ис тра жи ва ње проф. др Бо шка Су вај-
џи ћа пред ста вља ко хе зи о но је згро 
књи ге у ко јем се не мач ки пре во ди 
и ре цеп ци ја срп ског усме ног ства-
ра ла штва, као и пра ће ње раз во ја 
књи жев но-те о риј ских пи та ња ко ја 
су њи ма ак ту а ли зо ва на, по ста вља-
ју у кон текст дру гих за пад но е-
вроп ских (ен гле ских, фран цу ских, 
ита ли јан ских) и ис точ но е вроп ских 
(ру ских, укра јин ских, пољ ских, че-
шких) при сту па. Ти ме се већ на по-
чет ку књи ге Mündlic hes Volk sgut der 
Ser ben, у ком па ра тив ним окви ри-
ма, ус по ста вља ли ни ја и оних гер-
ман ских про у ча ва ла ца чи ји ће 
тек сто ви или њи хо ви од лом ци, по-
све ће ни бал кан ском књи жев ном и 
кул тур ном сте ци шту, би ти ин кор-
по ри ра ни у на ред ним по гла вљи-
ма (нпр. А. Шма ус, Д. Бурк харт, Г. 
Шу берт). 

По ља Ву ко вог је зич ко-ре фор-
ма тор ског, лек си ко граф ског, са-
ку пљач ког, ан то ло ги чар ског и 
при по ве дач ког де ло ва ња, осли ка-
на у пр вом по гла вљу, раз ви ја ју се 
кроз при ље жну би о би бли о граф ску 
бе ле шку, на кон ко је сле ди ис ти ца-
ње вред но сти по е тич ких прин ци-
па Ву ко вог ра да, по е ти ка Ву ко вих 
пе ва ча, Ву ко вих прин ци па у са гле-
да њу на род не по е зи је и про зе. По се-
бан ква ли тет и пре и мућ ство књи ге 
чи ни ње на ви ше стру ка на ме на и 
при ла го ђе ност раз ли чи тим ни во-
и ма зна ња и ин те ре со ва ња по тен-
ци јал них ре ци пи јен та: без об зи ра 

на то да ли је у пи та њу пр ви су срет 
са Ву ко вим ра дом и срп ском усме-
ном ба шти ном или про фе си о нал но 
ба вље ње њи ма, ова књи га се чи ни 
при јем чи вом и под сти цај ном по пут 
сво је вр сне ан то ло ги је – од Ву ко вих 
тек сто ва до тек сто ва о Ву ку. Ода-
бра не од ред ни це Срп ског рјеч ни ка, 
ме ђу ко ји ма су за стра ног ре ци пи-
јен та, ве ро ват но, нај за ни мљи ви је 
„Ала”, „Бо жић”, „Ви ла”, „Вје шти ца”, 
„Вук”, „Ву ко длак”, „Ђур ђев дан”, „За ду-
жби на”, „Утва”, „Хај дук”, про пра ће не 
су бо га тим и вр ло ра зно вр сним ли-
ков ним ма те ри ја лом, уз при год на 
об ја шње ња ли ков ног уред ни ка мр 
Ми ли ја не Си мо но вић и пре во ди о ца 
проф. др Ане те Ђу ро вић. Ско ро цео 
из бор еп ских пе са ма 
(од „Зи да ња Ска дра” 
до „Бо ја на Ми ша ру”), 
као и лир ских, дат је у 
вр сном пре во ду Те ре зе 
Ал бер ти не Лу и зе фон 
Ја коб Ро бин сон (Талфј), 
док је „Ха са на ги ни ца” 
пре не се на у чу ве ном 
Ге те о вом пре во ду. Од 
на род не про зе у окви-
ри ма књи ге увр штен 
је при мер пре во да 
Вил хел ми не Ка ра џић 
(„Дје вој ка бр жа од ко-
ња”), као и са вре мен 
пре вод проф. др Ане те Ђу ро вић 
(„Еро с оно га сви је та”). 

По себ но зна ча јан за схва та ње 
срп ско-не мач ких књи жев них и 
кул тур них по сред ста ва је сте оде-
љак по све ћен Ву ко вим са вре ме-
ни ци ма и бе ле шка ма ко је су Ге те, 
Ко пи тар, Грим и Талфј оста вља ли 
о Ву ку или по во дом Ву ко вог де ла. 
Та ко се, на при мер, у овом из бо-
ру чи та и Ге те о во пи смо из 1823. 
го ди не, у ко јем се ис ка зу је ра дост 
по во дом при мље них пре во да срп-
ских пе са ма, као и Ге те ов текст по-
све ћен срп ској усме ној по е зи ји, уз 
де таљ но обра зло же не те ме и мо-
ти ве. Сле де ће по гла вље ти че се из-
у ча ва ња ву ков ских срод ни ка, пре 
све га у сми слу бал кан ског кон тек-

ста срп ске усме не књи жев но сти и 
об у хва та тек сто ве Гер хар да Ге зе-
ма на, Хер бер та Пој кер та, Даг ма ра 
Бурк хар та и Алој за Шма у са, ко ји се, 
из ме ђу оста лог, до ти чу од но са ти-
по ло ги ја и кон ти ну и те та усме ног 
ства ра ња у по ме ну тим окви ри ма.

По след њи оде љак књи ге пред ста-
вља тек сто ве Ми ља на Мо ја ше ви ћа 
и раз ма тра ње од но са Гри ма, Ге теа и 
Ка ра џи ћа, Зо ра на Кон стан ти но ви-
ћа, ко ји при ла зи Ву ку из у ча ва ју ћи 
ње го ве кон так те са Ге те ом, Ман фре-
да Је ни хе на и ана ли зу пре во да сло-
вен ских на род них пе са ма у по зном 
не мач ком ро ман ти зму уз на по ме не 
о пре во ди лач кој те о ри ји и прак си, 
Го лу ба До бра ши но ви ћа, ко ји при-
ка зу је са рад нич ки од нос Талфј и 
Ву ка, Га бри је ле Шу берт по во дом 
ре цеп ци је срп ске на род не по е зи је 
у Не мач кој, Ми о дра га Ма тиц ког, са 
при сту пом Да ни ци и окол но сти ма 
ње них из ла же ња, уз ис ти ца ње по-
себ ног Ву ко вог од но са пре ма њој 
у кон тек сту дру гих пе ри о дич них 
из да ња, те На де Ми ло ше вић Ђор-
ђе вић, ко ја за тва ра књи гу при год-

ним тек стом по во дом 
Ву ко ве го ди шњи це, а у 
се ћа ње на Го лу ба До-
бра ши но ви ћа.  

Ово је но ва књи га 
ста ро став на оку пље-
них иде ја дво ји це са-
вре ме них ву ков ских 
след бе ни ка, др Ми-
о дра га Ма тиц ког и 
проф. др Бо шка Су-
вај џи ћа, и књи га са-
би ра ња ква ли тет не 
де лат не људ ске ми-
сли, та лен та и бр зи-
не ње них са рад ни ка 

– проф. др Ане те Ђу ро вић као пре-
во ди о ца, мр Ми ли ја не Си мо но вић 
као ли ков ног уред ни ка и Ми не Ђу-
рић као уред ни ка књи ге.

Mündlic hes Volk sgut der Ser ben је 
књи га Ву ко вог и ву ков ског хо до ча-
шћа. Књи га-за ду жби на, ко ја сво-
јим пам ће њем сва ког ре ци пи јен та 
пре тва ра у чу ва ра срп ског усме ног 
ства ра ла штва. Књи га-ми си о нар ко-
ја се већ оти сну ла Ву ко вим сто па-
ма, по што је на кон про мо ци је на 
Бе о град ском сај му књи га ок то бра 
2014. го ди не пред ста вље на и беч кој 
пу бли ци у би бли о те ци Скуп шти не 
Бе ча, но вем бра 2014. го ди не. Не ка 
у име на ше књи жев но сти и Ву ка не 
ста не и не не ста не. 

 Ми на Ђу рић

ОСВЕТЉЕЊА

НАУЧНО-ПОПУЛАРНО ИЗДАЊЕ ТЕКСТОВА ИЗ ВУКОВОГ ДЕЛА 
И НАУЧНИХ СТУДИЈА О ВУКОВОМ РАДУ НА НЕМАЧКОМ ЈЕЗИКУ

Нова књига староставна

(Приказ књиге Vuk Stefanović Karadžić 
1787–1864–2014, Mündliches Volksgut der Serben, 
herausgegeben von prof. dr Boško Suvajdžić, Вукова 
задужбина, Чугоја штампа, Београд, 2014)

У ра ду ску па уче ство ва ло је 16 на уч них рад ни-
ка, са ода бра ним при ло зи ма: Ма то Пи жу ри ца, На
кнад на су прот ста вља ња До си те ја и Ву ка и нас са 
на ма; Мир ја на Д. Сте фа но вић, Је зик као обра зац 
на ци о нал не кул ту ре; Ми лош Ко ва че вић, (Не)ак
ту ел ност До си те је вих и Ву ко вих кри те ри ју ма; 
иден ти те та срп ског је зи ка; Вик тор Са вић, Ву ков 
књи жев ни је зик у кон тек сту ста ри јег срп ског пи

са ног на сле ђа; Иси до ра Бје ла ко вић, Уло га пи са ца 
до си те јев ске стру је у фор ми ра њу тер ми но ло ги је 
срп ског је зи ка (астро но ми ја и ма те ма тич ка ге о
гра фи ја); Не над Ни ко лић, Шта ми да нас не зна мо, 
а о че му ни су дво ји ли ни До си теј ни Вук; Бо шко 
Су вај џић, На пра ви пти цу (или: Ка ко на пра ви ти 
пе сму); Зо ри ца Не сто ро вић, Ла за Ко стић и Вук; 
Дра ган Ха мо вић, Ву ков ски мо дер ни сти Рај ко Пе

тров Но го и Ми ло сав Те шић. У ди ску си ји су уче-
ство ва ли Алек сан дар Ми ла но вић и Ми ра Дра гаш, 
а дво је на уч них са рад ни ка при ло жи ли су сво је 
ра до ве: Ма ри ја Пр го ме ља, Ре флек си књи жев них 
де ла мо на хи ње Је фи ми је у са вре ме ном срп ском 
пе сни штву и Се ли мир Ра ду ло вић, Бли ста во ли
це срп ског пе сни штва (М. Те шић, И. Не гри шо рац, 
Б. Су вај џић).

ОКРУГЛИ СТО ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ И ЗАДУЖБИНЕ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ

Живе традиције српског књижевног језика 
(Доситеј Обрадовић – Вук Караџић)

уче сни ци саветовања

ми на Ђу рић
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(Др Селена Ракочевић: 
„Традиционални плесови 
Срба у Банату“, Културни 
центар Панчево и Градска 
библиотека Панчево, 
Панчево 2012)

К
њи га срп ске ет но ко ре о ло-
шки ње др Се ле не Ра ко че-
вић Тра ди ци о нал ни пле со
ви Ср ба у Ба на ту кон ци-
пи ра на је као ет но гра фи ја 

тра ди ци о нал не пле сне прак се, ко ја има 
за циљ пред ста вља ње ти пич них пле-
сних обра за ца Ср ба у Ба на ту ши ро кој 
чи та лач кој пу бли ци. У књи зи су са же-
ти ре зул та ти ду го го ди шњих те рен ских 
ис тра жи ва ња и на уч них про ми шља ња 
аутор ке, ко ји су до са да ма те ри ја ли зо-
ва ни у ви ду не ко ли ко де се ти на ет но ко-
ре о ло шких ра до ва и кру ни са ни док тор-
ском ди сер та ци јом, 2011. го ди не. Књи га 
Тра ди ци о нал ни пле со ви Ср ба у Ба на ту 
об у хва та не ко ли ко по гла вља, и то: Пред-
го вор, При ли ке за плес, Ре пер то ар, Пле-
со ви у ко лу, Па ров ни пле со ви, Му шко 
над и гра ва ње и За вр шна раз ма тра ња. 
Пи са ни ма те ри јал пра те нот ни за пи си 
и ки не то гра ми пле со ва (укуп но 28), ко-
ји су уну тар из дво је них жан ро ва кла си-
фи ко ва ни по кри те ри ју му сло же но сти, 
од јед но став ни јих ка сло же ни јим пле-
сним обра сци ма. 

У Пред го во ру аутор ка из но си соп стве не 
по ри ве за пи са ње ова кве књи ге, на гла ша-
ва ју ћи, при том, да она са др жи до са да 
углав ном нео бја вље не по дат ке о тра ди ци-
о нал ним пле со ви ма Ср ба у Ба на ту. Аутор-
ка екс пли цит но на ме њу је шти во ши рој 
чи та лач кој пу бли ци, ко ја би, по ње ним 
ре чи ма, по ред струч ња ка из обла сти ет-
но ко ре о ло ги је, ет но му зи ко ло ги је, ан тро-
по ло ги је и дру гих ди сци пли на, тре ба ло 
да за ин те ре су је и љу би те ље тра ди ци о-
нал ног пле са у кул тур но-умет нич ким 
дру штви ма. 

Увод до но си кра ћи ди ја хро ниј ски пре-
глед уоб ли ча ва ња кул тур них прак си ста-
нов ни ка Ба на та, са по себ ним те жи штем 
на кул ту ри Ср ба. Као је дан од основ них 
по ри ва за пи са ње ова кве књи ге, аутор-
ка ис ти че же љу да кроз пле сну прак су 
пред ста ви спе ци фи чан кул тур ни иден-
ти тет Ср ба у Ба на ту. Осим то га, увод до-
но си пре глед пи са них и дру гих по да та ка о 
пле сној тра ди ци ји Ср ба на овом под руч ју, 
као и пре глед до са да шњих ис тра жи ва ња и 
оства ре ња са ме аутор ке, у том сми слу. Зна-
ча јан део уво да је по све ћен пред ста вља-
њу при ме ње них ме то до ло шких по став ки, 

што по тен ци ја ле са ме књи ге од ре ђу је као 
по тен ци ја ле озбиљ не на уч не сту ди је.  

По гла вље При ли ке за плес са др жи три 
пот по гла вља: увод но – О кон цеп ту из ла га
ња ет но граф ског на ра ти ва и два пот по гла-
вља о вр ста ма при ли ка за плес – При ли ке 
за плес у го ди шњем ци клу су и При ли
ке за плес у жи вот ном ци клу су. При ли-
ке за плес у го ди шњем ци клу су, као и оне 
у жи вот ном ци клу су оби ча ја, исто риј ски 
су ја сно по зи ци о ни ра не, a aуторка ве што 
ком би ну је из у зет но бо гат фун дус по да-
та ка из ли те ра ту ре са соп стве ним те рен-
ским ис ку стви ма и са зна њи ма. По себ на 
вред ност овог по гла вља је су ми ну ци о зни 
опи си, али и те о риј ске ин тер пре та ци је 
сва ке по је ди нач не при ли ке за плес, као 
по тен ци јал ног пле сног до га ђа ја. 

По гла вље Ре пер то ар до но си си сте ма-
ти зо ва не по дат ке о тра ди ци о нал ним пле-
со ви ма Ср ба у Ба на ту, од пр вих те рен ских 
ис тра жи ва ња до да нас. Аутор ка до ми-
нант но ре фе ри ра на по дат ке ко ји по ти-
чу из ве ћег де ла 20. ве ка, али их при том 
вре мен ски и про стор но ја сно по зи ци о-
ни ра. На овај на чин и пле сна прак са по-
след ње де це ни је 20. ве ка и пр ве де це ни је 
21. ве ка, до да нас, ко ја се на ла зи у фо ку-
су аутор ки них те рен ских ис тра жи ва ња, 

до би ја ја сан кул тур но-исто риј ски оквир. 
Из о ста вља ње пле со ва ко ји су из во ђе ни у 
вре ме ус кр шњег по ста, као и тзв. окрет них 
пле со ва из си сте ма ти за ци је ре пер то а ра 
обра зло же но је чи ње ни цом да ови пле-
со ви у не ка да шњој пле сној прак си ни су 
функ ци о ни са ли као спе ци фич ни сим бо-
ли тра ди ци о нал не срп ске кул ту ре, од но-
сно да од стра не ка зи ва ча ни су по и ма ни 
као тра ди ци о нал ни – ба нат ски.  

Књи га у на став ку до но си дра го це не 
опи се и те о риј ске ин тер пре та ци је сва-
ког по је ди нач ног пле са, са по зи вом на 
ки не то гра ме и ме ло диј ске за пи се у При
ме ри ма. По гла вље Пле со ви у ко лу са др-
жи че ти ри пот по гла вља, на кон че га сле де 
слич но кон ци пи ра на по гла вља Па ров ни 

пле со ви (са два пот по гла вља) и по гла вље 
Му шко над и гра ва ње. По че ци на ве де них – 
цен трал них по гла вља до но се кон ци зан 
пре глед пи са них по да та ка о пле сној прак-
си Ба на та уоп ште, са по себ ним освр том на 
по је ди на чан жа нр о ко јем је у да том тре-
нут ку реч. У скла ду са жан ров ском ди фе-
рен ци ја ци јом, по ста вље ном у прет ход ној 
књи зи аутор ке – Игре пле сних струк ту ра: 
тра ди ци о нал на игра и му зи ка за игру Ср
ба у Ба на ту у све тлу уза јам них ути ца ја  
(2011) – Се ле на Ра ко че вић ди фе рен ци ра 
три под жан ра пле со ва у ко лу, и то: аутох
то на ба нат ска, ва ро шкоеснаф ска и ср би
јан ска ко ла, као три пот по гла вља, за тим 
пле со ве по дво је и пле со ве у трој ка ма, као 
два пот по гла вља у окви ру па ров них пле со
ва и, на по слет ку, му шко над и гра ва ње, као 
за себ но по гла вље, од но сно за се бан пле-
сни жа нр. 

За вр шна раз ма тра ња ра све тља ва-
ју на уч ни кон цепт при ме њен у књи зи, а 
ко ји пред ста вља сво је вр сну ко хе зи ју стан-
дард не и апли ка тив не ет но ко ре о ло ги је. 
У за кључ ном из ла га њу аутор ке ис ти че се 
лич на по тре ба да се те о риј ско и из во ђач ко 
зна ње о тра ди ци о нал ним пле со ви ма Ср ба 
у Ба на ту су мар но за бе ле жи, и екс пли цит-
но ука зу је на прет ход но ре че но.

Књи га Тра ди ци о нал ни пле со ви Ср ба у 
Ба на ту, на чи ном на ко ји је на пи са на – 
спа ја ју ћи у се би про шло и ак ту ел но на 
свим ни во и ма те о риј ског ин тер пре ти-
ра ња, пред ста вља спе ци фи чан по мак у 
до ма ћој ет но ко ре о ло ги ји, чи ме Се ле на 
Ра ко че вић оста је до след на сво јој по тре би 
за раз ви ја њем ет но ко ре о ло ги је, као са мо-
свој не на уч не ди сци пли не. 

Ово вред но де ло пред ста вље но је 13. ју на 
2013. го ди не на Три би ни Ву ко ве за ду жби-
не, у окви ру ци клу са Кул тур но на сле ђе. 
Уче ство ва ли су: проф. др Љу бин ко Ра ден-
ко вић, др Оли ве ра Ва сић, др Је ле на Јо ва-
но вић, Здрав ко Ра ни са вље вић и аутор ка 
књи ге. 

 Здрав ко ра ни са вЉе вић

П
ут ни ци и про-
ла зни ци опа ко 
и не тач но уна-
пред су ге ри шу 
ути сак јед но-

лич но сти и до са де ка да го-
воре о њи ва ма, ле ди на ма и 
ри то ви ма, кра јич ком ока и 
па жње, је два до дир ну тим. Са 
тим прет по ста вље ним и ве о-
ма увре же ним ри пом про јек-
ци је ви ди ка Вој во ди не ста ре, 
из гле да, ско ро без у спе шно 
во ју ју пр ва ци на ше ли те ра ту-
ре, од Вељ ка Пе тро ви ћа на о-
ва мо. Без пре ки да, све до Па-
вла Угри но ва и Во ји сла ва Де-
спо то ва на сто је да отр ца ној, 
уве ли ко по тро ше ној раз глед-
нич кој па но ра ми су прот ста-
ве сло жен и ни јан си ран до-
жи вљај. Ни ка да ни сам био 
ви ше гне ван не го ка да ми 
је про ми нент ни наш филм-
ски ре ди тељ, по сле осма тра-
ња те ре на за сни ма ње фил ма 
у Сре му, сав по ти штен ско ро, 
ре као ка ко су нам се ла иста, 
ка ко су нам је ла пре о бил на и 
не здра ва, ка ко су нам и ре ке 
и ка на ли не ма што ви ти оста-
ци оста та ка не ка да шњег, на-
вод но Па нон ског мо ра. Ов-
де се, на и ме, пре све га ра ди 
о раз ли чи то сти ма. О бе ле гу 
исти ни то сти. Про стран ства 
уме ју да за ва ра ју. Ма ги ја је 
у уко ре ње но сти, оби ча ји ма, 
сен ци тор ње ва, та ко раз ли-
чи то, прем да нај че шће ба-
рок но ком по но ва них.

Ни ка да не тре ба про пу сти-
ти да се по но ви ка ко је Де јан 
Ме да ко вић из ри чи то а бо га то 
до ка зао ка ко је срп ски ба рок 
на шег ма лог ур ба ни зма, на ше 
цр кве не ар хи тек ту ре, на шег 
ушо ре ног по и ма ња ства ри, и 
те ка ко зна ме нит до при нос 
оп штој и та ко че сто пре на гла-
ша ва ној кул ту ри зби ва ња и жи-
вље ња сред њо е вроп ског атла са. 
Наш на ци он ни је ов де сти гао 
ано ни ман, не го са сво јим пам-
ће њем, ве ром, исто ри јом, оби-
ча ји ма, по и ма њем др жав но сти 
и сло бо де као усло ва по сто ја ња. 
Ни је у пи та њу збег, не го иза-
бра ни за ви чај.

Па у шал не оце не још и по-
нај ви ше ра чу на ју са јеф ти ном 
та ко зва ном по ну дом: ри бљи 
па при ка ши, ци ган ске ка пе ле, 
те зге оста ре лих фол клор них 
глу ми ца ко је, злу не тре ба ло, 
у на шим са пу ни ца ма игра ју 
уло ге вра ча ра. Ни шта од то га 
ни је ве ро до стој но, ни ти при-
хва тљи во.

Срп ски се вер су ство ри ле две 
ма гич не ди на мич не ре чи: ко-
ло ни за ци ја и ко ло ни за ци ја. 
На ста ле, го во ре ћи срп ски, ра-
зум ним по ме ра њем то ко ва 
во де, и се о ба ма и бе жа ни ја ма 
на шим не пре кид ним. Ми-
лан Ђур чин је и да ље у пра ву: 
срп ски на ци он не по зна је сво-
је гра ни це. Цр њан ски и Ме да-
ко вић су ту исти ну до ка зи ва ли 
ви то пе ре но и зна лач ки.

Из бли за, све је пре ко де ре. На 
ле ни ји крај ре ке, где ве чи ти де-
чак осма тра све уна о ко ло, не 
пре ста ју ћи да се чу ди без мер-
но сти по гле да, оп то че ним ав гу-
стов ским зри кав ци ма у но ћи. 

Па вле Угри нов, баш она ко ка-
ко га ту ма чи Не над Ша по ња, 
ов де је уочио ве ли чан стве ност 
пра ши не, а Бе о град као ма гич-
ни ју жни сан Ба на та. На ше ку-
ће и скро ви те ва ја те од на бо ја 
са на те гом раз у ме ју они ко ји 
има ју пле ме ни ти је ма те ри ја-
ле за из град њу са му. Не ма ри. 
Ов де је са мо при вид спо ро во-
зан, и ов де је је ди но ста ја ли ште 
Ор ло ват бо гом да на рас кр сни-
ца све та. Оста ло ће све до ћи на 
сво ју ме ру.

Срем, Ба нат и Бач ку не пе ва 
са мо на ша по пу лар на стро фа, 
не го се и сва ка тро пр ста при-
ча о ства ри ма по чи ње ути ском 
о ра зно вр сно сти.

Са да нас је на ту ве ро до стој-
ност атрак тив но под се тио Или ја 
Ту цић апарт ном све ском Ма лих 
вој во ђан ских при ча (Фа бри ка 
сно ва, Но ви Сад, 2014). Ње го ва 
ра ни ја књи га Че ло ба ште на ја-
ви ла је овај мо за ик тај ни, из го-

во ра, кар не ра ни ка да уза јам но 
не чит ке ре ше но сти да се по ка-
же исти ни то ли це.

Све јед но је у пи та њу ствар но-
сни, упри ли че но ди на ми чан а 
на да све ду хо вит при ступ тим 
на шим ле ген да ма, адре са ма, 
ми то ви ма, за ду жби на ма.

Пам ће ње нас је ди но ис ку-
пљу је.

Не мо же мо кат кад ни ко га и 
ни ка ко до ви ка ти у мр ким кон-
ти нен тал ним но ћи ма, али се 
бар мо же мо ра за зна ти, сво ји 
на вла сти том рту коп на ко ји, 
од Ва се Ста ји ћа, ка ко кад ка ко 
где и ка ко с ким, не мар но кат-
ка да чу ва мо.

Ту ци ће ва књи га по ста вља ис-
ко са али и из ноћ не тми не без 
пре ки да про ми шље но пи та ње:

Шта нам по сле све га пре о-
ста је? Шта вре ди пам ће ње уз 
ноћ но све тло у про зор ском ок-
ну Под ба ре, не го у мно штву та-
ко зва них ге о граф ских на ших 
пе сни ка. Ту цић пу ту је од На-
да ља до Кар ло ва ца, и од Ти те-
ла до Ири га, не тек сто га да би 
ове рио шарм на ших исто риј-
ских адре са, не го да би нас, а 
се бе у пр вом ре ду, опо ме нуо да 
смо за бо рав ни, са по сук ну лим 
адре на ли ном, скрај ну ти, из де-
ље ни, апа тич ни. Ње го ве зве зде 
над Ба на том, и ње го ва се ћа-
ња, пре дач ка и не при ко сно ве-
на, на ван дро ка ше и пан ду ре, 
до ла зни ке и оне ко ји уна пред 
не ви де и не ма ре: ни шта под 
про стра ним пла вим ча до ром 
не бе са, зла та вре де, Ту ци ће ву 
чул ност опле ме њу је бла го на-
сме шен по глед на не ста ле са-
ла шар ске го збе, пе сни ке дав но 
овен ча не на ци о нал ним по но-
сом, ко чи је на ма ка дам ским 
дру мо ви ма. Ње го ва за ви чај-
ност је не ис це ље на: ни бро ја-
ни це на ших раз ли чи то сти не 
успе ва ју да је за у ста ве у ис тра-
жи ва њу моћ не и ва же ће враџ-
би не пре чан ског све та. Ов де се 
не ре ђа ју скр на ве ди пло ме, ни-
ти бро је пен зиј ске ну ле. Ри бља 
пи ја ца, она но во сад ска, јед на-
ко је цен тар про ми шља ња. Као 
и Бра шо ва но ва зда ња, укот-
вље на за сва вре ме на у во до-
плав но тле. Три ср ца ју нач ка, 
Срем, Ба нат и Бач ка, у нео че-
ки ва ном спле ту де та ља, ни чу 
оди ста ни из че га, а за пра во 
из исте „рап со ди је ни шта ви-
ла“. Ка ко и до ли ку је хро ни ча-
ру и при по ве да чу, по ни клом из 
фа мо зне ко лев ке хле ба и ра зу-
ма, он не ве ру је увод ни ци ма, 
већ ма лим огла си ма чак и дав-
них да на на ше штам пе, ка да је 
на вод но Бра ник, у по лу мра ку 
сла бе оба ве ште но сти пи сао ка-
ко је Бјерн сон ју че умро, да кле 
тач но она ко ка ко је тај лист, 
са мо хва ли сав од јед ном у сво-
јој ин фор ма тив ној би је ди, ја-
вио још пре.

Нај ра ди је бих на но во чи тао 
Ту ци ће ву про зу, сен зи бил ну и 
че хо вљев ски но стал гич ну, у „те-
гет чо ји па ор ско га кро ја“, ка ко 
би већ ре као и Бог дан Чи плић. 
Ко хе зи ја те на о ко ле жер не а у 
би ти пре о збиљ не на ше књи ге, 
ра чу на пре све га са еле мен ти-
ма ноћ не стра ве, атла са ко ји гу-
би мо, со ка ка ко ји ма већ ни ко 
не про ла зи. Жељ ко Мар ко вић 
је от крио кон ти нент Срем. Бог-
дан Ибрај тер је на шу по пу ла-
ци ју учи нио ма ње ано ним ном. 
А Ту цић је, као у не ка да шњем 
на шем ђач ком во зу, у ра ну зо ру, 
пре би рао по успо ме на ма. За ло-
га ји оног ду го чу ва ног, роп ског, 
вој нич ког, из бе глич ког хле-
ба, на лик на ону ко ри цу ко ју 
је жва као пред „Шу ма тов цем“, 
у Бе о гра ду, уз ка фу, по сле уру-
че ња Ни но ве на гра де 1972. А 
упра во су они, све до ци гу бит-
ни штва, ту ге над мр твим мо-
рем за ви чај ним.

Као што је Де јан Ме да ко вић 
оства рио тзв. дру гу ви зи та ци ју 
фру шко гор ских ма на сти ра, по-
сле оне ми тро по ли та Па вла Не-
на до ви ћа, та ко је сад та буд на 
страст пре мре жи ва ња рав ни-
це Или је Ту ци ћа оства ри ла оно 
ле ко ви то дру го ви ђе ње на ших 
и дру гих ата ра све сти и са ве-
сти. Ма рим ње го ве опо ме не.

 Дра шко ре Ђеп

В
у ко ва за ду жби-
на је од 18. до 30. 
сеп тем бра уче-
ство ва ла у ма-
ни фе ста ци ји Да

ни европ ске ба шти не, ко ја је 
ове го ди не има ла те му Је зик 
и пи сме ност. 

Са др жај ових ак тив но сти не-
по сред но је био ве зан за обе ле-
жа ва ње 150. го ди шњи це смр ти 
Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа и 200-го-
ди шњи це об ја вљи ва ња Пи сме
ни це и Ма ле про сто на род не 
сла ве но серб ске пје сна ри це. То 
је био пра ви по вод да се на ша 
ку ћа отво ри и пред ста ви по се-
ти о ци ма. Ре а ли зо ван је бо гат 
про грам, у ко ме су уче ство ва-
ла де ца пред школ ског уз ра-
ста, са ро ди те љи ма; уче ни ци 
основ них шко ла из Бе о гра да 
(Вла ди слав Риб ни кар, Дрин ка 
Па вло вић, Ни ко ла Те сла, Вук 
Ка ра џић, Ми лан Ћ. Ми ли ће
вић, Си ни ша Ни ко ла је вић) са 
на став ни ци ма и би бли о те ка-
ри ма, као и уче ни ци сред њих 
шко ла (Фи ло ло шка гим на зи ја 
и Сред ња ме ди цин ска шко ла 

- вас пи тач ки смер) са про фе-
со ри ма и би бли о те ка ри ма. 
Та ко ђе, За ду жби ну је по се тио 
и је дан број стра них ту ри ста. 
Раз го ва ра ло се о је зи ку и пи-
сме но сти и пред ста вља ла се 
Да ни ца за 2014. го ди ну и Да
ни ца за мла де. У раз го во ри ма 
су уче ство ва ли пи сци и са рад-

ни ци За ду жби не: Гор да на Ма-
ле тић, Бо жи дар Пе шев, Бран ко 
Сте ва но вић, Бла го је Ро гач и 
Љи ља на Си мић.

По себ но нам је би ла ука за-
на част да пр ви отво ри мо Да не 
европ ске ба шти не 18. сеп тем-
бра и да нам гост бу де Ту ри-
стич ка ор га ни за ци ја из Зе му на, 

са про гра мом у ко ме су уче ство-
ва ли Ет но гру па Бо ја не Ни ко лић 
са по ла зни ца ма шко ле за ет но-
пе ва ње, а игро каз о сло ви ма су 
из ве ли уче ни ци ОШ Ни ко ла Те
сла из Бе о гра да.

Го сте је по здра вио управ ник 
За ду жби не, Љу бо мир Ми лу-
ти но вић, и упо знао их са де-
лат но шћу За ду жби не, а о Ву ку 
Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу и обе-
ле жа ва њу Ву ко вих ју би ле ја го-
во рио је Ми о драг Ма тиц ки. 
Отво ри ли смо и ре тро спек тив-
ну из ло жбу Да ни ћи ри ли це из 
Ба ва ни шта од 2002. до 2014. го-
ди не, у ор га ни за ци ји Ве ре Се-
ку лић, пред сед ни це огран ка 
Ву ко ве за ду жби не из Ба ва ни-
шта, ко ја је тра ја ла до 6. сеп-
тем бра. Из ло жбу је по ста ви ла 
проф. др Су за на По лич и она је 
иза зва ла ве ли ко ин те ре со ва ње 
до ма ћих и стра них по се ти ла-
ца. По се ти о ци су до би ја ли лист 
За ду жби на, про спек те о Да ни
ма ћи ри ли це из Ба ва ни ште и 
Ка та лог Ву ко ве за ду жби не. Де-
ца са ро ди те љи ма пе ва ла су уз 
кла вир ску прат њу и цр та ла по-
ру ке За ду жби ни. 

Град Бе о град – Град ска упра-
ва до де лио је За хвал ни цу Ву-
ко вој за ду жби ни и Љи ља ни 
Си мић, уред ни ци Ву ко вог чи
та ли шта, за по пу ла ри за ци ју 
на сле ђа у окви ру ма ни фе ста-
ци је Да ни европ ске ба шти не 
2014. При зна ња су уру че на у 
Град ској скуп шти ни Бе о гра да, 
по во дом обе ле жа ва ња 70 го ди-
на од осло бо ђе ња Бе о гра да. 

 Слав ко ве ји но вић

ДРАШКОВ РАБОШ 

Српски север, 
али изблиза

Дани европске баштине

Вуковој задужбини уручена „Захвалница“ града Београда 
– Градске управе за популаризацију наслеђа у оквиру 
манифестације „Дани европске баштине 2014“

„да ни европ ске ба шти не“ у ву ко вој за ду жби ни

се ле на ра ко че вић на три би ни у ву ко вој за ду жби ни
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В
у ко ва за ду жби на и ИК 
Про ме теј, на ро ђен дан 
Де ја на Ме да ко ви ћа (7. 
ју ла 2014), обе ле жи ли 
су шест го ди на од смр ти 

јед ног од на ших нај ве ћих ин те лек-
ту а ла ца. О Де ја ну Ме да ко ви ћу го-
во ри ли су Ми о драг Ма тиц ки и Зо-
ран Ко лун џи ја, глав ни и од го вор ни 
уред ник Про ме те ја. На ску пу, ко ме 
је при су ство вао и син, Па вле Ме да-
ко вић, при ка зан је и до ку мен тар ни 
филм Ми ла на Шар ца Се ћа ње ака де
ми ка Де ја на Ме да ко ви ћа, у ко ме он 
го во ри о свом шко ло ва њу у Срем-
ским Кар лов ци ма.

Ево ци ра ју ћи се ћа ње на Де ја на Ме-
да ко ви ћа, Ми о драг Ма тиц ки je ис та-
као да је он био пред сед ник Ву ко ве 
за ду жби не пу них се дам на ест го ди на, 
од 1991. до 2008. го ди не, и да је дао 
огро ман до при нос ра ду Ву ко ве за ду-
жби не. 

По ред ве ли ког до при но са за по кре-
та ње Да ни це Ву ко ве за ду жби не, ли ста 
За ду жби на и дру гих пу бли ка ци ја, Де-

јан је био ини ци ја тор по кре та ња Еди-
ци је Син те зе о сло је ви ма кул ту ра на 
на шим по је ди ним про сто ри ма. Пр ви 
на уч ни скуп одр жан је 2005. го ди не 

у Бе о чи ну на те му Сло је ви кул ту ра 
Фру шке го ре и Сре ма, а 2007. го ди не 
об ја вљен је и Збор ник Срем кроз ве
ко ве. Збор ник Ба нат кроз ве ко ве об-

ја вљен је 2010. го ди не. На уч ни скуп 
Бач ка кроз ве ко ве, у са рад њи с оп шти-
ном Бач ка Па лан ка, одр жан је 3. фе-
бру а ра 2012. го ди не и за штам пу је 
при пре мљен Збор ник Бач ка кроз ве
ко ве. Сло је ви кул ту ра Бач ке.  

Де јан Ме да ко вић уче ство вао је у 
при пре ми и одр жа ва њу два де сет сед-
ни ца скуп шти на Ву ко ве за ду жби не и 
на њи ма је два пу та бе се дио (6. но вем-
бар 1990. го ди не на те му Три сто ти не 
го ди на од Ве ли ке се о бе и 8. но вем бра 
2002. го ди не, о пет на е сто го ди шњи
ци ра да Ву ко ве за ду жби не). Од укуп но 
че тр на ест окру глих сто ло ва, ко ли ко 
их је до са да одр жа но у Ву ко вој за-
ду жби ни, Де јан Ме да ко вић уче ство-
вао је у при пре ми и одр жа ва њу де вет 
окру глих сто ло ва (од 1999. до 2007). 
У За ду жби ну је до ла зио сва ког пет ка, 
под се тио је Ма тиц ки и ис та као да је 
би ло ве о ма за ни мљи во при су ство ва-
ти тим ин те лек ту ал ним три би на ма и 
слу ша ти Де ја но ва из ла га ња. 

Ву ко ва за ду жби на је 2007. го ди не 
об ја ви ла Збор ник Ву ко вој за ду жби ни, 
Ака де мик Де јан Ме да ко вић, у ко ме 

су са бра не бе се де, тек сто ви о са вре-
ме ни ци ма, спо ме ни и за пи си Де ја на 
Ме да ко ви ћа, као и при ло зи о ње му 
об ја вље ни у ли сту За ду жби на, Да ни
ци и у дру гим пу бли ка ци ја ма Ву ко ве 
за ду жби не.

Зо ран Ко лун џи ја је ис та као да је ИК 
Про ме теј би ла из да вач књи га Де ја на 
Ме да ко ви ћа. Об ја ви ла је Ме да ко ви ћев 
Ефе ме рис, у пет књи га, Да ни се ћа ња, у 
осам књи га, Ср би у За гре бу, Ср би у Бе чу, 
Јо сиф II и Ср би, Ду нав, ре ка је дин ства 
Евро пе, Све та го ра фру шко гор ска. 

На све ча но сти је пред ста вље но и 
дру го из да ње књи ге Фру шко гор ски 
ма на сти ри, оби ма око 700 стра на, ко-
ја је при пре мље на по тек сто ви ма из-
го во ре ним у те ле ви зиј ском се ри ја лу 
Фру шко гор ски ма на сти ри. 

Ву ко ва за ду жби на и Ру ски дом, та-
ко ђе, 7. ок то бра су пре ми јер но при ка-
за ли филм Се ћа ње ака де ми ка Де ја на 
Ме да ко ви ћа у Ру ском до му. У про гра-
му су уче ство ва ли Ми о драг Ма тиц ки, 
Па вле Ме да ко вић, Ми лан Ша рац и 
драм ска умет ни ца Би ља на Ђу ро вић. 

 Слав ко ве ји но вић

ИК „Про ме теј“, ко ја је го ди на ма би ла из да вач 
де ла Де ја на Ме да ко ви ћа, же ле ћи да са чу ва трај-
ну успо ме ну на лич ност и ве ли ки, је дин стве ни 
опус овог ли де ра срп ске со ци јал не и кул тур не 
све сти, уста но ви ла је 2008. на гра ду за ду го пам-
ће ње, с ње го вим име ном. На гра да Де јан Ме да
ко вић по ста ла је по мно го че му пре сти жна, а 
ње ни до бит ни ци су би ли и оста ли у пр вим ре-
до ви ма на ше ме мо а ри сти ке: Мо мо Ка пор, Ми о-
драг Б. Про тић, Мир ко Де мић, Ва си ли је Кре стић, 
Ра ди вој Сто ка нов и Алек сан дар Га та ли ца. 

Жи ри за до де лу овог при зна ња, ко ји ра ди у 
истом са зи ву од уста но вље ња на гра де: Дра шко 
Ре ђеп, пред сед ник, Јо ван Ћи ри лов и Ра до ван 
По по вић, на са стан ку одр жа ном 10. ок то бра 
2014. го ди не у До му Ву ко ве за ду жби не, до-
нео је јед но гла сну од лу ку да се ово при зна ње 
за 2014. го ди ну до де ли ака де ми ку Дин ку Да-
ви до ву за књи гу Ико но пи сци срп ских се о ба, у 
из да њу По кра јин ског за во да за за шти ту спо-

ме ни ка кул ту ре Вој во ди не и „Про ме те ја“, Но-
ви Сад, 2014. 

Ра но и су ро во обе ле же на као при мер дис-
кон ти ну и те та, срп ска књи жев ност и умет ност 
на ро чи то су на гла ша ва ле пре ки де на ве за ма, 
та ко зва не цр не мр ље, осо би то у пе ри о ду од 
1700. до 1750. го ди не. Ми лан Ка ша нин и Вељ-
ко Пе тро вић у по зна тој, мо ну мен тал ној сту ди-
ји, у тре ћој де це ни ји про шлог ве ка, с раз ло гом 
су вај ка ју ћи се го то во на ри ца ли ка ко су за у век 
из гу бље не ико не из тог пе ри о да се о ба. Дин-
ко Да ви дов је са да, мо ну мен тал ном књи гом о 
ико но пи сци ма срп ских се о ба, не са мо окрет-
но и на да све сту ди о зно по ка зао да та квих хи-
ја ту са не ма, и да су ико но пи сци исто риј ских 
да ту ма Пр ве и Дру ге ве ли ке се о бе, по том и оне 
тре ће, са тра га њем за но вим за ви ча јем у Ма-
лој Ру си ји, све у пе ри о ду од 1690. до 1760. го ди-
не, не го је су пер и ор но, а без ика квог при зву ка 
па ра дер ства, ука зао на ли ков не вред но сти и 

ви ше стра но со ци јал ну и на ци о нал ну функ ци-
ју тих све ти ња, ко је су, по пут не при ко сно ве-
ног гру ме на род не зе мље, пу то ва ле и пло ви ле 
да ле ко на се вер, у не по зна ту, но ву по стој би ну. 
Не про це њи ва вред ност ових ре ли кви ја, на-
и шлих на о ко слу чај но, из на шег 
ве чи тог по лу мра ка, за пра во је ре-
зул тат из у зет но све стра них и крај-
ње тру до љу би вих на сто ја ња Дин ка 
Да ви до ва. Из у зет но је за слу жан да 
се јед на од бит них ка ри ка у ге не-
зи срп ске умет но сти от кри ва из-
ме ђу све та зо граф ског и от кри ћа 
ба рок них. Ва ља но уоча ва ју ћи ду-
бо ко кла сни сми сао тих лу та ју ћих 
на ших ли ков них пре да ка и оних 
ико но пи са ца ко ји су сто ло ва ли по 
ма на сти ри ма, Да ви дов је фе но мен 
при ви ка ва ња но вим усло ви ма жи-
во та и ту ђим још увек оби ча ји ма 
по сма трао у кон вер ген ци ји ути ца-
ја, спо зна ја, пре по зна ва ња. Све ин-
тен зив ни је, ка ко су го ди не про ми ца ле, тај наш 
свет је из зо не пре жи вља ва ња и на ви ка ва ња, 
све до след ни је и све стра ни је, оства ри вао, по-
шту ју ћи ва же ће, ре ци мо по мод не ре гу ле, свој 
сан о дру гом жи во ту, о све то са вљу ко је је не-

пре су шно, о соп стве ној суд би ни у но вим окол-
но сти ма. Сим бо лич но, ико на све тог про ро ка 
Или је не по зна тог ико но пи сца, из те ми швар-
ског му зе ја, сво јим пла ме ним, пр вим пла штом 
уне ко ли ко је сим бо лич на, ода ју ћи страх и не-

из ве сност, али и ве ли ки, по мам-
ни лом не по го де ви со ко над на ма. 
Вре ме на су јед на ко би ла не из ве сна, 
али је сто га чи тав са бор ути са ка, 
пре да ња, ри ту а ла не гда шњег за ви-
ча ја на ју гу сад до жи вео свој дру ги 
жи вот. Не ма ша во ва, не ма пре да-
ха. Ти хи и по све ће ни ико но пи сци 
тих ве ли ких и суд бо но сних на ших 
ми гра ци ја, оних по ко ји ма ни дан-
да на шњи, и по сле Ћур чи на, Цр њан-
ског и Ме да ко ви ћа, не пре по зна је 
још увек сво је гра ни це, би ли су не 
са мо све до ци, не го ода ни са пут ни-
ци тра ја ња но вих вре ме на. 

Дин ко Да ви дов је оства рио али би 
за је дан од нај бит ни јих про сто ра не-

зна ња, из гу бље но сти, ано ним но сти. Јед но на-
из глед исто риј ско и не ис то риј ско вре ме у исти 
мах, по ста је не за о би ла зан пе ри од у ра сту ства-
ра ла штва, фи ло зо фи је, са у че сни штва у ве ри.

 Дра шко ре Ђеп

Удру же ње гра ђа на „Ба шти на и бу-
дућ ност – Аран ђе ло вац 1859” већ пе ту 
го ди ну до де љу је на гра ду „Ми ле Не-
дељ ко вић” за нај бо љу об ја вље ну књи гу 
из обла сти са вре ме не срп ске фол кло-
ри сти ке (ет но ло ги је и ан тро по ло ги је, 
ет но му зи ко ло ги је, на род не или усме-
не књи жев но сти). На гра да но си име 
јед ног од нај зна чај ни јих на ших ет но-
ло га, про у ча ва о ца на род не тра ди ци-
је и исто ри је, пу бли ци сте и пе да го га. 
Жи ри ко ји је би рао нај бо љу сту ди ју 
чи не еми нент ни на уч ни ци: ака де мик 
Пе тар Вла хо вић, проф. др Не над Љу-
бин ко вић (пред сед ник жи ри ја), др Је-
ле на Јо ва но вић, др Бран ко Злат ко вић 
и Ја сна Бје ла ди но вић Јер гић. 

Ма ни фе ста ци ја На гра да Ми ле Не
дељ ко вић кул ту ро ло шког је, на уч ног 
и еду ка тив ног ка рак те ра, а одр жа на 
је 25. и 26. сеп тем бра 2014. го ди не у 
Аран ђе лов цу. На гра да Ми ле Не дељ
ко вић уру че на је ове го ди не Све тла-
ни Тор њан ски Бра шњо вић за књи гу 
Свад бе не пе сме и об ред ни смех у из-
да њу Дру штва за срп ски је зик и књи-
жев ност Ср би је у Бе о гра ду. По ве љу 
Ми ле Не дељ ко вић за жи вот но де ло 
до би ла је ака де мик На да Ми ло ше-
вић Ђор ђе вић за из у зе тан до при нос 
у про у ча ва њу усме не књи жев но сти, 
на род не тра ди ци је и кул ту ре срп ског 
на ро да, док је спе ци јал но при зна ње 
Ми ле Не дељ ко вић уру че но Ми ни Дар-
ма но вић и Мир ја ни Мен ко вић за до-
при нос у про у ча ва њу ма те ри јал не 
кул ту ре и тра ди ци је срп ског на ро да, 
за књи гу Ет но граф ско на сле ђе Ко со
ва и Ме то хи је (оде ва ње и тек стил) 
из збир ки Му зе ја у При шти ни и Ет
но граф ског му зе ја у Бе о гра ду. 

У окви ру про гра ма ма ни фе ста ци-
је пред ста вљен је и по пу лар ни срп-

ски на род ни илу стро ва ни ка лен дар 
и за бав ник Да ни ца, у из да њу Ву ко ве 
за ду жби не из Бе о гра да. О овој зна чај-
ној кул тур ној пу бли ка ци ји го во ри ли 
су проф. др Ми о драг Ма тиц ки (глав-
ни и од го вор ни уред ник) и проф. др 
Бо шко Су вај џић.   

Ма ни фе ста ци ја На гра да Ми ле Не
дељ ко вић об у хва ти ла је тра ди ци о нал но 
и фол кло ри стич ке ра ди о ни це за уче-
ни ке аран ђе ло вач ких основ них и сред-
њих шко ла. Ове ра ди о ни це се од но се 
на сти ца ње основ них зна ња из обла-
сти из вор ног тра ди ци о нал ног пе ва ња 
(му зич ка ра ди о ни ца Звон це ко ју во ди 
ет но му зи ко лог Ксе ни ја Ми ло ван че-
вић); курс ет но фо то гра фи је (Ет но раз
глед ни ца, Сла ви ша Жив ко вић, по зна ти 
шу ма диј ски умет ник на и вац и ет но-
фо то граф); лут кар ска ра ди о ни ца Змај, 
на ко јој су се из ра ђи ва ле лут ке од при-
род них и еко ло шких ма те ри ја ла (курс 
је во дио Ми лош Јо ви чић, ака дем ски 
сли кар). Уче сни ци су има ли при ли-
ку да у по себ ном ам би јен ту аран ђе ло-
вач ке Ет но ку ће и јав но при ка жу ра до ве 
на ста ле на овим ра ди о ни ца ма. 

Је дан од ци ље ва ове ма ни фе ста ци-
је је сте и уте ме ље ње Срп ског фол кло-
ри стич ког цен тра у Аран ђе лов цу, што 
би под ста кло ре а ли за ци ју мно гих са-
вре ме них кул ту ро ло шких иде ја ко-
је се те ме ље на на уч но-по пу лар ном, 
ком па ра тив ном, еду ка тив ном и ства-
ра лач ком од но су пре ма на род ној тра-
ди ци ји. И ове го ди не ма ни фе ста ци ја 
је има ла зна чај ну по др шку оп шти не 
Аран ђе ло вац и свих оних уста но ва, 
удру же ња и по је ди на ца с ко ји ма је и 
сам Ми ле Не дељ ко вић све срд но са ра-
ђи вао, оста вив ши за со бом зна ме ни то 
кул тур но и на уч но де ло.

 Иван злат ко вић

На по зив Сте ва на Си ми ћа, пред-
сед ни ка За ду жбин ског дру штва 
„Пр ви срп ски уста нак“ – Ми шар, 
Алојз Ујес, про фе сор Фа кул те та 
драм ских умет но сти у Бе о гра ду 
и члан Ву ко ве за ду жби не и За ду-
жбин ског дру штва из Шап ца, от-
крио је 10. ок то бра, у дво ри шту 
Основ не шко ле „Је врем Обре но вић“ 
у Шап цу, спо ме ник Ву ку Ка ра џи ћу, 
кле сан у бре сто вом др ве ту – де ло 
ва ја ра Ми лу ти на Ран ко ви ћа.

На при год ној све ча но сти уче ни-
ци ОШ „Је врем Обре но вић“, у ор га-
ни за ци ји Ми шар ског ама тер ског 
по зо ри шта из Шап ца „Вожд Ка ра-
ђор ђе“, из ве ли су умет нич ки про-
грам, у ко ме је уче ство вао и хор 
из исте шко ле и чла но ви На род-
ног по зо ри шта из Шап ца.

По себ на тач ка про гра ма је би-
ла и гу слар ско пе ва ње чу ве не на-
род не пе сме Фи ли па Ви шњи ћа, 
ис пе ва не у Шап цу, По ле ће ла два 
вра на га вра на са Ми шар ског по ља 
ши ро ко га, што је под се ти ло Шап-
ча не и све уче сни ке про сла ве и 
при сут не гра ђа не на слав не да не 
Ми шар ског бо ја 1806. го ди не, ка да 
су уста ни ци са Во ждом Ка ра ђор-

ђем по бе ди ли ре гу лар ну тур ску 
вој ску. Гу слар је био Пе тар Осто-
јић, ко ји је по сле от пе ва не пе сме 
до био гро мо гла сан апла уз. 

У про сла ви је уче ство ва ла и Срп-
ска пра во слав на цр ква из Шап ца 
чи ји су све ште ни ци осве шта ли 
спо ме ник. На кра ју све ча но сти 
про фе сор ка шко ле Ву ка Ма рин-
ко вић је про чи та ла сво ју бе се ду. 

У свом обра ћа њу при сут ни ма, 
про фе сор Ујес је под се тио на зна-
чај стал ног и сва ко днев ног чу ва ња, 
раз ви ја ња и бо га ће ња срп ског на-
род ног, књи жев ног и ћи ри лич ког 
пи сма ко ји су кон стант но на па
да ни и план ски по ти ски ва ни, да
нас ви ше не го ра ни јих го ди на, чи ме 
се стал но на ру ша ва и иден ти тет 
срп ске на ци је. Под се тио је, та ко ђе, 
и на Ву ко ву је зич ку и кул тур ну ре-
фор му, као и на број не пе сни ке и 
књи жев ни ке из Шап ца ко ји су да-
ли ве ли ки при лог раз ви ја њу и од-
бра ни срп ског на род ног је зи ка. 

Те ле ви зи ја из Шап ца, Ра дио Ша-
бац и но ви на ри пра ти ли су, за бе-
ле жи ли и еми то ва ли из ве шта је о 
овој све ча но сти.

 Алојз ујес

Нови број „Вуковог 
гласника“

Ву ков гла сник, лист бив ших и са да шњих уче ни ка и 
про фе со ра Гим на зи је „Вук Ка ра џић“ у Ло зни ци, иза-
шао је из штам пе 8. но вем бра 2014. го ди не. У овом, 44. 
бро ју ли ста, об ја вље ни су при ло зи уче ни ка, као и при-
ло зи са да шњих и бив ших про фе со ра Гим на зи је. По ред 
оста лог, об ја вље ни су на гра ђе ни ра до ви уче ни ка ко ји 
су уче ство ва ли на ли те рар ном кон кур су Ву ко во зво но, 
ко ји су рас пи са ли Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Гим на-
зи ји Вук Ка ра џић и Цен тар за кул ту ру Вук Ка ра џић у Ло-
зни ци. Обе ле же на је и сто та го ди шњи ца Ве ли ког ра та 

и ју би ле ји на ших књи жев ни ка: осам 
де це ни ја од ро ђе ња Бран ка Миљ ко-
ви ћа, век и по од Ну ши ће вог ро ђе-
ња, а обе ле же на је и 30. го ди шњи ца 
смр ти Бран ка Ћо пи ћа. По во дом две-
ста го ди на од Ву ко ве Пје сна ри це, у ру-
бри ци Ду хов ни ви ди ци, Ха џи Ра ден ко 
Ја нев, про фе сор у пен зи ји, об ја вио је 
ин спи ра ти ван текст Вук и гу сле. 

Не ве на Ми тро вић, про фе сор и 
пред сед ник Огран ка Ву ко ве за ду-

жби не у Гим на зи ји Вук Ка ра џић, глав ни је и од го вор-
ни уред ник ли ста. Ли ков но ре ше ње на слов не стра не дао 
је Бран ко Ми љуш, ака дем ски сли кар.  С. в.

ШЕСТ ГОДИНА ОД СМРТИ ЈЕДНОГ ОД НАШИХ НАЈВЕЋИХ ИНТЕЛЕКТУАЛАЦА
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59. Стеријино позорје
У окви ру 59. Сте ри ји ног по зор ја, одр жа ног од 

26. ма ја до 3. ју на 2014. го ди не у Но вом Са ду, 
пред ста вље но је де вет пред ста ва у Се лек ци ји на-
ци о нал не дра ме и по зо ри шта. Глав ни про грам 
По зор ја отво рио је глу мац Не бој ша Ду га лић. У 
се лек ци ји Иго ра Бо јо ви ћа, у глав ном про гра му 
су би ла два Ну ши ће ва ко ма да, као и беч ка вер-
зи ја дра ме „Прин цип (Ма ли ми је овај гроб)” 
Би ља не Ср бља но вић. Уз беч ког „Прин ци па”, у 
ре жи ји Ми ха ла За да ре и из во ђе њу Ша у шпил-
ха у са, Се лек ци ја на ци о нал не дра ме и по зо ри-
шта об у хва ти ла је и Ну ши ће ве ко ма де „Го спо ђа 
ми ни стар ка”, у ре жи ји Та тја не Ман дић Ри го нат 
и из во ђе њу По зо ри шта „Бо шко Бу ха” из Бе о гра-
да, и „Ожа ло шће на по ро ди ца”, у ре жи ји Ни ко ле 
Пе ја ко ви ћа и из во ђе њу На род ног по зо ри шта Ре-
пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке. У се лек ци ји су би-
ли и  „Го спо ђа Ол га” Ми лу ти на Бо ји ћа, у ре жи ји 
Гор чи на Сто ја но ви ћа и из во ђе њу На род ног по зо-
ри шта Сом бор, „Нео план та”, пре ма ро ма ну Ла сла 
Ве ге ла, у ре жи ји Ан дра ша Ур ба на и про дук ци-
ји Но во сад ског по зо ри шта, као и „Ко шта на” Бо-
ри са ва Стан ко ви ћа, та ко ђе у ре жи ји Ур ба на и 
из во ђе њу На род ног по зо ри шта из Су бо ти це. У 
глав ном про гра му су би ле и пред ста ве „Би зар-
но” Жељ ка Ху ба ча, у ре жи ји Сне жа не Три шић и 
из во ђе њу На род ног по зо ри шта Бе о град, те „Тр-
пе ле” Ми ле не Де по ло и Бо ба на Скер ли ћа, ко-
ји пот пи су је и ре жи ју за тај ко мад Бе о град ског 
драм ског по зо ри шта. У част на гра ђе них, Град ско 
драм ско ка за ли ште „Га ве ла” из За гре ба из ве ло је 
пред ста ву „Зло чин и ка зна” ко ју је, пре ма исто-
и ме ном ро ма ну До сто јев ског, ре жи рао Злат ко 
Сви бен. По зор је је уста но вље но 1956. го ди не, у 
окви ру обе ле жа ва ња 150-го ди шњи це ро ђе ња и 
сто го ди шњи це смр ти ве ли ког срп ског ко ме ди-
о гра фа Јо ва на Сте ри је По по ви ћа. 

„Ве ли ки рат“ ви ђен 
очи ма срп ских пи са ца 
По во дом сто го ди шњи це Пр вог свет ског ра та, 

у Би бли о те ци гра да Бе о гра да 2. ју на 2014. го ди-
не при ре ђе на је из ло жба „Срп ска књи жев ност 
и Ве ли ки рат”. По став ку је отво рио пред сед ник 
Ср би је, То ми слав Ни ко лић. Из ло жба при ка зу-
је осо бе но сти срп ске књи жев но сти од 1914. до 
1918. го ди не и кроз жи вот и де ло на ших нај-
зна чај ни јих ства ра ла ца до ча ра ва фе но мен ра та. 
Пред ста вље ни су срп ски пи сци ко ји су уче ство-
ва ли у ра ту, би ло као вој ни ци на фрон ту или 
као ци ви ли ко ји пре ла зе Ал ба ни ју, гу бе до мо ве 
и сво је нај бли же. Осим њи хо ве „рат не би о гра-
фи је” при ка за ни су и из во ди из њи хо вих књи га. 
За хва љу ју ћи Срп ском би бли о фил ском дру штву, 
из ло же ни су ори ги нал ни при мер ци пе ри о ди ке 
из Пр вог свет ског ра та, као што су „Срп ске но ви-
не”, „Крф ски за бав ник”, „Књи жев ни југ”, „Рат ни 
днев ник”, „Ју го сло вен ски гла сник”. Ме ђу ори ги-
нал ним при мер ци ма рет ких књи га су „Исто ри-
ја но ве срп ске књи жев но сти” Јо ва на Скер ли ћа и 
књи га Иве Ћи пи ка „Из рат них да на”. 

Ноћ му зе ја 

Ма ни фе ста ци ја „Ноћ му зе ја”, 11. по ре ду, одр-
жа на је ши ром Ср би је 7. ју на 2014. го ди не. У Бе-
о гра ду вра та су отво ри ле 63 кул тур не уста но ве 
у ко ји ма се мо гло ви де ти ви ше од 70 по став ки, 
као и дру ги за ни мљи ви са др жа ји. Ве ли ку па-
жњу гра ђа на, као и ра ни јих го ди на, при ву као 
је Бе ли двор у ко јем је из ло же на ма ке та Ива на 
Ме штро ви ћа, Ви дов дан ски храм, ко ју до са да 

гле да о ци ни су има ли при ли ке да ви де. Гра ђа-
ни Бе о гра да су ра до зна ло раз гле да ли из ло жбу 
о Пр вом свет ском ра ту из жен ског угла у Ко на-
ку кне за Ми ло ша. Ар хив Вој во ди не је из ло жбом 
до ку ме на та, пла ка та и фо то гра фи ја по се ти о це 
во дио у по сле рат но дру штво со ци ја ли стич ке Ју-
го сла ви је и на нов на чин, кроз из ло жбу „Пра-
зни ци и кул ту ра се ћа ња”, осве тља вао фе но мен 
пра зни ка, али и скри ве не фраг мен те из по ли-
тич ке, дру штве не и кул тур не исто ри је др жа ве. 
Та ко ђе, Но во са ђа ни су има ли при ли ку да по-
гле да ју из ло жбу гра фич ког ди зај на Бра ти сла ва 
Ми лен ко ви ћа „Вре ме плов” Го ра на Ми тро ви ћа 
и де ла Ми ће По по ви ћа. У За ви чај ном му зе ју у 
Ја го ди ни, Ноћ му зе ја је би ла у зна ку из ло жбе 
„Ма на стир Ма на си ја - шест де це ни ја ис тра жи-
ва ња и за шти те”, чи јем је отва ра њу при су ство ва-
ло ви ше од сто ти ну љу ди. У Ћу при ји је у окви ру 
ове ма ни фе ста ци је одр жа но ви ше про гра ма, на 
ви ше одво је них ме ста. У то ку но ћи одр жан је и 
„Бал под ма ска ма” по све ћен по зо ри шту, као по-
др шка ожи вља ва њу по зо ри шта у Ћу при ји.

Мер мер и зву ци

Кул тур но ле то у Аран ђе лов цу би ло је у зна-
ку 49. смо тре умет но сти „Мер мер и зву ци”. Од 
5. ју ла до 5. сеп тем бра 2014. го ди не ма ни фе ста-

ци ју су обе ле жи ли број ни ли ков ни, му зич ки и 
књи жев ни про гра ми са уче сни ци ма из зе мље 
и ино стран ства. Је дин стве ном му зе ју скулп ту-
ра од бе лог мер ме ра на отво ре ном при до дат је 
рад бри тан ског скулп то ра Ри чар да Ди ко на „Из-
ме ђу нас”. То је ина че ње го во пр во ве ли ко де-
ло у ка ме ну, а на ста ло је на про шло го ди шњем 
Сим по зи ју му Бе ли Вен чац у Аран ђе лов цу. Се лек-
тор Сим по зи ју ма, Мр ђан Ба јић, ис ти че да је цео 
парк под Бу ку љом је дан еман ци па тор ски по тез. 
Умет ност ов де при па да сви ма и по зи ва љу де да 
гле да ју тра го ве ви зу ел ног ства ра ла штва ко ме и 
са ми при па да ју. Смо тру „Мер мер и зву ци” до са-
да је по се ти ло ви ше хи ља да ва ја ра, ке ра ми ча ра, 
књи жев ни ка, ре ди те ља, ком по зи то ра, кул тур них 
по сле ни ка са свих кон ти не на та. Ви со ки умет-
нич ки кри те ри ју ми у кре и ра њу сва ког про гра ма 
одр жа ли су ту је дин стве ну смо тру на Бал ка ну.

Ба зја шка по ве ља

Са вез Ср ба у Ру му ни ји ор га ни зо вао је од 15. 
до 19. ав гу ста 2014. го ди не ма ни фе ста ци ју „Да-
ни Пре о бра же ња Ср ба у Ру му ни ји”. Ово је би ло 
већ два де сет пр ви пут да се ор га ни зу је ова пре-
вас ход но кул тур на и ду хов на ма ни фе ста ци ја, а 
уче сни ци про гра ма су пи сци, пе сни ци, ли ков-
ни умет ни ци и кул тур но-умет нич ка дру штва из 
ра се ја ња и ма ти це. Ве ли ка Ба зја шка по ве ља ове 
го ди не до де ље на је пе сни ку, те о ре ти ча ру, књи-
жев ном исто ри ча ру, уни вер зи тет ском про фе-
со ру и уред ни ку, пред сед ни ку Ма ти це срп ске, 
Ива ну Не гри шор цу, за вред но пе снич ко де ло и 
це ло ку пан до при нос срп ској књи жев но сти, као 
и за до при нос чу ва њу и бо га ће њу срп ске кул тур-
не и ду хов не ба шти не на свим срп ским је зич-
ким про сто ри ма.

Ну ши ћи ја да

Од 29. ав гу ста 2014. го ди не у Ива њи ци је одр-
жан пра зник ху мо ра и ве се ља обо јен па жљи во 
ода бра ним кул тур ним и за бав ним про гра мом, а 
све у зна ку Бра ни сла ва Ну ши ћа. У ма ни ру вре-
ме на у ко јем је жи вео наш ве ли ки ко ме ди о граф, 
глум ци Сер геј Три фу но вић и Ми лан Ми ло са вље-
вић отво ри ли су тро днев но дру же ње. Да Ну шић 
ни ка да ни је био жи вљи не го да нас, по твр ди ли су 

ци та ти из ње го-
вих мно го број них 
де ла ко ји су из-
но ва за жи ве ли у 
гра ду на Мо ра ви-
ци. Цен трал на те-
ма ово го ди шњег 
фе сти ва ла би ла 
је 150 го ди на од 
ро ђе ња на сме-
ја ног кри ти ча-
ра дру штва ко ји 
је ус пео да осен-
чи све ма не и по-
ро ке ов да шњих 
љу ди. Че ти ри об-
но вље не „Ну ши-
ћи ја де”, ко је су 
до са да одр жа не, 
оства ри ле су из у-
зе тан успех.  

43. Бран ко во ко ло

У чу ве ној Кар ло вач кој гим на зи ји у Срем ским 
Кар лов ци ма, 5. сеп тем бра 2014. го ди не, бе се дом 
књи жев ни ка Ми ло ва на Ви те зо ви ћа о Бран ку 
Ра ди че ви ћу, све ча но је отво ре но 43. „Бран ко во 
ко ло”. У су бо ту, 6. сеп тем бра, уру че на је пре сти-
жна на гра да „Стра жи ло во”, ко ја је рав но прав но 
при па ла Ва лен ти ни Ми ла чић за збир ку лир-
ских за пи са и пе са ма Ка ми до ка ме на, и Ма-
ри ји Сло бо ди за сту ди ју Пе сма у пе сми Бран ка 
Ра ди че ви ћа. Спе ци јал на на гра да за нај бо љи пе-
снич ки пр ве нац при па ла је Ан дреи Бе а ти Би цок 
за књи гу пе са ма На се ља ва ње пра зни не и Ма ри ји 
Пр го ме ља за збир ку по е зи је Ал тер его. Ди пло ме 
са фи гу ром Бран ка Ра ди че ви ћа на Стра жи ло ву 
до бит ни ца ма је уру чио Не над Гру ји чић, ди рек-
тор Бран ко вог ко ла. 

Дан Бе о град ског 
уни вер зи те та
Уни вер зи тет у Бе о гра ду, 13. сеп тем бра 2014. 

го ди не, обе ле жио је свој дан и 203 го ди не по-
сто ја ња и успе шног ра да. Као Дан Бе о град ског 

уни вер зи те та про сла вља се 13. сеп тем бар, ка да 
је 1808. го ди не по че ла на ста ва на Ви со кој шко-
ли ко ју је у Бе о гра ду осно вао је дан од нај ве ћих 
срп ских про све ти те ља До си теј Об ра до вић. Бе-
о град ски уни вер зи тет сва ке го ди не упи ше око 
15.000 бру цо ша, а укуп но има око 90.000 сту де-
на та на 31 фа кул те ту. Сту ден ти ма пре да је око 
5.000 на став ни ка и са рад ни ка. Уни вер зи тет има 
и 11 на уч них ин сти ту та на ко ји ма је за по сле-
но још око 1.500 струч ња ка. Дан Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду обе ле жен је све ча ном ака де ми јом у 
Рек то ра ту, уз при су ство пред став ни ка Вла де и 
ди пло мат ског ко ра.

Су срет пи са ца

У На род ној би бли о те ци Ср би је 17. сеп тем бра 
2014. го ди не све ча но је отво рен 51. Бе о град ски 
ме ђу на род ни су срет књи жев ни ка, ко ји је тра-
јао до 22. сеп тем бра. Скуп је отво рио пред сед-
ник Удру же ња књи жев ни ка Ср би је, Ра до мир 
Ан дрић Ро ко. Ово го ди шњи су сре ти по све ће ни 
су обе ле жа ва њу 450. го ди шњи це ро ђе ња Ви ље-
ма Шек спи ра, 200. го ди шњи це ро ђе ња Ми ха и ла 
Љер мон то ва, 150. го ди шњи це смр ти Ву ка Ка ра-

џи ћа, за тим 150 го ди на од ро ђе ња Бра ни сла ва 
Ну ши ћа, јед ном ве ку од смр ти Јо ва на Скер ли-
ћа, 100. го ди шњи ци ро ђе ња Ери ха Ко ша и 80. 
го ди шњи ци ро ђе ња Бран ка Миљ ко ви ћа. Ме ђу-
на род ни су срет књи жев ни ка чи ни ли су окру гли 
сто ло ви, пе снич ке ве че ри и оби ла сци ви ше гра-
до ва у Ср би ји. 

48. Би теф

Бе о град ски ин тер на ци о нал ни те а тар ски фе-
сти вал – Би теф, одр жан је у Бе о гра ду и Но вом 
Са ду од 20. до 30. сеп тем бра, под ге слом „Про-
шлост је са да”. То ком тра ја ња фе сти ва ла пред-
ста ви ло се 13 по зо ри шних тру па из це ле Евро пе. 
За раз ли ку од прет ход них го ди на, Би теф је ове 
го ди не био те мат ски од ре ђе ни ји, с об зи ром на 
то да се не ко ли ко пред ста ва ба ви ле те мом Ве-
ли ког ра та, ко ји је био и по ла зи ште за ово го-
ди шњу се лек ци ју. Отво рен је пред ста вом „А где 
је ре во лу ци ја, сто ко?” хр ват ског ауто ра Бо ру та 
Ше па ро ви ћа, а то ком тра ја ња фе сти ва ла по се-
ти о ци су мо гли да ви де пред ста ве два ис так ну та 
европ ска ства ра о ца: „(А)по ло ниа” пољ ског ре-
жи се ра Кжи што фа Вар ли ков ског и „Фронт” не-
мач ког ре ди те ља Лу ка Пер се ва ла. По ред њих, 
на про гра му фе сти ва ла се на ла зи ло и не ко ли ко 
до ма ћих пред ста ва, по пут „Зма је у би це” ЈДП-а, 
„Ма ли ми је ово гроб” у про дук ци ји Би те фа и 
по тек сту Би ља не Ср бља но вић, „Гроб ни ца за Бо-
ри са Да ви до ви ча” по ро ма ну Да ни ла Ки ша, као 
и не ко ли ко пред ста ва у из во ђе њу по зо ри шних 
тру па из Ли тва ни је, Швај цар ске, Не мач ке, Сло-
ве ни је и Хр ват ске. 

Је вре мо вац

По во дом да на Би о ло шког фа кул те та у Бе о гра-
ду, 3. ок то бра 2014. го ди не, све ча но су за ме ди је 
отво ре на вра та Бо та нич ке ба ште „Је вре мо вац”. 
На кон ско ро две го ди не ре кон струк ци је по се ти-
о ци су мо гли да ви де ка ко са да из гле да ју ве ли ки 
и ма ли ста кле нац и пре у ре ђен врт. Ста кле ник, 
ко ји је по диг нут још 1892. го ди не, у то ку ре кон-
струк ци је је био сру шен и на ње го вом ме сту 
из гра ђе на је но ва ста кле на ба шта ко ја из гле-
да иден тич но као ста ра, али има ин ста ли ра ну 
нај са вре ме ни ју опре му ко ја ће омо гу ћи ти бо ље 
ста ни ште за биљ ке. У ста кле ни ку је већ по ста-
вље на из ло жба би ља ка и већ има их ви ше од 
хи ља ду вр ста: ег зо тич них, троп ских и пу стињ-
ских. По ред ста кле ни ка, пре у ре ђен је и спољ ни 
део Бо та нич ке ба ште. 

Бе о град ска 
фил хар мо ни ја у САД

Бе о град ска фил хар мо ни ја је по чет ком ок то-
бра ове го ди не по че ла сво ју пр ву пре ко о ке ан-
ску тур не ју кон цер том у Сим фо ниј ском цен тру 
у Чи ка гу, до му Чи ка шког сим фо ниј ског ор ке-
стра, чи ји је му зич ки ди рек тор слав ни ди ри гент 
Ри кар до Му ти. Пу на са ла и ра до зна ла пу бли ка 
то пло су до че ка ли Бе о град ску фил хар мо ни ју, 
ње ног ше фа – ди ри ген та Му ха ја Тан га, а по себ-
но чу ве ног ба ри то на Жељ ка Лу чи ћа. Фил хар мо-
ни ча ри су умар ши ра ли на аме рич ку му зич ку 
сце ну отво рив ши кон церт Сло вен ским мар шем 
Пе тра Или ча Чај ков ског, да би кроз два са та му-
зи ци ра ња по ди гли це лу дво ра ну на но ге. Фил-
хар мо ни ја је по кло ни ла пу бли ци још је дан 
марш на бис, и то онај на Дри ни, Ста ни сла ва 
Би нич ког, ко ји је пу бли ка по здра ви ла сна жним 
апла у ди ра њем.  

46. Бе мус

Јед на од нај ве ћих град ских ма ни фе ста ци ја, 
Бе о град ске му зич ке све ча но сти, 46. по ре ду, одр-
жа не су од 20. ок то бра до 1. но вем бра 2014. Бе-
мус је све ча но отво рен кон цер том чу ве ног хо ра 
Глин ка у Са ва цен тру. Умет нич ки ди рек тор Бе-
му са, углед ни срп ски ком по зи тор и про фе сор 
Фа кул те та му зич ке умет но сти Све ти слав Бо жић 
ре као је да су три тач ке осло нац про гра ма 46. Бе-
му са: сто го ди на од Ве ли ког ра та, сто го ди шњи ца 
смр ти Сте ва на Мо крањ ца и три де се то го ди шњи-
ца смр ти Ва си ли ја Мо крањ ца и Мар ка Тај че ви-
ћа. До дао је да ће пи ја ни ста Алек сан дар Син чук, 
из ван ре дан, ве ли ки мај стор ру ско-мо сков ске пи-
ја ни стич ке шко ле, за јед но ве че од сви ра ти два 
ре мек де ла свет ске ли те ра ту ре: дру ги и тре ћи 

кон церт Сер ге ја Рах ма њи но ва. Ру ски ви о лон че-
ли ста, ди ри гент, пи ја ни ста и пе да гог Алек сан дар 
Ру дин на со ли стич ком кон цер ту из вео је де ла Јо-
ха на Се ба сти ја на Ба ха. На отва ра њу 46. Бе му са, 
по ред слав ног ру ског хо ра, на сту пи ли су и Хор 
и Сим фо ниј ски ор ке стар РТС-а са ди ри ген том 
Бо ја ном Су ђи ћем. У Ко лар че вој за ду жби ни Хор 
РТС-а и ди ри гент Бо јан Су ђић одр жа ли су це ло-
ве чер њи кон церт ни омаж Мо крањ цу на ко ме су 
из ве ли ре мек де ла ду хов не и све тов не му зи ке 
за чет ни ка срп ске му зич ке кул ту ре и му зич ког 
обра зо ва ња у Ср би ји. На Бе му су су на сту пи ли 
и про фе со ри, са рад ни ци и сту ден ти Фа кул те та 
му зич ке умет но сти, ко ји су из во ди ли ком по зи-
ци је два углед на, чу ве на про фе со ра ФМУ, Мар-
ка Тај че ви ћа и Ва си ли ја Мо крањ ца. 

По зо ри шни да ни 
„Јо а ким Ву јић” 

Пред ста вом „Га леб” Ан то на Че хо ва, у из во ђе-
њу ан сам бла На род ног по зо ри шта у Ле сков цу, 
28. сеп тем бра отво рен је 50. Фе сти вал про фе си-
о нал них по зо ри шта Ср би је „Јо а ким Ву јић”. До 4. 
ок то бра Ле сков ча ни су има ли при ли ке да ви де 
се дам ве чер њих и пет деч јих пред ста ва из се дам 
гра до ва Ср би је, као и две пред ста ве ван кон ку-
рен ци је. Отва ра ју ћи фе сти вал, гра до на чел ник 
Ле сков ца Го ран Цве та но вић под се тио је на ду гу 
тра ди ци ју и бо гат по зо ри шни жи вот у Ле сков-
цу, чи је ће На род но по зо ри ште 2016. обе ле жи ти 
120 го ди на ра да. 

 При ре ди ла Ка та ри на г. са вић

музеј војводине

бо та нич ка ба шта „је вре мо вац” у београду

јоаким вујић

бра ни сла в ну ши ћ на 
фотографији милана 
јовановића, 1904.

„из ме ђу нас”, рад ри чар да ди ко на

наступ у сим фо ниј ском цен тру у чи ка гу

учесници 51. бе о град ског ме ђу на род ног 
су срета књи жев ни ка
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Учитељ основне школе треба 
да има много врлина, па да се 
тек онда може назвати 
правим и истинским 
учитељем

Ј
ок сим Мар ко вић, отац пе сни ки ње Да-
ни це Мар ко вић, ни је био оби чан чо-
век. Ни је био ни оби чан учи тељ. До бро 
обра зо ван, пи смен и на чи тан, имао је 
за ни мљив и уз бу дљив жи вот ни пут, али 

и крат ко тра јан. Ро ђен је 5. но вем бра 1851. го-
ди не у се лу Не гри со ри код Чач ка, а умро 1888. 
го ди не. По жи вео је са мо 36 го ди на. 

У слу жби је про вео 10 го ди на. У Ар хи ву Ми-
ни стар ства про све те Ср би је на ла зи се не ко ли ко 
вр ло за ни мљи вих и вр ло спе ци фич них до ку ме-
на та ко ји от кри ва ју и осли ка ва ју Јок си мов при-
лич но тр но вит жи вот ни пут, али и вре ме у ко ме 
је жи вео и ра дио. У ње му се на ла зи оби ље по-
да та ка о Јок си му Мар ко ви ћу, чи та ва сту ди ја о 
учи тељ ском за ни ма њу, о ње го вим вр ли на ма и 
ма на ма, ле по та ма и те шко ћа ма и све о бу хват ној 
и уни вер зал ној лич но сти учи те ља.

Сам Јок сим Мар ко вић је за пи сао да учи тељ 
основ не шко ле тре ба да има мло го вр ли на, па 
да се тек он да мо же на зва ти пра вим и истин
ским учи те љем. Ис ку сио сам, ис ти че Мар ко вић, 
да учи те љу по тре бу је во ље, по тре бу је ду ра шно
сти, до сљед но сти, скром но сти, пра вич но сти, 
зби ље и си ја сет ови ма слич них вр ли на; а осем 
ово га ну жно му је да има до вољ но ре ал но га и ме
тод ско га зна ња, па тек он да да мо же учи ти као 
што ва ља де цу, ко ја му се по ве ра ва ју, и да тек 
он да мо же вас пи та ва ти не ви на ма ла ство ре

ња, ко ја ро ди те љи пре да ју учи те љу. Учи тељ мо
ра да бу де исто рик, ва љан ра чун џи ја, фи зи чар, 
ђе о граф, хе ми чар, тех но лог, по љо при вред ник, 
при род њак, ли те ра тор, ети мо лог, ве штак у оп
ште, да бе се ди, да пе ва, да де кла му је, да по ред 
ду ше уме да раз ви ја и те ло итд.; и по ред све га 
то га, он мо ра све сво је зна ње да укра си ме тод
ском ве шти ном, па тек он да да ула зи у шко лу, 
и он да је бла го слов ту. Од све га ово га, ја сам, за 
вре ме сво га пр во га учи те ље ва ња, имао не што 
ма ло.

Ка да ово пи ше Јок си му је 27 го ди на, а он пи-
ше зре ло и ар гу мен то ва но, искре но и струч но, 
као да су иза ње га мно го број не го ди не слу жбе. 
У том ду ху и свом ста ро сном до бу Јок сим пи ше 
сво је „жи ти је” и мо ли за по ста вље ње у учи тељ-
ску слу жбу – тра жи Бе о град, Сме де ре во, По жа-
ре вац или бар Аран ђе ло вац, а раз ло ге де таљ но 
об ја шња ва: 

„У ва ро ши ма се до би ја увек по је дан, а нај ви-
ше два раз ре да, а ти ме се да је учи те љу ко ји пр-
ви пут по чи ње свој рад мо гућ но сти и вре ме на 
да про у ча ва шко лу и њен жи вот, да по пра вља 
сво је по гре шке у ра ду, да тра жи узро ке рђа вим 
по сле ди ца ма сво га ра да, ако их имао бу де, уоп-
ште, да се уса вр ша ва у сво ме по слу, док је свеж 
и млад, док је то ме вре ме.

Да би се чо век мо гао уса вр ша ва ти, по треб но 
му је да се оба ве шта ва пу тем ко ре спон ден ци је 
са љу ди ма ко ји су од ње га са вр ше ни ји, а по треб-
но му је и књи га, ко је он мо же бр зо до ба ви ти 
са мо он да кад му је по шта при ру ци, као што је 
слу чај по ва ро ши ма. 

По зна то је да школ ске оп шти не по ва ро ши ма 
снаб де ва ју сво је шко ле бо ље сред стви ма, а ти ме 
се отва ра по ље мла дом учи те љу за ње го во уса вр-
ша ва ње, јер су сред ства у сва че му, па и у на ста-
ви, та ко нео п ход на ну жност, као што је ва здух 
ну жност за оп ста нак чо ве чи јег жи во та. 

По ва ро ши ма се обич но на ла зи књи жни ца ма 
ка квог за во да – гим на зи је или чи та о ни це, а то 

је нео це њи ва по моћ сва ком чо ве ку, ко ји има во-
ље да на ста ви сво је ум но и мо рал но обра зо ва-
ње, на осно ву оно га што га је у шко ли за до био, 
а на ро чи то је та по моћ ва жна за учи те ља, с об-
зи ром на ње го ву на гра ду. 

Сва ко ме је по зна то да учи те љи на бо љим ме-
сти ма има ју ви ше во ље за рад”, ка же на кра ју 
Јок сим Мар ко вић. 

У слу ча ју да не мо гу оне тра же не ва ро ши, бу-
ду ћи учи тељ мо ли ова се ла: Чу мић, Ла по во и ва-
ро ши цу Ра чу ( у окру гу Кра гу је вач ком); Ве ли ко 
Ораш је, Са ра ор це, Се ле вац или Ку са дак (округ 
Сме де рев ски), нај ве ро ват ни је јер се на ла зе на 
пру зи или не да ле ко, што је у оно вре ме би ло ве-
о ма бит но. По сле не ко ли ко да на, по ста вљен је 
за при вре ме ног учи те ља III и IV раз ре да шко-
ле ча чан ске (да кле, ни јед но од оних ли ци ти ра-
них ме ста!). 

П
ро шле су две школ ске го ди не и 
Јок сим Мар ко вић пи ше На чел-
ству окру га Ча чан ског о усло ви-
ма ра да. Ни је то жал ба због ве-
ли ког бро ја уче ни ка (два спо је-

на оде ље ња и 72 уче ни ка), на те шко ће ра да 
под ова квим усло ви ма, на не при ме рен про-
стор (је дан ло кал). Ов де ни је у пи та њу учи-
тељ, ње го ва ег зи стен ци ја и здра вље (ма да се 
здра вљем Ј. М. не мо же по хва ли ти). У пи та њу 
је мно го озбиљ ни ји про блем, у пи та њу су де-
ца, ђа ци! У пи та њу су усло ви ра да. 

„Ка ква не пра вил ност, ка кво не до ра зу ме ва ње, 
ка ква иро ни ја? Од бор пра ви кров на ди ре ци ма, 
а ка мо те мељ, ка мо зи до ви? Ме ни је до и ста чу до, 
од ку да је од бор про на шао та кву из ми шљо ти ну 
да ја не мо гу да учим ђа ке за то што их је мло го, 
кад су мо ји раз ло зи са свим дру ге при ро де и кад 
се они ме не са мо га ни ма ло не ти чу. Да бих лак-
ше ис пра вио ово на ка рад но ми шље ње, он да ми 
ни је дру ге не го да за мо лим на чел ство да оно са-

оп шти су ду оп штин ском, а овај од бо ру, дa ја при-
ста јем да се сва че ти ри раз ре да основ не шко ле 
спо је ујед но и да им ја бу дем учи тељ. Ја на ово 
при ста јем не за то што је мо гу ће да сва че ти ри 
раз ре да бу ду у јед но, не го за то што ја ту не бих 
ни шта из гу био, а де цу не ка им бог спа се.” 

Он пи ше вр ло сли ко ви то и ар гу мен то ва но, 
да ју ћи ско ро сту ди ју о хи ги јен ским и ме тод-
ским усло ви ма у шко ли. Го во ре ћи о хи ги јен-
ским раз ло зи ма, го во ри о ква драт ном про сто ру 
(ко ли ко ква дра та про сто ра на јед ног ђа ка), вен-
ти ла ци ји (ко ли ко та зе ва зду ха на је дан сат) и 
ку бич ном про сто ру по уоби ча је ној гру пи ђа ка. 
Обра зо ван и ин фор ми сан, он пи ше о усло ви ма 
ра да у про све ти са вре ме не Евро пе, о ко ји ма, 
пи та ње је да ли се и да нас, по сле век и че тврт, 
во ди ра чу на.

Ме ђу тим, Јок си мо во пи смо у Чач ку (у оп шти-
ни и су ду) схва ће но је по гре шно, па је про из ве ло 
не же ље ни ефе кат: не ула зе у су шти ну пи са ња, 
не го не ги ра ју ло ше усло ве и ис ти чу не мо гућ-
ност но вог рад ног ме ста, од но сно тра же раз-
ре ше ње или пре ме штај учи те љев. Из гле да да 
сви ма ви ше од го ва ра не рад и ја ва шлук, а раз-
ло зи су ве ро ват но и по ли тич ке при ро де. Раз ре-
ше ње овог про бле ма убр зо је сти гло из Бе о гра да: 
да се раз ре ди III и IV у Чач ку раз дво је, а учи тељ 
за III раз ред ће би ти по ста вљен. Јок сим Мар ко-
вић је по ста вљен за учи те ља I раз ре да му шке 
основ не шко ле у Гор њем Ми ла нов цу.  

Већ де цем бра 1880. го ди не Јок сим Мар ко вић 
је по ста вљен за учи те ља у Бе о гра ду! Че ка ју га I 
раз ред Основ не му шке шко ле код Са бор не цр кве 
и III раз ред Основ не му шке шко ле Ћа лиј ске. 

Про шле су три го ди не и Јок сим је по ста вљен 
за упра ви те ља му шке и жен ске шко ле на Дор ћо-
лу и на Ћа ли ја ма. Ме ђу тим, убр зо пи ше да због 
здрав стве них раз ло га не мо же вр ши ти ову ду-
жност, па је по но во по ста вљен за учи те ља Те ра-
зиј ске шко ле III раз ре да код Са бор не цр кве

По сле шест го ди на учи тељ ске слу жбе, ов де се 
за вр ша ва Јок си мов учи тељ ски пут. На ру ше ног 
здра вља, са ту бер ку ло зом у плу ћи ма, Ука зом 
Ње го вог ве ли чан ства кра ља Ми ла на по ста вљен 
је за пи са ра пр ве кла се Ми ни стар ства про све те 
и Цр кве них по сло ва.

По сле ве дрих и срећ них да на, смрт је за ку-
ца ла на вра та ове мла де и успе шне по ро ди це. 
Јок сим Ст. Мар ко вић је умро 15. ок то бра 1888, у 
36. го ди ни, нај ве ро ват ни је од ту бер ку ло зе. Удо-
ви ца Ми ле ва Ј. Ст. Мар ко ви ћа оста ла је да жи ви 
у Бе о гра ду на Па ли лу ли, са две кће ри, Да ни-
цом (де вет го ди на) и Љу би цом (осам го ди на) и 
скром ном пен зи јом. 

 Бран ка ра до ва но вић

(Цветин Милун 
Васић: „За отаџбину 
пали непобеђени“; 
издање аутора, 
Шабац, 2014)

И
сто ри ја срп ског на ро-
да у два ми ну ла ве ка 
за бе ле жи ла је мно га 
стра да ња и ра то ва ња. 
По че так де вет на е стог 

ве ка про те као је у зна ку на род них 
уста на ка ко ји су, нај пре, има ли ка-
рак тер спон та не по бу не про тив да-
хиј ске ти ра ни је да би, ка сни је, ово 
уста ла штво по при ми ло обе леж ја 
бор бе за на ци о нал но осло бо ђе ње 
од пе то ве ков ног тур ског роп ства, 
од но сно бор бе за вас по ста вља ње 
срп ске др жав но сти и те ри то ри јал-
но оме ђа ва ње Кне же ви не и Кра ље-
ви не Ср би је.

Ни је дан од тих ра то ва ни је мо гао 
про ћи без уче шћа Ја дра на. За јед но са 
сво јом са бра ћом из дру гих срп ских 
кра је ва ги ну ли су Ја дра ни у Ку ма нов-
ској би ци 1912, у бор ба ма за осло бо-
ђе ње Би то ља, Дра ча и Ље ша, Ска дра и 
Ме до ве, на Бре гал ни ци 1913. го ди не, 
на свом ја дар ском тлу, на ра ђев ским, 
азбу ко вач ким и ва љев ским пла ни на-
ма 1914, на Со лун ском фрон ту... Јед на 
на род на из овог кра ја ка же: „Кад по-
ги не вој ник, ро ди се зве зда”.

За то је, ваљ да, не бо над Ја дром та ко 
озве зда но!

Ви ше од по ло ви не књи ге За отаџ
би ну па ли не по бе ђе ни чи не спи ско ви 
са име ни ма по стра да лих Ја дра на у вр-
тло гу бал кан ских ра то ва и Пр вог свет-
ског ра та, из два де сет јед не оп шти не 
ко је су 1930. го ди не функ ци о ни са ле 
као ад ми ни стра тив но по ли тич ке је ди-
ни це у сре зу Ја дран ском у ба но ви ни 
Дрин ској. На спи ско ви ма са зва нич-
ним по да ци ма о бро ју по ги ну лих, ове-
ре ним пе ча ти ма оп штин ских су до ва, 
укљу чу ју ћи ту и Дво рач ку и Бо рин ску 
оп шти ну, по хра ње ним у Вој но и сто-
риј ском ин сти ту ту у Бе о гра ду – ре ги-
стро ва но је 2.887 име на. 

До пун ским ис тра жи ва њем и уви-
дом у не ке дру ге из во ре (об ја вље не 
хро ни ке и мо но гра фи је ја дар ских се-
ла, са чу ва не ма тич не књи ге умр лих, 
се о ска спо мен-обе леж ја са укле са ним 
име ни ма из ги ну лих, по је ди нач ни 
спо ме ни ци на се о ским гро бљи ма и у 
цр кве ним пор та ма, об ја вље не књи-
ге мр Ми ли са ва Се ку ли ћа, ге не ра ла 
у пен зи ји) – аутор је до шао до још 295 
но вих име на. 

Ме ђу тим, ни број од 3.182 жр тве два 
бал кан ска и Ве ли ког ра та, Ва сић не 
сма тра ко нач ним и на во ди 
увер љи ве раз ло ге за то. 

Име ни ма из ги ну лих по чет-
ком два де се тог ве ка прет хо де 
име на Ја дра на ко ји су из ги ну-
ли у отаџ бин ским ра то ви ма 
то ком де вет на е стог сто ле ћа: у 
„устан ку слав ног Ка ра ђор ђа”, 
„при за у зи ма њу под рин ског 
окру га 1833”, у Срп ско-тур-
ском (1876) и Срп ско-бу гар-
ском ра ту (1885). Овај не ве лик 
али дра го цен спи сак – устро-
јен 1904. го ди не по во дом 
обе ле жа ва ња сто го ди шњи це 
Ка ра ђор ђе ве бу не – отр гао је 
од за бо ра ва још 87 име на.

Има ју ћи у ви ду чо ве ко ву 
под све сну на ду да се на не-
ки на чин и у не ком об ли ку 
мо гу пре ко ра чи ти гра ни це 
фи зич ког тра ја ња и одав но 
по зна ту исти ну да је за бо рав 
си но ним за дру гу и ко нач ну 
смрт – Цве тин Ми лун Ва сић 
је, пре три-че ти ри го ди не, за-
по чео бит ку за ове ко ве че ње 
сво јих зе мља ка из ги ну лих 
у во је ва њи ма за сло бо ду од 
1912. до 1918.

Ср би су у от по ру астро у гар-
ским за во је ва чи ма на то пи ли 
сво јом кр вљу Цер, Ви до је ви цу, 
Гу че во, Мач ков ка мен, Бо би ју, 
Ма љен, Су во бор и Ра јац, та ко 
да „од та да” – ка ко ре че вла ди ка ша-
бач ки Јо ван Ве ли ми ро вић – „не ра сте 
на њи ма обич но жи то, не го ра сте осве-
ће но ко љи во”. А сво ју на дах ну ту бе се-
ду из го во ре ну на па ра сто су цер ским 
ју на ци ма, ко ја, у крај њем, го во ри и о 
све то сти срп ске зе мље, за вр ша ва ре-
чи ма: „Све те жр тве упи са не су у Књи-
гу жи во та на не бе си ма”.

Не бе са су ви со ко и да ле ко, а зе мља 
по ро зна и под ло жна ме на ма. По рав-
на ва ју се хум ке рат ни ка и не ви них 
жр та ва ко ји ма је за се ја на. Бле де и 
ру и ни ра ју се сло ва на ка ме ним спо-
мен-обе леж ји ма. Кр сто ви ис пред њих 
су одав но ис тру ле ли. Гро би шта, ог њи-
шта и ку ћи шта за ра ста ју у ко ров  и 
вр зи не. 

„Вре ме зем но и суд би на људ ска” 
по сле свих ра то ва и бро до ло ма упу-
ћи ва ли су пре жи ве ле на бри гу за оп-
ста нак не ја чи, на бор бу за по ди за ње и 

по прав ку по ру ше ног и пре ва зи ла же-
ње бе де, си ро ма штва и дру гих по сле-
ди ца рат не по ша сти. Жи вот се ста ра о 
жи ви ма! За упо ко је не је оста јао по не-
ки уз дах, по не ка во шта ни ца, по не ки 
ма ни фе ста ци о ни по мен или по не ки 
све чар ски скуп. 

Обе ле жа ва ње сто го ди шњи це по чет-
ка Ве ли ког ра та је рет ка при ли ка да 

се из ги ну лим пре ци ма на озби љан и 
до сто јан ствен на чин оду жи мо. Ми лун 
Ва сић је схва тио да је по след њи час да 
се ови „му че ни ци” и „све ци” – ка ко их 
на зи ва по чив ши вла ди ка Јо ван – упи-
шу и у књи ге зе маљ ске и ни је жа лио 
тру да да ту људ ску, па три от ску и хри-
шћан ску ду жност ис пу ни!

И да ова књи га не са др жи ни шта 
ви ше од ових 3.269 име на, би ла би и 
те ка ко вред на об ја вљи ва ња, а труд 
Ми лу на Ва си ћа до сто јан по себ ног по-
што ва ња. Ме ђу тим, аутор ју је опле-

ме нио и обо га тио и дру гим 
са др жа ји ма. У њој на ла зи мо 
и за пи се о „срп ским ви те зо-
ви ма ја дар ских ко ре на”, о но-
си о ци ма Ал бан ске спо ме ни це 
и но си о ци ма ви со ких вој них 
од ли ко ва ња за хра брост, рат-
не под ви ге и вој нич ке вр ли не, 
као и гра ђан ске би о гра фи је 
„ју на ка у опан ци ма” (ка ко је 
Еко д Па ри на звао срп ске рат-
ни ке) из два де се так ја дар ских 
се ла – Гор њих и До њих Не де-
љи це, Гор њег и До њег До бри-
ћа, обе Ле шни це, из Ло зни це 
и Воћ ња ка, Тр бу шни це и Ко-
ви ља че, Ри ба ри це, Ја ре би ца, 
Ру ња на и Ко зја ка, Чо ке ши не 
и Те ке ри ша, По ми ја че – ме-
ђу ко ји ма ће мно ги чи та о ци 
пре по зна ти и сво је ди рект не 
прет ке.

О рат ним опе ра ци ја ма у Ја-
дру 1914, и њи хо вим по сле ди-
ца ма, књи га го во ри ус пут но, 
не ко ли ким из ве шта ји ма пре-
не тим из днев ног ли ста По
ли ти ка чи ји су се ре пор те ри 
„свим си ла ма тру ди ли да до-
пру до сва ког се ла у Под ри њу, 
до сва ког ме ста где су се од ви-
ја ле кр ва ве бор бе, или не при-
ја тељ ски зло чи ни”.

     Пор трет Бо жи да ра Ђер-
ма но ви ћа Ђе ре, об ја вљен у 

Гла су ју го сло вен ске омла ди не 1934. 
Го ди не, и Ђе ри ни члан ци у не ко ли ко 
бро је ва крф ских Срп ских но ви на и со-
лун ске Прав де, као и од лом ци из ње-
го ве књи ге НЕ У ЛЕП ША НЕ ИСТИ НЕ, не 
ле ги ти ми шу овог рат ни ка и пи сца – 
по ре клом из гор њег Ја дра – са мо као 
ин кар на ци ју жи вот ног ис ку ства и на-
род не му дро сти, већ от кри ва ју ка ко се, 

још у де тињ ству јед ног по ко ље ња, ге-
не ри са ла и на го ми ла ва ла она жи вот-
на енер ги ја, она фи зич ка и мо рал на 
сна га ко ја ће Ср би ји у Ве ли ком ра ту 
омо гу ћи ти да вас кр сне из пе пе ла. 

Ни је Ми лун Ва сић за бо ра вио ни 
оне из ван Под ри ња ко ји су у љу тим 
окр ша ји ма оста ви ли сво је ко сти на 
цер ским об рон ци ма, по пут др Вла ди-
ми ра Га ра ша ни на и Ста шка Сон дер-
ма је ра, нај мла ђег бор ца по ги ну лог у 
Цер ској би ци. 

П
о себ ну дра го це ност у 
овој књи зи пред ста-
вља ју при че и анег до-
те о до га ђа ји ма из Пр-
вог свет ског ра та ко је 

су се у усме ном об ли ку пре но си ле 
из ге не ра ци је у ге не ра ци ју, а го во-
ре о жи во ту под оку па ци јом, бе жа-
ни ја ма, му ка ма пре жи вља ва ња и 
на фрон ту, и на мар шу, и у по за ди-
ни а ко је је Ми лун Ва сић ис при чао 
са се би свој стве ним шар мом. Ту је 
и је дан број пе са ма са истом те ма-
ти ком, по чев од оних на род них, ре-
грут ских, на ста лих на по чет ку ра-
та („Био ре ко да ме же ни ба бо/сад 
иде мо да нас же ни Шва бо”) или при 
свр шет ку ра та („При па зи се до бро 
Сте ва ни ја/Франц од ла зи, Сте ван ти 
до ла зи”) и умет нич ких пе са ма Сло-
бо да на Жи во ји но ви ћа, Јан ка Ту фег-
џи ћа и пе са ма Пе тра Пе тро ви ћа, 
пе сни ка са да шњег и ов да шњег.

Књи га са др жи и за пи се о по се ти 
кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа 
Ује ди ни те ља Под ри њу, при се ћа ња 
Ја дра на на ње го ву по ги би ју у Мар се-
ју и за пи се о по ди за њу ме мо ри јал ног 
ком плек са у Те ке ри шу и спо мен-обе-
леж ја у ја дар ским се ли ма ко ји ма су 
се отаџ би на и по том ци оду жи ва ли 
па лим рат ни ци ма и пре ци ма.

Ова књи га, чи ји је са др жај илу стро-
ван оби љем фо то гра фи ја, је сте књи га 
о обич ним љу ди ма, о тзв. ма лом чо ве-
ку, ко ји углав ном ни је био кре а тор ма-
ги страл них то ко ва исто ри је али је био 
не за мен љи ви из вр ши лац исто риј ске 
во ље, књи га о чо ве ку ко ји ни је ра то-
вао за чи но ве, бо гат ство и сла ву, већ 
да у јед ном апо ка лип тич ном тре нут-
ку са чу ва дом, гла ву и образ. 

 Ми ло ван М. ра ди во је вић

САЧУВАНО ОД ЗАБОРАВА

Учитељски пут Јоксима 
Марковића

ЈОШ ЈЕДАН ДОПРИНОС ОБЕЛЕЖАВАЊУ СТОГОДИШЊИЦЕ ПОЧЕТКА ВЕЛИКОГ РАТА 

Воштаница изгинулим Јадранима

на слов на стра на књи ге Цве тинa 
ми лунa ва сићa „за отаџ би ну 
па ли не по бе ђе ни“
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ИЗ АКТИВНОСТИ ОГРАНАКА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

ЧАЧАК

Победа Вукових идеја

За вр шни про грам Лет њих да на кул ту ре – Ча-
чак 2014. по ве рен је Огран ку Ву ко ве за ду жби не 
– Удру же њу „Чу ва ри де ла Ву ка Ка ра џи ћа” ко је 
је кра јем ав гу ста, у са рад њи са На род ним му зе-
јом, ор га ни зо ва ло окру гли сто на те му „По бе да 
Ву ко вих иде ја”. По вод за под се ћа ње на за слу ге 
ве ли ког ре фор ма то ра срп ског је зи ка и пи сма 
би ла је 150. го ди шњи ца смр ти Ву ка Ка ра џи ћа. 
О уло зи Ву ка Ка ра џи ћа и по бе ди ње го вих иде ја 
го во ри ла је пред сед ни ца огран ка, мр Гро зда на 
Ко ма ди нић, а о Ву ко вом жи вот ном пу ту би бли-
о те кар са вет ник Ми ли ца Ба ко вић. Кроз про грам 
је во ди ла Зо ри ца Ле шо вић.

Уче ни ци ОШ „Све ти Ђа кон Ава кум” са на став-
ни цом Ми лом Му тав џић, ка зи ва ли су од лом-
ке из „Ву ко вог рјеч ни ка” и сцен ски до ча ра ли 
ка ко на Ву ко вом пу ту из гле да на род на тра ди-
ци ја у тр нав ском кра ју. Мла да лин гвист ки ња 
Ана ста си ја Пла зи нић го во ри ла је спо ме на ре 
из исто и ме ног одељ ка „Књи ге о љу ба ви” Гро-
зда не Ко ма ди нић, ко ји су при ку пље ни ву ков-
ском ме то дом. Спо ме на ри су би ли на ста вак 
не ка да шње лир ске на род не пе сме, а по ја ви ли 
су се у град ској сре ди ни као гра ђан ска ли ри ка. 
Сту дент ки ња Фи ло ло шког фа кул те та Са ра Пла-
зи нић про грам је му зич ки опле ме ни ла из во ђе-
њем по зна тих на род них пе са ма.

Го во ре ћи о по бе ди Ву ко вих иде ја Гро зда на 
Ко ма ди нић је ис та кла да је он ство рио нај леп-
шу и нај са вр ше ни ју азбу ку на све ту, био упо-
ран у са ку пљач ком ра ду, за хва љу ју ћи ко ме су 
срп ске на род не еп ске и лир ске пе сме већ у ње-
го во вре ме оча ра ле Евро пу. Нај ве ћом те ко ви-
ном ње го вог де ла сма тра се уво ђе ње на род ног 
је зи ка у књи жев ни и што је ство рио гра ма ти ку 
– „Пи сме ни цу срп ског је зи ка”. Из да ва ње „Срп-
ског рјеч ни ка” у Бе чу 1818. го ди не озна чи ло је 
по че так оства ри ва ња ње го ве про свет не ми си је. 
По бе дом Ву ко ве ре фор ме сма тра се 1847. го ди на 
ка да су об ја вље на де ла на пи са на на на род ном 
је зи ку: „Пе сме” Бран ка Ра ди че ви ћа, „Гор ски ви-
је нац” Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша, „Рат за срп ски 
је зик и пра во пис” Ђу ре Да ни чи ћа и Ву ков пре-
вод „Но вог за вје та”. За то, за хва љу ју ћи Ву ку, ми 
да нас пи ше мо као што го во ри мо, ре кла је Гро-
зда на Ко ма ди нић.

То ком ле та об ја вље на је књи га Гро зда не Ко ма-
ди нић Ју на ци Ве ли ког ра та, по све ће на обе ле жа-
ва њу сто го ди шњи це Ве ли ког ра та. Про мо ци ја је 
одр жа на у Удру же њу књи жев ни ка Ср би је у Бе-
о гра ду, у Ве ли кој Мо шта ни ци, Вр њач кој Ба њи, 
Мр ча јев ци ма и Чач ку. Гро зда на Ко ма ди нић је 
об ја ви ла и че твр то из да ње ву ков ског де ла Књи
га о љу ба ви. Из на род не кул ту ре ча чан ског кра ја, 
чи ји је пр ви уред ник 1999. го ди не био ака де-
мик Де јан Ме да ко вић, а ре цен зент Ми о драг Ма-
тиц ки. Огра нак је ор га ни зо вао и пред ста вља ње 
књи ге Ни ке – Ни ко ле Сто ји ћа, Ан то ло ги ја из вор
ног на род ног ства ра ла штва.

 Зо ри ца ле Шо вић ста но је вић

БА ВА НИ ШТЕ

Да ни ћи ри ли це 2014.

Ове го ди не на кон курс за нај бо љи ли те рар ни 
и ка ли граф ски рад, ини ци јал, на род ни вез, илу-
стра ци ју и из ра ду лут ке у на род ној но шњи, чи ја 
је те ма би ла СВЕ ТИ ЊА, ода зва ло се 5.932 уче-
ни ка из ви ше од 400 основ них и сред њих шко ла 
из Ср би је, Ре пу бли ке Срп ске, Цр не Го ре, Ма ке-
до ни је, Ру му ни је, Ал ба ни је, Аустри је, Не мач-
ке, Нор ве шке, Ки не, Аустра ли је, Ју жне Афри ке, 
Аме ри ке, Ру ске Фе де ра ци је и Ка на де. 

Деч ји са бор Да ни ћи ри ли це отво рен је ре за-
њем слав ског ко ла ча 24. ма ја, на дан Св. Ћи ри ла 
и Ме то ди ја. Све ча на до де ла на гра да нај у спе-
шни јим уче сни ци ма кон кур са, због по пла ва ко-
је су за де си ле на шу зе мљу, одр жа на је не де љу 
да на ка сни је. 

Све ча но сти су, по ред на гра ђе них уче ни ка, 
њи хо вих ро ди те ља, учи те ља и за ин те ре со ва не 
пу бли ке, при су ство ва ли и ака де мик Ви дој ко Јо-
вић, др Ми о драг Ма тиц ки, пред сед ни ца оп шти-
не Ко вин, др Гор да на Зо рић, ко ји су се обра ти ли 
при сут ни ма. 

Жи ри у са ста ву: др Ми-
о драг Ма тиц ки, др Рај-
ка Уљ ман ски и Љи ља на 
Си мић, за ли те рар не ра-
до ве, и проф. др Су за на 
По лић Ра до ва но вић, ет-
но лог и му зеј ски са рад-
ник, Ја сна Бје ла ди но вић, 
проф. Дра ган Бо снић и 
Вла да Скер лић, за ли ков-
не ра до ве, на гра дио је 99 
и по хва лио 32 уче ни ка. 

Спе ци јал ну на гра ду 
до би ли су уче ни ци Срп-
ске ет нич ке шко ле из 
Аде ла и де у Аустра ли ји, 
ко ји су, уз по моћ учи те-
љи це Је ле не Ре кић, на-
пра ви ли де вет лу та ка 
ко је пред ста вља ју „Вр-
би цу“.

Нај у спе шни јим уче-
сни ци ма кон кур са књи ге 
су по кло ни ли мно го број-
ни из да ва чи. 

То ком све ча но сти тра-
ја ла је из ло жба нај леп ших ли ков них ра до ва 
при спе лих на кон курс, ме ђу ко ји ма и ћи ри лич-
них сло ва од ке ра ми ке ко ја су из ра ди ли уче-
ни ци две ен гле ске и јед не фран цу ске шко ле из 
Бе о гра да. 

КУД Аца Об ра до вић из Ба ва ни шта одр жао је 
ма ли ху ма ни тар ни кон церт на род них ига ра, а 
при ку пље на сред ства у из но су од 10.000 ди на ра 
упу ће на су као по моћ за от кла ња ње по сле ди ца 
по пла ве у Ко сто је ви ћи ма код Зло до ла, се ла из 

ко јег већ ско ро де це ни ју се стре Та ња и Је ле на 
Ја њић осва ја ју на гра де на кон кур су Да ни ћи
ри ли це. 

Ове го ди не је, пр ви пут, би ран и нај у ку сни ји 
ко ла чић, а у спре ма њу су уче ство ва ле чла ни це 
ак ти ва же на из Ба ва ни шта, Ма лог Ба ва ни шта, 
Шу мар ка и Ко ви на. 

 Ве ра се ку лић

Н И Ш

Не го ва ње ду хов них 
вред но сти 

Ни шки огра нак Ву ко ве за ду жби не, са да са 
на зи вом Дру штво за не го ва ње ду хов них вред
но сти „Вук Ка ра џић“ – Ниш, у 2014. го ди ни је 
обе ле жио два ва жна да ту ма из на ше про шло-
сти тра ди ци о нал ним ли те рар ним кон кур сом за 
сред њо школ це са те ма ма: Сли ке рат ног ви хо ра 
и ви зи ја сло бо де кроз умет нич ка де ла и Срп ско 
ду хов но на сле ђе 150 го ди на по сле Ву ка.

Су де ћи по ра до ви ма при спе лим из Ди ми тров-
гра да, Пи ро та, Про ку пља, До љев ца и Ни ша, али 
и из Гра ди шке (Ре пу бли ка Срп ска), мла ди су 
по ка за ли ви сок сте пен про блем ског при сту па 

тeми, да ро ви тост и жи ву ду хов ност. Од број них 
ра до ва на ро чи то ме сто за у зи ма при по ве дач ки 
рад Ла за ра Ко сти ћа ко ји ка рак те ри ше на гла-
ше на те мат ска усме ре ност на љу де, при ли ке и 
до га ђа је из Пр вог свет ског ра та. Умет нич ки пре-
по зна тљив рад био је при лог Ана ста си је Ко цић, 
ко ји се пре ко фол клор ног си жеа при бли жа ва 
усме ној тра ди ци ји при по ве да ња. За уче ни ке 
Или ју Ста но је ви ћа и Бо ри во ја Ба ра ћа дра ма тич-
ни до га ђа ји из Ве ли ког ра та би ли су ин спи ра-
ци ја за ка рак тер не ана ли зе у умет нич кој ви зи ји 
рат ног ви хо ра. 

Дру штво Вук Ка ра џић у Ни шу, у са рад њи са 
основ ном шко ли Иво Ан дрић, обе ле жи ло је 
Дан ма тер њег је зи ка, уз пред ста вља ње Да ни це 
за мла де (2014). Кроз афир ма тив ни про грам у 
ор га ни за ци ји про фе со ра по ме ну те шко ле, Рај-
ке За те за ло, при ка за на је вред ност ма тер њег 
је зи ка и пи сма на ро да и на род но сти у на шој 
зе мљи.

У ни шкој Гим на зи ји Све то зар Мар ко вић Дру-
штво Вук Ка ра џић је, у са рад њи са На род ном 
би бли о те ком Сте ван Сре мац из Ни ша, пред-
ста ви ло по но вље но из да ње Пре сад му дро сти 
из 1858. го ди не, ауто ра Ана ста си ја – Та се Пе-
тро ви ћа Учи те ља Та се (учи те ља и на ци о нал ног 
рад ни ка у Ни шу), са да у дво је зич ном ви ду: ори-
ги нал но ка зи ва ње и са пре во дом на са вре ме ни 
је зик проф. др Не дељ ка Бог да но ви ћа.

Ју на 2014. го ди не Дру штво Вук Ка ра џић уче-
ство ва ло је у про гра му обе ле жа ва ња Да на 
Уни вер зи те та у Ни шу, ко ји је био у зна ку обе-
ле жа ва ња 100 го ди на од по чет ка Пр вог свет ског 
ра та. У при су ству про рек то ра Ни шког уни вер-
зи те та, проф. др До бри це Жив ко ви ћа, де ка на 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Ни шу, проф. др Го-
ра на Мак си мо ви ћа, пред став ни ка Скуп шти не 
гра да Ни ша, пред став ни ка све штен ства, уни-
вер зи тет ских про фе со ра и про фе со ра сред њих 
шко ла, по сле ни ка у кул ту ри, сту де на та и уче ни-
ка, одр жан је све ча ни ака дем ски скуп под на-
зи вом Они ма ко ји ма ду гу је мо за хвал ност – 100 
го ди на по сле. Про грам ска кон цеп ци ја об у хва-
та ла је из ла га ње о исто риј ским чи ње ни ца ма с 
по чет ка Пр вог свет ског ра та, ли те рар ни осврт 
на књи жев ни ехо о овом ра ту у Ср би ји, као и 
пред ста вља ње ди ги тал не би бли о те ке Ве ли ки 
рат На род не би бли о те ке Ср би је. Том при ли ком 
пр во на гра ђе ни уче ни ци ово го ди шњег Све то сав-
ског кон кур са пред ста ви ли су сво је ра до ве, а цео 
про грам је био пра ћен од го ва ра ју ћим му зич-
ким тач ка ма.

На овом све ча ном ску пу обе ле жен је и злат
ни ју би леј ра да у кул ту ри мр Ми лун ке Ми тић, 
осни ва ча Огран ка Ву ко ве за ду жби не у Ни шу, в. 
д. секретарa Кул тур но-про свет не за јед ни це у 
Ни шу, осни ва ча Дру штва за срп ски је зик у Про-
ку пљу, про фе со ра, кул тур ног и на уч ног по сле-
ни ка. О ње ном ра ду го во ри ли су проф. др Го ран 
Мак си мо вић, де кан Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Ни шу, и Не вен ка Бо жо вић, про фе сор Гим на зи-
је Све то зар Мар ко вић у Ни шу.

До кра ја го ди не Дру штво Вук Ка ра џић пла ни-
ра пред ста вља ње Да ни це (2014) у сред њим шко-
ла ма, уна пре ђи ва ње са рад ње са дру штви ма у 
Ни шу по во дом обе ле жа ва ња зна чај них да ту ма, 
рас пи си ва ње Све то сав ског кон кур са за сред њо-
школ це, као и оства ри ва ње не по сред ни је са-
рад ње са Кан це ла ри јом за мла де у Ни шу. 

 Ма ри ја стан чић ми Хај ло вић

ВЕ ЛИ КИ ПО ПО ВАЦ

Ћи ри ли ца огле да ло 
срп ске ду ше 

Ово го ди шња пе снич ка ма ни фе ста ци ја Ћи ри
ли ца огле да ло срп ске ду ше по че ла је све том ли-
тур ги јом и по ме ном стра да ли ма и упо ко је ни ма 
у Ве ли ком ра ту са ових про сто ра, а у на став-
ку про гра ма на сту пи ли су пе сни ци из Ср би је и 
срп ских зе ма ља ши ром све та. 

На на град ни кон курс чи ја је те ма ове го ди-
не би ла Срп ски вој ник у Пр вом свет ском ра ту, 
ја ви ло се 107 пе сни ка из Ср би је и окол них зе-
ма ља. 

На све ча но сти је Ву ко вој за ду жби ни уру че но 
Спе ци јал но при зна ње за са рад њу и за слу ге у не
го ва њу ћи ри ли це, а оп шти на Пе тро вац на Мла-
ви Ву ко ву за ду жби ну да ро ва ла је сли ком Вла де 
Ма ки ша – Ра ње ни ци. При зна ње и дар при мио 
је Ми о драг Ма тиц ки ко ји је при су ство вао књи-
жев ној ма ни фе ста ци ји.  

По кро ви тељ ма ни фе ста ци је je била оп шти на 
Пе тро вац на Мла ви, a ор га ни за то ри Ме сна за-
јед ни ца и Цр кве на оп шти на Ве ли ки По по вац.

 Ра де м. об ра до вић

са окру глог сто ла о вуковом животном путу

са све ча ног ску па „они ма ко ји ма ду гу је мо за хвал ност – 100 го ди на по сле“

вла де ма киш – „ра ње ни ци“

на гра ђе ни рад ми ли це ра до ва но вић, 
VI II раз ред, оШ „Ђу ра јак шић“, то по ни ца

Удру же ње „Да ни ћи ри ли це Ба ва ни ште”, 
под по кро ви тељ ством

Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је

26222 Ба ва ни ште, Ул. Ж. Зре ња ни на бр. 3,
тел. 013/751-080, 065/5751-080
 E-mail: da ni ci ri li ce@g mail.com, 
www.da ni ci ri li ce.org.rs

рас пи су је

к о н к у р с

на ме њен уче ни ци ма основ них
и сред њих шко ла

из сле де ћих обла сти:

1.  Ли те рар ни рад на те му 
ДА СЕ ЈА ПИ ТАМ...

2.  Илу стра ци ја мо ти ва из на род не пе сме или 
при че по из бо ру

3.  Ка ли граф ски пре пис тек ста на род не по-
сло ви це

4.  Ини ци јал (пр во сло во име на уче сни ка)
5.  Из ра да лут ке у но шњи из ба ки ног род ног 

кра ја

на по ме не: 

Ли те рар ни рад не тре ба би ти ду жи од јед-
не ку ца не стра не. Илу стра ци ја, ка ли граф ски 
текст и ини ци јал, у за ви сно сти од уз ра ста 
уче сни ка, мо гу би ти ве ли чи не од 20х20 до 
50х70 цм. Ка ли граф ски текст тре ба да са др-
жи де сет до три де сет ре чи. 

Илу стра ци ја, ка ли граф ски текст и ини ци-
јал мо гу се ра ди ти у свим дво ди мен зи о нал-
ним тех ни ка ма, укљу чу ју ћи вез. 

Лут ку, ви си не до 30 цен ти ме та ра, тре ба на-
пра ви ти од при род ног ма те ри ја ла и обу ћи је 
у но шњу из ба ки ног род ног кра ја, уз оба ве-
зну на зна ку ко ји је то крај. 

Име на уче сни ка и мен то ра, на зив шко ле и 
раз ред оба ве зно на ве сти на по ле ђи ни ра да. 
На лут ке и ве зе не ра до ве за ка чи ти (зи хе ри-
цом) или за ши ти ко ма дић кар то на и на ње-
му на пи са ти тра же не по дат ке.

Од ра сле осо бе мо гу уче ство ва ти ван кон-
ку рен ци је. 

Ра до ви из ра ђе ни од не по сто ја них ма те ри-
ја ла не ће се оце њи ва ти.

Ра до ви се не вра ћа ју. 
Ре зул та ти кон кур са би ће об ја вље ни на сај-

ту www.da ni ci ri li ce.org.rs до 15. ма ја 2015. 
Мо ле се учи те љи, ве ро у чи те љи, на став ни-

ци, про фе со ри и ро ди те љи да по мог ну за ин-
те ре со ва ним уче ни ци ма, као и да нај бо ље 
ра до ве до ста ве на адре су „Да на ћи ри ли це” 
до 1. апри ла 2015. го ди не. 

Струч ни жи ри про гла си ће три нај бо ља 
ра да за сва ки уз раст, чи ји ауто ри ће до би ти 
ди пло ме и на гра де. На гра де и за хвал ни це 
до би ће и нај у спе шни ји уче сни ци ван кон-
ку рен ци је.

Ор га ни за тор ће на гра ди ти и нај у спе шни-
јег на став ни ка и про гла си ти нај у спе шни ју 
шко лу.

До де ла на гра да пред ви ђе на је за су бо ту, 
23. мај 2015. го ди не
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У Спо мен-ком плек су „Ву ко ви ко-
ри је ни“ у шав нич ком се лу Пет њи ца, 
Фон да ци ја „Ву ко ва за ду жби на“ за Жа-
бљак, Шав ник и Плу жи не упри ли чи-
ла је, у ју лу ове го ди не, све ча ни скуп 
на ко ме су уру че не на гра де нај бо-
љим основ ци ма из Цр не Го ре, а ко ји 
су уче ство ва ли на њи хо вом не дав но 
за вр ше ном кон кур су. Том при ли ком 
пред сјед ни ца Фон да ци је, Ан ка Жу-

гић, ис та кла је да је кон курс по стао 
тра ди ци о на лан, јер се ор га ни зу је де-
ве ту го ди ну за ре дом и сва ке го ди не 
је све ви ше уче сни ка.

– Те жи мо да од ње гу је мо под мла дак 
ко ји ће на ста ви ти да чу ва то ве ли ко 
бла го ко је нам је оста вио Вук Сте фа-
но вић Ка ра џић. Ове го ди не на кон-
кур су, ко ји је био ли те рар ни, ли ков ни 
и из руч них ра до ва, уче ство ва ла је 21 
основ на шко ла из Цр не Го ре, а при-
сти гло нам је око 210 ра до ва ђа ка од 
пе тог до де ве тог раз ре да – ка за ла је 
Ан ка Жу гић.

Фон да ци ја „Ву ко ва за ду жби на“ у 
Цр ној Го ри осно ва на је 1996. го ди не 
и она оку пља ве ли ки број на уч ни ка и 
са рад ни ка из свих ди сци пли на ко ји-
ма се ба вио Вук Ка ра џић. Сва ке тре ће 

го ди не Фон да ци ја на Жа бља ку ор га-
ни зу је и на уч ни скуп под на зи вом На 
из во ру Ву ко ва је зи ка ко ји оку пи еми-
нент не струч ња ке из ви ше обла сти. 
Пред сјед ни ца Фон да ци је је на ја ви-
ла да ће ове го ди не из штам пе иза ћи 
сед ми збор ник са по ме ну тог на уч ног 
ску па ко ји ће би ти про мо ви сан ши-
ром Цр не Го ре, а по том и у Ср би ји. 

„Ву ко ва за ду жби на“ кон курс је ор-
га ни зо ва ла за јед но 
са Основ ном шко-
лом „Ду шан Об ра-
до вић“ са Жа бља ка, 
а из свих ка те го ри-
ја укуп но је на гра-
ђен 21 уче ник чи је 
је ра до ве оцје њи-
вао струч ни жи-
ри. На гра ђе ни су у 
Спо мен-ком плек су 
до би ли ди пло ме, 
скром не нов ча не 
на гра де ко је Фон-
да ци ја обез бје ђу-
је пре ко до на то ра, 
као и књи ге по пут 

Да ни це ко је им је ове го ди не уру чио 
Љу бо мир Ми лу ти но вић, управ ник 
„Ву ко ве за ду жби не“ из Бе о гра да. Оку-
пље ни ма у Спо мен-ком плек су у Пет-
њи ци обра ти ли су се и На да Ко тли ца, 
пред сјед ни ца Скуп шти не оп шти-
не Шав ник, др Бо жо Кр ста јић, члан 
Управ ног од бо ра фон да ци је „Ву ко ва 
за ду жби на“, као и Ве се лин Ву ки ће вић, 
ди рек тор шко ле „Ду шан Об ра до вић“ 
са Жа бља ка. У про гра му, ко ји је во ди-
ла учи те љи ца Стој ка Па вло вић, уче-
ство вао је мла ђа ни гу слар Вла ди мир 
Ра до је вић, док су ђа ци жа бљач ке шко-
ле из ве ли не ко ли ко ко ре о гра фи ја ига-
ра из Цр не Го ре, а пред ста ви ли су се и 
ре ци та ци јом, пје смом и по сло ви ца ма 
ко је је Вук за би ље жио. 

 Би ља на бра Шњо

СОМ БОР

Осно ван огра нак Ву ко ве за ду жби не

У че твр так, 2. ок то бра 2014. го ди не, у Град ској би бли о те-
ци Кар ло Бје лиц ки у Сом бо ру осно ван је огра нак Ву ко ве за-
ду жби не. За по че так, у огра нак се упи са ло 15 за ду жби на ра, 
нај ви ше из Гим на зи је Све то зар Мар ко вић и Би бли о те ке. 
На све ча ној сед ни ци иза бран је Управ ни од бор огран ка, а 
за ње го вог пред сед ни ка је иза бра на мр Сне жа на Кле пић, 
про фе сор срп ског је зи ка. Осни вач кој скуп шти ни при су-
ство ва ли су Ми о драг Ма тиц ки и Љу бо мир Ми лу ти но вић, 
ко ји су у по здрав ној ре чи упо зна ли чла но ве огран ка са 
исто ри ја том и ра дом Ву ко ве за ду жби не, а по себ но са ње-
ном из да вач ком де лат но шћу. До го во ре но је да се пр ви са-
ста нак огран ка одр жи 14. ок то бра 2014. го ди не у Деч јем 
оде ље њу Град ске би бли о те ке Кар ло Бје лиц ки. Вла ди мир 

Јер ко вић, пот пред сед ник огран ка и ди рек тор Град ске би бли о те ке Кар ло Бје
лиц ки у Сом бо ру, пред ста вио је огра нак на 27. Скуп шти ни Ву ко ве за ду жби не. 

 Сне жа на кле пић

ВУКОВО ЧИТАЛИШТЕ

АРАНЂЕЛОВАЦ

Дружење са дечјим писцима

Уче ни ци град ских основ них шко ла при су ство ва ли су 15. 
ок то бра 2014, у До му омла ди не у Аран ђе лов цу пред ста-
вља њу Да ни це за мла де и у при јат ној ат мос фе ри дру жи-
ли се са пи сци ма за де цу: Бо жи да ром Пе ше вим, Гор да ном 
Ма ле тић и Рај ком Лу ка чем, као и са но ви на ром Ра дио Бе-
о гра да, Дра го сла вом Си ми ћем, ко ји је го во рио о Ву ку Стеф. 
Ка ра џи ћу. Љи ља на Си мић, уред ни ца Ву ко вог чи та ли шта, 
у увод ном де лу овог за ни мљи вог дру же ња пред ста ви ла је 
Ву ко ву за ду жби ну и при ча ла уче ни ци ма о то ме чи ме се 
ова уста но ва ба ви. 

По ред Да ни це, срп ског на род ног илу стро ва ног ка лен-
да ра, Ву ко ва за ду жби на из да је и Да ни цу за мла де. Тим 
по во дом, оп шти на Аран ђе ло вац је школ ским би бли о те-
ка ма по кло ни ла ви ше при ме ра ка Да ни це за мла де. Пи сци 
су, за јед но са уче ни ци ма, чи та ли Да ни цу за мла де и сво је 
сти хо ве и под се ти ли при сут не уче ни ке да се ове го ди не 
обе ле жа ва 150 го ди на од смр ти Ву ка Ка ра џи ћа и 200 го-
ди на од об ја вљи ва ња Ма ле про сто на род не сла ве но серб ске 
пје сна ри це. Уче ни ци су до би ли и по при ме рак ли ста За ду
жби на и обе ћа ли да ће Ву ко вом чи та ли шту по сла ти ли-
сто ве и ли те рар не ра до ве ко је об ја вљу ју у Аран ђе лов цу. 

 Љи ља на си мић

ОШ „БРА ЋА БА РУХ“ – БЕ О ГРАД

Си гур ни смо да ће мо се 
убр зо по но во сре сти

Сун чан ок то бар ски че твр так пам ти ће мо по не за бо рав-
ној по се ти Ву ко вој за ду жби ни. Ми о драг Ма тиц ки, пред-
сед ник ове зна чај не и ве ле леп не уста но ве, до че као нас 
је као ро ђе не. Из у зет но љу ба зни би ли су ма ло број ни за-
по сле ни, а по себ но го спо ђа Љи ља на Си мић, на ша дра га 
Дор ћол ка. Не знам да ли се сви го сти За ду жби не осе ћа-

ју јед на ко при јат но у њој, али на ма је би ло ве о ма за ни-
мљи во и ле по. 

И ре но ви ра на фа са да и уну тра шње уре ђе ње овог вре ме-
шног зда ња, мно штво књи га, ста туа и сли ка, као и љуп ко 
дво ри ште пу но цве ћа и мла дог све та за и ста су нас за ди-
ви ли. Мно ги од нас ни су зна ли ка кво бла го кри је ле па 
згра да у ср цу на шег во ље ног гра да. 

Го спо дин Ма тиц ки вр ло на дах ну то је го во рио о исто-
ри ја ту За ду жби не и ње ном зна ча ју. Та ко ђе је пред ста вио 
ово го ди шњу све ску ча со пи са „Да ни ца за мла де“ ко ји нам 
се мно го сви ђа. По себ ну част до ма ћи ни су ука за ли на шој 
дру га ри ци Та ма ри Мил чић ко ја је про чи та ла од ло мак из 
сво је књи ге „Од 7 до 13“.

Дир ну ти па жњом љу ди ко ји с то ли ко зна ња и љу ба-
ви не гу ју успо ме ну на Ву ко во бе смрт но де ло, би ли смо 
мно го мир ни ји не го обич но, а на кра ју смо се упи са ли у 
књи гу ути са ка и, за успо ме ну, фо то гра фи са ли у овом је-
дин стве ном ам би јен ту. Си гур ни смо да ће мо се убр зо по-
но во сре сти. 

 Оли ве ра ог ње но вић, VII 1

ЧА ЧАК

Предавање о Вуку, језику 
и писмености

У Огран ку Ву ко ве за ду жби не у Чач ку, у Град ској би бли-
о те ци „Вла ди слав Пет ко вић Дис“, 21. ок то бра 2014. проф. 
др Бо шко Су вај џић одр жао је пре да ва ње на те му „Вук Сте-
фа но вић Ка ра џић – је зик и пи сме ност“. Ис та као је да ове 
го ди не обе ле жа ва мо 150. го ди шњи цу смр ти Ву ка Сте фа но-
ви ћа Ка ра џи ћа и 200. го ди шњи цу об ја вљи ва ња Пи сме ни це 
и Пје сна ри це и на гла сио да је из ла ском из штам пе 13. књи-
ге Пре пи ске Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа (1863-1864) за о кру жен 
рад на Са бра ним де ли ма Ву ка Ка ра џи ћа, нај зна чај ни јем 
ар хив ском из во ру за про у ча ва ње срп ске књи жев но сти и 
кул ту ре 19. ве ка. По Су вај џи ће вим ре чи ма, проф. др Алек-
сан дар Ми ла но вић при хва тио се за дат ка да при ре ди за 
штам пу 2. том III књи ге Ву ко вих спи са О је зи ку и књи жев
но сти и са ове две књи ге, на жа лост, тек по сле по ла ве ка 
за о кру жен je рад на Са бра ним де ли ма Ву ка Ка ра џи ћа.

Иза ово га, ре као је Су вај џић, пред сто ји рад на из ра ди 
Имен ског и Пред мет ног ре ги стра Пре пи ске Ву ка Ка ра џи-
ћа – кљу чу за ко ри шће ње свих три на ест књи га Пре пи ске. 
С ра до шћу је ис та као да је иза шла из штам пе и књи га на 
не мач ком је зи ку, са из бо ром тек сто ва из де ла Ву ка Ка ра-
џи ћа: Вук Стеф. Ка ра џић 178718642014, Mündlic hes Volk
sgut der Ser ben (Срп ска усме на на род на ба шти на).

Књи гу је при ре дио, пред го вор и на по ме не на пи сао 
проф. др Бо шко Су вај џић. Ре цен зен ти су: ака де мик На-
да Ми ло ше вић Ђор ђе вић и проф. др Сло бо дан Гру ба чић, 
до пи сни члан СА НУ. На не мач ки је зик књи гу је пре ве ла 
проф. др Анета Ђу ро вић, ди зајн ура ди ла мр Ми ли ја на Си-
мо но вић, уред ник Ми на Ђу рић, а од го вор ни уред ник др 
Ми о драг Ма тиц ки. С. в.

ИЗЛОЖБА АРХИВСКИХ 
ДОКУМЕНАТА

Млада Босна 
и Сарајевски 

атентат

Ар хив Ре пу бли ке Срп ске је, по во дом 
оби ље жа ва ња 100 го ди на од по чет ка 
Пр вог свјет ског ра та (1914–2014), при-
ре дио из ло жбу ар хив ских до ку ме на та 
под на зи вом „Мла да Бо сна и Са ра јев-
ски атен тат”.

Ова из ло жба пред ста вља јед ну у ни-
зу по став ки ар хив ских до ку ме на та 
ура ђе них на ака дем ском и про фе си-
о нал ном ни воу. По кро ви тељ из ло жбе 
је го спо дин Ми ло рад До дик, пред сјед-
ник Ре пу бли ке Срп ске и пред сјед ник 
Ор га ни за ци о ног од бо ра за оби ље жа-
ва ње 100 го ди на од по чет ка Пр вог 
свјет ског ра та.

Пре ма пла ну Ор га ни за ци о ног од-
бо ра за оби ље жа ва ње 100 го ди на од 
по чет ка Пр вог свјет ског ра та, из ло-
жба ар хив ских до ку ме на та „Мла да 
Бо сна и Са ра јев ски атен тат” је све ча-
но отво ре на 29. ма ја 2014. у Га ле ри ји 
Ака де ми је на у ка и умјет но сти Ре пу-
бли ке Срп ске у Ба ња лу ци. Из ло жбу 
је отво рио ака де мик Рај ко Ку зма но-
вић, пред сјед ник Ака де ми је на у ка и 
умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске. На кон 
Ба ња лу ке из ло жба је би ла по ста вље-
на у Мо ста ру, Гац ку и Ан дрић гра ду. 
Из ло жба „Мла да Бо сна и Са ра јев ски 
атен тат” би ла је отво ре на у из ло жбе-
ном са ло ну Ар хи ва Ју го сла ви је у Бе-
о гра ду, 15. сеп тем бра 2014. го ди не. 
Из ло жбу су отво ри ли Не бој ша Рад ма-

но вић, срп ски члан Пред сјед ни штва 
БиХ, и То ми слав Ни ко лић, пред сјед-
ник Ре пу бли ке Ср би је, уз при су ство 
мно го број них зва ни ца, пред став ни-
ка по ли тич ког, кул тур ног, на уч ног и 
јав ног жи во та Ре пу бли ке Ср би је и Ре-
пу бли ке Срп ске, те пред став ни ка ди-
пло мат ског ко ра у Бе о гра ду. По став ка 
је иза зва ла ве ли ку ме диј ску па жњу 
и ин те ре со ва ње не са мо струч не и 
на уч не, већ и ши ре јав но сти, јер су 
по је ди на дра го цје на ар хив ска до ку-
мен та и фо то гра фи је из ло же ни пр-
ви пут по сли је 100 го ди на, а ко ја су 
бит на за пра вил на са зна ња о на шој 
про шло сти.

На кон Бе о гра да, из ло жба „Мла да 
Бо сна и Са ра јев ски атен тат” би ла је 
по ста вље на у Но вом Са ду и Сом бо ру. 
То ком 2014. и 2015. из ло жба ће би ти 

по ста вље на у дру гим гра до ви ма Ср-
би је, али и у др жа ва ма ре ги о на.

Аутор из ло жбе и ка та ло га је мр Бо-
јан Стој нић, ар хив ски са вјет ник и по-
моћ ник ди рек то ра Ар хи ва Ре пу бли ке 
Срп ске. Из ло жбу пра ти дво је зич ни 
илу стро ва ни ка та лог на срп ском и 
ен гле ском је зи ку.

Из ло жба са др жи 249 екс по на та ар-
хив ске и би бли о теч ке гра ђе из ар хи ва 
и би бли о те ка Ре пу бли ке Срп ске, Фе де-
ра ци је БиХ, Ср би је и Аустри је, са ле-
ген да ма и из во ди ма из до ку ме на та, 
по ди је ље них на пет хро но ло шко-те-
мат ских цје ли на: Мла да Бо сна, За-
вје ре ни ци и из вр ши о ци Са ра јев ског 
атен та та, Са ра јев ски атен тат, Јул ска 
кри за 1914. и Стра да ња Ср ба у Бо сни 
и Хер це го ви ни.

 Бо јан стој нић

Нови часопис 
нове идеје

„Слава!“ Часопис посвећен 
родној вери. Београд, 2014, 
бр. 1 и 2. Главни и одговорни 
уредник Весна Какашевски

У вре ме ну ка да се мно ги ча со-
пи си га се, јед на гру па ен ту зи ја ста 
оку пље них око фи ло зо фа Ве сне 
Ка ка шев ски по кре ну ла је гла си ло 
ко ме је циљ да осве тли фе но мен 
сло вен ске ве ре, и за то на бро ју 1 као 
го ди на из ла ска сто ји 7521.

Ова гру па ко јој, по ред уред ни це, 
при па да ју Ву ка шин Лу то вац, Ан-
дри ја Сте фа но вић, Је ле на Шо лак, 
Во јин Стан ко вић, Ми лан Дми тра-
ши но вић, Гор јан ка Па на јо то вић, 
Бран ко Бе ла вин, Ла зар Ми тић, Не-
бој ша Је ре мић, по ку ша ва по ве зи-
ва њем са стра ним удру же њи ма, 

ис тра жи ва чи ма сло вен ске ве ре, 
да по пу ни јед ну пра зни ну ко ја се 
осе ћа у на шој кул ту ри још од кра ја 
19. ве ка, кад је у Ни шу крат ко вре-
ме (1896) из ла зио ча со пис ни шких 
про фе со ра исто га на сло ва.

По ред про грам ског уво да уред-
ни це, у бро је ви ма се рас пра вља о 
на род ним оби ча ји ма и род но вер-
ју (Ву ка шин Лу то вац), ко ри шће њу 
цр ве ног кон ца у сло вен ском ве-
зу (Ве сна Ка ка шев ски), го ди шњим 
ци клу си ма, ка лен да ри ма (келт ски, 
нор диј ски, ју ли јан ски, гри го ри јан-
ски, Ми лан ко ви ћев), би ља ре њу пре-
ма Пе ла ги ћу, на род ном ве ро ва њу о 
бо ру (Ан дри ја Сте фа но вић).

У дру гом бро ју, пред ста вљен је ро-
ма но пи сац еп ске фан та сти ке Ми-
лош Пет ко вић, аутор два ро ма на 
„Пе ру нов хро ни чар“ (2012) и „Рог 
сло вен ских бо го ва“ (2013). Ра ди се 
о пи сцу ко ји по ку ша ва да про ду жи 
тра ди ци ју ко ју је за по чео Раст ко Пе-
тро вић, ро ма ном „Бур ле ска го спо-
ди на Пе ру на бо га гро ма“ (1921).

У те ми бро ја „Сре те ње про ле ћа 
и ле та“: Ан дри ја Сте фа но вић је об-
ра дио Би ља ни пе так, Ја ри лов дан, 
Зе ле ни Ју рај (про сла ва бо жан ства 
ве ге та ци је), Ру сал на не де ља; Ве сна 
Ка ка шев ски „Во де не ви ле у европ-
ском фол кло ру“. Ан дри ја Сте фа но-
вић је у „Ка лен да ру би ља“ об ра дио 
ли пу, зо ву и бо жур. На кра ју сва-
ког бро ја је по јед на сло вен ска бај-
ка: „Два на ест ме се ци“ (сло вач ка) у 
пр вом и „Звон ка ли па“ (Лу жич ких 
Ср ба), у дру гом, ко ју је при ре ди ла 
Је ле на Шо лак.

 Ста ни ша во ји но вић

ча со пис „сла ва“, бр. 1 и 2

из ло жба садржи 249 експоната

уче ни ци град ских основ них шко ла у аран ђе лов цу

уче ни ци оШ „бра ћа ба рух“

уче ни ци шко ле у Жа бља ку: игре из Цр не го ре

три би на у град ској би бли о те ци 
„вла ди слав пет ко вић дис“

ЖА БЉАК, ШАВ НИК, ПЛУ ЖИ НЕ

Нај бо љи се оку пи ли на Ву ко вом из во ру

вла ди мир 
јер ко вић



16ДЕЦЕМБАР 
2014.

отворена 
врата 

вукове 
задуЖбине

Ву ко ва За ду жби на по зи ва вас да јој при сту пи те и да 
уче ству је те у оства ри ва њу ње них про грам ских за да та ка 
и ци ље ва, у ду ху трај них вред но сти Ву ко вог де ла.

Уста но ве и пред у зе ћа, ор га ни за ци је и за јед ни це ко је 
при сту пе За ду жби ни и обез бе де улог од че тр на ест хи ља да 
(14.000) ди на ра, по ста ју су о сни ва чи Ву ко ве за ду жби не.

Су о сни вач ки улог шко ла, ма на сти ра, кул тур но-умет-
нич ких дру шта ва и за ду жби на је нај ма ње три хи ља де 
(3.000) ди на ра.

По је дин ци ко ји при сту пе За ду жби ни и обез бе де јед но-
крат но или у ра та ма из нос од нај ма ње шест сто ти на (600) 
ди на ра по ста ју су о сни ва чи – за ду жби на ри.

При ло жни ци Ву ко ве за ду жби не по ста ју по је дин ци и 
ор га ни за ци је ако ре дов но упла ћу ју го ди шњи из нос за ко-
ји се са ми опре де ле.

До бро тво ри За ду жби не су по је дин ци ко ји уло же нај-
ма ње три хи ља де (3.000) а пред у зе ћа и уста но ве нај ма ње 
три де сет хи ља да (30.000) ди на ра.

Ве ли ки до бро тво ри су по је дин ци ко ји уло же нај ма ње 
шест хи ља да (6.000) ди на ра, а пред у зе ћа и уста но ве нај-
ма ње ше зде сет хи ља да (60.000) ди на ра.

За ду жби нар ски уло зи у стра ним ва лу та ма за по је дин це 
из но се 100 (сто) евра. Овим уло зи ма сти че се ста тус до бро-
тво ра, а ве ћим уло гом ста тус ве ли ког до бро тво ра.

По ве ре ни ци Ву ко ве за ду жби не, у сво јим сре ди на ма – 
уста но ва ма, пред у зе ћи ма, ор га ни за ци ја ма и за јед ни ца-
ма – по ма жу у оку пља њу за ду жби на ра, пред ста вља њу и 
ши ре њу За ду жби не, раз ви ја њу са рад ње с њом и ње ном 
на прет ку.

Це на ли ста За ду жби на је 80 ди на ра. По штан ски тро шко-
ви за сла ње ли ста по бро ју из но се 20 ди на ра.

За ду жби на осни ва сво је огран ке у зе мљи и све ту. Да би 
се осно вао огра нак Ву ко ве за ду жби не нео п ход но је да За-
ду жби ни при сту пи 15 но вих за ду жби на ра.

За ду жби на у сво ме до му, с до бро до шли цом, оче ку је и 
до че ку је за ду жби на ре и до бро тво ре, на род не по сле ни ке, 
пи сце и ис тра жи ва че, ску пља че на род ног бла га, рад ни-
ке, зе мљо рад ни ке и гра ди те ље, при вред ни ке и за на тли је, 
учи те ље и уче ни ке, про фе со ре и сту ден те.

Ву ко ва за ду жби на, Бе о град, Кра ља Ми ла на 2
Тел./факс: 011/2682-803; 011/2683-890

Те ку ћи ра чун: 205-8530-09

И-мејл: slav ko.ve ji no vic @vu ko va-za du zbi na.rs
sne za na.bo jic @vu ko va-za du zbi na.rs

Ми о драг Ма тиц ки, Увод на реч

• календар
Ме се цо слов за Ср бе сва три за ко на
Је вреј ски ка лен дар
Љу бин ко Ра ден ко вић, Ђур ђев дан
Ни ко ла Бу ра, Ле то пис XXI ве ка 
• годишњице
150 го ди на од смр ти Ву ка Стеф. Ка

ра џи ћа 
Бо шко Су вај џић, Срп ска на род на 

по е зи ја у све ту – свет у срп ској на-
род ној по е зи ји

Вељ ко Бр бо рић, Ђу ро Да ни чић и Вук 
Ка ра џић

Дра ган Р. Мла ђе но вић, Ву ко во „жен-
ски ње“ и срп ска ет но му зи ко ло ги ја

Ду шан Па јин, Беч ли ја до ђош (пе-
сма) 

Јо во Кне же вић, Вук Ка ра џић (пе-
сма)

Ве сна Мар ја но вић, Срп ски рјеч ник 
Ву ка Ка ра џи ћа у све тлу ет но гра фи је

Љу би ша Ђи дић, Ру жа за Ву ков гроб 
(пе сма)

• осветљења
Ми лун ка Ми тић, Од је ци Пр вог свет-

ског ра та у књи жев но сти
Ка та ри на Гра на та Са вић, Ве ли ки 

рат очи ма са вре ме ни ка. Сте ван Ја ко-
вље вић (1890–1962)

Ми о драг Ма тиц ки, Пук у де во јач-
кој со би 

Ра до ван М. Ма рин ко вић, Епи та фи 
уста ни ка из 1915. 

Дра го љуб Зви цер, Бе о град не бе ски 
град

Ђор ђе Ма ла вра зић, Ра ди о фон ска 
ста ни ца Бе о град – Ра ко ви ца. По во-
дом 90 го ди на Ра дио Бе о гра да 

• народна књижевност
Бран ко Злат ко вић, О при по вед ним 

сло је ви ма кул та па три јар ха Па вла
Ста ни ша Во ји но вић, Са ку пља-

чи на род них умо тво ри на: Мак сим 
Ран ко вић (1790–1843); Адам Дра го-
са вље вић (1800–1862); Ни ка нор Гру-
јић (1810–1887); Ми лош По по вић 
(1820–1879)

Сла во љуб Ва со је вић, Ка зи ва ња
Бран ко Ћу пур ди ја, Бро ја ни це из 

Дре жни це
• књижевност и уметност
Све тла на Вел мар Јан ко вић, Ули ца 

Фи ли па Ви шњи ћа 
Ра до ван Бе ли Мар ко вић, Ко лу бар-

ски фи ја ке ри (при ча)
Сла ви ца Га ро ња, Ха са на ги ни ца 

(при ча)
Ми ро слав Јо сић Ви шњић, Из све та 

у То ме на Бе ге ју
Ол га Осто јић Бел ча, Иш че зли све то-

ви (при ча)
Зо ран Ман дић, Пе сме: ВОЖД (Есеј о 

ви со ким ре чи ма); МИ ЛО ВА ЊЕ
Ар се ни је Јо ва но вић, Ту ма че ње сна 

(пе сма)
Ни ко ла Вуј чић, Наш је зик (пе сма)
Ива на Ми лан ков, При зо ри и дру ге 

су шти не (пе сма)
Вла ди мир Ко неч ни, Пе сме: (Се мју-

е лу Бе ке ту): Све тац у све ми ру; Ја се 
ис кљу чу јем 

Сла во мир Гво зде но вић, Пе сме: Кор
ња ча си ла зи на Ду нав; Кад мли дјах 
умре ти

Адам Пу сло јић, Пе сме: Не где из ме
ђу; Храм; Лу до бра шно; Те ма и број ка

Ма ри ја Пр го ме ља, Пе сме: На о па ка 
бај ка; Вир ту ал ни мо љац; Ша мар ур
ба ном ми ту; Пе сма од че ти ри ре чи

Вла дан Ра кић, Ва тра вре ме на (пе-
сма)

Ми о драг Мак си мо вић, Пе сме: 1 и 
2

Јо ва на З. Ра ше вић, Пе сме: По знан
ство, На пр сле ства ри

Ђор ђе Пе рић, По пу лар не пе сме и 

тај на љу бав Ми ла на Ку јун џи ћа Абер-
да ра

Ацо До ган џић, Ве лин ка Гр гу ре вић 
у све ту сев да лин ки

• језик
Рај на Дра ги ће вић, Ка ко сту ден ти 

чи та ју Ву ков Рјеч ник
Оли ве ра Ба та јић Сре те но вић, Док 

пи шеш ти ве зи да би се лак ше чи та ло
Ол га Зи ро је вић, Из осман ске ба-

шти не: Бре
• светосавска читанка
Је ле на Да ви до вић, У ве ри. Пут ка 

ула ску. О на ки ту Сла во љу ба Га ли ћа 
Ђа ни ја 

• описаније намастира
Љи ља на Сто шић, Бо ко ко тор ска сли-

кар ска шко ла (1680–1860)
Стан ко Ко стић, Срп ске све ти ње у 

Ру му ни ји (Увод на реч Ра до ми ра Жи-
во ти ћа)

• династије
Ми ли ја на Си мо но вић, Пор трет све-

тог Си ме о на (У Жи ти ју све тог Са ве и 
на фре ска ма)

• први српски устанак
Ста ни ша Во ји но вић, Сте фан Ја ко-

вље вић вој во да ле вач ки
• народни кувар
Жар ко Ро шуљ, Ша љи вац
• астрономија
Ср ђан Са му ро вић, Су пер но ва
• задужбине
Алек сан дра Нин ко вић Та шић, За-

ду жби нар Ми хај ло Пу пин
Гор да на Ма ле тић, За ду жби нар ско 

де ло по ро ди це Пут ни ко вић

ДО ДА ТАК: ДАНИЦА ЗА МЛАДЕ VII 
ГО ДИ ШТЕ

• пренумеранти
Пре ну ме ран ти на  Да ни цу за го ди-

ну 2015.

• лич ност го ди не
Урош Пе тро вић, За го не та ње за од-

ра ста ње (раз го вор во ди ла: Гор да на 
Ма ле тић)

Урош Пе тро вић, Мар тин од ла зак 
код ба ба Ара ку ри је

•  150 го ди на од смр ти 
ву ка ка ра Џи ћа

Шта би вук да нас ре као
Иза бра ни ра до ви са кон кур са за 

мла де на те му „Шта би Вук да нас ре-
као“, ко ји су рас пи са ли Дру штво за 
срп ски је зик и књи жев ност Ср би је и 
Ву ко ва за ду жби на. Из дво је ни ли те-
рар ни са ста ви: Eмилија Вран чић I/7, 
Фи ло ло шка гим на зи ја, Бе о град; Иси-
до ра Кра гу љац, пр ви раз ред Гим на зи-
је из Вр њач ке Ба ње; Чар на Та па вич ки, 
тре ћи раз ред Зре ња нин ске гим на зи-
је; Ра до ван Јо ви чић, IV/2, Ме ди цин-
ска шко ла, Ужи це; Мар ко По па дић 
I/7, Де се та гим на зи ја „Ми хај ло Пу-
пин“, Бе о град. 

• зма је во ко ло
Ми ли ца Ћу ко вић, Чи ка Змај Јо ви 

у спо ме ни цу (по во дом 110 го ди на од 
смр ти Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја)

Ми ле та Јак шић, Лист; Ста ри орах 
Бран ко Ћо пић, Ждра ли пу ту ју 
• Шко ла огле да ло и узор
ОШ Бра ћа Ба рух (лист Ба ру хов ци и 

збор ник фа но ва Дор ћо ла – Дор ћол) 50 
го ди на шко ле

•  пе сме на ШиХ 
ства ра ла Ца за де Цу

Љу би во је Ршу мо вић, Срп ски је зик
Ми ло ван Ви те зо вић, Ве че
Зо ри ца Ба јин Ђу ка но вић, Кад на у

чим сло ва; Дан од ле та; Си јај, си јај, 
срећ на зве здо 

Ра ша По пов, За што Ра ша во ли на
у ку

Ла за Ла зић, Ли си ца ту жи лац; Зец
Сло бо дан Ста ни шић, По но во се 

играм
Бо шко Ло мо вић, Не ви дљи ва тка ља
Бла го је Ро гач, Про ле ће
Дра го мир Ћу ла фић, Љу би чи це
Ви о ле та Јо вић, Сви че ва успа ван ка
Мо шо Ода ло вић, Бро ја ли ца
Де јан Алек сић, Шта је ле по – крат

ко тра је; Без мо ти ке
Ве ро слав Га јо вић, О ли сту; За блу

да
Да вид Кец ман Да ко, Зра чак и обла

чак
Ни на Сав чић, Не ста ши ца; Па ху ље
Вла да Ба ти нић, Ни ко се на у чен ни

је ро дио
Ми лу тин Ђу рич ко вић, За ви чај на
Оли вер Јан ко вић, Џем пер ска љу

бав
Не дељ ко Тер зић, Сав свет пу зи
Бо жи дар Пе шев, Чи ча Гли ша ју ри 

ми ша; Бр бљи ви вра бац
Рај ко Лу кач, Ка као
Бо шко Су вај џић, А(ла)збу ка
Ру си ја Ма рин ко вић, Рав
Ђор ђе Оцић, Ча ри; Шта чи ме си ја
• при че за де Цу: 
Га ли на Ба ри шњи ко ва, Шта је то 

су мрак (из књи ге Бај ке за па мет ну 
ду шу „Ка пи му дро сти“)

Не дељ ко Тер зић, Фи лип од гу са ла 
Ве сна Алек сић, Бра ва 
Гор да на Ма ле тић, Га вран 
Ду шан Бел ча, Пр ва игра ма лог прин

ца
Оли ве ра Не дељ ко вић, Ослу шку ју

ћи ти ши ну
Ве сна Ви до је вић Га јо вић, Шта са

ња дуг ме
Сла ђа на Ри стић, Ки фле за сре ћу
Ду шан Поп Ђур ђев, Фу то шка при

ча; На род на ку хи ња
Ми о драг Ма тиц ки, Ка ко је де да пре

стао да пу ши
Го ран Но ва ков, Сад ће он
Ми лош Ни ко лић, Се ки ра ње ку пу са
• ба сне
Чи ка Љу ба Не на до вић, Жа ба; Је

лен
Ра до мир Пут ни ко вић, Пе тао и гу сан 
Гор да на Ти мо ти је вић, Би стро о ки 

и жа ба
Бран ко Сте ва но вић, Ка ко ко ме
Гра ди мир Стој ко вић, Ро ђак Вук и 

ро ђак пас

• ба ла де
Бо шко Су вај џић, Ба ла да о Жи ле ту 

Жи ки
• Хо ро скоп
Вас ка Ју кић Мар ја но вић, Хо ро ско-

пи ја да I; Хо ро ско пи ја да II
• за го нет ке, афо ри зми
Ми лан Мр даљ, Зо о ло гиј ске пе сме – 

за го нет ке
Ан ђел ко Ер де ља нин, Де ти ња сти 

афо ри зми
• скеч
Ве сна Кру нић, Уче нич ки би се ри
•  на у чи мо се 

ле пом по на Ша њу
Љи ља на Ду га лић, Урош и страх 

(при ча)
Го ран Вуч ко вић, Ко је ште то чи на 

(пе сма)
Слав ко Пет ко вић Гру ји чић, Ого ва ра

ње – не ва спи та ње (ди ја лог)
• пе сме и при че мла диХ ства

ра ла Ца: Пре драг Об ра до вић, пе сме: 
Про лећ на љу бав; Пе шча ник; Го ран Га-
врић, Слам ка за ко ју се др жим (пе сма); 
Ни ко ла Ми ли на, На кри ли ма ма ште 
по Ср би ји све тог Са ве (есеј); Ма ри ја 
Мај сто ро вић, Ру ке мо је ма ме (при ча)

• ле ген де
Ксе ни ја Стан ко вић, О из во ру Ка ра

бу нар
Бо јан Ан дрић, Ле ген да о Де во јач ком 

спо ме ни ку
•  Школ ска ра ди о ни Ца 

„моћ не при че за од ва Жне 
и ра до зна ле“

Ма ја Чме лик, проф. срп ског је зи ка 
и књи жев но сти ОШ „Ни ко ла Те сла“ 
у Но вом Са ду, Увод на реч; Ре зул та ти 
уче ни ка у ра ду школ ске ра ди о ни це 
(Ана Ми ха ље вић VII/1, Иза бе ла Егић 
VI/1, осма ци – VI II/3)

•  час опи са ча со пи са 
(пе ри о ди ка за де цу): 

Љу би ша Ђи дић, Де сет го ди на Баг
да ле за де цу и мла де  

• Хро ни ка ва ЖниХ до га Ђа ја. 
фе сти ва ли – так ми че ња – на гра де: 
43. Ђач ки ву ков са бор – са јам зна ња 
и кре а тив но сти (Ми ло ван М. Ра ди во-
је вић); на град ни кон курс фон да ци
је „ву ко ва за ду жби на“ из Цр не го ре 
(Ан ка Жу гић). Са ста ви: Де нис Ше ће ро-
вић, Ма ја Аџић, Је ле на Ми тић, Са ња 
Бла го је вић, Те о до ра Ки пе рац; зма је
ве деч је игре. Где су љу ди до бре ћу
ди, пе сма с`ори (раз го вор са Ду ша ном 
Ђур ђе вим – Гор да на Ма ле тић); фе сти
вал по е зи је мла дих пе сни ка „ма шта 
и сно ви“ – срем ска ми тро ви ца (Сла-
ђа на Ми лен ко вић). Пе сме: Ни ко ле Об-
ра до ви ћа, Ва се Кр сти ћа, Ла ва Лу ки ћа, 
Алек сан дра Ка са ло ви ћа, Еле не Ко стић, 
Ја не Ја ко вље вић, Ми ло ша Са мар џи-
ћа, На ђе Пат ко вић, Алек се Глу шца 
и Алек сан дра Трај ко ви ћа; фе сти вал 
„на ук ни је ба ук“ (Ма ри ја Це ро ви на); 
да ни ћи ри ли це у ба ва ни шту 2014. 
По здрав на реч (Ми о драг Ма тиц ки); 
Ћи ри ли ца као све ти ња (Ма ри ја Ди ми-
три је вић VII, ОШ „Др Ар чи балд Рајс“, 
Бе о град); На гра ђе ни ли ков ни ра до ви 
уче ни ка; и ми смо на ше го ре лист 
(Гор да на Ма ле тић)

• пре по ру ка књи га: Био јед ном 
је дан не из бри сив лав. спо ме нар ду
шку ра до ви ћу (Гор да на Ма ле тић); 
пе ро зу бац, При ро до пис (пе сма: Је
зик пти ца); гор да на ма ле тић, Мој 
цр ни пас и ја (Оли вер Јан ко вић); Љу
бо мир ћо ри лић, Сто из во ра (пе сме: 
Јед на кру шка на де сет ме ђе да и Ја че 
се ло од ме ђе да); ра до мир ми ћу но вић, 
На све ту је ди на (пе сма: И ма ма има 
ма му); ми лан мр даљ, Во лим ма му, 
на ви јам за та ту. По ро дич на пе сма
ри ца (пе сма: Го спо ђи ца Сва ђа Љу тић); 
Бла го род на ло за. збир ка на гра ђе них 
ра до ва, Еко ном ска шко ла „На да Ди-
мић“, Зе мун 2013 (ли те рар ни ра до ви 
Озрен ке Дра гић и Еми ли је Су ва јац)

• по Шта ДА НИ ЦЕ ЗА МЛА ДЕ: Ни-
ко ла Ми ли на VI/1, Да ни ца за мла де 
за 2014. го ди ну; Оли ве ра Ог ње но вић, 
ОШ „Бра ћа Ба рух“ – Бе о град, Да ни ца 
за мла де, дра го цен са пут ник на шег де
тињ ства; Јо ва на Ве се ли нов IV/1, Кли
ма се кли ма

у вуковој задуЖбини моЖете набавити 
следећа издања

Да ни ца за 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 
2008. год. – 800 дин./ ком.

Да ни ца за 2009. год. – 900 дин./ком.
Да ни ца за 1994, 2010, 2011, 2012. год. – 1.000 дин./ком.
Да ни ца за 2013. год. – 1.000 дин./ком. 
Да ни ца за 2014. год. – 1.000 дин./ком. 
Да ни ца за 2015. год. – 1.000 дин./ком. 
Да ни ца за мла де II (2011) – 250 дин./ком.
Да ни ца за мла де IV (2012) – 300 дин./ком.
Да ни ца за мла де V (2013) – 300 дин./ком.
Да ни ца за мла де VI (2013) – 300 дин./ком.
Да ни ца за мла де VII (2014) – 300 дин./ком.
Да ни це за 1827, 1828, 1829, 1834. год. (фо то тип ска из да ња) – 1.000 дин./ком.
Ву ко вој за ду жби ни – ака де мик Де јан Ме да ко вић (2007) – 1.000 дин./ком.
Ак ту ел но сти Ву ко вих по ру ка – Окру гли сто Ву ко ве за ду жби не (2008) – 

400 дин./ком.   
Твор ци срп ског књи жев ног је зи ка, Збор ник ра до ва. Из да ва чи: Ву ко ва за ду-

жби на и Ин сти тут за књи жев ност и умет ност (2011) – 1.000 дин./ком.
За ду жби нар ство код Ср ба, Слав ко Ве ји но вић. Из да ва чи: Ву ко ва за ду жби-

на и ИК Про ме теј (2011) – 2.900 дин./ком. 
Срем кроз ве ко ве, Збор ник ра до ва. Из да ва чи: Ву ко ва за ду жби на, Огра нак 

Ву ко ве за ду жби не у Бе о чи ну и Ин сти тут за књи жев ност и умет ност (еди ци ја 
Син те зе) – 1.500 дин./ком.

Ба нат кроз ве ко ве, Збор ник ра до ва (2010). Из да вач: Ву ко ва за ду жби на (еди-
ци ја Син те зе) – 3.000 дин./ком.

Ста ро срп ско ру дар ство, Исто ри ја ру дар ства у Ср ба (2002). Ауто ри: Си-
ма Ћир ко вић, Де сан ка Ко ва че вић-Ко јић, Ру жа Ћук (еди ци ја Син те зе) – 1.000 
дин./ком.

Сту ди је о Ср би ма – Сла ви сти ка – Ср би сти ка (иза бра ни ра до ви), Вла ди-
мир П. Гут ков. Из да ва чи: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Ву ко ва за-
ду жби на и Ма ти ца срп ска – 800 дин./ком.

Сту ди је о Ср би ма – Го во ри Ср ба и Хр ва та у Ма ђар ској, Пре драг Сте па-
но вић. Из да ва чи: Ву ко ва за ду жби на, Ма ти ца срп ска и Де чи је но ви не – 800 
дин./ком.

Сту ди је о Ср би ма – Срп ске и ју жно сло вен ске те ме, Гер хард Не ве клов-
ски. Из да ва чи: ЈП За вод за уџ бе ни ке, Ма ти ца срп ска и Ву ко ва за ду жби на – 
700 дин./ком.

Сту ди је о Ср би ма – При ло зи о срп ском пред ву ков ском књи жев ном је зи
ку, Алек сан дар Ал би ја нић. Из да ва чи: ЈП За вод за уџ бе ни ке, Ма ти ца срп ска и 
Ву ко ва за ду жби на – 500 дин./ком.

Сту ди је о Ср би ма – Су сре ти у књи жев но сти два ју бли ских на ро да, Или-
ја Ко нев. Из да ва чи: ЈП За вод за уџ бе ни ке, Ма ти ца срп ска и Ву ко ва за ду жби-
на – 400 дин./ком. 

Пре пи ска, са бра на де ла ву ка сте фа но ви ћа ка ра џи ћа – III, VI, VII, VI II, IX, 
X и XI књи га – 1.200 дин./ком.

Преписка Вука Стефановића Карањића, књига XIII – 1.500 дин.

Књи ге се мо гу на ру чи ти по штом на адре си: Ву ко ва за ду жби на, Кра ља Ми-
ла на 2, 11000 Бе о град; те ле фо ном или фак сом: 011/2683-890, 011/2682-803; 
имеј лом:  sne za na.bo jic @vu ko va-za du zbi na.rs

Позив за награде 
Вукове задужбине 

у 2015. години
Ву ко ва за ду жби на од 1990. го ди не 

до де љу је го ди шње на гра де за на у ку 
и за умет ност. На гра ђу ју се по јед но 
де ло у обла сти на у ке и умет но сти, об-
ја вље но, из ве де но или при ка за но од 
1. ок то бра прет ход не до 1. ок то бра 
ове го ди не. 

На гра да за умет ност до де љу је се 
јед ном ауто ру за ори ги нал но умет-
нич ко де ло на ста ло у Ср би ји или ино-
стран ству, од но сно за књи жев но де ло 
об ја вље но на срп ском је зи ку.

На гра да за на у ку до де љу је се јед ном 
ауто ру за на уч но де ло, ори ги нал ни 
ис тра жи вач ки на уч ни рад, об ја вље но 
на срп ском је зи ку, из на уч них обла сти 
ко ји ма се ба вио Вук Ка ра џић (на у ка о 
књи жев но сти, исто ри ја, лин гви сти ка, 
фол кло ри сти ка, ет но ло ги ја, ет но гра-
фи ја, ет но му зи ко ло ги ја, ге о гра фи ја). 

На гра да се не до де љу је за кри тич ка 
из да ња, збор ни ке ра до ва, ан то ло ги је, 
при ре ђи вач ке по сло ве и за ма ги стар-
ске те зе и док тор ске ди сер та ци је.

На гра да се са сто ји од по ве ље, пла-
ке те са Ву ко вим ли ком и нов ча ног из-
но са.

Пред ло ге за на гра де мо гу под но-
си ти по је дин ци, на уч не и про свет-
не уста но ве и уста но ве кул ту ре, као 
и дру штве не ор га ни за ци је.

Од лу ке о на гра да ма до но се од бо ри 
Ву ко ве за ду жби не за на у ку и за умет-
ност.

По зи ва мо за ин те ре со ва на прав на 
и фи зич ка ли ца да до ста ве пред ло ге 
за на гра де Ву ко ве за ду жби не за 2015. 
го ди ну. 

Уз пред лог до ста ви ти обра зло же ње 
и два при мер ка де ла ко је се пред ла-
же за на гра ду (ако је у пи та њу књи га 
или дру га пу бли ка ци ја). 

Пред ло зи се до ста вља ју до 1. ок то бра 
2015. го ди не, на адре су: Ву ко ва за ду жби
на, 11000 Бе о град, Кра ља Ми ла на 2.

Садржај Данице за 2015. годину Садржај Данице за 
младе за 2015. годину


