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До му Ву ко ве за ду жби-
не, 24. ма ја 2016. го ди-
не, све ча но су уру че не 
на гра де Ву ко ве за ду-
жби не за 2015. го ди-

ну. На гра да за умет ност уру че на је 
Ми ли са ву Са ви ћу за књи гу LA SANS 
PA RE IL LE, љу бав ни ро ман са до да ци
ма, ко ји је об ја ви ла Аго ра, Но ви Сад, 
2015, а на гра да за на у ку уру че на је 
Дра го љу бу Злат ко ви ћу за дво том но 
де ло – Реч ник пи рот ског го во ра, ко-
је је об ја вио Слу жбе ни гла сник, Бе о-
град, 2014. Књи жев ни ку Ми ло ва ну 
Ви те зо ви ћу уру че но је по себ но при-
зна ње На гра да Ву ко ве за ду жби не за 
де ло по све ће но Ву ку за све у куп ни 
до при нос про у ча ва њу Ву ко вог жи-
во та и де ла, као и за не го ва ње ву-
ков ских прин ци па и вред но сти у 
срп ској кул ту ри.  

О ла у ре а ти ма и на гра ђе ним де ли-
ма го во ри ли су др Дра шко Ре ђеп, пред-
сед ник Од бо ра за до де лу на гра де у 
обла сти умет но сти, проф. др Љу бин-
ко Ра ден ко вић, члан Од бо ра за до де-
лу на гра де у обла сти наукe, и проф. др 
Бо шко Су вај џић, пред сед ник Управ ног 
од бо ра Ву ко ве за ду жби не. На гра де су 
уру чи ли др Ми о драг Ма тиц ки, пред-
сед ник Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не, 
и др Ра до ван Див нић, за ме ник гра до-
на чел ни ка Ло зни це. 

Отва ра ју ћи све ча ни скуп, Ми о драг 
Ма тиц ки је ис та као да се око на гра да 
Ву ко ве за ду жби не за на у ку и за умет-
ност на ла зи га ле ри ја нај зна чај ни јих 
умет нич ких, пре све га књи жев них 
име на, име на пи са ца ко ји сво је ства-
ра ла штво за сни ва ју на нај ве ћој Ву ко вој 
те ко ви ни, на го ле мој ње го вој за ду жби-
ни – Срп ском рјеч ни ку, ко ји је на ста-
јао упра во пре две сто ти не го ди на, и 
ко ји ће од ре ди ти по све но ви на род ни 
пра вац ка да је реч о не го ва њу срп ског 
је зи ка и пи сма, за хва љу ју ћи ко јем ће 
у срп ској књи жев но сти на ста ти де ла 

свет ске вред но сти, да по ме не мо Ан-
дри ће ва, Цр њан ског, На ста си је ви ће ва, 
Де сан ке Мак си мо вић и Вас ка По пе. 

По себ но је из ра зио ра дост што у 
Ло зни ци и у Тр ши ћу, у Ву ко вом кра-
ју, Ву ко ва за ду жби на на ла зи ве ли ко 
раз у ме ва ње и по др шку, чи ме по твр-
ђу је мо да је Ву ко во де ло и те ка ко и 

да нас жи во и пло до твор но. Ис та као је 
да ско рим ак ти ви ра њем Ме ђу на род-
ног цен тра за је зик и књи жев ност у 
Тр ши ћу, уз по сто је ћи Му зеј је зи ка и 
пи сма у Тр ши ћу, ко ји ра ди већ ви ше 
го ди на, Ву ков Тр шић по при ма не ке од 
ди мен зи ја „Срп ског Страт фор да“, ме-
ста ко је ће по ста ти пре по зна тљи ви, 
сна жни и гла со ви ти знак на кул тур-
ној ма пи све та, не са мо сла ви стич ког. 
Кад убу ду ће не ко из го во ри Тр шић, са-
го вор ник ће чу ти и оно не из го во ре но, 
али нај ва жни је: Вук и срп ски је зик.  

Ву ко ва за ду жби на сво је го ди шње 
на гра де за на у ку и за умет ност до де-
љу је од 1990. го ди не и ово је би ло 26. 
уру чи ва ње на гра да. До са да су 52 ла у-
ре а та при ми ла ово при зна ње. На гра да 
Ву ко ве за ду жби не са сто ји се из По ве
ље, Пла ке те с Ву ко вим ли ком (рад Не-
бој ше Ми три ћа) и нов ча ног из но са. 

На кра ју све ча но сти, до бит ни ци на-
гра да би ра ним ре чи ма су се обра ти ли 
при сут ни ма и за хва ли ли Ву ко вој за-
ду жби ни на до де ље ним и уру че ним 
при зна њи ма.

Уручене награде Вукове задужбине за науку, уметност 
и за дело посвећено Вуку за 2015. годину

Ново читање романа 
Милисава Савића

Н
и је нео п ход но, али 
сва ка ко на лик на 
чи тач ко от кро ве ње, 
про ми шља ње три ју 
та јан стве них та ча ка 

ро ма на „La Sans Pa re il le” Ми ли са-
ва Са ви ћа ко ји је јед на ко по све ћен 
ма ги ји Фи рен це, ко ли ко и пре ма 
Си мо не ти Ве спу чи, ве чи тој и не-
до дир љи вој, оној у ко ју су сви би-
ли за гле да ни, а Бо ти че ли и Гир лан-
да јо је сли ка ли не у те шно. Бар два 
Ме ди чи ја су би ла за љу бље на у ту 
ле по ти цу епо хе, а Ђу ли ја но, на ви-
те шком дво бо ју, имао је де ви зу са 
по ми сли ма на њу ко ју је про но сио 
на ви те шким тур ни ри ма. Си мо не та 
је, ме ђу тим, у син так си Са ви ће вој 
сим бо лич на, ете рич на и те ле сна у 
исти мах, сим бо лич на си лу е та ко-
ја шта фет но хо да ве ко ви ма ко ји су 
иза нас, све до на ших коб них де ве-
де се тих го ди на.

Нај пре, ка ко сад ра за зна јем, јед на 
реч тре ба на са мом по чет ку да бу де 
из го во ре на, а он да и на пи са на. То је 
па лимп сест. Усред То ска не, ода кле 
је све по че ло, се ди мен ти на ра шта ја 
и њи хо вих ис ку ста ва и сно ва на ле жу 
не из бри си во, озбиљ но опо ми њу ћи са-
вре ме ни ке. Фи рен ца, у та квој ра све ти, 
оста је и да ље из во ри ште сва ко ја ких 
на ших фан та зи ја. Не за бо ра ви те да 

је јед на од две фран цу ске кра љи це 
из ро да Ме ди чи је вих, па ри ска Је ли-
сеј ска по ља за сно ва ла упра во са по-
ми сли ма на за ви чај ни град на Ар ну. 
Са вић, сва ка ко, све пам ти и све, на-
о ко ле жер но, за бо ра вља. Та ко оста је 
чи та о ци ма по глед по сле. По сле че-
га? По сле ре не сан се, га ле ри је Пи-
ти са култ ним пор тре том Ти ци ја на 
оног не по зна тог пле ми ћа са зе ле ним 
очи ма, Сан Ми ни ја то и Сан До ме ни-
ко, са по след њим ко на чи штем Ар нол-
да Бе кли на, дип тих Ада ма и Еве Лу ке 
Кра на ха Ста ри јег и тај ве чи ти ко ји је 
оп чи нио Ана то ла Фран са, Цр њан ски 
и Сан Ђи ми ња но – све се сад ту гу сто 
ти ска, као на Ста ром мо сту, а у исти 
мах и за бо ра вља. Све за рад љу бав не 
при че са да ту ми ма на ших нај но ви-
јих бал кан ских ра то ва, из гна ни штва, 
шо пин га у ту не лу оп ште јеф ти но-
ће. Са вић ни је на тра гу, не го оста вља 
траг. Па лимп сест је чи тав на се ље ни 
наш свет, али је ви дљив тек кри шом. 
Ше сна ест по сто не ве сео, ка ко би већ 
ка за ла јед на за бо ра вље на. Му зи ка ле
ђе ра исто је сти за ла с Ар на. Са вић се 
ни је дво у мио: он се опре де лио за ону, 
ре ци мо услов ну ко ло ну ауто ра ко ји 
пре фе ри ра ју Фи рен цу, по пут Стен да-
ла и Ма то ша. Сол Бе лоу је та ко ђе био 
у њој, на су прот Ме ри Ма кар ти ко ја је, 
по пут Ни чеа, твр ди ла ка ко је Ве не ци-
ја чи ста, не при ко сно ве на му зи ка. И у 
ко јој је, ис под ви со ког зи да око ка зи на 
Му ни чи па ле, пре ми нуо ни ко дру ги 
не го Ри хард Ваг нер, а две сво је бур-
не го ди не, у па ла ти на Гранд хо те лу, 
пи сао и про кли њао Џорџ Бај рон. Чак 

се мо же ре ћи да је Са вић још нај бли-
жи до жи вља ју То ма са Ма на. Слав ни 
аутор Смр ти у Ве не ци ји ко ју је кон ге-
ни јал но, а филм ски про чи тао Лу ки но 
Ви скон ти, са не над ма шном Сил ва ном 
Ман га но и Дир ком Бо гар том, на пи сао 
је и дра му за чи та ње Фјо рен ца (па зи-
те, реч је о же ни ко ја је у Фи рен ци), 
да ле ке већ 1928. Ма ње по зна та, а на 
срп ском об ја вље на тек не дав но (Књи-
жев на оп шти на Вр шац, 2015), до ка зу-
је не вре ме, то ли ко ак ту ел но, упра во 
у су ко бу то та ли тар ног Ђи ро ла ма Са-
ва на ро ле и ма га хе до ни зма Ло рен ца 
Ме ди чи ја. Ма но ва Фјо рен ца исто је 
спа ље на на бер лин ском Хе гел пла цу, 
у на ци стич кој, ге бел сов ској ва три. (У 
мом скром ном жи во ту, ко ји баш и ни-
је био скро ман, упам тио сам, по злу, 
са мо још јед ну ло ма чу књи га, у вре ме 
Кон гре са кул тур не ак ци је у Кра гу јев-
цу 1972. Од ми ла и сад је зо ву Ла тин-
ки ном.) Онај дру ги, тај ни пла мен 
оба зри во скло њен и да ље тра је.

Дру га окол ност но вог чи та ња ове 
на о чи те књи ге не мо же да се пре-
не брег не. Бар ка ко се одав де ви ди. 
Са вић у њој оства ру је ди ја лог са Бо ка-
чом и Шек спи ром. Та ко, на оним не-
по тро шним бре жуљ ци ма и те ра са ма, 
у ве чи том раз го во ру и при ча њи ма без 
кра ја, где по чи ва ге о гра фи ја ду ха Де
ка ме ро на, исто се од ви ја при ча. На о ко 
у дру гом вре ме ну. У пи та њу је европ-
ска ва ри јан та Ше хе ре за ди не при че: 
док рас пре да мо и по ма ло са ња мо, 
до тле и жи ви мо. Што се пак ти че 
Шек спи ра, раз го вор угод ни се од ви-
ја ма хом у зна ку пре ру ша ва ња. Са мо 

што се у Са ви ће вој књи зи пре ру ша-
ва све и сва ко, за раз ли ку од Шек спи-
ра где Гви нет Пал троу и Џо зеф Фајнс 
мно го шта чи не те а тра ра ди – ов де је 
све мо гу ће, или се при си ља ва да бу де 
дру га чи је. Ме ња ју се име на, др жа ве, 

ави он ски ле то ви, чак и ћи ри ли ца ко-
ја је, као и срп ско име, у оним не ве-
се лим но ћи ма и да ни ма, не по доб на. 
Наш ју нак пи ше сво јој љу ба ви ла ти-
ни цом, и тек он да ка да до зна је да је у 
пи та њу срп ска же на, про на ла зи сво је 
то пло, ан теј ско окри ље у ћи ри лич ком 
ал фа бе ту. Моћ суд би не.

Нај зад, ра до сно се мо же ја ви ти сви-
ма, да кле гра ду и све ту, да је Са вић и 
ов де ис тра ја вао на не по но вљи во сти. 
За раз ли ку од не ких, чак по ме ну тих 
ауто ра, ко ји су мул ти пли ци ра њем на-
сло ва се бе за пра во пи ра ти ра ли (До-
бри ца Ћо сић, Ми о драг Па вло вић, 
Ми ло рад Па вић), он је остао на Ан-
дри ће вој стра ни про ход но сти. До бро 
је знао да је наш но бе ло вац мо гао, на 
осно ву уви да у ба шти ну, о че му би за-
це ло бо ље од ме не го во рио Ра до ван 
По по вић, да на пи ше бар де се так ро-
ма на у струк ту ри бли ској с она че ти-
ри ро ма неск на слав на на сло ва. То ће 
ре ћи да је Са вић пи сац ко ји увек, као 
пред ислед ни ком, на но во пи ше не са-
мо сво ју би о гра фи ју, не го и сво ју пр-
ву и по то њу књи гу. Тач но је, ме ђу тим, 
да с вре ме на на вре ме пред на ма ми-
ну ли ко ви – ле лу ја ви, као Раст ко код 
Ви на ве ра – из култ них, ра них књи га 
Са ви ће вих (Мла ди ћи из Ра шке, Бу
гар ска ба ра ка). Не ма ри: при су ство 
је дин стве ног осе ћа ња за уста нич ку 
про зу Ву ко ву, о че му је пи сао ра ни 
Са вић, исто је ску по це но, не жно сре-
бро успо ме на.

Сва ка ко, они пи рот ски во ка ли из 
сту ди о зног Реч ни ка пи рот ског кра ја 
Злат ко ви ћа, и онај не при ко сно ве ни 
ми рис јор го ва на из Са ви ће ве Ра шке, 
све до че о на ма су ге стив но. У окру-
же њу не у по ре ди ве мо ћи искре но-
сти. Уоста лом, ра но је при ме ће но а 
он да за бо ра вље но да је из ме ђу искре 
и искре но сти са мо про зир на ме ђа 
(не)са гла сно сти.

РЕЧ ДРАШКА РЕЂЕПА

Неупоредива моћ искрености

Дра шко Ре ђеп го во ри 
о на гра ђе ном ро ма ну 
Ми ли са ва Са ви ћа

Дра го љуб Злат ко вић,
на гра да за на у ку

Све ча на сед ни ца

Ми ли сав Са вић,
на гра да за умет ност

Ми ло ван Ви те зо вић, 
на гра да за де ло по све ће но Ву ку

Ло зни ца да ро да вац

Град Ло зни ца је ове го ди не рас-
пи сао Јав ни кон курс за до де лу 
сред ста ва за ду жби на ма и фон-
да ци ја ма у обла сти умет но сти 
и на у ке за про јек те ко ји до при-
но се про мо ци ји кул тур но-исто-
риј ског на сле ђа ве за ног за лик и 
де ло Ву ка Ка ра џи ћа од зна ча ја за 
град Ло зни цу. 

Ву ко ва за ду жби на је кон ку ри-
са ла и до би ла сред ства за сво је 
на гра де. 
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Управ ни од бор

Пр ва сед ни ца Управ ног од бо-
ра  Ву ко ве за ду жби не одр жа на је 
29. де цем бра 2015. Рра змо тре на је 
Ин фор ма ци ја о ак тив но сти по во
дом Ре ше ња Ко ми си је за стам бе
на пи та ња и рас по де лу слу жбе них 
згра да и по слов них про сто ри
ја Вла де Ре пу бли ке Ср би је, а ти че 
се ко ри шће ња До ма Ву ко ве за ду-
жби не. Та ко ђе, Управ ни од бор је 
раз мо трио и не ка дру га ак ту ел на 
пи та ња ве за на за рад Ву ко ве за-
ду жби не и до нео ви ше од лу ка из 
сво је над ле жно сти.

Дру га сед ни ца Управ ног од бо-
ра, на ко јој је раз мо трен и усво јен 
Фи нан сиј ски из ве штај за пе ри од 
ја ну ар–де цем бар 2015. го ди не и 
Фи нан сиј ски план за 2016. го ди ну, 
одр жа на је 25. фе бру а ра 2016. го-

ди не. Управ ни од бор је раз мо трио 
и оства ри ва ње про гра ма Ву ко ве 
за ду жби не и утвр дио из да вач ки 
про грам Ву ко ве за ду жби не у овој 
го ди ни. У рас пра ви је ис так ну то 

да је по треб но убр за ти рад на ор-
га ни зо ва њу на уч ног ску па Шу ма
ди ја кроз ве ко ве. Сло је ви кул ту ра. 
Управ ни од бор је до нео и ви ше од-
лу ка из сво је над ле жно сти.

ЗА ДУ ЖБИ НА, Лист Ву ко ве за ду жби не. Го ди на XXIX – број 101, јун 2016. 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), Ду ши ца Ма тиц ки (се кре тар), Алек сан дра Па ла дин, 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: 2.000 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 vic24@gmail.com; lju bo mir.mi lu ti no vic @vu ko va-za du zbi na.rs

Задужбинари Вукове 
задужбине (96)

ЈАГОДИНА
Сенка Томић

АУСТРАЛИЈА, ПЕРТ
Чланови новооснованог 

огранка:
Дра га на Ба ди вук, Ду шан Га јић, 

Ви то мир Дан гу бић, Но ви ца До-
браш, Ра до слав Ђу рић, Или ја Илић, 
Не над Мир ко вић, Јо ван Ра ко че вић, 
Ми лу тин Спа со је вић и Сте во Чи кић. 
За пред сед ни ка огран ка иза бран је 
Или ја Илић. Сви чла но ви огран ка су 
до бро тво ри Ву ко ве за ду жби не.

Дарови Вуковој 
задужбини

Ву ко вој за ду жби ни да ро ва ли су 
сво је књи ге и књи ге дру гих ауто ра: 
Ми лун ка Ми тић и Љи ља на Ко ста-

ди но вић из Ни ша, Сло бо дан Бје ли-
ца из Но вог Са да, Жар ко Ди мић из 
Срем ских Кар ло ва ца, Пре драг Ми-
о драг из Бе о гра да, Срп ска чи та-
о ни ца „Ла за Ко стић“ у Сом бо ру и 
На род на би бли о те ка „Да ни ло Киш“ 
из Вр ба са.

 При зрен ска бо го сло ви ја да ро ва ла 
је ка ли граф ски рад сво јих бо го сло ва 
Ву ко вој за ду жби ни. Д. М

> > > из броја у број > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Дру штво за срп ски је зик 
и књи жев ност

У До му Ву ко ве за ду жби не, 5. ма ја 2016. го ди не, одр-
жа на је сед ни ца Упра ве Дру штва за срп ски је зик и 
књи жев ност Ср би је, на ко јој су раз мо тре не ак тив но-
сти на при пре ми Че твр те Књи жев не олим пи ја де и 
26. Ре пу блич ког так ми че ња из срп ског је зи ка и је-
зич ке кул ту ре. 

Књи жев на олим пи ја да одр жа на је у Срем ским 
Кар лов ци ма 14. и 15. ма ја 2016. го ди не, а због по ве-
ћа ног бро ја уче ни ка – њих ско ро 900 за до во љи ло је 
ви со ки праг про ла зно сти на овом так ми че њу – део 
так ми чар ског про гра ма ре а ли зо ван је и на Фи ло ло-
шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 

Ре пу блич ко так ми че ње из срп ског је зи ка и је зич-
ке кул ту ре одр жа но је у Тр ши ћу 28. и 29. ма ја 2016. 
го ди не.  С. В.

Представници Вукове задужбине посетили па три јар ха Ири не ја

Сед ни ца Упра ве Дру штва

ЗА СЕЋАЊЕ

Ј
е дан од осни ва ча ли ста „За ду-
жби на“, гла си ла „Ву ко ве за ду-
жби не“, Ми лој ко П. Ђо ко вић 
упи сан је у им пре су му као члан 
Уре ђи вач ког од бо ра од 1. до 81. 

бро ја, у пе ри о ду од го то во две и по де-
це ни је. Сво јим тек сто ви ма и пред ло зи-
ма те ма, за дру ге ауто ре, зна лач ки је и 
ве о ма кре а тив но до при но сио са др жи-
ни ли ста. У том раз до бљу „За ду жби на“ 
је сма тра на ли стом с нај ин те лек ту ал-
ни јим чи та ла штвом, што ни је те шко 
утвр ди ти са мо на осно ву спи ска лич-
но сти на чи је је адре се сти за ла.   

Углед ни но ви нар и пу бли ци ста Ми-
лој ко П. Ђо ко вић аутор је или ко а у тор 
36 књи га. Са ра ђи вао је у ви ше од 70 ли-
сто ва и ча со пи са ши ром не ка да шње Ју-
го сла ви је, био не за мен љи ви са рад ник 
Ма ти це срп ске, Ву ко ве за ду жби не и то-
ли ких дру гих ин сти ту ци ја кул ту ре. Пр-
ви срп ски но ви нар по зван (а по звао га је 
ака де мик Ра до мир Лу кић) да бу де члан 
Од бо ра за уна пре ђе ње се ла Срп ске ака-
де ми је на у ка и умет но сти...

За по чео но ви нар ски рад, не по сред-
но по сле ра та, у ужич ким „Ве сти ма“. У 
њи ма, та да, је ди ни но ви нар и уред ник. 
Од мах оку пио мла де са рад ни ке. Мно-
ги ме ђу њи ма, доц ни је афир ми са ни, и 
но ви на ри и књи жев ни ци, сма тра ју га 
сво јим пр вим, пра вим и нај ва жни јим 
учи те љем. Ода тле је до шао у Бе о град, у 
„Рад“, не дељ ник Са ве за син ди ка та Ју го-
сла ви је, где је де це ни ја ма био но ви нар 
и уред ник. При Син ди ка ту је ода би рао 
и уре ђи вао књи ге из да вач ке де лат но сти 
„Рад нич ке штам пе“.

Ни је дан рад на ен ци кло пе ди ја ма, лек-
си ко ни ма или ал ма на си ма о но ви нар-
ству у про те клим де це ни ја ма ни је био 
ни за ми слив без Ми лој ко вог уче шћа. За 
ен ци кло пе диј ско из да ње књи ге „Два ве-
ка срп ског но ви нар ства“ на пи сао је нај-
ви ше од ред ни ца о но ви на ри ма. Био је 
и не за мен љив са рад ник Ма ти це срп ске 
за Лек си кон пи са ца. У про јек ту Ве ли ке 
ен ци кло пе ди је је, уз ле ген дар ног Ми ла 
Не дељ ко ви ћа, опет у жи жи, баш као и 
на ве о ма ам би ци о зној Ен ци кло пе ди ји 
но ви нар ства, чи ја се огром на гра ђа, на-
жа лост још нео бја вље на, на ла зи у Удру-
же њу но ви на ра Ср би је.

За свој рад до био је ви ше од два де сет 
на гра да и дру гих дру штве них при зна-
ња. Из два ја ју се по себ но: Злат на по ве ља 
Удру же ња но ви на ра Ср би је (2004), Ву ко ва 
на гра да (2006), На гра да за жи вот но де ло 
Са ве за но ви на ра Ср би је и Цр не Го ре .

Ка ко је схва тао но ви нар ски рад? Опет 
на свој је дин ствен на чин. Ни за ко га, у 
жур на ли сти ци, чи ње ни це ни су би ле то-
ли ко не при ко сно ве не, као да су све те. 
Лич на но ви нар ска до ку мен та ци ја Ми-
лој ка П. Ђо ко ви ћа упра во то нај у вер-
љи ви је осли ка ва и пред ста вља га као 
но ви на ра и пу бли ци сту. Ду же од по ла 
ве ка он је сва ко днев но при ку пљао гра-
ђу из штам пе, из ма га зи на и ча со пи са. 
Та ко је на ста ла јед на од нај ре спек та бил-
ни јих лич них до ку мен та ци ја ме ђу но ви-
на ри ма у Ср би ји. Кад у ста ну ни је ви ше 
имао где да од ла же гра ђу, из нај мио је 
га ра жу. Из Ми лој ко ве до ку мен та ци је по-
не кад се пре мо гао на ћи по да так не го из 
до ку мен та ци ја ка кве су не ка да би ле „По-
ли ти ки на“ или она у Ра дио Бе о гра ду.

 Раз го ва рао сам с Ми лој ком 1981. го-
ди не, за но ви не, по во дом об ја вљи ва ња 
ње го ве књи ге о Ди ми три ју Ту цо ви ћу. 
Пи там га шта му је би ло нај те же да би 
са вла дао би о граф ску гра ђу. Од го во рио 
ми је – на сто ја ње да од го нет не лич ност 
овог зна ме ни тог срп ског со ци ја ли сте. 
Ве ли, по ти цао је из до бро сто је ће се о ске 
по ро дич не за дру ге у Го сти љу на Зла ти-
бо ру, ста ри ји  брат му је био пу ков ник 
и мо нар хи ста, а он со ци ја ли ста! На шао 
је од го вор у сле де ћем Ту цо ви ће вом ис-
ка зу: – Ру шан сам за прав дом... Ар ха и-

чан из раз ру шан озна ча ва оног ко ји но си 
цр ни ну, ко ји је жа ло стан за не ким. А 
Ту цо вић је био жа ло стан за не чим дра-
го це ним, то јест за прав дом. На осно ву 
по да тка про на шао је тач ку отво ре но сти 
и за лич ност.

Ми лој ко ва мар љи вост, од го вор ност, 
тач ност, по у зда ност, вред но ћа, а на ро чи-
то то пли на у ко му ни ка ци ји, го то во су по-
сло вич не. То су до бро зна ли сви ко ји су га 
по зна ва ли. По зних се дам де се тих го ди на 
про шлог ве ка, у тек по кре ну том култ ном 
ча со пи су за не го ва ње на род не тра ди ци-
је „Рас ков ни ку“, био је је дан од нај мар-
љи ви јих са рад ни ка. Уоча ва све то му дри 
др Дра ги ша Ви то ше вић, па ће му озбиљ-
но ре ћи: „Бо га ти, Ми лој ко, по сма трам те 
ко ли ко по жр тво ва но ра диш. Ти ни си Ср-
бин? Па, што се чу диш, то ли ко вред ног не 
упо знах до сад ни јед ног!“ 

Ње го во род но Бре ко во де це ни ја ма је 
ме ђу нај по зна ти јим се ли ма на ма пи Ср-
би је. За што? Па за то што је има ло Ми лој-
ка: да ис ко ре ни не пи сме ност; да осну је 
се о ску и школ ску би бли о те ку; да ор га-
ни зу је са ку пља ње на род них умо тво ри-
на; да у се ло до ве де „Ма ли Ву ков са бор“; 
фор ми ра Књи жев ни клуб „Пр во зр но 
сун цо кре та“, ко ји не пре кид но тра је ду-
же од 45 го ди на; да об ја ви де се так књи-
га по е зи је и про зе „Ру ко ве ти за ви ча ја; да 
пи ше и ин спи ри ше пи са ње три хро ни ке 
се ла Бре ко ва...

У Бре ко ву сам чуо и не сва ки да шњу 
анег до ту. Раз бо ле се Ми лој ко док још ни 
у шко лу ни је по шао, то ли ко да му у Бре-
ко ву и око ли ни не на ђо ше ле ка. Узе га 
ма ти у на руч је, па пе шке на воз, па у Бе о-
град, па у бол ни цу. И на ђе се лекa. По сле 
то га ре че ње го вој мај ци Де си мир ки не ка 
про зор љи ва Бре ков чан ка: „До бро си учи-
ни ла: спа си ла си де те да по ста не ве ли ки 
чо век и да до че ка ду бо ку ста рост...“

К
ад је имао са мо се дам на-
ест го ди на, остао је без оца 
Пе тра. По ги нуо је у Дру-
гом свет ском ра ту. Али 
Ми лој ко му је на чи нио 

је дин ствен жи ви спо ме ник: на све му 
што је на пи сао, на сва кој књи зи и сва-
ком тек сту, ко је је об ја вио, увек је, без 
из у зет ка, уз сво је име и пре зи ме пот-
пи си вао сред ње сло во „П“. 

Да се ни ово не за бо ра ви. Зна ме ни ти 
књи жев ник Бран ко В. Ра ди че вић ис пи-
сао је ви ше том не књи ге „Су је ве ри це и 
дру ге ре чи“. Од го не тао ре чи, оби ча је, по-
ступ ке и на ра ви љу ди... У њи ма из дво јио 
и бра ћу Ђо ко ви ће – Ми лој ка и Ми ла на 
– по уза јам ној брат ској љу ба ви, по за јед-
нич кој љу ба ви за но ви нар ство и књи жев-
ност и по чо ве ко љу бљу...

Опет, ни ко као Ми лој ко ни је то ли ко 
мно го и та ко не се бич но ра дио за дру-
ге. По твр ди ћу то, уз из ви ње ње, лич ним 
при ме ром. Кад је до знао да сам у се лу 
Ја бла ни ци на Зла ти бо ру, као сту дент, за-
бе ле жио не ко ли ко сто ти на сти хо ва на-
род них лир ских и еп ских пе са ма, иако 
ме ни је ни по зна вао, ин спи ри сао ме је 
да на пи шем два са мо стал на ра да о ли-
ри ци и епи ци и, уз њих, да при ре дим и 
сти хо ве. И би ка ко је ре као. Све је об ја вио 
у „Ужич ком збор ни ку“ код свог при ја те-
ља Сло ба Ра до ви ћа. А ка да је доц ни је др 
Ра де Па шић штам пао књи гу „Књи жев-
ност ужич ког кра ја“, у ко јој су за сту пље на 
и она два мо ја пр вен ца, опет је био пр ви 
ко ји ме је и о то ме оба ве стио.

И опет ка жем: ни ко као Ми лој ко. Ми ло 
је би ло чо ве ку ако са мо срет не Ми лој ка. 
Ми ло и да по при ча. Ми ло ако се с њим 
по са ве ту је. Ми ло и ра ди ти на за јед нич-
ком по слу. Ми ло је би ло би ти уз Ми лој-
ка... Као да се то „ми ло“, из ње го вог име на, 
та на но и фи но, пре ли ло и у ње го ву на рав, 
чи ме је је дин стве но, не по но вљи во и до-
бро сти во зра чио це ло га жи во та... 

 Бу ди мир ПО ТО ЧАН

Милојко П. 
Ђоковић, мудри 

и добростиви 
вуковац
(1926–2016)

По се та па три јар ху
Пред став ни ци Ву ко ве за ду жби не – др Ми о драг 

Ма тиц ки, пред сед ник Скуп шти не, проф. др Бо шко 
Су вај џић, пред сед ник Управ ног од бо ра, и мр Љу-
бо мир Ми лу ти но вић, управ ник – за јед но са епи-
ско пом ра шко-при зрен ским Те о до си јем по се ти ли 
су 13. ја ну а ра 2016. го ди не Ње го ву све тост па три-
јар ха срп ског Ири не ја. Том при ли ком па три јар ху 
су уру чи ли 23. го ди ште Да ни це Ву ко ве за ду жби не 

за 2016. го ди ну, ко ја је по све ће ну Ко со ву и Ме то-
хи ји и књи гу Слав ка Ве ји но ви ћа, Ву ко ва за ду жби
на у 20. и 21. ве ку.

Оба ве сти ли су па три јар ха да ће ово го ди ште Да
ни це би ти пред ста вље но у Ко лар че вој за ду жби ни 
28. ја ну а ра 2016. и да ће до ма ћи ни би ти пред став-
ни ци При зрен ске бо го сло ви је. Па три јарх Ири неј 
при хва тио је пред лог да за сле де ћу Да ни ца (2017), 
ко ја ће би ти по све ће на Ср би ма сви ма и сву да, на-
пи ше сво ју По сла ни цу.

Пр ва сед ни ца Управ ног од бо ра (29. 12. 2015)

Дар ка ли гра фа При зрен ске 
бо го сло ви је Ву ко вој за ду жби ни

Признања 
Вуковој 
задужбини

Фи ло зоф ски фа кул
тет Уни вер зи те та 
у При шти ни са при-
вре ме ним се ди штем у 
Ко сов ској Ми тро ви ци, 
по во дом 55 го ди на по-
сто ја ња и ра да, до де лио 
је Ву ко вој за ду жби ни 
ПО СЕБ НУ ЗА ХВАЛ НИ-
ЦУ за успе шну са рад
њу у очу ва њу и не го ва њу 
срп ског је зи ка и књи жев
но сти. 

За ду жби на „До си теј 
Об ра до вић“ до де ли ла је 
Ву ко вој за ду жби ни ЗА-
ХВАЛ НИ ЦУ за успе шну 
са рад њу. С. Б.
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Драгољуб Златковић, 
„Речник пиротског говора 12“, 
„Службени гласник“, Београд 
2014, стр. 567 (први том), 601 
(други том)

К
њи га Дра го љу ба Злат ко ви ћа Реч
ник пи рот ског го во ра у два то ма, 
ко ја је до би ла на гра ду за на у ку 
Ву ко ве за ду жби не, укуп но има 
1168 стра на.

Лек сич ка гра ђа ко ју до но си реч ник за пи са на 
је у срп ским се ли ма око Пи ро та, Ба бу шни це, Бе-
ле Па лан ке и Ди ми тров гра да, као и у не ким се-
ли ма кња же вач ке оп шти не.

Уз реч ник дат је опис пи рот ског го во ра, за тим 
осврт на то ка ко ста нов ни ци ових кра је ва вред-
ну ју свој и ту ђи го вор, по ду жи спи сак ка зи ва ча, 
на зи ви ме ста ода кле по ти че лек сич ка гра ђа, као 
и по де ла под руч ја оп шти не Пи рот пре ма раз-
ли ка ма у го во ру, ко ја је при ка за на и на при ло-
же ној кар ти. 

Об ја вљи ва ње овог реч ни ка па да уочи ју би ле ја 
срп ске ди ја лек то ло ги је – 110 го ди на од штам па-
ња чу ве ног де ла Алек сан дра Бе ли ћа „Ди ја лек-
ти ис точ не и ју жне Ср би је“ (1905). Овим де лом 
де фи ни са не су ис точ не гра ни це срп ског је зи ка 
и от по че ла плод на де лат ност опи са срп ских на-
род них го во ра. Она тра је до да нас, у пр вом ре ду 
кроз пе ри о дич на из да ња Срп ског ди ја лек то ло-
шког збор ни ка СА НУ, Ма ти це срп ске и ак тив но-
сти по је ди на ца у уну тра шњо сти Ср би је.

Ши ре гле да но, зна чај овог реч ни ка мо же се 
са гле да ва ти и кроз два фун да мен тал на лек си-
ко ло шка де ла: за вр ше ног Рјеч ни ка хр ват ско га 
или срп ско га је зи ка (про шле го ди не је би ло 135 
го ди на од из да ња пр вог то ма) и Реч ни ка срп ско
хра ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка СА НУ 
(ове го ди не је 57 го ди на од из да ња пр вог то ма, 
1959. го ди не). Пр ви по ме ну ти реч ник је ди ја хро-
ниј ски, а овај дру ги об у хва та раз ли чи ту лек сич-
ку гра ђу 19-20. ве ка.

Без об зи ра на то што је Бе лић у срп ске го во ре 
убро јао и го во ре ис точ не и ју жне Ср би је, Реч ник 
СА НУ, ко ји је он осно вао, са мо се лек тив но до но-
си лек сич ку гра ђу из ових кра је ва, па и са Ко со ва 

и Ме то хи је. Ве ро ват но раз лог за то је сте њи хо во 
зна чај но од сту па ње од књи жев не нор ме срп ског 
је зи ка за сно ва не на но во што кав ским го во ри ма 
ис точ но хер це го вач ког ти па. Дру ги раз лог је био 
и сла бо по зна ва ње лек си ке ових го во ра. По след-
њих го ди на тај не до ста так бит но је по пра вљен 
из да ва њем реч ни ка ти моч ког го во ра, ја бла нич-
ког, ле ско вач ког, врањ ског, ни шког, цр но трав ског. 
Об ја вљи ва њем реч ни ка пи рот ског го во ра Дра-
го љу ба Злат ко ви ћа бит но је про ме ње на сли ка 
по зна ва ња ис точ но срп ских го во ра.

До вољ но је на су ми це упо ре ди ти у не ким сег-
мен ти ма фонд ре чи ко ји до но си Реч ник срп ско
хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка СА НУ, и 
ви де ти ко ли ко има но вих до пу на ко је кон ста ту-
је Злат ко ви ћев реч ник. Ре ци мо на сло во Г у Реч-
ни ку СА НУ не ма лек се ма: га во шка, га вра, га до ча, 
гај та ни ка, га ла ти ште, га лес, гам бер, га чи ца, гел-
бе ри ја, гла вац, глад ник, гла до ча, гла со ви та ора-
та, гле ждев њак, глод ни ца, гло мо тар, гло мо тар че, 
глот ни ца, глум, глум ка, глч, глча ва, глчи ло, гљи-
ждав, гми тров че, гмур ча, гно јар ка, гње тав ка цр-
га, го ла рт ка, гол гаш ме сто, го ле ми ни шан, гол ка 
ти ква, го рач, гор ње во, го ро љи љак, гра бен леб, гра-
бин ци, гра дин ска ча ша, гра па, гр ваљ сол, гре жде-
ви, гре зла, грен ка, гр љач, гр ме тљи ви ца гр мо дол, 
гр мот, гро здољ, гро мо вац, гру дун, гру лен, гу би на, 
гу гу рат, гу гур чи ца, гу ле нич ка, итд.

Ме ђу овом лек си ком су на зи ви за би ље, за 
пред ме те тра ди ци о нал не кул ту ре, за оби ча је, 
за про стор. Ти ме овај реч ник до би ја и ет но лин-
гви стич ки зна чај.  

На жа лост, го ди на ма уна зад го во ри ис точ-
не и ју жне Ср би је у на шим ме ди ји ма слу же за 
под смех. Не схва та се чи ње ни ца да они чу ва ју 
ар ха ич ност, зна чај ну за осве тља ва ње исто ри-
је срп ског је зи ка и срп ске на род не кул ту ре. Јер 

гра ни це је зи ка су и гра ни це све та ко ји чо век 
по зна је.

Овом на гра дом, Од бор за на у ку отво рио је 
вра та и за вред но ва ње де ла ко ја ни су на ста ла у 
пре сто ни ци Ср би је. Ву ков рјеч ник, за сно ван пре-
вас ход но на за пад но срп ским го во ри ма, до био 
је, на кон две ста го ди на, до стој ну рав но те жу у 
Злат ко ви ће вом реч ни ку, за сно ва ном на ис точ-
но срп ским го во ри ма.

Че сти та мо Злат ко ви ћу на све му што је до са да 
ура дио на по љу фол кло ри сти ке и лек си ко ло ги је, 
че сти та мо на до би је ној на гра ди за на у ку Ву ко ве 
за ду жби не  и же ли мо му успех у да љем ра ду.

 Љу бин ко РА ДЕН КО ВИЋ

Милован Витезовић је своју 
посвећеност књижевности и 
српској култури доказао  
у педесетак књига романа, 
драма, филмских 
и телевизијских сценарија, 
есеја и афоризама, у око 
двеста издања, као и у више 
књига приређених издања

Б
о шко Су вај џић, пред сед ник Управ-
ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не, 
обра зло жио је Од лу ку Управ ног 
од бо ра да се књи жев ни ку Ми ло-
ва ну Ви те зо ви ћу до де ли по себ но 

при зна ње, ко је се пр ви пут до де љу је – На гра
да Ву ко ве за ду жби не за де ло по све ће но Ву ку 
за све у куп ни до при нос про у ча ва њу Ву ко вог 
жи во та и де ла, као и за не го ва ње ву ков ских 
прин ци па и вред но сти у срп ској кул ту ри. 
Обра зла жу ћи Од лу ку Управ ног од бо ра, ко ју је 

Скуп шти на Ву ко ве за ду жби не јед но гла сно по др-
жа ла, на сед ни ци одр жа ној 10. но вем бра 2015. 
го ди не, ис та као је да је Ми ло ван Ви те зо вић био 
ду го го ди шњи уред ник Игра ног про гра ма Те ле-
ви зи је Бе о град и глав ни уред ник Умет нич ког 
про гра ма Ра дио-те ле ви зи је Ср би је, про фе сор 
Ака де ми је умет но сти за пред мет Филм ски и 
те ле ви зиј ски сце на рио.

По све ће ност књи жев но сти и срп ској кул ту-
ри до ка зао је у пе де се так књи га ро ма на, дра-
ма, филм ских и те ле ви зиј ских сце на ри ја, есе ја 
и афо ри за ма, у око две ста из да ња, као и у ви ше 
књи га при ре ђе них из да ња.

Ви те зо вић је аутор два на ест ро ма на: Ше шир 
про фе со ра Ко сте Ву ји ћа, Ла ја ње на зве зде, Сим
фо ни ја Ви на вер, Ча ра пе кра ља Пе тра, Хај дук 
Вељ ко Пе тро вић и др. Нај зна чај ни је збир ке пе-
са ма су му: Вој ни ци у воћ ња ку, Сло бод ни је од 
сло бо де, Ро би ја ши у ср цу, Ха млет сту ди ра глу
му, Се ћа ње на нас, Пе ва ње срп ско, Од бра на ду
ше; књи ге афо ри за ма: Ср це ме је от ку ца ло и 
Мо жда не ка пи, као и књи ге пе са ма за де цу и 
мла де: Пе сме ко је ра сту, Иза бра но де тињ ство, 
Де до ви на и др. За сту пљен је у ви ше од 50 ан то ло-
ги ја пе са ма, са ти ра, афо ри за ма, пе са ма за де цу 
и при ча. Пре во ђен је на све ва жни је сло вен ске, 
европ ске и свет ске је зи ке. 

Ми ло ван Ви те зо вић је пло дан драм ски аутор. 
О то ме све до че де ла пи са на за по зо ри ште, као 
што су дра ме: Бај ка о Ву ку и Ср би ма, Принц 
Раст ко – мо нах Са ва, Ми сте ри ја (игра на као 
Ро до љу бац), Сте ри јин пут у Ср бе и др. Аутор је 
де се ти на ра дио дра ма и мо но дра ма о во жду Ка-
ра ђор ђу, о кне зу Ми ло шу, о Ву ку Ка ра џи ћу, о Јо-
а ки му Ву ји ћу и др.

Ми ло ван Ви те зо вић је мо жда нај по зна ти ји 
као те ле ви зиј ски аутор. Ов де се из два ја те ле-

ви зиј ска дра ма Ше шир про фе со ра Ко сте Ву ји
ћа, као и те ле ви зиј ске игра не се ри је Ди ми три је 
Ту цо вић, Вук Ка ра џић и При по ве да ња Ра до ја До
ма но ви ћа. По ње го вим сце на ри ји ма сни мље ни 
су фил мо ви Ла ја ње на зве зде, Кне же ви на Ср би ја, 
Кра ље ви на Ср би ја, Где цве та ли мун жут и Ше
шир про фе со ра Ко сте Ву ји ћа.

Ми ло ван Ви те зо вић је до бит ник ви ше зна-
чај них књи жев них на гра да и при зна ња, ме ђу 
ко ји ма се из два ја ју Ву ко ва на гра да, Ко чи ће ва 
на гра да, као и Европ ска на гра да за се ри ју Вук 
Ка ра џић. Пр ви је до бит ник ор де на де спо та Сте-
фа на ко ји до де љу је Си нод Срп ске пра во слав не 
цр кве, за књи жев ност и умет ност. До бит ник је 
ру ског Злат ног ви те шког кр ста. На Сај му књи-
га у Бе о гра ду за из да вач ки по ду хват го ди не, уз 
еди ци ју Фи ло ло шког фа кул те та, про гла ше на је 
ње го ва мо но гра фи ја Вук наш на су шни (Пра во-
слав на реч, 2015).

Ми ло ван Ви те зо вић је де лу Ву ка Ка ра џи ћа 
по све тио це ло ку пан жи вот. Ву ко во де ло са гле-
да вао је и ту ма чио као ко ре ни ту ре фор му ко ја је 
мо дер ни зо ва ла срп ску кул ту ру и усло ви ла нај-
ши ру де мо кра ти за ци ју срп ског дру штва.

Ви те зо вић ода је нај ви шу ме ру при зна ња Ву-
ку ка да га по и сто ве ћу је са срп ским на ро дом, а 
у ву ков ском је зи ку от кри ва ду бин ску ви брант-
ност, не у хва тљи ви тре пет исто риј ске тра ги ке, 
ви та ли зам на ро да, ча сно би ти је срп ског име на 
и са бор ност ду ха.

Ви те зо ви ће ва мо но гра фи ја Вук наш на су шни 
на до ве зу је се на сту ди је и би о граф ска ис тра-
жи ва ња жи во та и де ла Ву ка Ка ра џи ћа из пе ра 
Сре зњев ског и Ку ла ков ског, на на уч не мо но гра-
фи је Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа, Ми о дра га По по-
ви ћа и Јо ва на Де ли ћа, те на из у зет не при ло ге 
Го лу ба До бра ши но ви ћа, Жи во ми ра Мла де но-
ви ћа, Вла да на Не ди ћа, Ми лен ка С. Фи ли по ви-
ћа, Ми ро сла ва Пан ти ћа, Ме ше Се ли мо ви ћа, 
На де Ми ло ше вић Ђор ђе вић, Ми о дра га Ма-
тиц ког и др.  

Вук наш на су шни је об у хват на, лук су зно опре-
мље на и при јем чи во на пи са на књи га. Ви те зо ви-
ће ва ре че ни ца је у осно ви ву ков ска – за ни мљи ва 
и све жа, усред сре ђе на на пред мет, ин то на циј-
ски прот ка на ме ло ди јом на род ног го во ра, че сто 
про же та ка зи ва њи ма анег дот ског ти па. 

Нај бо ља на род на пе сма, ву ков ска, у сво јој су-
шти ни ни је ни шта дру го до „екс тракт, есен ци-
ја“, ве ли Ста ни слав Ви на вер. Та ко је и по след ња 
Ви те зо ви ће ва књи га екс тракт и есен ци ја ње го-
вог жи во та, ње го вог ства ра ла штва и де ла по-
све ће ног Ву ку. 

Сма тра мо да це ло куп но де ло Ми ло ва на Ви-
те зо ви ћа, а по себ но те ле ви зиј ска се ри ја Вук 
Ка ра џић и мо но гра фи ја Вук наш на су шни у пот-
пу но сти оправ да ва ју пред лог Управ ног од бо ра 
да ви со ко при зна ње Ву ко ве за ду жби не, На гра да 
Ву ко ве за ду жби не за де ло по све ће но Ву ку, пр ви 
пут при пад не Ми ло ва ну Ви те зо ви ћу. Сма тра мо 
да ова ква од лу ка чи ни част ауто ру, али и Ву ко-
вој за ду жби ни, ко јој је у за лог до па ло не го ва ње 
ве ли ког Ву ко вог де ла.

 Бо шко СУ ВАЈ ЏИЋ

Вук у свету

С
ла вист ки ња Али си ја Хи ме нез 
Мант си оу пре ве ла је на ше бај-
ке на шпан ски је зик. У књи зи је 
пред ста ви ла 24 при че ко је је са ку-
пио и об ја вио Вук Ка ра џић и ко је 

оби лу ју ле пим, али ста рим и за бо ра вље ним 
ре чи ма. Хе ро ји, за љу бље не прин це зе, зма је-
ви, зми је и чу де сна би ћа из на ших на род них 
бај ки, пр ви пут се, у свој рас ко ши, при ка зу-
ју шпан ским чи та о ци ма. До са да су Шпан ци 
иза бра не срп ске на род не бај ке мо гли да чи-
та ју са мо у пре во ду са не мач ког је зи ка. 

При ли ком про мо ци је ове књи ге, шпан ски 
из да вач (Mi ra gu a no Edi ci o nes) ис та као је да је 
Вук Ка ра џић при знат као је дан од нај ве ћих 
европ ских са ку пља ча на род них при ча у XIX 
ве ку, по пут бра ће Грим, са ко ји ма је са ра ђи вао 
и одр жа вао бли ско при ја тељ ство. Ме ђу тим, до-
да је из да вач, Вук је прак тич но не по знат шпан-

ској пу бли ци и ова књи га би тре ба ло да му ода 
за слу же но при зна ње и при ка же бо гат ство срп-
ске на род не књи жев но сти и ле по ту сло вен ског 
и бал кан ског фол кло ра.

Али си ја Хи ме нез сла ви сти ку је за вр ши ла у 
Гра на ди и, ка ко ис ти че, срп ски је-
зик јој се то ли ко до пао да је по же-
ле ла да га бо ље на у чи. До пу то ва ла 
је у Бе о град кра јем де ве де се тих го-
ди на, и ту је жи ве ла две го ди не и 
ску пља ла ли те ра ту ру о на шим бај-
ка ма за док то рат у ко јем је упо ре-
ђи ва ла шпан ске и срп ске на род не 
умо тво ри не. 

Ву ко ва за ду жби на и Чи го ја штам-
па из Бе о гра да, под по кро ви тељ-
ством Ми ни стар ства кул ту ре и 
ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, 
об ја ви ли су две књи ге иза бра них 
Ву ко вих тек сто ва на не мач ком и 
ру ском је зи ку.  

Књи га 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) об ја вље на је 2014. го ди-
не на не мач ком је зи ку и са др жи нај зна чај ни је 

Ву ко ве тек сто ве срп ске усме не на род не ба шти-
не. Она по ка зу је у ко јој ме ри срп ска књи жев-
ност ду гу је не мач кој кул ту ри за њен ула зак у 
круг европ ске и свет ске књи жев но сти. Ву ко ве 
на род не пе сме су, по чев од 1814. го ди не, у не-

мач кој пе ри о ди ци, по сле пре во да и пи са ња о 
њи ма (Грим, Ге те, Та вје ва, Јер неј Ко пи тар), би-
ле при хва та не као жи ва хо мер ска тра ди ци ја. 

Књи га Вук Сте фа но вич Ка рад жич, Серб
ское уст ное на род ное на сле дие (Срп ска 

усме на на род на ба шти на) об ја вље на је 2015. 
го ди не и са др жи нај зна чај ни је Ву ко ве тек сто-
ве срп ске усме не на род не ба шти не на ру ском 
је зи ку. Ру ко пис се осла ња на на уч не сту ди је и 
би о граф ска ис тра жи ва ња жи во та и де ла Ву-
ка Ка ра џи ћа, као што су на уч не мо но гра фи је 
Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа и Ми о дра га По по ви-
ћа, те на вред не при ло ге Го лу ба До бра ши но ви-
ћа, Жи во ми ра Мла де но ви ћа, Вла да на Не ди ћа, 
Ми лен ка С. Фи ли по ви ћа и др.   

Ву ко ва за ду жби на при пре ма и тре ћу књи-
гу на ен гле ском је зи ку, ко ја ће са др жа ти нај-
зна чај ни је Ву ко ве тек сто ве срп ске усме не 
на род не ба шти не. Циљ је да и ова књи га на-
уч ној и чи та лач кој јав но сти на ен гле ском го-
вор ном под руч ју по но во скре не па жњу на сву 
ком плек сност и дра го це ност на уч ног де ла Ву-
ка Ка ра џи ћа. Ти ме се на ста вља и упот пу њу је 
дра го це на еди ци ја об ја вљи ва ња де ла о Ву ку 
Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу на свет ским је зи ци ма 
као ду го роч ни про је кат Ву ко ве за ду жби не, ко-
ји има за циљ да пред ста ви све ту све оно нај-
вред ни је што као на род у кул тур ном сми слу 
по се ду је мо. У пла ну је да ова књи га из штам-
пе иза ђе кра јем 2016. го ди не. С. В.

На сло ви књи га на шпанском, руском и немачком језику

НАГРАДА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА НАУКУ

Значајан допринос 
српској лексикографији

Љу бин ко Ра ден ко вић образлаже на гра ду Дра го љу бу Злат ко ви ћу

Бо шко Су вај џић го во ри о на гра ди Ми ло ва ну Ви те зо ви ћу за де ло по све ће но Ву ку

Награда Вукове 
задужбине за дело 

посвећено Вуку

Дра го љуб Злат ко вић (1937) жи ви и ра ди у Пи ро ту. Бе ле же њем усме них об ли ка фол клор ног 
ства ра ла штва у пи рот ском кра ју ба ви се ви ше од по ла ве ка. До са да је пу бли ко вао пет на е
стак књи га на род них при по ве да ка, пе са ма, по сло ви ца, из ре ка и дру гих жан ро ва фол кло ра, 
од ко јих су не ке об ја вље не у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти у Бе о гра ду. Фол клор бе ле
жи у из вор ном об ли ку, по шту ју ћи све нор ме тач ног за пи си ва ња. Ни ко са стра не, ко ме го во ри 
ис точ не Ср би је ни су ма тер њи, не би мо гао да уђе у та кве је зич ке де та ље, као што то он чи ни. 
Та ко ђе, кроз ва ри јант ност за пи са, он уоча ва и ми кро ди ја ле кат ске осо би не и го во ра и на род не 
кул ту ре. Злат ко ви ће ви за пи си фол клор ног ства ра ла штва и лек сич ке гра ђе пред ста вља ју фун
да мен тал ни до при нос за по зна ва ње је зи ка и кул ту ре Ср ба у ис точ ним кра је ви ма Ср би је.

Вр стан по зна ва лац ис точ но срп ских го во ра
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На пригодној свечаности, 
у препуној сали Задужбине Илије 
М. Коларца, Вукова задужбина 
представила је свој годишњак 
„Даницу“ 2016, посвећену 
Косову и Метохији. „Даница“ је 
ове године изашла 23. пут 

В
у ко ва за ду жби на пред ста ви ла је 28. 
ја ну а ра 2016. го ди не у Ко лар че вој за-
ду жби ни свој го ди шњак Да ни цу 2016, 
по све ћен Ко со ву и Ме то хи ји. У про-
гра му су уче ство ва ли епи скоп ра шко-

при зрен ски и ко сов ско-ме то хиј ски Те о до си је, Ми-
о драг Ма тиц ки, глав ни и од го вор ни уред ник Да
ни це, проф. др Ва лен ти на Пи ту лић и ауто ри: Рај ко 
Пе тров Но го, Бо шко Су вај џић, Рат ко По по вић, Го-
ран Бо ри чић, Де јан Ри стић, Ми ли ца Јеф ти ми је вић 
Ли лић и Ра до слав Зла та но вић. У му зич ком де лу 
про гра ма уче ство вао је хор Бо го сло ви је у При зре-
ну и Алек сан дра Јок си мо вић, сту дент тре ће го ди не 
Ме ди цин ског фа кул те та у Ко сов ској Ми тро ви ци.  

Отва ра ју ћи све ча ну ака де ми ју, Ми о драг Ма тиц-
ки је ис та као да je 23. го ди ште Да ни це Ву ко ве за ду-
жби не по све ће но „Срп ском Је ру са ли му”. По сле по се те 
ко ју смо упри ли чи ли срп ским ен кла ва ма на Ко со-
ву и Ме то хи ји, Ве ли кој Хо чи, При зре ну и Бо го сло ви-
ји, схва ти ли смо, ре као је Ма тиц ки, да је по треб но и 
да Ву ко ва за ду жби на мо же, са ве ли ком по ро ди цом 
сво јих за ду жби на ра и огра на ка, да ан га жу је ши ро-
ки круг ауто ра ко ји ви ше од две де це ни је не се бич-
но са ра ђу ју у Да ни ци и при ре ди је дан те мат ски број 
Да ни це по све ћен Ко со ву и Ме то хи ји. Упра во, Да ни-
цу за 2016. го ди ну то ме смо по све ти ли, о че му су 24 
ауто ра об ја ви ли сво је при ло ге. Ово го ди ште ал ма на-
ха при ре ди ли смо у са рад њи са Ср би ма са Ко со ва и 
Ме то хи је, уз бла го слов епи ско па ра шко-при зрен ског 
и ко сов ско-ме то хиј ског Те о до си ја.

Као и прет ход них го ди на, и у Да ни ци 2016. об ја-
вљен је МЕ СЕ ЦО СЛОВ за Ср бе сва три за ко на, а за-
др жа не су и ре дов не ру бри ке: Осве тље ња, На род на 
књи жев ност, Књи жев ност и умет ност, Све то сав ска 
чи тан ка, Је зик, Опи са ни је на ма сти ра, Ди на сти је, 
Пр ви срп ски уста нак, На род ни ку вар, Астро но ми ја 

и За ду жби не. Та ко ђе, об ја вље ни су и при ло зи из ра да 
огра на ка Ву ко ве за ду жби не и спи сак пре ну ме ра на та 
на Да ни цу за 2016. го ди ну. Сво је ра до ве је да ло ви ше 
од 60 са рад ни ка Ву ко ве за ду жби не, од ко јих мно ги 
већ го ди на ма са ра ђу ју са Ву ко вом за ду жби ном и ре-
дов но об ја вљу ју при ло ге у Да ни ци. 

Ма тиц ки је под се тио да је Ву ко ва за ду жби на за о кру-
жи ла рад на Са бра ним де ли ма Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа у 
35 књи га; да смо за по че ли рад на ње го вој ди ги та ли-
за ци ји, да смо об ја ви ли фо то тип ско из да ње ње го вог 
Ков че жи ћа за исто ри ју, је зик u оби ча је Ср ба cвa три 
за ко на (Беч, 1849), при ре ди ли и об ја ви ли на не мач ком 
и ру ском (при пре ма се и из да ње на ен гле ском) књи-
гу Вук Стеф. Ка ра џић 1787–1864–2014. Срп ска усме на 
ба шти на ко ја са др жи иза бра не Ву ко ве на род не пе-
сме, при по вет ке, ет но граф ске за пи се, као и при ло ге 
ко ји се ти чу ре цеп ци је Ву ко вог де ла у не мач кој и ру-
ској књи жев но сти, као и на уч на осве тље ња оно га нај-
зна чај ни јег што чи ни Ву ко во де ло жи вот ним и да нас, 
фун да мен тал ним за срп ску тра ди ци ју и кул ту ру.

Епи скоп Те о до си је, ко ји je ожи вео рад При зрен ске 
бо го сло ви је, ис та као je да смо ми све ти ње на Ко со-
ву и Ме то хи ји, ко је су кроз ве ко ве стра да ле, стал но 
об на вља ли и по ди за ли гра де ћи са ми се бе као Цр-
кву Хри сто ву. „Оне за нас ни су са мо гра ђе ви не, већ 
су ду хов ни сто же ри оку пља ња на шег на ро да око ве-
ре у жи во га Бо га“... „ме ста на ше ду хов не об но ве, ве-

ре и на де“..., те да „за то као та кве тре ба да оста ну, не 
са мо фи зич ки та мо где су по диг ну те, већ и ду хов но 
да жи ве у на ма као што и ми тре ба да жи ви мо оном 
ве ром ко ја je и њих по ди гла“. По себ но је на гла сио да 
се о све му то ме де таљ но го во ри у ка пи тал ном де лу, 
мо но гра фи ји „За ду жби не Ко со ва и Ме то хи је“, ко ју је 
Срп ска пра во слав на цр ква – Епар хи ја ра шко-при-
зрен ска и ко сов ско-ме то хиј ска упра во об ја ви ла. Ова 
вред на књи га, на ви ше од 1.100 стра ни ца, илу стро ва-
на је мно штвом ко ло рит них ре про дук ци ја зна чај них 
исто риј ских лич но сти, ма на сти ра, цр ка ва, фре са ка, 
ико на – вр хун ских умет нич ких де ла, као и фо то гра-
фи ја ма пре де ла: ко сов ских плод них ора ни ца, жит-
них по ља и ме то диј ских ви но гра да. 

Про грам у Ко лар цу во ди ла је Ва лен ти на Пи ту лић, 
про фе сор ка Фи ло зоф ског фа кул те та у Ко сов ској Ми-
тро ви ци, про фе сор у При зрен ској бо го сло ви ји и аутор 
не ко ли ких при ло га у Да ни ци. У то ку тра ја ња про гра-
ма, а и по сле све ча но за вр ше не књи жев не ве че ри, 
по се бан уго ђај при сут ни ма је при ре дио Хор Бо го-
сло ви је у При зре ну.  

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

Д
ом Ву ко ве за ду жби не био је 
24. фе бру а ра до ма ћин про-
гра ма ко јим је, пр ви пут об-
је ди ње но по е зи јом и му зи-
ком, пред ста вље но осмо го-

ди ште „Да ни це за мла де” за 2016, ко ји 
је ре а ли зо ван у са рад њи са Деч јим кул-
тур ним цен тром Бе о гра да. Тај ал ма нах 
за мла де и школ ски за бав ник, от кад из-
ла зи као по себ на пу бли ка ци ја Ву ко ве за-
ду жби не, сва ке го ди не у по чет ној ру бри-
ци „Лич ност го ди не” пред ста вља јед ног 
пи сца го ста, од ко јих су не ки уче ство-
ва ли у на ве де ном про гра му. До са да су 
пред ста вље ни Љу би во је Ршу мо вић, Мо-
шо Ода ло вић, Сло бо дан Ста ни шић, Де-
јан Алек сић, Урош Пе тро вић, Рај ко Лу-
кач, Ве сна Алек сић и Зо ри ца Ба јин Ђу-
ка но вић, у по след њој све сци.  

Би ли су ту и дру ги пи сци за де цу, ко ји су 
про те клих го ди на пре да но са ра ђи ва ли не 
са мо при ло зи ма већ и уче шћем на го сто-
ва њи ма ши ром Ср би је, а „Да ни ца за мла де” 
је са мо то ком 2015. го ди не пред ста вље на у 
ше зде се так шко ла, што је ис та као др Ми о-
драг Ма тиц ки. Као глав ни уред ник из да ња, 
он је том при ли ком за хва лио Ми ни стар ству 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ср би-
је, уз чи ју по др шку „Да ни ца” ре дов но сти же 
у све школ ске би бли о те ке, и Ми ни стар ству 
кул ту ре и ин фор ми са ња на по мо ћи. 

Упу тив ши по себ ну че стит ку Ра ши По по-
ву, по во дом На гра де за жи вот но де ло „До-
си теј Об ра до вић”, Ма тиц ки је по здра вио и 
пред став ни ке шко ла ко је су у „Да ни ци за 
мла де” из дво је не и пред ста вље не у ру бри-
ци „Шко ле огле да ло и узор”, овај пут то је 
ОШ „Ни ко ла Те сла” из Ра ко ви це. Он је до-
бро до шли цу по же лео и уче ни ци ма и пе-
да го зи ма основ них шко ла „Вук Ка ра џић” и 
„Дрин ка Па вло вић” из Бе о гра да и дру гим 
при сут ним на том про гра му.

Ма тиц ки је под се тио и да је Ву ко ва за ду-
жби на већ ви ше од де це ни је у сво је про гра-
ме угра ди ла пу ну окре ну тост мла ди ма, па 
су у „Да ни ци” об ја вље ни и пр ви скра ће ни 
пра во пис и гра ма ти ка за основ не шко ле, 
ко је се ко ри сте у срп ским шко ла ма у ра-
се ја њу. По том се ску пу обра ти ла Же ља на 
Ра до ји чић Лу чић, по моћ ни ца ми ни стра 
про све те за пред школ ско и основ но обра зо-
ва ње, уред ни ца Гор да на Ма ле тић украт ко 
је пред ста ви ла „Да ни цу за мла де” па је во-
ђе ње про гра ма пре у зе ла Ле он ти на Ву ко ма-
но вић из Деч јег кул тур ног цен тра (ДКЦ).

У му зич ком де лу на сту пио је Хор ДКЦ Бе-
о град, под упра вом мр Не ве не Ива но вић, 

са пе сма ма „Ко ло во ђо”, „Раз гра на ла гра на 
јор го ва на”, „Хај де, Ја но”, „Сла ви мо те, Хри-
сте Бо же”, „Уро ди ле жу те кру шке”. За тим су 
пе ва ли из во ђа чи Хо ра „Ча ро ли ја” Ле он ти не 
Ву ко ма но вић: Ма ри ја Ми тро вић от пе ва ла 
је хим ну „Де ца су украс све та”, на сти хо ве 
при сут ног Љу би во ја Ршу мо ви ћа, Ла на Ра-
до са вље вић „У ли ва ди под ја се ном”, Ду ња 
Је ли чић „За пе ва ла сој ка пти ца”, На та ша Зу-
ка но вић „Мој го лу бе”, Ања Ја ки мов „Је чам 
же ла”, као и груп но „Чу вај те нам ђа ке”.

У по ет ском де лу, по сле Ра ше, Ршу ма и бр-
за ли ца Уро ша Пе тро ви ћа, чу ли су се сти хо-
ви Ми о дра га Ма тиц ког („Нај кра ћа љу бав на 
пе сма”) ко је је го во ри ла Ан ђе ла За фи ро-
вић из ОШ „Бра ћа Ба рух”, за тим Ми ла на 
Мр да ља „До бро та је у да ва њу“ – по све ће-
ни Бран ки Ве се ли но вић, ко је је го во ри ла 
На та ли ја Ло шић из ОШ „Је ле на Ћет ко вић“,  
„Љу бав” Ксе ни је Јо во вић из Пр ве бе о град-
ске гим на зи је, „Сре ћа” Па вла Ра до ви ћа из 
ОШ „Вук Ка ра џић” у Стар че ву. Сво је пе сме 
го во ри ли су и пи сци Рај ко Лу кач, Ве сна 
Алек сић, Зо ри ца Ба јин Ђу ка но вић, Ве сна 
Ви до је вић Га јо вић, Бо жи дар Пе шев, Сла-
ђа на Ри стић, Сла ви ца Пет ко вић Гру ји чић 
и Бо шко Ло мо вић.

Био је ту и мла ди кри ти чар Ни ко ла Ми-
ли на, уче ник осмог раз ре да ОШ „Ла зар Са-
ва тић” из Зе му на, ко ји у ру бри ци „По шта” 
већ тра ди ци о нал но у сва ком бро ју „Да ни-
це” при ка зу је прет ход ну све ску тог ал ма на-
ха. Отва ра ње стра ни ца и за ви ри ва ње у то 
ду хов но оби ље де лу је по пут чи та ња – по ру-
ка из бо це, ка ко је ре че но у про гра му. 

Тре ба ре ћи да „Да ни цу за мла де” чи не 
и пе сме Лу жич ких Ср ба у пре во ду Ни ко-
ле Је ре ми ћа, „Сло ва ри ца” Та тја не Цве јин и 
ру бри ке „При че за де цу”, „Ба сне”, „За го нет-
ке, афо ри зми”, „На у чи мо се ле пом по на ша-
њу”, „Пе сме и при че мла дих ства ра ла ца”, 
Школ ска ра ди о ни ца „Моћ не при че за од-
ва жне и ра до зна ле”, „Хро ни ка ва жних до-
га ђа ја”, „Пре по ру ка књи га”. Ту је и ру бри ка 
„Час опи са ча со пи са” у ко јој Гор да на Ма ле-
тић пред ста вља ше сти број „Др Фил сту да” 
– по во дом 55 го ди на Фи ло зоф ског фа кул-
те та Уни вер зи те та у При шти ни – Ко сов ској 
Ми тро ви ци.

Ве о ма до бро осми шље но пред ста вља ње 
„Да ни це за мла де” од ви ја ло се у окви ру „Ву-
ко вог чи та ли шта”, про гра ма ко ји уре ђу је 
Љи ља на Си мић, ко ја је го во ри ла пе сму Ви-
о ле те Јо вић „Мра вљи воз”. До ступ ност ши рој 
пу бли ци оства ре на је ди рект ним укљу че-
њем у про грам РТВ „Сту дио Б” и сни ма њем 
еми си је Ин фор ма тив ног про гра ма РТС. 

 Ди ми три је СТЕ ФА НО ВИЋ
У Новом Саду је први 
пут обележен Дан 
Библиотеке Матице 
српске. Тим поводом је 
први пут додељена и 
награда „Златна књига 
Библиотеке Матице 
српске“

С
ве ча ној ака де ми ји 
по во дом обе ле жа ва-
ња Да на Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске 28. 
априла 2016. године 

при су ство ва ли су пред став ни-
ци град ске и по кра јин ске вла-
сти, пред став ни ци би бли о те ка 
– управ ник На род не би бли о-
те ке Ср би је Ла сло Бла шко вић, 
ди рек тор Уни вер зи тет ске би-
бли о те ке „Све то зар Мар ко вић“ 
Алек сан дар Јер ков, ди рек тор-
ка На род не и уни вер зи тет ске 
би бли о те ке Ре пу бли ке Срп ске 
Љи ља на Пе тро вић Зе чић, ди-
рек тор Би бли о те ке Срп ске па-
три јар ши је Зо ран Не дељ ко вић, 
ди рек тор Град ске би бли о те ке 
у Но вом Са ду Дра ган Ко јић, и 
дру ги го сти. 

У Све ча ној са ли Ма ти це срп ске, 
ака де ми ју је отво рио епи скоп бач-
ки Ири неј, а при сут не је по здра вио 
проф. др Дра ган Ста нић, пред сед-
ник Ма ти це срп ске.

Бе се ду о књи зи и би бли о те ци 
одр жао је Се ли мир Ра ду ло вић, 
управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп-
ске (БМС).

Уста но вље на на гра да Злат на 
књи га Би бли о те ке Ма ти це срп ске 
до де љу је се за до при нос раз во ју би-
бли о те кар ства и би бли о граф ског 
ра да по је дин ци ма из ре да ис так-
ну тих на уч ни ка, књи жев ни ка или 
умет ни ка. Пр ви до бит ник на гра-
де Злат на књи га Би бли о те ке Ма
ти це срп ске је ака де мик Пре драг 
Пи пер, ре дов ни про фе сор уни вер-
зи те та, во де ћи срп ски сла ви ста, 
на уч ник с ме ђу на род ним угле дом 
и би бли о граф. На гра ду му је уру-
чио ака де мик Ми ро Вук са но вић, 
пред сед ник Управ ног од бо ра БМС, 

ко ји је одр жао бе се ду о до бит ни ку. 
Ла у ре ат се, та ко ђе, би ра ним ре чи-
ма обра тио при сут ни ма. 

Уру че не су и две ју би лар не за-
хвал ни це. Пр ви до бит ни ци су Ма-
ти ца срп ска, осни вач Би бли о те ке, 
ко ја ове го ди не обе ле жа ва 190 го-
ди на ра да, и Ла за Чур чић, нај и-

стак ну ти ји срп ски би бли о лог, и то 
по во дом 90 го ди на ње го вог жи-
во та. На све ча ној ака де ми ји уче-
ство вао је и хор Гим на зи је Јо ван 
Јо ва но вић Змај, као и драм ски 
умет ни ци Не бој ша Ду га лић и Иси-
до ра По по вић.

Управ ни од бор Би бли о те ке Ма-
ти це срп ске уста но вио је 29. де цем-
бра 2015. го ди не Дан Би бли о те ке 
и ње ну го ди шњу на гра ду. За Дан 
Би бли о те ке иза бран је 28. април – 
дан ка да је, 1864. го ди не, па ро брод 
На пре дак беч ке реч ког тр гов ца Јо-
ва на Фо ро ви ћа кре нуо из Пе ште за 

Но ви Сад, но се ћи ше зде сет и је дан 
сан дук са це ло куп ном би бли о те-
ком Ма ти це срп ске.

Дан Би бли о те ке Ма ти це срп ске 
има ја сну исто риј ску, на ци о нал ну 
и кул тур ну по ру ку и од са да ће се 
обе ле жа ва ти сва ке го ди не, ис так-
ну то је на све ча но сти. С. В.

Милош Немањић, социолог 
културе, 1964–2014, 
Београд, 2015.

Рет ки су они на уч ни рад ни ци на на-
шим про сто ри ма ко ји се мо гу по хва ли-
ти да су ви ше од по ла ве ка ак тив ни, као 
со ци о лог кул ту ре др Ми лош Не ма њић. 
Он је жи вот по све тио со ци о-
ло ги ји, о че му све до чи књи га 
„По ла ве ка на пу ту со ци о ло-
ги је, Ми лош Не ма њић со ци о-
лог кул ту ре 1964–2014“. То је, 
за пра во, на ста вак књи ге „Пут 
у со ци о ло ги ју“ ко ја је би ла по-
све ће на че тр де се то го ди шњи-
ца про фе си о нал ног ра да др 
Не ма њи ћа. У по ме ну тој књи зи 
сам аутор је пи сао о свом ра ду, 
а у овој по то њој о ко јој је ов де 
реч, о ње го вом ра ду све до че 
ко ле ге. Рад др Ми ло ша Не ма њи ћа, ко га 
не ки на зи ва ју и „бар дом срп ске кул ту ре“, 
чи не мно го број не књи ге и бли зу 400 би-
бли о граф ских је ди ни ца, ве о ма ши ро ког 
спек тра ин те ре со ва ња. Све је то раз ма-
тра но под сна жним  ути ца јем фран цу ске 
со ци о ло шке шко ле, по себ но Пје ра Бур ди-
јеа, чи ји је ђак био. 

Дру же ње Ми ло ша Не ма њи ћа са књи-
гом да ти ра још из школ ских да на, пре 
ви ше од 70 го ди на, ка да је она за ње га 
би ла нај ве ћа вред ност из ко је је цр пео 
зна ње за да ља ис тра жи ва ња. Је дан ова ко 
бо гат про фе си о нал ни рад имао је ба зу у 
по ро ди ци од ко је је имао по др шку, али и 
у по не кад бол ним и те шким жи вот ним 
ис ку стви ма, из ко јих се др Не ма њић из-

ди зао као фе никс. И дан-да нас 
је ак ти ван као пред сед ник Ге-
рон то ло шког дру штва Ср би је. 

Књи га По ла ве ка на пу ту со
ци о ло ги је са др жи тек сто ве ко ји 
по твр ђу ју ши ро ко ин те ре со ва-
ње др Не ма њи ћа за со ци о ло шке 
сег мен те од ко јих су не ки би ли 
за по ста вље ни од со ци ло га кул-
ту ре, јер су се они на не ки на-
чин ба ви ли елит ним по ја ва ма. 
У књи зи су са бра ни тек сто ви о 
ра ду др Не ма њи ћа из пе ра ње-

го вих ко ле га, Ста но ја Ива но ви ћа, Сре те на 
Пе тро ви ћа, Бра ни ми ра Стој ко ви ћа, Јо ва на 
Ја ни ћи је ви ћа, Ду ша на Ива ни ћа, Сло бо да-
на Мр ђе, Јо ви це Тр ку ље, Зо ра на Гу до ви ћа 
и Мар ка Не ди ћа. Бо ја на Ву ко тић је при ре-
ди ла би бли о гра фи ју од пр вог тек ста об ја-
вље ног 1966, па до 2014. го ди не. 

 Ка та ри на Г. СА ВИЋ

ОСМА „ДАНИ ЦА ЗА МЛА ДЕ” ВУКО ВЕ ЗАДУ ЖБИ НЕ

Деца су украс све та

ЗАДУЖБИНА ИЛИЈЕ М. КОЛАРЦА

Представљена Даница 2016.

Ми о драг Ма тиц ки и Ра ша По пов с уче сни ци ма у про гра му

Пола века на путу 
социологије

Дан Библиотеке Матице српске

 Са све ча не сед ни це „Дан Би бли о те ке Ма ти це срп ске“

Све ча но пред ста вља ње „Да ни це“ 2016. у Ко лар цу и Хор Бо го сло ви је у При зре ну
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Ува же ни чла но ви жи ри ја, це ње не 
ко ле ге, да ме и го по до, по што ва на по-
ро ди це Де ја на Ме да ко ви ћа,

Ова на гра да ми чи ни по себ ну част 
и огром но за до вољ ство из не ко ли ко 
раз ло га. 

Пре све га за то што но си име ве ли ког 
Де ја на Ме да ко ви ћа, ко ји је Ву ка схва-
тао и на пра ви на чин це ло га жи во та 
ту ма чио ње го ве ми сли. А до зво ли те 
ми да ка жем и не што лич но. Де јан Ме-
да ко вић је био и дра ги лик мо га де-
тињ ства. Сре та ла сам га у мо јој род ној 
ку ћи у Фран ко па но вој (Ре сав ској) 32, 
у Бе о гра ду у ко ји је, као мла дић, пре-
бе гао из За гре ба 14. сеп тем бра 1941. 
го ди не. До шао је са сво јом чу ве ном те-
та Хе ле ном и те чом Ог ње сла вом Ара-
ниц ким, ви со ким чи нов ни ком Сав ске 
ба но ви не, чи ја је пра ва во ка ци ја би ла 
пи са ње исто ри је о срп ско-хр ват ским 
од но си ма, па се о то ме, у са ло ну на 
тре ћем спра ту, у сред не мач ке оку па-
ци је, хра бро ди ску то ва ло.

На гра да ми је част, јер сам се на-
шла у дру штву чу ве них, прет ход них 
ла у ре а та: Мо ма Ка по ра, Ми о дра га Б. 
Пр о ти ћа, Мир ка Де ми ћа, Ва си ли ја 
Кре сти ћа, Ра ди во ја Сто ка но ва, Алек-
сан дра Га та ли це и Дин ка Да ви до ва.

Ра дост ми је што ме је пред ло жио 
ува же ни жи ри, чи ји су чла но ви Ву-
ко ви по што ва о ци реч ју и де лом: Ра до-

ван По по вић, но ви нар и пу бли ци ста, 
пр ви уред ник ли ста Ву ко ва за ду жби
на; пр о фе сор на род не књи жев но сти, 
пи сац и пред сед ник Управ ног од бо-
ра Ву ко ве за ду жби не – Бо шко Су вај-
џић, а на че лу жи ри ја – Дра шко Ре ђеп, 
идеј ни тво рац На гра де, ко ме се Де јан 
Ме да ко вић увек обра ћао као свом је-
ди ном пра вом са го вор ни ку: „... све-
ти о ни ку у ма гли ... ко ји је упо зо рио 
на дав но обе сна же но ду хов но је дин-
ство јед ног рас ту ре ног на ро да и ње-
гов пре о бра жај ... у мно гим за ме не 
ва жним при ли ка ма чу ла се Ва ша реч 
... и по зи ва ла на ис тра ја ва ње...“. Ка ко 
су њих дво ји ца оп шти ли, све до ци смо 
јед ном би ли Је ја и ја. Са ти ма смо пра-
ти ле њи хо ве ди ја ло ге, ко ји на не во љу 
ни су за бе ле же ни, а пред ста вља ли су 
бри љант ну, осми шље ну хр о но ло ги ју 
срп ске (али и оп ште) цр кве не и све-
тов не исто ри је од са мих по че та ка до 
на ших да на и од ви ја ли се на те ра си 
хо те ла у Ма на си ји, у Да ни ма срп ског 
ду хов ног пре о бра же ња, спон та но. Слу-
ша о ци су се ро ји ли, до ла зи ли и оста-
ја ли, оза ре ни.

Нај зад, дра го ми је што је до де ла 
На гра де у зна ку пра зни ка „Пр о ме те ја“ 
и Зо ра на Ко лун џи је, ко ји јој је за сни-
вач и ко ји се ста рао о из да ва њу нај ве-
ћег бр о ја књи га Де ја на Ме да ко ви ћа, 
што се зби ва ов де на „срп ском се ве-

ру“ – да ис ко ри стим Дра шков срећ ни 
из раз ко ји је као у на род ној књи жев-
но сти по стао оп шта, ко лек тив на фор-
му ла. Ов де, у овој гла со ви тој па ла ти, 
у Но вом Са ду на оба ли Ду на ва, Де ја-
но ве култ не ре ке.

Ми слим да би Де јан био за до во-
љан што је Ков че жић до шао под ње-
го во окри ље. Био је то ча со пис до ко га 
је Ву ку би ло по себ но ста ло. Она вр ста 
Ву ко вих пре о ку па ци ја ко је су се на-
мет ну ле и Де ја ну Ме да ко ви ћу и ко-
је су сти ца јем не срећ них дру штве них 
окол но сти оста ле не са мо ак ту ел не, 
не го су ту ак ту ел ност још из о штри-
ле. За то ни је слу чај но што је у сво јим 
бе се да ма као пред сед ник Скуп шти не 
Ву ко ве за ду жби не ис ти цао Ву ко во де-
ло ва ње – на осве шћи ва њу и об је ди-
ња ва њу срп ског на ро да „без об зи ра у 
ко јим је др жа ва ма жи вео и ко јим је 
ци ви ли за тор ским ме ђа ма био оме-
ђен“; – на ње го вом от кри ва њу тај ни 
„ка ко је дан ма ли на род са мо пре ко 
сво јих не сум њи вих ду хов них вред но-
сти мо же сву где да стек не по ве ре ње“;  
– на Ву ко вом са гле да ва њу жи во та у 
ду хов ним ен кла ва ма (у на шој са вре-
ме но сти згу сну тим у исе ље ни штву). 
На гла ша вао је Ме да ко вић да „не ма 
ни јед не обла сти ко ји ма се ба вио Вук 
Ка ра џић, ко ја се да нас мо же сма тра-
та ти ис тро ше ном и пре ва зи ђе ном“, 

по чев од је зи ка чи јим су „сла бље њем 
утр ве не ста зе ... на ше на ци о нал не 
рав но ду шно сти“, до срп ске на род не 
по е зи је, чи јом се мар ги на ли за ци јом 
за бо ра вља да је би ла „не ис црп ни из-
вор под сти ца ја за ис тра ја ва ње ... и у 
нај не по вољ ни јим дру штве ним и по-
ли тич ким окол но сти ма...“. Као што су 
и „бр ој ни ма на сти ри очу ва ли срп ску 
ду хов ност, а у Сре му одр жа ли по след-
ње остат ке срп ске др жав но сти“.

На лич ном при ме ру, свом и Ву ко-
вом – до ка зао је да „па мет но схва ће-
ни ко смо по ли ти зам ни је у не са гла сју 
са истин ским ро до љу бљем“, бо рио се 
да из бри ше по ли тич ки сми шље но из-
јед на ча ва ње пој мо ва на ци о нал но са 
на ци о на ли стич ким, ука зав ши на ко-
ре не тог из јед на ча ва ња. 

И, мо рам ре ћи да, као што је Де јан 
Ме да ко вић на пра ви на чин раз у мео 
Ву ка, та ко је Дра шко Ре ђеп, је ди ни 
у свој ње го вој ши ри ни, раз у мео Ме-
да ко ви ћа, тог „све зна да ра“ ка ко га је 
на звао, тог „по след њег ба рок ног Ср-
би на“, а из раз „учен као Ра јић“ оса-
вре ме нио но вим ру хом: „учен као 
Ме да ко вић“. И за и ста не ма све стра-
ни јег кри тич ког при ла за Ме да ко-
ви ће вом ли ку и де лу од оног ко ји је 
на пи сао Дра шко Ре ђеп. Об у хва тио 
је це лу ње го ву ге не а ло ги ју. Ње гов 
Хи лан дар по ста вио је на са мо че ло 

„уоча ва ња и вред но ва ња на ших ко ре-
но ва“, ис та као ка ко је „бри љант но и са 
ве ли ким ге стом“ Ме да ко вић „осмо-
трио на шу умет ност XVI II и XIX ве ка, 
а за вет ним кру гом сво јих мо но гра-
фи ја (Трст, Беч, За греб, Сен тан дре ја, 
Срем ски Кар лов ци), мар ки рао за у век 
гра ни це срп ског на ци о на“, оства рио 
„ми си ју не пре кид ног пре по зна ва ња 
на ших љу ди и кра је ва у сред њо е вроп-
ским ко ор ди на та ма“. Дра шко Ре ђеп је 
и пр ви са гле дао Ме да ко ви ће во не из-
мер но бо га то на уч но де ло са ње го вим 
дра го це ним књи жев ним ра дом као 
јед ну склад ну це ли ну.

А са да, са мо не ко ли ко ре чи о Ков
че жи ћу. Мо жда не ма ни јед ног Ву ко-
вог де ла ко је је у та ко са же том об ли ку 
об у хва ти ло го то во све обла сти ко ји-
ма се Вук ба вио. Рас пра вљао је о ге-
о гра фи ји и де мо гра фи ји, исто ри ји, 
„за ко ну“, жи во ту и оби ча ји ма, је зи ку, 
на род ном пе сни штву, о ства ра њу но-
ве пи са не књи жев но сти, а из над све га 
о на су шној по тре би за сло гом. Мо же 
ли не што при год ни је зву ча ти да нас, 
на тре ћи дан Бо жи ћа, иако је пр о шло 
рав но 180 го ди на од ка да је 1836. Вук 
на пи сао сво ја пр ва два по гла вља („Ср-
би сви и сву да“ и „Бо ка Ко тор ска“). 
Ков че жић је у це ли ни, као што је по-
зна то, штам пан тек 1849. 

 На да МИ ЛО ШЕ ВИЋ ЂОР ЂЕ ВИЋ

Књижевне паралеле 
не маре сличности

Д
а ле ко је од јек ну ла кри ла ти ца ак ту ел ног 
књи жев ног кри ти ча ра пе де се тих го ди-
на про шлог ве ка, Бо ри сла ва Ми хај ло-
ви ћа Ми хи за, ка ко је срп ско чи та ли ште 
осво ји ло сво ју зна чај ну зре лост оно га 

ча са ка да је мо гло да би ра, на по ет ском тур ни ру, 
из ме ђу Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја и Ла зе Ко сти ћа. 
Хте ло се, уоста лом ве о ма по уч но, да се упам ти за 
сва вре ме на ка ко ни јед на је ди на азбу ка у све ту не 
тра је од ци гло јед ног сло ва. И ка ко спорт ски дух 
так ми че ња у књи жев но сти има друк чи ја ме ри ла. 
И слу ча је ве. На во де ћи по том ка ко су се, у по то њем 
ре ду пр ве, по пра ви лу тро га тел но дво чла не ли ге, у 
чи тач ким кон цен трич ним кру го ви ма, у раз ре ди-
ма и оним чу ве ним ре до ви ма пред Срп ском чи та-
о ни цом у Сом бо ру, ко је је опи сао Вељ ко Пе тро вић, 
спрем но о па жњу кон рет ног чи та о ца, као је ди ног 
оре о ла ду жно сти и сла ве, бо ри ли Ми лан Ра кић и 
Јо ван Ду чић, по том, у на ред ном на ра шта ју Ми лош 
Цр њан ски и Раст ко Пе тро вић, на по кон – у ва тре-
ним рас пра ва ма о мо дер ни зму и ре а ли зму, Вас ко 
По па и Ми о драг Па вло вић.

Све у све му, тај чи та о чев из бор по срод но сти имао је 
по зи тив не по сле ди це, а ме ђу њи ма у нај ве ћој, ути цај-
ној ме ри по ја чан ин те рес за стих, за књи гу као та кву.

Но, као што би ва, у уза вре лим дво ра на ма и ат-
мос фе ри на ви јач ке стра сти, као да се, од са мог тог 
по чет ка ве ка ко ји, по не ки ма, још увек, ни ма ло ка-
лен дар ски ода но тра је и да нас, пре ра чу на ло са 
раз ли ка ма не го са слич но сти ма. Не тре ба ни ов де 
за бо ра ви ти ка ко је ве о ма раз гла шен за пис Иси до ре 
Се ку лић о две ма ста за ма, ако хо ће те и на стро је њи-
ма на ше књи жев но сти, био у зна ку До си те ја и Ву ка. 
Ка ко су го ди не про ти ца ле, у по вр шно сти на шег све-
оп штег не чи та ња, са пред ра су да ма под сва ком ми-
шком, на ши пра о ци Об ра до вић и Ка ра џић су без ма ло 
по ста ли су пар ни ци. А до бро зна ју они ко ји још уме ју 
да пам те сво је ра не лек ти ре, у осно ви су би ли ком-
пле мен тар ни, до пу ња ва ју ћи се из ну тра, пре но се ћи 
на ше та лен те и на шу па мет као је дин ствен, по ка што 
и је ди ни су ве ре ни тет до сто јан чој ства и ју на штва. 
Има без сум ње и дра стич ни јих при ме ра. Нео п ход-
но је увек из но ва ука зи ва ти ка ко Лу ки јан Му шиц ки 
и Вук Ка раџ цић ни су би ли так ма ци не го, у сво јим 
ми си ја ма зна ња и под ра зу ме ва ња, апо сто ли јед ног 
у би ти про ла зног вре ме на. (Са да ри зи ку јем оштар 
ко мен тар ко ји је за слу же но и че сто по на вљан: сва 
су вре ме на и пре ла зна, и про ла зна. Опре зно их ослу-
шни те. Шу шур не пре ста је да се чу је.)

Ни смо на ли ци та ци ји, ни ти нас тен дер оче ку је као 
суд би на. (Ни сам си гу ран да би Вук ор но при хва тио 
ову реч бер зан ског над ме та ња.) Рас про да је тра ју већ 
и ина че на дру гим и друк чи јим ме сти ма. Сто га и ни-
је, осо би то о пра зни ци ма и у тре ну ци ма по греб них 
све ча но сти, пре те ри ва ти са су пер ла ти ви ма. Њи ма су 
се, ако се се ћа те, на ру га ли за сва вре ме на бе о град ски 
над ре а ли сти, ство рив ши атри бут нај нај ни ји. Да ка ко, 
он ни је озна ча вао врх, не го са мо дно, муљ на ше мо-
чва ре, мр тва ју ду хов но сти. Не ма јед ног је ди ног, али 
ни дво ји це нај зна чај ни јих на ших ли ри ча ра. Ка ко год 
да би ло, увек се упле те и она тре ћа мо гућ ност, мо жда 
се чак зо ве и тре ће не бо. У сва ком слу ча ју и тре ће је 
мо гу ће (ter ti um da tur). Па чак и ако че твр то га не ра-
зу ми је мо сле де ћи би блиј ски на ук, оста ви мо мо гућ-
ност из бо ра као је ди не жи во то твор не и под сти цај не 
на ше до ма је ода не не спо ко ју. 

Па ра ле ле, та ко пон тон ски бр зо ре ко по ста вље не из-
у ме ђу две ју оба ла, не ра до ра чу на ју са слич но сти ма. 
А за пра во се увек ра ди о ге ста ма и гри ма са ма јед ног 
истог до ба. Ни ко ни ко ме не мо же да укра де или из-
ме ни ње гов тем пе ра мент, ње гов је зик, ње гов во ка ли-
зам. Не от кри ва ју нас оче вид но пра те ћи во ка ли, не го 
онај коб ни пре кид на ве за ма. Шта да ра ди мо ка да, у 
укле то сти вла сти тог пам ће ња, и сад пам ти мо за ман-
да ље ну ме ло ди ју пе сме Дра го сла ва Бр би ћа, у све на-
род ном ва го ну тре ће кла се, ка да и про ко сно по тре сну 
кан ти ле ну Во ји сла ва Де спо то ва о смр ти? Ка ко да пре-
не брег не мо Епи та фе са Ка ран ског гро бља Љу бо ми ра 
Си мо ви ћа, из ти хе, еле гант не ужич ке све ске ње го вих 
Сло вен ских еле ги ја, ка да већ На шим ре че ни ца ма Бо ри-
сла ва Ра до ви ћа за слу же но по ка зу је мо а он да и по кла-
ња мо па жњу, као на шој двој нич кој про пе дев ти ци?

Ро го ви у вре ћи, угло ви у тро у глу, из дан ци из гр ма 
ко га су сви от пи са ли, са мо су не ке од мо гућ но сти 
про стра не до жи вљај но сти. Не пе ва ју хо ро ви, али и 
со ли сти, не је ди но у па ни ци, уне зве ре но тра га ју за 
ди ја ло гом. За оним дру гим. Мо жда и тре ћим.

Ни ка да ни сам за бо ра вио ка ко ме је, пе де се тих го-
ди на, ваљ да при ли ком пр вог хо до ча шћа ве ли кој бе-
о град ској при ча о ни ци, ка сни је је про зва ли са ло ном, 
Ле ле и Ду ша на Ма ти ћа, у ули ци Вој во де До брњ ца 26. 
Да ка ко, се тио сам се тог до га ђа ја ини ци ја ци је, ка да 
сам, пре без ма ло де сет го ди на, от кри вао спо мен-пло-
чу на шем про фе со ру сло бо де, пред сте пе ни штем ко-
јим се кре та ла чи та ва јед на књи жев ност. Ле ла ме је 
пи та ла, без за зо ра: „Да ли хо ће те чај или ви но?“ Збу-
њен ма ту рант, ши ром за тво ре них очи ју, из го во рио 
сам, ве ро ват но на чу ђе ње до ма ћи це: „И чај, и ви но“.

Е, сад је све ја сни је и оправ да ни је у том од го во ру: 
и До си теј и Вук, и Змај и Ла за, и Цр њан ски и Раст ко... 
У исти мах. У не пре гле ду но вих мо гућ но сти ко је се, 
као Си мо не та Ве спу чи на Бо ти че ли је вом плат ну, от-
кри ва ју нео че ки ва но. У тај пар.

  Дра шко РЕ ЂЕП

Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но-
сти, Оде ље ње је зи ка и књи жев но сти, 
об ја ви ла је Збор ник са Ме ђу на род ног 
на уч ног ску па Вук Сте фа но вић Ка ра
џић (1787–1864–2014), ко ји је одр жан од 
4. до 6. де цем бра 2014. го ди не, по во-
дом сто пе де сет го ди на од Ву ко ве смр-
ти. Ор га ни за ци о ни од бор са чи ња ва ли 
су: се кре тар Оде ље ња је зи ка 
и књи жев но сти Срп ске ака-
де ми је на у ка и умет но сти – 
ака де мик Пре драг Пи пер и 
ака де мик На да Ми ло ше вић 
Ђор ђе вић (иза бра на за пред-
сед ни ка Од бо ра); у име Ма-
ти це срп ске, њен пред сед ник 
– проф. др Дра ган Ста нић и 
проф. др Љи ља на Пе ши кан 
Љу шта но вић; у име Ака-
де ми је на у ка и умет но сти 
Ре пу бли ке Срп ске – ака де-
ми ци Љу бо мир Зу ко вић и Сло бо дан 
Ре ме тић; ди рек тор Ин сти ту та за срп-
ски је зик СА НУ – проф. др Сре то Та-
на сић; пред сед ник Скуп шти не Ву ко ве 
за ду жби не – др Ми о драг Ма тиц ки и се-
кре тар мср Ми ле на Ива но вић. 

Од се дам де сет при ја вље них, на на-
уч ном ску пу су уче ство ва ла ше зде-

сет два на уч ни ка, ма хом ака де ми ци, 
про фе со ри уни вер зи те та, док то ри на-
у ка, из Ср би је и бив ших ју го сло вен-
ских зе ма ља, као и из Ру си је, Не мач ке, 
Пољ ске и Укра ји не. Рад се од ви јао у 
че ти ри пле нар не сед ни це и че ти ри 
сек ци је.

При пад ни ци раз ли чи тих ге не ра-
ци ја струч ња ка из број них 
обла сти је зич ких про у ча-
ва ња, фол кло ри сти ке и 
ет но ло ги је, те о ри је и исто-
ри је књи жев но сти, те о ло-
ги је и пси хо ло ги је; пи сци 
и пре во ди о ци, ком па ра ти-
сти, му зи ко ло зи, исто ри ча-
ри и со ци о ло зи – учи ни ли 
су овај сим по зи јум ин тер-
ди сци пли нар ним, али су 
по ка за ли и сву ви ше стра-
ност Ву ко ве де лат но сти. 

Но ви кри тич ки при сту пи осве тли ли 
су умно го ме Ву ков рад из до сад не-
по зна тих угло ва по сма тра ња. Жи ва 
на уч на ди ску си ја их је упот пу ни ла и 
све је то са бра но, из ло же но и пред ста-
вље но јав но сти у ко ри ца ма ове вред-
не књи ге, чи ји је уред ник ака де мик 
На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић. С. В.

Уручена награда „Дејан Медаковић“ 
Медаковићево богато научно дело 
са његовим драгоценим књижевним радом 
чини складну целину

Ла у ре ат ака де мик На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић
У Град ској ку ћи у Но вом Са ду, 10. ја ну а ра 2016. го ди не, све ча но је уру че-
на на гра да Де јан Ме да ко вић ака де ми ку На ди Ми ло ше вић Ђор ђе вић. У 
обра зло же њу жи ри ја на ве де но је да је де ло ака де ми ка На де Ми ло ше вић 
Ђор ђе вић пре вас ход но по све ће но из у ча ва њи ма срп ске на род не књи жев-
но сти и фол кло ра, али оно пред ста вља и дра го це ну спо ну из ме ђу срп ске 
и европ ске на уч не ми сли. Као зна лац стра них је зи ка, књи жев но сти и 
кул ту ра, пр оф. Ђор ђе вић је су штин ску па жњу усме ри ла на пр о у ча ва ње 
од но са срп ске исто ри је и по е зи је, исто ри је срп ског ду ха и ду ха срп ске 
исто ри је, у че му је оства ри ла из у зет не на уч не ре зул та те. 

При ма ју ћи на гра ду, ака де мик На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић обра ти ла се 
при сут ни ма би ра ним ре чи ма, чи је из ла га ње до но си мо у це ли ни.

На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић са уче сни ци ма пр о гра ма на уру че њу на гра де

Зборник САНУ о Вуку 
Стефановићу Караџићу

Дан Би бли о те ке СА НУ
Би бли о те ка СА НУ, у окви ру обе ле жа ва ња Да на Би бли о те ке СА НУ, 9. ма-
ја 2016. го ди не, по све ће ног Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу, пред ста ви ла 
је збор ник Вук Сте фа но вић Ка ра џић (1787–1864–2014), ко ји је уре ди ла 
ака де мик На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић. По здрав ну реч на овом све ча ном 
ску пу има ли су ака де мик Вла ди мир С. Ко стић, пред сед ник СА НУ, и ака-
де мик Ми ро Вук са но вић, управ ник Би бли о те ке СА НУ. О де лу су го во ри-
ли ака де мик Пре драг Пи пер, ака де мик На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић и 
проф. др Бо шко Су вај џић. 

Ди ги та ли за ци ја Са бра них де ла 
Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа

У окви ру ди ги та ли за ци је Са бра них де ла Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа, у 36 књи-
га, у пр вом пла ну је рад на Пре пи сци (I – XI II) Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа, ко ја 
пред ста вља нај зна чај ни ји ар хив срп ске кул ту ре XIX ве ка. 
По ред то га што ће свих 13 књи га Пре пи ске – ко ја из но си тре ћи ну Ву ко вих 
Са бра них де ла – би ти ди ги та ли зо ва но и до ступ но за пре тра гу, за штам пу 
ће се при пре ми ти и 14. књи га Пре пи ске, ко ју ће чи ни ти Имен ски и Пред
мет ни ре ги стри. Ова књи га, као бу ду ћи кључ за ко ри шће ње Са бра них 
де ла, об ја ви ће се као 36. књи га Са бра них де ла Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа.

ДРАШКОВ РАБОШ

И чај, и вино
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У Тр сте ни ку, на цен трал ном 
тр гу, 17. ја ну а ра 2016. го ди не 
от кри вен је спо ме ник кне ги њи 
Ми ли ци. У при су ству ви со ких 
зва ни ца и ве ли ког бро ја 
жи те ља тр сте нич ког кра ја, 
чин осве ће ња оба вио је 
па три јарх срп ски Ири неј. 
Проф. др Рад ми ла 
Ми лен ти је вић до ни ра ла је 
из ра ду и от кри ва ње 
спо ме ни ка. У на став ку 
до но си мо аутор ски текст 
Рад ми ле Ми лен ти је вић 
о кне ги њи Ми ли ци

М
е ђу ис так ну тим же на ма срп-
ско га ро да, по ја ва и де лат-
ност кне ги ње Ми ли це, мо-
на хи ње Јев ге ни је, сна жно је 
обе ле жи ла вре ме у ко ме је 

жи ве ла. Од Бо ја на Ко со ву 15. ју на 1389. до 
ње не смр ти 11 но вем бра 1405. го ди не, кне ги-
ња Ми ли ца је Ср би ју кне за Ла за ра од бра ни-
ла, за шти ти ла и уна пре ди ла сво јим хра брим 
и му дрим  од лу ка ма суд бо но сним за срп ски 
на род. 

Ста ри срп ски ро до сло ви и ле то пи си бе ле же да 
је по ре кло кне ги ње Ми ли це из ло зе Сте фа на Не-
ма ње, да је чу ку ну ну ка Не ма њи ног нај ста ри јег 
си на Ву ка на. Ву кан је имао си на Дми тра жу па-
на, Дми тар кне за Вра ти сла ва, а Вра ти слав кне-
за Врат ка, у срп ској еп ској по е зи ји Југ-Бог да на, 
чи ја је ћер ка Ми ли ца ро ђе на око 1335. го ди не. 
Од га ја на у тра ди ци ји све то род не и др жа во твор-
не ди на сти је Не ма њи ћа, ве о ма па мет на и му дра 
Ми ли ца је сте кла ви со ко обра зо ва ње на па ја но 
кул ту ром и ду хов но шћу злат ног до ба сред њо ве-
ков не Ср би је. Уда ла се за бу ду ћег кне за Мо рав-
ске Ср би је Ла за ра 1353. го ди не. Ро ди ла је осмо ро 
де це, пет кће ри, Ма ру, Дра га ну, Је ле ну, Те о до ру и 
Оли ве ру, и три си на, Сте фа на, Ву ка и До бро во ја. 
Би ла је ода на мај ка ко ја је по све ти ла ве ли ку па-
жњу вас пи та њу сво је де це. До ве ла ја на кне жев 
двор у Кру шев цу сво ју ро ђа ку, мо на хи њу Је фи-
ми ју, ве о ма обра зо ва ну удо ви цу де спо та Угље-
ше, да јој бу де по др шка и по мог не у од га ја њу и 
вас пи та ва њу де це. 

У вре ме ну ко је је прет хо ди ло Ко сов ском бо ју 
кне ги ња Ми ли ца је оста ла у сен ци сво га су пру-
га кне за Ла за ра, ко ји је у том пре лом ном пе ри о-
ду ства рао срп ску др жа ву и свој ауто ри тет у њој. 
Из тог до ба са чу ван је по мен кне ги ње Ми ли-
це у ин ти ту ла ци ји по ве ље све то гор ском ма на-
сти ру Ве ли кој Ла ври, из да тој 1381. го ди не: „Ја у 
Хри ста Бо га бла го вер ни и са мо др жав ни Сте фан 
кнез Ла зар са су пру гом мо јом кне ги њом Ми ли

цом“. Ове ре чи по твр ђу ју уло гу кне ги ње Ми ли це 
у не го ва њу пре да ња срп ског на ро да ове ко ве че-
ног у све тим за ду жби на ма. Та ко у на род ној еп-
ској пе сми „Зи да ње Ра ва ни це“ кне ги ња Ми ли ца 
под сти че кне за Ла за ра да по диг не сво ју за ду-
жби ну и опо ми ње ре чи ма: „За лу ду ми дво је ца-
ру је мо / За ду жби не ни ка кве не ма мо“. 

Смр ћу кне за Ла за ра у Бо ју на Ко со ву Ср би ја је 
из гу би ла вла да ра, а Ла за ре ви ћи до ма ћи на по-
ро ди це. О ха о су на ста лом у до га ђа ји ма по сле 
Ко сов ске бит ке ко ји је пре тио оп стан ку др жа ве, 
Кон стан тин Фи ло зоф ка же: „ни је пре ти ла бе да 
са мо од Исма иљ ћа на, не го се и за пад ни су се ди 
(Угри) спре ми ше на рат. Уз то до ђо ше и ме ђу-
соб не бор бе оних ко ји су им би ли под руч ни, а 
дру ги су би ли као са мо стал ни“. Тур ци су на па-
да ли и пљач ка ли по Ср би ји, Угри су са се ве ра 
на па ли на Руд ник и про др ли у до ли ну Гру же, а 
вла сте ла је во ди ла ме ђу соб не бор бе оти ма ју ћи 
има ња и они ма ко ји су из ги ну ли на Ко со ву. Али 
је нај ве ћа опа сност по Ла за ре ви ће по ти ца ла од 
зе та Ву ка Бран ко ви ћа, за ко га је би ла уда та нај-
ста ри ја ћер ка Ма ра, ко ји је не по сред но по сле 
Ко сов ске бит ке кре нуо у осва ја ње Ла за ре ве зе-
мље. До кра ја 1390. го ди не про стра на под руч-
ја на ко је је про ши рио сво ју власт кре та ла су се 
од Дре ни це и Ибра на ис то ку до Ли ма, Та ре и 
Мо ра че на за па ду. Пр ве ду бро вач ке ве сти по сле 
Ко сов ског бо ја по твр ђу ју не за вид но те шку ма те-
ри јал ну си ту а ци ју кне ги ње Ми ли це, ко ја је би ла 
при мо ра на да не ке дра го це но сти, укљу чу ју ћи и 
свој сре бр ни по јас, дâ у за лог. У тим окол но сти-
ма, Ду бро вач ко ве ће у ок то бру 1389. го ди не од-
лу чи да кне ги њу Ми ли цу и ње ну де цу при ме у 
за шти ту у слу ча ју по тре бе, а кне ги њи но по слан-
ство об да ре у вред но сти од 100 пер пе ра „ра ди 
очу ва ња при ја тељ ства“. 

У ова ко кри тич ном вре ме ну за оп ста нак срп-
ске др жа ве, кне ги ња Ми ли ца из ла зи у пр ви 
план и уло га ко ју пре у зи ма по ста је кључ на и 
пре суд на. Ка ко ре че па три јарх Да ни ло III, „она 
та да од ба ци жен ску не моћ и узе на сê рев ност 
му шку“. Ти ту ла кне за и пра во на власт су при па-
да ли Ла за ре вом ста ри јем си ну Сте фа ну, ко ји је 
имао са мо 12 го ди на. У тим усло ви ма ство ре но 
је са вла дар ство у ко ме је кне ги ња Ми ли ца пре у-
зе ла во ђе ње по ро ди це и др жа ве. Та да шње окол-
но сти су зах те ва ле му дре и суд бо но сне од лу ке 
ко је је кне ги ња до но си ла. Она је у не де ља ма и 
ме се ци ма по сле Ко со ва по ву кла низ хра брих 
по те за да од бра ни др жа ву кне за Ла за ра и пра-
во сво јих си но ва на Ла за ре во на сле ђе уз пу ну 
по др шку Срп ске пра во слав не цр кве и та да шњег 
па три јар ха Спи ри до на. 

Па три јарх Спи ри дон је умро 11. ав гу ста 1389, 
не пу на два ме се ца по сле ка та стро фе на Ко со-
ву, али је у тим пр вим да ни ма кључ но до при-
нео оп стан ку кне ги ње Ми ли це и ње них си но ва. 
При ти сну та не во ља ма у зе мљи и окру же њу, Ми-
ли ца је од у ста ла од Ла за ре ве по ли ти ке су прот-
ста вља ња Тур ци ма и уз по др шку па три јар ха 
Спи ри до на ус пе ла да од мах по сле Ко сов ске бит-
ке оку пи др жав ни са бор ко ме је пред се да ва ла и 
на ко ме је та да до не ла од лу ке, за јед но са Са бо-
ром, да се скло пи мир са Тур ци ма и да се сту пи 
у ва зал ни од нос са сул та ном Ба ја зи том, да Сте-

фан 1390. го ди не от пу ту је код Ба ја зи та да сре ди 
од но се са Тур ци ма и при хва ти ва зал ни ста тус, 
и да се ње на нај мла ђа ћер ка Оли ве ра по ша ље 
Ба ја зи ту у ха рем. Ка ко пи ше Кон стан тин Фи-
ло зоф, мај ци и Са бо ру је би ла очи глед на жр тва 
ко ју под но се за спас зе мље, јер „да де је Ами ру 
ве ли ком, да би би ло спа се но хри сто и ме но ста-
до од ву ко ва, ко ји су га кла ли“.

У бор би за Ла за ре во на сле ђе, ко ју је кне ги-
ња Ми ли ца во ди ла са Ву ком Бран ко ви ћем, од 
кључ ног зна ча ја био је из бор но вог па три јар-
ха по сле Спи ри до но ве смр ти и ка но ни за ци ја 
кне за Ла за ра. Срп ска цр ква је од луч но ста ла 

уз кне ги њу Ми ли цу и кне за Сте фа на да у је сен 
1390. са зо ву др жав ни са бор на ко ме је за па-
три јар ха иза бран Да ни ло III. Из бо ром па три јар-
ха Да ни ла III, ко ји је на сту пио као за штит ник 
Ла за ре вих на след ни ка, до шло је до пре о кре та 
у уну тра шњој по ли ти ци Ср би је. Од лу че но је да 
се пре не су мо шти кне за Ла за ра из хра ма Све-
тог Ваз не се ња у При шти ни у ма на стир Ра ва ни-
цу, кне же ву за ду жби ну, што је па три јарх Да ни ло 
III из вр шио у фе бру а ру 1391. го ди не. Пре но су 
мо шти ју сле ди ла је ка но ни за ци ја кне за Ла за ра 
ко ју је срп ска цр ква спро ве ла те исте, 1391. го-
ди не. Овим чи ном, Ла за ре ви си но ви, Сте фан и 

У 
ја ну а ру 2016. го ди не у 
Бе о гра ду је пре ми нуо 
Ми ли во је Ми ша Па-
вло вић (1932–2016), 
гра ђе вин ски ин же-

њер, нај мла ђи син Мар те Пе ши ке 
(1908–1999), уда те Па вло вић, прав-
ни це и су ди је Тре ћег оп штин ског 
су да у Бе о гра ду, уну ке Ди ми три-
ја Пе ши ке. Овим од ла ском јед ног 
од чла но ва те по ро ди це, ак ту а ли-
зу је се јед на по ро дич на исто ри ја 
ко ја се же у пр ву по ло ви ну 19. ве-
ка, ка да су већ уве ли ко на се ље ни 
Цин ца ри у Кне же ви ни Ср би ји и 
срп ским зе мља ма Аустро у гар ске 
же нид ба ма са срп ским де вој ка ма 
ства ра ли по ро ди це са број ним по-
том ством. Да нас је, што у Ср би ји 
што у све ту, на де се ти не по то ма-
ка Ди ми три ја Пе ши ке. Са мо у по-
след њој ге не ра ци ји, пре ма на шим 
са зна њи ма, има око 20 по то ма ка, 
ко ји се сви ме ђу соб но и не по зна ју. 
Ово је сто га при ли ка да се, исти на 
не пр ви пут, при ка же ро до слов но 

ста бло Пе ши ка и на тај на чин, мо-
жда, по ве жу чла но ви ове ве ли ке 
по ро ди це.

У том кон тек сту, на са мом по чет-
ку ове при че тре ба под се ти ти да је 
у 19. ве ку ве ли ки број срп ских по-
ро ди ца имао чла но ве и цин цар-
ског по ре кла. Ро до на чел ни ци тих 
по ро ди ца су по том ци ве ли ког бро ја 
Цин ца ра, ра се ље них из тур ском на-
је здом ра зо ре них гра до ва Вла хо кли-
су ра, Мо ско по ље и дру гих. Они су се 
већ кра јем 18. и на по чет ку 19. ве ка 
као тр гов ци и за на тли је на се ли ли у 
срп ским кра је ви ма, Кне же ви ни Ср-
би ји пре све га, али и у оста лим кра је-
ви ма, по же ни ли срп ским де вој ка ма 
и ство ри ли по том ство ко је ће у сле-
де ћим ге не ра ци ја ма да ти мно ге ис-
так ну те ин те лек ту ал це, ме ђу ко ји ма 
су чла но ви по ро ди ца Ле ко, Ку ма ну-
ди, Пе ши ка и још не ких. Ова по ро-
дич на исто ри ја се, у ве ли кој ме ри, 
за сни ва на дра го це ном до ку мен ту, 
ко ји је ин те лек ту ал на за о став шти-

на др Дра го ми ра Ле ка (1898–1972), 
по зна тог бан ка ра и ве ли ког па три о-
те, и ње го вих си но ва др Мар ка Ле ка 
(1928–2005), ма те ма ти ча ра и про фе-
со ра Уни вер зи те та, и Ми ла на Ле ка 
(1930–2012), про фе со ра хе ми је. Овај 
до ку мент под на зи вом Си ла зно по
ро дич но ста бло Пе ши ка у по се ду је 
пи сца овог тек ста, за хва љу ју ћи род-
бин ској ве зи по ро ди це Пе ши ка и 
Не ма њић са по ро ди цом Ле ко (не ки 
по да ци су ипак пре у зе ти с пор та ла 
„Ге ни“). Ов де се, на рав но, пра ти са-
мо ли ни ја ро до слов ног ста бла ко ја 
во ди од Ди ми три ја Ми те Пе ши ке до 
ње го вих нај мла ђих по то ма ка, пра-
у ну ка и чу ку ну ну ка. При то ме, у 
овом тек сту, ко ји об ја вљу је лист За
ду жби на, не мо же да се ула зи у де-
та ље би о гра фи ја по је ди них чла но ва 
ове по ро ди це, већ се пра ти са мо ге-
не рал на ли ни ја. 

Ко је био Ди ми три је Ми та Пе ши-
ка? По у зда но се зна да је био че твр то 
де те Кон стан ти на Пе ши ке и Ка ти-
це Ка ра мар ко вић (1815), ћер ке Са-

ре Ка ра ђор ђе вић, што ову исто ри ју 
чи ни по себ но за ни мљи вом. Пи сац 
овог тек ста, унук Да ни це Пе ши ке, 
од но сно син Ве ли ми ра Не ма њи-
ћа (1892–1967), при ре дио је до са да 
три при ло га на те му ове по ро дич не 
исто ри је. Јед на ма ло по зна та срп ска 
за ду жби на – За ду жби на Ми ха и ла и 
Са ре Ар се ни је вић и Хри сан те и Ан
дре Пу ри ћа (Да ни ца, 2009, 216-227), 
ба ви се пле ме ни тим ге стом нај ста-
ри јег де те та Кон стан ти на и Ка ти це. 
Јед но нео бич но вен ча ње у Њу јор ку 
– љу бав Ми о дра га Сте ва но ви ћа и 
Че хи ње Ва ле ри је Бастл (За ду жби
на, март 2006), при лог је по све ћен 
жи вот ној при чи си на Ане Пе ши-
ке (рођ. 1864), ста ри је ћер ке Ди ми-
три ја Пе ши ке, уда те Сте ва но вић, 
ко њич ког офи ци ра и рат ног хе ро ја 
Бал кан ских ра то ва, ко га су у Њу јор-
ку вен ча ли Ми ха и ло Пу пин и Џон 
Фро тинг хам. Нај зад, При лог исто
ри ји јед не срп ске гра ђан ске по ро ди
це (Да ни ца, 2016) дуг је соп стве ном 
по ре клу, као уну ку Да ни це Пе ши ке 

(1866–1932), мла ђе ћер ке Ди ми три-
ја Пе ши ке, уда те Не ма њић. Ове две 
ћер ке, Ану и Да ни цу, Ди ми три је Пе-
ши ка је имао у бра ку са Ка та ри ном, 
о ко јој не ма мо по дат ке. 

Та ко до ла зи мо до дру гог бра ка Ди-
ми три ја Пе ши ке, бра ка са Мар том 
Ме ште ро вић из Зе му на (пре ми ну ла 
1923), с ко јом је имао три си на, Кон-
стан ти на Ко чу (1874–1957), Ана ста-
са На ста са (1882–1957), бан кар ског 
чи нов ни ка, и Јо ва на Јо цу. Од ова три 
си на, са мо је Кон стан тин за сно вао 
по ро ди цу, же нид бом са Бор јан ком 
Је лић Па вло вић (1887–1977), с ко јом 
је имао че тво ро де це: Мар ту, Љу би-
цу (1911–1919), Ру жи цу (1914–1954) 
и Вла ди ми ра (1917–2005). Из ње го ве 
би о гра фи је, ко ја се на шла у за о став-
шти ни Ми ли во ја Па вло ви ћа, са зна-
је мо да је, остав ши ра но без оца – као 
го ди на смр ти Ди ми три ја на во ди се 
1907 – ус пео да се шко лу је за хва љу-
ју ћи бри зи мај ке Мар те и да за вр ши 
Гра ђе вин ски фа кул тет Ве ли ке шко-
ле 1896/97. го ди не. Имао је успе шну 
про фе си о нал ну ка ри је ру, по чев од 
Ми ни стар ства гра ђе ви на па до на-
чел ни ка у Ди рек ци ји др жав них же-
ле зни ца, где је пен зи о ни сан 1928. 
го ди не. Што се ти че ње го ве де це, 
па жњу за слу жу ју жи вот не при че 
ње го ве ћер ке Мар те и си на Вла ди-
ми ра. За ни мљи во је да су пред Дру ги 
свет ски рат, пре ма Кар то ни ма жи те-
ља Бе о гра да у фон ду Исто риј ског ар-

ОСВЕТЉЕЊА

ЗНАМЕНИТЕ СРПСКЕ ПОРОДИЦЕ ЦИНЦАРСКОГ ПОРЕКЛА

ДИМИТРИЈЕ МИТА ПЕШИКА И ПОТОМЦИ

Ујка Настасу у спомен

Кнегиња Милица и њено доба

Рад ми ла Ми лен ти је вић го во ри на отва ра њу спо ме ни ка, де ло ака дем ског 
ва ја ра про фе со ра Дра го љу ба Ди ми три је ви ћа. Спо ме ник се на ла зи 
на по ста мен ту и ви сок је пет ме та ра



7 ЈУН 
2016.

хи ва Бе о гра да, на адре си у Ка пе тан 
Ми ши ној 11, у по ро дич ној ку ћи Пе-
ши ка, жи ве ли и Мар та и Вла ди мир. 

Мар та, као нај ста ри ја, уда ла се за 
др Бо жи да ра Па вло ви ћа (1898–1967), 

прав ни ка и уче сни ка То-
плич ког устан ка, ко ји је 
као пра ти лац Ко сте Пе-
ћан ца оста вио дра го цен 
днев ник, ко ји је њи хов 
нај мла ђи син, Ми ли во-
је, под на сло вом Тре ћи 
срп ски уста нак об ја вио 
2007. го ди не. 

Нај ста ри ји син Бо ри-
слав (1928–1996), је дан 
од нај мла ђих уче сни ка 
НОБ, био је по ли ти чар и 
је дан од ис так ну тих пар-
тиј ских функ ци о не ра 60-
их и 70-их го ди на 20. ве ка. 
Из бра ка са Ко са ром има 
два си на, Бран ка (1960), 
прав ни ка и адво ка та и 
Рат ка (1957), спорт ског 
но ви на ра. Пр ви, оже њен 
Дра га ном (1959) има две 
кће ри, Је ли са ве ту (1990) 
и Еле ну (1994). Рат ко, оже-
њен Ма ри ном (1961), има 
си на Ива на (1991) и ћер ку 
Ми ну (1993).

Сло бо дан (1929), мла ђи 
син, ави ја ти чар, оже њен 
Бран ком (1930–1989), има 
си на Алек сан дра (1954–

2005) и ћер ку Са њу (1955). Алек сан дар 
из бра ка са Аси јом (1952) има ћер ку 
Ка та ри ну (1978), а Са ња из бра ка са 
Оска ром Ша ру ви ћем има две кће ри, 
Ива ну (1974) и Ло ру (1982). 

Нај зад, нај мла ђи, Ми ли во је, из 
бра ка са Ве ром Ра дин (1932–2004), 
има две кће ри, Бо ри сла ву (1962), ар-
хи тек ту, и Ди ја ну (1970), ин ду стриј-
ског ди зај не ра. Бо ри сла ва, из бра ка 
са Ђу ри цом Жу ри ћем, има ћер ку 
Ми ли ја ну (2001), уче ни цу, а Ди ја на, 
из бра ка са Ми ло шем Ко сти ћем, има 
си но ве бли зан це, Ан дре ја и До ро те ја 
(1999), уче ни ке гим на зи је. 

Нај зад, сво је ме сто са по том ци-
ма у овом ро до слов ном ста блу има 
и Вла ди мир Пе ши ка, прав ник, чи ја 
је жи вот на при ча та ко ђе ка рак те ри-
стич на за овај груп ни пор трет Пе ши-
ка и по то ма ка. Ро ђен пред сам крај 
Пр вог свет ског ра та, 1917. го ди не, де-
вет го ди на по сле Мар те, већ 1937. го-
ди не же ни се На де ждом Ми хај ло вић 
(1919–1995), за вр ша ва у ме ђу вре ме-
ну Прав ни фа кул тет, Дру ги свет ски 
рат про во ди у не мач ком за ро бље ни-
штву као ре зер вни офи цир, не вра ћа 
се 1945. у зе мљу, бо ра ви не ко вре ме у 
Аустра ли ји, да би се ипак вра тио у зе-
мљу, где је пре ми нуо 2005. го ди не.

Са На де ждом има си на Ђор ђа 
(1940–2005), ко ји ло зу на ста вља же-
нид бом са Мир ја ном Со ти ро вић 
(1946), из ког бра ка су Игор (1968) и 
Ди на (1970). Игор, пре ма са зна њи ма 
ауто ра овог тек ста, жи ви у Кан бе ри, 
где је оже њен и има дво је де це. Ди на, 
уда та за Дра го љу ба Спа си ћа (1963), 
има дво је де це, си на Вла да на (1995) 
и ћер ку Лен ку (2011). И ту се за вр-

ша ва при ча о по том ци ма Ди ми три-
ја Ми те Пе ши ке, с тим што за ове две 
ге не ра ци је, Ђор ђа и ње го ве по том ке, 
не ма по да та ка о њи хо вим про фе си-
о нал ним пу те ви ма, али то ни је то-
ли ко бит но. 

А
ко се вра ти мо на све 
че тво ро де це Кон-
стан ти на Ко че Пе-
ши ке, од ко јих је, као 
што смо ви де ли, дво-

је има ло по том ке, мо же мо у јед-
ном ре зи меу да за кљу чи мо да су 
сви они има ли сво је жи вот не при-
че, ко је ов де и ни су мо гле да бу ду 
ис при ча не. Мар та, мно го по зна ти-
ја у по ро дич ном кру гу као Ца ца, 
до жи ве ла је, мо же се сло бод но ре-
ћи, ду бо ку ста рост и 1999. го ди не 
пре ми ну ла као Мар та Зло кас, по-
што ва на од сво јих си но ва и с по-
себ ном бри гом нај мла ђег си на, 
Ми ли во ја Па вло ви ћа. Са хра ње на 
је у по ро дич ној гроб ни ци Пе ши ка, 
у пар це ли 31 на Но вом гро бљу у 
Бе о гра ду. Ње ни си но ви има ју ше-
сто ро де це, а Вла ди мир, ко ји је та-
ко ђе са хра њен у по ро дич ној гроб-
ни ци Пе ши ка, од дво је уну ка има 
че тво ро пра у ну ка. Де ли мич но у 
ра се ја њу у све ту, али и на про сто-
ру бив ше за јед нич ке зе мље – Сло-
бо дан жи ви у За гре бу – ови број-
ни по том ци Ми те Пе ши ке и не ма-
ју мно го ко му ни ка ци је. 

Аутор овог при ло га, ко ји је, као 
што је већ ре че но у увод ном де лу, 
на вео три ра да по све ће на да љем 
прет ку, Кон стан ти ну Пе ши ки и ње-
го вој же ни Ка ти ци Ка ра мар ко вић, 
имао је са мо ту ам би ци ју да, рас по-
ла жу ћи од ре ђе ном до ку мен та ци јом 
и не по сред ним са зна њи ма, оста ви 
траг о јед ној ве ли кој по ро ди ци, ко-
ја има и сво је зна ме ни то по ре кло, 
али и број не чла но ве у не ко ли ко ге-
не ра ци ја. 

Осим ра се ја ња – Сло бо дан жи ви у 
За гре бу, ћер ка Алек сан дра у Ка на ди, 
а Игор са по ро ди цом у Аустра ли ји 
– са но вим ге не ра ци ја ма иден ти тет 
по ро ди це ко ју је у два бра ка ство рио 
Ди ми три је Пе ши ка уве ли ко се ме њао 
то ком 20. ве ка. Од јед не ти пич не срп-
ске гра ђан ске по ро ди це, са еле мен-
ти ма цин цар ског по ре кла, чи ји су 
пред став ни ци би ли Јо ван, Кон стан-
тин и Ана стас, што је до брим де лом 
очу ва но и у сле де ћој ге не ра ци ји чи ји 
су пред став ни ци Мар та и Вла ди мир, 
већ код пред став ни ка тре ће ге не ра-
ци је на ста ју кул ту ро ло шка ра сло ја-
ва ња и по по ли тич кој и по вер ској 
и по на ци о нал ној осно ви. Али, то је 
јед на круп на те ма, у ко ју би мо ра-
ли да се сме сте и по том ци још не-
ких срп ских по ро ди ца, цин цар ског 
по ре кла, као што су Ле ко ви и Ку ма-
ну ди је ви, че му у овом крат ком освр-
ту не ма ме ста.

 Ми лош НЕ МА ЊИЋ

Вук, по ста ли су из дан ци све то род ног ко ре на и 
ти ме оси гу ра ли сво је пра во на Ла за ре во на сле-
ђе. У исто вре ме, култ Све тог кне за му че ни ка, 
пре да но гра ђен за јед но са цр квом на кон Ко сов-
ског бо ја, ње го ве по том ке је из два јао од свих 
по ли тич ких чи ни ла ца тог вре ме на и да вао им 
углед и моћ. Од би јен је на пад Угра и скло пљен 
мир са Тур ци ма. Иза свих ових од лу ка ста ја-
ла је Кне ги ња Ми ли ца. Она је у пе ри о ду 1389–
1391. го ди не од и гра ла исто риј ску уло гу у бор би 
за оп ста нак Ла за ре ве Ср би је и пра во ње го вих 
на след ни ка на Кне же ву др жа ву. Већ 1392. го-
ди не си ту а ци ја се та ко по бољ ша ла да кне ги ња 
Ми ли ца мо ли Ду бров ча не да јој по ша љу за ло-
же ни по јас да га от ку пи.

Г
о ди не 1393. кнез Сте фан је сте као 
пу но лет ство и по стао ле ги тим ни 
вла дар и на след ник у упра вља њу 
зе мљом. Мла ди кнез се ста вио на 
че ло вој ске ко ја је ра то ва ла за Ба-

ја зи та. По Сте фа но вом пу но лет ству, те исте 
1393. го ди не, кне ги ња Ми ли ца се за мо на ши-
ла и као мо на хи ња Јев ге ни ја пре шла у ма на-
стир Жу па ње вац где је бо ра ви ла док ни је за-
вр ши ла из град њу ма на сти ра Љу бо сти ње, ње-
не за ду жби не. Ме ђу тим, кне ги ња Ми ли ца је 
за др жа ла ја ку по зи ци ју уну тар по ро дич них 
са вла дар ских од но са у во ђе њу др жа ве. Моћ 
и ути цај ње не лич но сти оста ли су нео кр ње-
ни. Под ње ним ру ко вод ством бор ба са Ву ком 
Бран ко ви ћем за Ла за ре во на сле ђе успе шно је 
окон ча на 1393/94. го ди не, а њен углед и моћ 
су ра сли. Та ко 1395. го ди не Ду бров ча ни ша љу 
по сла ни ке да из ја ве да оста ју 
при ста рим уго во ри ма о тр го-
ви ни из вре ме на кне за Ла за-
ра и об ја шња ва ју да по сла ни ке 
ни су ра ни је сла ли јер су вре ме
на усил на би ла. 

Кне ги ња Ми ли ца је са Ду-
бров ча ни ма по ред фи нан сиј-
ских би ла ан га жо ва на и дру гим 
др жав ним по сло ви ма. Ду бров-
ча ни су у ју лу 1396. го ди не го-
спо ђу Јев ге ни ју и кне за Сте фа на 
мо ли ли да се не про га ња ју њи-
хо ви тр гов ци из Но вог Бр да, а у 
дру гом пи сму су им за хва љи ва-
ли што су се код сул та на за ло жи-
ли да се ду бро вач ки тр гов ци не сме та но кре ћу по 
њи хо вој зе мљи. Пи са ли су им и ка да се тре ба-
ло за ло жи ти за ду бро вач ке тр гов це ко је су Тур-
ци за то чи ли. О ути ца ју ко ји је кне ги ња Ми ли ца 
има ла у срп ској др жа ви све до чи и чи ње ни ца 
да је Ду бров ча ни по чет ком 1397. го ди не на зи-
ва ју го спо ђа кне ги ња Ра шке, а у је сен 1398. го-
ди не обра ћа ју јој се као го спо ђа кне ги ња Но вог 
Бр да. То све до чи да су ови нај ва жни ји при вред-
ни цен три др жа ве Ла за ре ви ћа би ли под ње ном 
упра вом. 

Ко ли ко је у спољ ној по ли ти ци, уз ве ли ке жр-
тве, мо ра ла да од у ста не од по ли ти ке кне за Ла-
за ра, кне ги ња Ми ли ца је у зе мљи на ста ви ла да 
вла да на те ме љи ма ду хов ног и кул тур ног на сле-
ђа Не ма њи ћа. На ста вља ју ћи тра ди ци ју не ма-
њић ке Ср би је и кне за Ла за ра, она је из да ва ла 
по ве ље као кти тор са сво јим си но ви ма, ко ји ма 
су да ро ва ни све то гор ски ма на сти ри Хи лан дар, 
Ве ли ка Ла вра Све тог Ата на си ја, и ма на стир Све-
тог Пан те леј мо на, као и Ви со ки Де ча ни и дру ги 
ма на сти ри ши ром Ср би је. Ме ђу ма на стир ским 
да ро ви ма из два ја се и осам цр ка ва са при па-
да ју ћим по се ди ма. Та ко је по ве љом 1392. го ди-
не, Бла го вер на мо на хи ња Јев ге ни ја са си но ви ма 
да ро ва ла цр кву Све тог Ва ве де ња са при па да ју-
ћим јој се ли ма ма на сти ру Хи лан да ру. Ма на сти-

ру Ве ли кој Ла ври Све тог Ата на си ја, кне ги ња је 
са си но ви ма из да ла по ве љу 1395. го ди не чи ји 
су по се ди у Пе тру шкој обла сти осло бо ђе ни од 
уста ље них оба ве за, од ко јих их осло ба ђа ху „и 
вси трие ми“. Го ди не 1398. мо на хи ња Јев ге ни-
ја је са мо стал но из да ла по ве љу, ко јом је зе мљу 
гре шком да ро ва ну ду хов ни ку Си со ју, вра ти ла 
Ве ли кој Ла ври. По ве љом из 1395. го ди не из да тој 
ма на сти ру Све тог Пан те леј мо на мо на хи ња Јев-
ге ни ја са си но ви ма и углед ном вла сте лом по-
твр ди ла је ста ре по се де и да ро ва ла но ве. Ме ђу 
да ро ви ма ко је је при ло жи ла са ма кне ги ња на-
ла зи се Бо го ро ди чи на цр ква са по се ди ма код 
Но вог Бр да. У по ве љи се кнез Ла зар осло вља ва 
са епи те том „све ти“ кнез, и по твр ђу ју три цр-
кве са по се ди ма ко је је кнез да ро вао по ве ља-
ма 1380/81, го ди не. У ово вре ме, по ве ље увек 
пот пи су је кнез Сте фан као ле ги тим ни вла дар 
у по ро дич ном са вла дар ству, али је мо на хи ња 
Јев ге ни ја на пр вом ме сту. Та ко у по ве љи ма на-
сти ру Све тог Пан те леј мо на ин ти ту ла ци ја гла-
си: „Ја бла го ча сти ва и хри сто љу би ва мо на хи ња 
Јев ге ни ја, са бла го ча сти вим кне зом Сте фа ном и 
бра том му Ву ком“. У по ве љи из да тој Де ча ни ма, 
кне ги ња Ми ли ца је у сво је име и име сво јих си-
но ва не са мо вра ти ла и да ро ва ла из ве стан број 
се ла ме то ху овог ма на сти ра, не го је об но ви ла 
Де ча не и ти ме по ста ла но ви кти тор – об но ви-
тељ, од но сно но ви осни вач ма на сти ра.

У сред њо ве ков ној Ср би ји кне ги ња Ми ли ца – 
мо на хи ња Јев ге ни ја би ла је по зна та и као писaц. 
Ње но књи жев но ства ра ла штво обе ле же но је 
вред но сти ма ње ног ду хов ног мо на шког жи во-
та. По ред ру ко пи са као што су „Мо ли тва ма те ре“ 

и „Удов ству мо је му же ник“, књи жев ни дар кне-
ги ње Ми ли це по себ но се огле дао у пи са њу и из-
да ва њу по ве ља. У по ве ља ма се она пре по зна је 
не са мо као да ро ви та књи жев ни ца већ и као по-
зна ва лац би блиј ске те о ло ги је и ли тур гиј ске по е-
зи је. Ње ни мо ти ви су део бо га тог и ра зно вр сног 
спек тра оп ште хри шћан ских вред но сти. Она уво-
ди мо ли тву као по тку по ве ље, што је по ве зу је 
са Сте фа ном Пр во вен ча ним. Со фи о ло шки мо-
ти ви (Бог је му дрост и сву да бли зу, има нен тан 
јер је тран сцен ден тан) и ес ха то ло шки мо ти ви 
(смрт, за гроб ни жи вот, Стра шни суд, суд би на чо-
ве чан ства, крај све та ка ко је на пи са но у Би бли-
ји, Све том пи сму Ста рог и Но вог за ве та), чи не 
је бли ском Све том Са ви. Ме ђу ње ним број ним 
по ве ља ма по себ но су ис так ну те по ве ље ма на-
сти ру Де ча ни и све то гор ским ма на сти ри ма Ве-
ли ка Ла вра и Све ти Пан те леј мон. 

По ве ља мо на хи ње Јев ге ни је Де ча ни ма, са ста-
вље на од хим не и мо ли тве, по чи ње хим ном сла-
вље ња Цр кве Хри сто ве у ко ју су утка ни псалм ски 
сти хо ви. Утки ва њем псалм ских мо ти ва у сво је 
по ве ље, кне ги ња по сти же по ет ску сна гу из ра-
жа ва ња и да је ви зи ју Цр кве Хри сто ве: „Во ле ћу 
те, Го спо де, сна го мо ја!... Сна га мо ја је си и пе-
сма, сто га пе ва ћу те у све да не жи во та мо га, јер 
се мо ја ду ша при пи уз те бе“. По ред псалм ских 

сти хо ва у по ве љи је при су тан и ути цај ли тур-
гиј ске по е зи је и ми сли Све тог апо сто ла Па вла о 
љу ба ви. Мо ли тву мо на хи ња Јев ге ни ја из го ва ра 
по до ла ску у Де ча не рас ту же на јер је ви де ла жа-
ло стан при зор ка ко је де ло Све тог кти то ра, „по 
Бож јем до пу ште њу, због на ших гре хо ва, од злог 
тур ског на ро да спа ље но и обо ре но, упро па шће-
но и опљач ка но, а ме то си оте ти и ско ро пот пу но 
опу сте ли“. По гле да ла је на не бо „ду хов ним очи-
ма“ и по мо ли ла се Све др жи те љу Бо гу Хри сто вим 
ре чи ма: „Ја сам с ва ма до кра ја ве ка“. Кне ги ња 
се у мо ли тви обра ћа Хри сту у ду ху бо го слу жбе-
не по е зи је, ко ји при ма „и од нас гре шних сла-
во сло вље и слу жбе ду хов не“, и под се ћа на тај не 
Пре му дро сти и да је сам Хри стос „пре му дрост 
оче ва“, по узо ру на Све тог апо сто ла Па вла. По ве-
љу за вр ша ва но во за вет ним оп ште хри шћан ским 
мо ти вом Хри ста су ди је, ко ји ће су ди ти жи ви ма 
и мр тви ма, ко јим Све ти Са ва за вр ша ва Жи ти је 
Све то га Си ме о на. 

У По ве љи Ма на сти ру Све тог Пан те леј мо
на до ми ни ра ју би блиј ски но во за вет ни ци та ти 
све сти о бо жан ској сла ви, вр ли на ма, ра зу му и 
све тло сти из Је ван ђе ља по Јо ва ну и Ма те ји, и 
По сла ни це Ри мља ни ма Све тог апо сто ла Па вла. 
Ци та ти су пра ће ни мо ти ви ма по сти за ња не бе-
ске сла ве из вр ше њем бо жан ских је ван ђељ ских 
за по ве сти за ко на Го спод њег: „Јер ако ме во ли те, 
ре че Го спод, мо је за по ве сти ис пу ни те“; по твр-
дом усво је них вр ли на бо жан ског ра зу ма, „Јер 
они, ко ји се упра вља ју Ду хом Бож јим, то су Бож-
ји си но ви“; и оних ко ји су се удо сто ји ли Хри сто-
ве бо жан ске не за ла зне све тло сти: „Сто га и они 
са Хри стом бо ра ве у све тло сти ко ја не за ла зи, јер 

он (Хри стос) сам ре че: ‘Где сам 
ја, ту ће би ти и мој по слу жи тељ’.” 
Кне ги ња за вр ша ва ци та том из 
Ста ро га за ве та да је њи хов под-
виг про по ве дао и про ре као цар 
Да вид: „Бла же ни су сви они ко ји 
се бо је Го спо да и ко ји иду Ње го-
вим пу те ви ма“.

По ве ља Ве ли кој Ла ври по чи-
ње мо ти вом ду хов не све тло сти, 
за хва љу ју ћи ко јој су про ро ци 
пред ви де ли бу дућ ност. Кне ги ња 
Ми ли ца ци ти ра про ро ка Да ви да 
ко ји је, на дах нут том све тло шћу, 
об ја вио: „До ћи ће сви на ро ди и 
по кло ни ће се пред то бом, Го-
спо де“! Она го во ри о ис пу ње њу 

про ро чан ства иде јом о цр кви ко ја је од на ро-
да на ста ла – „ра ду је се у кра со ти и чу ва њем за-
по ве сти у на ди да се учвр шћу је ра ди при ма ња 
бу ду ћег жи во та, чи ју сла ву и част сил но по же ле-
смо“. Го во ре ћи о ис пу ње њу про ро чан ства, кне ги-
ња го во ри и о бу ду ћем жи во ту уво де ћи мо ти ве 
осе ћа ња гре ха, по ка ја ња, и осу ђи ва ња са ве сти.

У про ле ће 1398. го ди не кне ги ња Ми ли ца је 
мо ра ла да се упу ти у вр ло зна чај ну ди пло мат-
ску ми си ју код сул та на Ба ја зи та на двор у Се ру, 
и са со бом је по ве ла сво ју нај бли жу са пут ни цу 
и са рад ни цу мо на хи њу Је фи ми ју. Циљ јој је био 
да оправ да си на, кне за Сте фа на, због по сту па ка 
при ли ком гу ше ња за ве ре вла сте ле и оп ту жби 
да је са ра ђи вао са Угри ма то ком тур ског по хо-
да на Бо сну, што је мо гло до ве сти до од у зи ма-
ња зе мље Ла за ре ви ћи ма. Кне ги ња је ве штом 
ди пло мат ском ак ци јом од бра ни ла си на и от-
кло ни ла ову тур ску опа сност на Ба ја зи то вом 
дво ру. Тај ве о ма ва жан по ду хват, ко ји је успе-
шно окон ча ла, по твр дио је њен зна чај у во ђе-
њу др жав них по сло ва. На је сен те го ди не, и сам 
кнез Сте фан је мо рао оти ћи Ба ја зи ту да из мо-
ли опро штај, али је мо рао да при хва ти по нов но 
ја ча ње мај чи не уло ге у вла сти. При ли ком ове 
по се те кне ги ња Ми ли ца је ус пе ла да од Ба ја зи-
та до би је до зво лу да се мо шти Све те Пет ке Па-

ра ске ве пре не су из Ви ди на у Ср би ју. Мо шти су 
по чи ва ле у ма на сти ру Жу па њев цу, док их мо-
на хи ња Јев ге ни ја ни је са со бом пре не ла у ма-
на стир Љу бо сти њу. 

Сви ови до га ђа ји има ли су за по сле ди цу ја-
ча ње мо ћи кне ги ње Ми ли це као са вла да ра са 
зна чај ном са мо стал но шћу у од лу чи ва њу. То јој 
је по ди гло углед у зе мљи то ли ко да је у по ве ља-
ма по но во се бе на зи ва ла кне ги њом и мо на хи-
њом. Та ко 1398. го ди не из да је по ве љу Ве ли кој 
Ла ври Све тог Ата на си ја ко јом ма на сти ру вра ћа 
од у зе ту зе мљу и са ма је пот пи су је као Јев ге ни ја 
мо на хи ња кне ги ња, а у ин ти ту ла ци ји она је „у 
Хри ста Бо га бла го вер на кне ги ња Јев ге ни ја мо на
хи ња“. И Ду бров ча ни су сма тра ли да је кне ги ња 
Ми ли ца нај ва жни ји члан са вла дар ства Ла за ре-
ви ћа, па је у јед ном пи сму у ма ју 1398. го ди не 
на зи ва ју „слав ном и све ча сном го спо ђом“, епи-
те ти ма ко ји ма се осло вља ва ју вла да ри. Ова кви 
од но си су одр жа ни до кра ја 1402. го ди не, ка-
да де спот Сте фан по ста је кључ на лич ност до-
ма Ла за ре ви ћа.

Б
а ја зи тов по раз у би ци код Ан го ре 
1402. го ди не и ње го ва смрт про-
ме ни ће суд би ну Ср ба. На по врат-
ку у зе мљу кнез Сте фан је свра тио 
у Ца ри град, где га је им пе ра тор 

Ви зан ти је на гра дио ти ту лом де спо та. Де спот 
Сте фан 1403. го ди не од луч но ме ња по ли ти ку 
Ср би је скла па њем са ве за и ва зал ни од нос са 
угар ским кра љем Жиг мун дом. Кне ги ња Ми-
ли ца је би ла про тив овог по ли тич ког пре о-
кре та, али је 1404. го ди не до шло до из ми ре-
ња мај ке и си на: кне ги ња је за др жа ла ста тус 
са вла да ра, али са да во де ћу уло гу има де спот 
Сте фан. Она је „го спо ђа Јев ге ни ја“ на раз ре-
шни ца ма ра чу на за руд нич ке и при бре шке 
ца ри не чи је при хо де је ужи ва ла до кра ја жи-
во та. Пред смрт мо на хи ња Јев ге ни ја је при-
ми ла мо на шки за вет ве ли ке схи ме и до би ла 
но во име мо на хи ња Је вро си ма. Та ко је ова из-
у зет на же на и ве ли ки др жав ник уз диг ну та и 
у мо на штву. По след њи по мен мо на хи ње Јев-
ге ни је на ла зи се у две раз ре шни це ко је је она 
из да ла 12. сеп тем бра 1405. го ди не. У јед ној од 
тих раз ре шни ца сто ји да је до ку мент пи сан 
„ка да се го спо дин де спот же ња ше“. Не пу на два 
ме се ца по сле то га, 11. но вем бра 1405. го ди не 
кне ги ња Ми ли ца се упо ко ји ла. У за пи си ма о 
ње ној смр ти сто ји: „пре ста ви се мо на хи ња Је-
вро си ма, под ру жи је кне за Ла за ра“. 

У оце ни лич но сти кне ги ње Ми ли це са вре-
ме ник ње ног до ба Кон стан тин Фи ло зоф пи ше: 
„До стој на сла ве и ве о ма му дра Ми ли ца, ко ја је 
пре ва зи ла зи ла мно ге иза бра не ма те ре, остав-
ши, као што ка же Со ло мон, хра бра же на, има ла 
је све вр ли не, као што зна ју сви око ње ко ји су 
по цр пи ли ми лост из ње зи не ру ке, и ко ји су се 
на да ли да је при ме. Али бу ду ћи у то ли кој вла-
сти, зна ла је и свет ске ства ри у ко ји ма је те шко 
сна ћи се; и по ле по ти бе ше не са мо же на, не го 
и Оди сеј му дри у мно гим са ве ти ма. А ко ће по-
бро ја ти бо жан стве не и све ште не укра се и да ро ве 
цр ква ма и ма на сти ри ма? Ко се не ће за ди ви ти 
гле да ју ћи та кву (ње зи ну) спре гу са они ма ко ји 
гле да ју ка је ди ном Бо гу и ка ко де ли ма сво јим 
пре ва зи ла зи за по ве сти; и ишла је на пред на све 
ве ћа и ве ћа де ла“. 

Де ла ње ног не у мор ног ства ра ла штва ко ја је 
оста ви ла у на сле ђе срп ском на ро ду обе ле жи-
ла су до ба кне ги ње Ми ли це – мо на хи ње Јев ге ни
је. Срп ска пра во слав на цр ква је про сла вља као 
све ти тељ ку пре по доб ну Ев ге ни ју (Ла за ре вић) 1. 
ав гу ста (19. ју ла), за јед но са си ном Све тим Сте-
фа ном, де спо том срп ским.

 Рад ми ла МИ ЛЕН ТИ ЈЕ ВИЋ

Ди ми три је Пе ши ка (око 1840–1907)

До но си ла му дре и суд бо но сне од лу ке
Кне ги ња Ми ли ца – мо на хи ња Јев ге ни ја би ла је јед на од нај зна чај ни јих 
и нај у ти цај ни јих же на у срп ској исто ри ји сред њег ве ка. То ком 16 го ди-
на ње не вла да ви не у ве о ма те шком и пре лом ном вре ме ну за срп ски на-
род, кне ги ња Ми ли ца је сву сво ју сна гу и по ли тич ку му дрост по све ти ла 
од бра ни, очу ва њу и уна пре ђе њу Ср би је по ка зав ши из у зет ну по ли тич ку 
зре лост и уме ће. Ње но по ре кло из ди на сти је Не ма њи ћа, са вла дар ски по-
ло жај и успе шно во ђе ње др жав них по сло ва, ја ча ли су њен углед и би ли 
ва жан из вор ње не мо ћи и ути ца ја, и то не са мо у срп ској др жа ви Ла за ре-
ви ћа. Ње ни др жав нич ки под ви зи, не го ва ње не ма њић ке тра ди ци је, све-
то род ност и култ Све тог кне за Ла за ра до при не ли су при хва та њу де спо та 
Сте фа на Ла за ре ви ћа као вла да ра свих Ср ба и срп ских зе ма ља.
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По не де љак, 
23. но вем бар 2015. го ди не
У До му Ву ко ве за ду жби не, ИК Про

ме теј из Но вог Са да пред ста ви ла је 
књи гу Ан то ло ги ја Ћо пић – пред го вор, 
из бор и ко мен та ри, Дра шко Ре ђеп. О 
књи зи су го во ри ли Ми о драг Ма тиц ки, 
Бо шко Су вај џић, Ђор ђе Д. Си би но вић, 
Бра ни слав Ми хај лов, Зо ран Ко лун џи-
ја и при ре ђи вач Дра шко Ре ђеп. 

Пе так, 27. но вем бар
Огра нак у Ве ли кој Мо шта ни ци при-

ре дио је Три би ну по све ће ну Ву ко вој 
за ду жби ни, у Га ле ри ји Траг у Срем-
чи ци, на ко јој је уче ство вао Слав ко 
Ве ји но вић, са вет ник и глав ни и од-
го вор ни уред ник ли ста За ду жби на. 
Том при ли ком пред ста вио је и сво ју 
нај но ви ју књи гу Ву ко ва за ду жби на у 
20. и 21. ве ку. 

Уто рак, 1. де цем бар
У окви ру Књи жев ног ка феа Go et he- 

-In sti tut-a у Бе о гра ду по се ти о ци ма је 
пред ста вље но из да ње Ву ко ве за ду-
жби не об ја вље но на не мач ком је зи ку 
Вук Сте фа но вић Ка ра џић: 17871864
2014. Срп ска усме на на род на ба шти
на. О књи зи су го во ри ли уред ни ци 
и при ре ђи ва чи: Ми о драг Ма тиц ки, 
Бо шко Су вај џић, Ми на Ђу рић, пре-
во ди лац Ане те Ђу ро вић и Ми ли ја на 
Си мо но вић, ли ков на умет ни ца. Раз-
го вор је во дио Бо шко Су вај џић.

Уто рак, 8. де цем бар
У Све ча ној са ли На род не би бли о те ке 

Ср би је пред ста вље на је пу бли ка ци ја 
Ру ко вод ство за сла вен ско кра сно
реч је Авра ма Мра зо ви ћа, текст пр ве 
срп ске ре то ри ке са из вор ни ка Ми ли-
во ја Р. Ми ја то ва. Књи га је об ја вље на 
у из да њу Град ске би бли о те ке „Кар ло 
Бје лиц ки“ из Сом бо ра, су и зда вач је 
Исто риј ски ар хив гра да Сом бо ра, уз 
по др шку Ву ко ве за ду жби не. Уче ство-
ва ли су: Ми ли вој Р. Ми ја то вић, Ти хо-
мир Пе тро вић, Сто јан Бер бер, Ми о драг 
Ма тиц ки и Вла ди мир Јер ко вић.

Че твр так, 10. де цем бар
У До му Ву ко ве за ду жби не пред ста-

вље на је из да вач ка де лат ност Ме-
ђу на род ног сла ви стич ког цен тра 
Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду. О 
збор ни ци ма са 45. Ме ђу на род ног на-
уч ног ску па и дру гим пу бли ка ци ја ма 
Ме ђу на род ног сла ви стич ког цен тра 
го во ри ли су: др Ми о драг Ма тиц ки, 
пред сед ник Скуп шти не Ву ко ве за ду-
жби не, проф. др Љи ља на Мар ко вић, 
про де кан Фи ло ло шког фа кул те та, 
проф. др Вељ ко Бр бо рић, проф. др 
Зо на Мр каљ, проф. др Дра га на Мр-
ше вић, управ ник МСЦ-а, и проф. др 
Бо шко Су вај џић, за ме ник управ ни-
ка МСЦ-а. 

Че твр так, 17. де цем бар
У Све ча ној са ли Ву ко ве за ду жби не 

пред ста вље на је књи га при ча из сло-
вен ске ми то ло ги је Ка ља ви коњ ауто ра 
Ве сне Алек сић, у из да њу ИК „Пче ли-
ца“ из Чач ка. Уче ство ва ли су: Ве сна 
Алек сић, Гор да на Ма ле тић, Љи ља на 
Си мић, На та ша Ка ба ни ца, учи те љи-
ца и уче ни ци пе тог раз ре да ОШ „Пе-
тар Ко чић“ у Бе о гра ду. 

Че твр так, 24. де цем бар
У До му Ву ко ве за ду жби не пред ста-

вље не су две књи ге из дру гог ко ла 
Еди ци је Ср би ја 1914–1918. у из да њу 
ИК Про ме теј из Но вог Са да и Ра дио-
те ле ви зи је Ср би је – Џе ла тов сме шак. 
Не по зна ти рат про тив ци вил ног ста-
нов ни штва 1914–1928. ауто ра Ан то на 
Хол це ра, и Кр ва ви траг ве ли ког ра та. 
Зло чи ни Аустро у гар ске и ње них са ве-
зни ка 1914–1918. у све тлу аустриј ских 
до ку ме на та, ауто ра Ми ло ша Ка зи ми-
ро ви ћа и Хан са Ха ут ма на. Уче ство ва-
ли су: др Мом чи ло Па вло вић, Ни ко ла 
Мир ков, др Ми лош Ко вић, Зо ран Ко-
лун џи ја и Ми лош Ка зи ми ро вић. 

Че твр так, 24. де цем бар
Ву ко ву за ду жби ну је по се тио Ва-

си ли је Вра нић, про фе сор у шко ли 
срп ског је зи ка на Sa int Xa vi er уни вер-
зи те ту у Чи ка гу, и са пред сед ни ком 
За ду жби не др Ми о дра гом Ма тиц ким 
раз го ва рао о да љој са рад њи и ши ре њу 
мре же пре ну ме ра на та на Да ни цу Ву-
ко ве за ду жби не на про сто ру САД.  

Уто рак, 29. де цем бар
Одр жа на Пр ва сед ни ца Управ ног 

од бо ра Ву ко ве за ду жби не, на ко јој је 
раз мо тре на Ин фор ма ци ја о ак тив но
сти ма по во дом Ре ше ња Ко ми си је за 
стам бе на пи та ња и рас по де лу слу
жбе них згра да и по слов них про сто
ри ја Вла де Ре пу бли ке Ср би је, а ти че 
се ко ри шће ња До ма Ву ко ве за ду жби-
не. Управ ни од бор је раз мо трио и не-
ка дру га ак ту ел на пи та ња ве за на за 
рад Ву ко ве за ду жби не и до нео ви ше 
од лу ка из сво је над ле жно сти.

Су бо та, 9. ја ну ар 2016. го ди не
У Град ској ку ћи у Но вом Са ду, на 

све ча но сти по во дом 26 го ди на „Про-
ме те ја“, ака де ми ку На ди Ми ло ше вић 
Ђор ђе вић уру че на је на ра да „Де јан 
Ме да ко вић“ за сту ди ју о Ков че жи ћу 
Ву ка Ка ра џи ћа. 

Сре да, 13. ја ну ар
Пред став ни ци Ву ко ве за ду жби не, др 

Ми о драг Ма тиц ки, проф. др Бо шко Су-
вај џић и мр Љу бо мир Ми лу ти но вић, 
за јед но са епи ско пом ра шко-при-
зрен ским и ко сов ско-ме то хиј ским 
Те о до си јем, по се ти ли су Ње го ву све-
тост па три јар ха срп ског Ири не ја. Том 
при ли ком уру чи ли су му 23. го ди ште 
Да ни це Ву ко ве за ду жби не за 2016. го-
ди ну, по све ће но Ко со ву и Ме то хи ји и 
књи гу Слав ка Ве ји но ви ћа Ву ко ва за
ду жби на у 20. и 21. ве ку. Оба ве сти ли 
су па три јар ха Ири не ја да ће ово го ди-
ште Да ни це би ти пред ста вље но у Ко-
лар че вој за ду жби ни 28. ја ну а ра 2016. 
го ди не, у 19 ча со ва, и да ће до ма ћи ни 
би ти пред став ни ци При зрен ске бо го-
сло ви је. Па три јарх је при хва тио иде ју 
да сле де ћа Да ни ца (за 2017) бу де по-
све ће на Ср би ма сви ма и сву да и обе-
ћао је сво ју По сла ни цу за Да ни цу на 
ову те му. 

Уто рак, 26. ја ну ар
Одр жа на Ву ко ва три би на по све ће-

на де лу Ми ле не Ми ла но вић, кул ту ро-
ло га, пу бли ци сте и лек си ко гра фа. О 
ства ра ла штву и жи во ту не дав но пре-
ми ну ле Ми ле не Ми ла но вић, го во ри-
ли су ње ни ду го го ди шњи са рад ни ци, 
ко ле ге и при ја те љи. По себ но су ис та-
кли зна чај ен ци кло пе диј ских збор ни-
ка ко је је Ми ле на при ре ди ла: Срп ски 
пи сци у ра се ја њу 1914– 2014, По зна ти 
срп ским ле ка ри, 500 Ср ба ко ји су обе
ле жи ли XX век и Ср би у све ту – ко је 
ко 1996/99. Три би ну су ор га ни зо ва ли 
Ву ко ва за ду жби на и Ре дак ци ја би о-
граф ских лек си ко на Ве сол. 

Че твр так, 28. ја ну ар
У Ма лој са ли За ду жби не Или је М. 

Ко лар ца Ву ко ва за ду жби на пред ста-
ви ла је свој го ди шњак Да ни цу за 2016. 
го ди ну, по све ће ну Ко со ву и Ме то хи ји. 
У про гра му су уче ство ва ли: епи скоп 
ра шко-при зрен ски и ко сов ско-ме то-
хиј ски Те о до си је, Ми о драг Ма тиц ки, 
глав ни и од го вор ни уред ник Да ни це, 
проф. Ва лен ти на Пи ту лић и ауто ри: 
Рај ко Пе тров Но го, Бо шко Су вај џић, 
Рат ко По по вић, Го ран Бо ри чић, Де јан 

Ри стић, Ми ли ца Јеф ти ми је вић Ли лић 
и Ра до слав Зла та но вић. У му зич ком 
де лу про гра ма уче ство вао је хор Бо-
го сло ви је у При зре ну. 

По не де љак, 8. фе бру ар
У Пред сед ни штву Ре пу бли ке Ср би је 

уру че на је, пе де сет дру ги пут, Ву ко ва 
на гра да ко ју до де љу је Кул тур но-про-
свет на за јед ни ца Ср би је. На гра ду за 

2015. го ди ну до би ли су: проф. др Пре-
драг Бај че тић, ре ди тељ из Бе о гра да; 
Јан ко Ву ји но вић, књи жев ник из Бе-
о гра да; Бор ко Гво зде но вић, но ви-
нар, пу бли ци ста, пи сац из Бе о гра да; 
проф. др Дра гу тин Ђу кић, про фе сор, 
књи жев ник из Чач ка; Срп ски кул тур-
ни цен тар „Све ти Са ва“ из Су бо ти це; 
проф. Бо јан Су ђић, ди ри гент из Бе о-
гра да; Ми ро слав То хољ, књи жев ник 
из Бе о гра да; Ра до ван Ми ћа Тр на вац, 
ака дем ски сли кар из Бе о гра да; проф. 
Дра го слав Ћет ко вић, пу бли ци ста, по-
сле ник кул ту ре из Бе о гра да, и Ми о-
мир Фи ли по вић, но ви нар, пу бли ци ста 
из Срем ске Ми тро ви це. До бит ни ци 
из у зет не Ву ко ве на гра де за 2015. го-
ди ну су: ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић, 
књи жев ник из Бе о гра да; мр Ја дран ка 
Јо ва но вић, опер ска умет ни ца из Бе о-
гра да, и Гим на зи ја из Кру шев ца. 

Че твр так, 11. фе бру ар
У ор га ни за ци ји Дру штва за срп ски 

је зик и књи жев ност Ср би је, Ми ни-
стар ства про све те и на у ке Ре пу бли-
ке Ср би је и Фи ло ло шког фа кул те та 
у Бе о гра ду, све ча но је отво рен 57. 
Ре пу блич ки зим ски се ми нар за на-
став ни ке и про фе со ре срп ског је зи ка 
и књи жев но сти. У окви ру се ми на ра 

до де ље не су на гра де на гра ђе ним уче-
ни ци ма и на став ни ци ма. Ву ко ва за-
ду жби на је, и ове го ди не, за на гра ђе не 
обез бе ди ла сво ја из да ња. 

Не де ља, 14. фе бру ар
У окви ру Зим ске шко ле про фе со ра 

ру ског је зи ка, у Ру ском до му, у ор га-
ни за ци ји Сла ви стич ког дру штва Ср-
би је, пред ста вље на је књи га на ру ском 
је зи ку – Вук Сте фа но вич Ка рад жич. 
Серб ское уст ное на род ное на сле дие. 
О књи зи су го во ри ли: проф. др Пе тар 
Бу њак, ре цен зент, мр Ми ли ја на Си-
мо но вић, ли ков ни уред ник, мср Ми-
на Ђу рић, уред ник, и проф. др Бо шко 
Су вај џић, при ре ђи вач. 

По не де љак, 15. фе бру ар
По во дом де сет го ди на од осни-

ва ња Уста но ве Ву ко ва за ду жби на у 
Љу бља ни, у Ме сном му зе ју Љу бља-
не одр жа на је при год на све ча ност: 
„Сре тењ ски кон церт 2016“ на ко ме 
је на сту пио Ме шо ви ти хор Ли па зе
ле не ла је из Љу бља не. О ра ду Ву ко ве 
за ду жби не го во ри ли су: Жи во рад Ан-
дре јић, пред сед ник Уста но ве Ву ко ва 
за ду жби на у Љу бља ни, проф. др Бо-

шко Су вај џић, пред сед ник Управ ног 
од бо ра, и Слав ко Ве ји но вић, са вет ник 
и глав ни и од го вор ни уред ник ли ста 
За ду жби на. Пред став ни ке Ву ко ве за-
ду жби не при мио је и гра до на чел ник 
Љу бља не, Зо ран Јан ко вић. На са стан-
ку је би ло ре чи о по ди за њу спо ме ни ка 
Ву ку Ст. Ка ра џи ћу у Љу бља ни у знак 
раз ви ја ња при ја тељ ске са рад ње срп-
ског и сло ве нач ког на ро да. 

Сре да, 17. фе бру ар 
На кон фе рен ци ји за но ви на ре, 

одр жа ној у Све ча ној са ли Ву ко ве за-
ду жби не, про гла шен је ово го ди шњи 
до бит ник на гра де „Ме ша Се ли мо вић“ 
– Ми ли сав Са вић за ро ман La sans pa
re il le ко ји је об ја ви ла из да вач ка ку ћа 
„Аго ра“ из Зре ња ни на. 

Че твр так, 18. фе бру ар
Де кан Фи ло ло шког фа кул те та у 

Ба ња лу ци Мла ден ко Са џак и проф. 
др Ду шан Пе ву ља по се ти ли су Ву ко-
ву за ду жби ну и у раз го во ру са пред-
сед ни ком Ми о дра гом Ма тиц ким 
до го во ри ли осно ве про грам ских ак-
тив но сти Огран ка Ву ко ве за ду жби не 
у Ба ња лу ци. 

Пе так, 19. фе бру ар
У Кра ље ву, у Би бли о те ци „Сте ван Пр-

во вен ча ни“ пред ста вље на је Да ни ца за 
2016. го ди ну и Да ни ца за мла де VI II. 
Ова вред на из да ња Ву ко ве за ду жби не 
пред ста ви ли су Ми о драг Ма тиц ки, 
глав ни и од го вор ни уред ник, проф. др 
Бо шко Су вај џић и Љи ља на Си мић.

Сре да, 24. фе бру ар
У при су ству ве ли ког бро ја уче ни-

ка и на став ни ка, Ву ко ва за ду жби на 

и Деч ји кул тур ни цен тар, у окви ру 
Ву ко вог чи та ли шта, пред ста ви ли су 
у До му Ву ко ве за ду жби не Да ни цу за 
мла де VI II, за 2016. По ред чла но ва 
Уред ни штва Да ни це за мла де, у про-
гра му су уче ство ва ли пи сци, пе сни ци 
и мла ди ауто ри. У му зич ком де лу про-
гра ма на сту пио је Хор Деч јег кул тур-
ног цен тра и со ли сти Хо ра Ча ро ли ја. 
Про грам је во ди ла Ле он ти на Ву ко ма-
но вић. 

Че твр так, 25. фе бру ар
Одр жа не су Пр ва сед ни ца Над зор-

ног и Дру га сед ни ца Управ ног од бо ра. 
На днев ном ре ду би ли су Фи нан сиј-
ски из ве штај за пе ри од ја ну ар–де цем-
бар 2015. го ди не, као и Фи нан сиј ски 
план за 2016. го ди ну, ко ји су јед но гла-
сно усво је ни. 

Сре да, 2. март
Про грам ски од бор Ву ко вих са бо ра 

одр жао је сед ни цу у Све ча ној са ли До-
ма Ву ко ве за ду жби не, на ко јој је раз-
мо трен и усво јен про грам 45. Ђач ког 
Ву ко вог са бо ра и 83. Ву ко вог са бо ра. 

Пе так, 4. март
Ре дак ци ја Ма лог днев ни ка РТС-а 

по се ти ла је Ву ко ву за ду жби ну и раз-
го ва ра ла са Ми о дра гом Ма тиц ким, 
пред сед ни ком Скуп шти не Ву ко ве за-
ду жби не. По себ но ин те ре со ва ње по-
ка за ли су пре ма Да ни ци за мла де, 
ве о ма ва жном из да њу Ву ко ве за ду-
жби не ко ја из ла зи већ осам го ди на. 

Уто рак, 8. март
У Гим на зи ји „Све ти Са ва“ у Бе о гра-

ду пред ста вље на Да ни ца за 2016. го-
ди ну. Уче ство ва ли су проф. др Бо шко 
Су вај џић и Љи ља на Си мић.

Сре да, 23. март
У све ча ној са ли До ма Ву ко ве за ду-

жби не, у окви ру Три би не „Кул тур но 
на сле ђе“, пред ста вље на је књи га Ане 
Плот ни ко ве Сла вян ские остров ные 
аре а лы: ар ха и ка и ин но ва ции (Из-
дво је ни сло вен ски аре а ли: ар ха и ка 
и ино ва ци је), Мо сква: Ин сти тут сла-
вя но ве де ния РАН, 2016. О књи зи су 
го во ри ли: др Би ља на Си ки мић, др Љу-
бин ко Ра ден ко вић, ру ко во ди лац три-
би не, и аутор ка књи ге. 

Че твр так, 31. март
Срп ска чи та о ни ца Др Јо ван Ра шко

вић из Бе о гра да пред ста ви ла је у Све-
ча ној са ли До ма Ву ко ве за ду жби не 
књи гу Јо ван Ра шко вић у вре ме ну и се
ћа њу. О књи зи су го во ри ли ака де мик 
Ма ти ја Бећ ко вић, др Сан дра Ра шко-
вић Ивић, Здрав ко Јо кић, пред сед ник 

Управ ног од бо ра Срп ске чи та о ни це 
Др Јо ван Ра шко вић, и Дан ко Пе рић, 
уред ник из да ња. 

Сре да, 6. април
Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но-

сти и На род ни му зеј Кра ље во отво-
ри ли су у Га ле ри ји СА НУ из ло жбу 
„Ве ли ка кра љи ца 1314–2014, се дам 
ве ко ва од смр ти кра љи це Је ле не“, ко-
а у то ра Та тја не Ми ха и ло вић, Су за не 
Нов чић и Еми ли је Пе јо вић. Из ло жбу 
је отво рио ака де мик Гој ко Су бо тић.  

Че твр так, 14. април
Кул тур но-про свет на за јед ни ца Бе-

о гра да уру чи ла је, на Ве ли кој сце ни 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, 45. 
Злат ни бе о чуг, као и по себ но при-
зна ње По ве љу ис так ну тим по је дин-
ци ма, уста но ва ма и ор га ни за ци ја ма 
за трај ни до при нос кул ту ри Бе о гра да. 
До бит ник го ди шње на гра де Кул тур но-
про свет не за јед ни це Бе о гра да је ак ци-
ја Не гуј мо срп ски је зик Се кре та ри ја та 
за кул ту ру гра да Бе о гра да, Фи ло ло-
шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о-
гра ду и Би бли о те ке гра да Бе о гра да.  

Че твр так, 28. април
У Ма ти ци срп ској обе ле жен је Дан 

Би бли о те ке Ма ти це срп ске и пр ви 
пут уру че на на гра да „Злат на књи га 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске“, ко ју је 
до био ака де мик Пре драг Пи пер, ре-
дов ни про фе сор уни вер зи те та, сла ви-
ста, на уч ник и би бли о граф.

По не де љак, 9. мај
Би бли о те ка СА НУ, у окви ру обе ле-

жа ва ња Да на Би бли о те ке СА НУ, по-
све ће ног Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу, 
пред ста ви ла је збор ник Вук Сте фа но
вић Ка ра џић (178718642014), ко ји је 
уре ди ла ака де мик На да Ми ло ше вић 
Ђор ђе вић. 

Су бо та, 14. мај
Ре пу блич ко так ми че ње из књи жев-

но сти за уче ни ке основ них и сред њих 
шко ла – Књи жев на олим пи ја да одр жа-
но је 14. и 15. ма ја 2016. у Кар ло вач кој 
гим на зи ји у Срем ским Кар лов ци ма 
и на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер-
зи те та у Бе о гра ду. У су бо ту, 14. ма ја, у 
Кар ло вач кој гим на зи ји так ми чи ли су 
се уче ни ци сред њих шко ла и гим на-
зи ја, а у не де љу су се, у Кар ло вач кој 
гим на зи ји и на Фи ло ло шком фа кул-
те ту у Бе о гра ду, так ми чи ли уче ни ци 
основ них шко ла. Ву ко ве за ду жби не 
је и ове го ди не на гра ди ла по бед ни ке 
вред ним књи га ма. 

Сре да 18. мај
У Ву ко вој за ду жби ни одр жа на је 

сед ни ца Про грам ског од бо ра 45. Ђач-
ког Ву ко вог са бо ра, ко ји је одр жан од 
25. до 29. ма ја 2016. го ди не у Тр ши ћу 
и Ло зни ци. 

Сре да 18. мај
На све ча но сти у На род ном по зо ри-

шту – Сце на „Ра ша Пла о вић“, уру че на 
су при зна ња Злат на знач ка за 2016. 
го ди ну. Злат ну знач ку до де љу ју Кул-
тур но-про свет на за јед ни ца Ср би је и 
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре-
пу бли ке Ср би је – Упра ва за са рад њу 
са ди ја спо ром и Ср би ма у ре ги о ну за 
не се би чан, пре дан и ду го тра јан рад и 
ства ра лач ки до при нос ши ре њу кул ту-
ре. По кро ви тељ Злат не знач ке је Ми-
ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња 
Ре пу бли ке Ср би је.   

Че твр так, 19. мај 
У крип ти цр кве Све тог Мар ка у Бе-

о гра ду пред ста вље на је књи га Жар ка 
Ди ми ћа Спо ме ни ца кар ло вач ког Со
ко ла 1904–2015, дру го до пу ње но из-
да ње, ко ју је об ја ви ла ИК Про ме теј 
из Но вог Са да. О књи зи су го во ри ли 
др Ни ко ла Жу тић, мр Пре драг Ми о-
драг и аутор.  

 При ре ди ла Ду ши ца МА ТИЦ КИ
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Воденица Марка Кондића 
из Тршића (Јадар), 1951.
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Зоран Т. Јовановић, 
„Драматуршки огледи“. 
Нови Сад, Позоришни 
музеј Војводине, 2014, 
428 стр.

В
ре дан ис тра жи вач исто-
ри је срп ског по зо ри-
шта Зо ран Т. Јо ва но вић 
аутор је за ма шних сту-
ди ја и књи га: По зо ри

шно ства ра ла штво Ми ха и ла Ко ва
че ви ћа (1992); 125 го ди на На род ног 
по зо ри шта у Бе о гра ду са Ра шком Јо-
ва но ви ћем и Ол гом Ми ла но вић (Бе-
о град, СА НУ, 1994); На род но по зо ри
ште Ду нав ске ба но ви не (1996); На
род но по зо ри ште Краљ Алек сан дар 
Пр ви у Ско пљу 1913–1941 (Но ви Сад, 
2005); По зо ри шно де ло Ми ла на Гр о
ла, као и ни за мо но гра фи ја о са вре-
ме ним глум ци ма. При ре дио је де ла 
Ве ли бо ра Гли го ри ћа, Јо ва на Пут ни-
ка, Сло бо да на А. Јо ва но ви ћа, Ми ха-
и ла Ко ва че ви ћа, Дра го љу ба Влат ко-
ви ћа, Ду ша на Ми ха и ло ви ћа, Ми ла-
на Гр о ла и Ста ни сла ва Ба ји ћа. 

У књи зи Дра ма тур шки огле ди са-
брао је два де сет и осам ра до ва на ста-
лих по след њих два де сет го ди на ко ји 
су об ја вље ни у ра зним пу бли ка ци ја-
ма. По де лио их је у пет це ли на: По
зо ри шни ци из пр о шло сти, Књи жев на 
де ла на сце ни, Сцен ске суд би не, По зо
ри шни исто ри ча ри и те а тро ло зи и 
Но во сад ски по зо ри шни круг. 

У пр вом одељ ку ба вио се Ни ко лом 
Бо ро је ви ћем, ко ји је на Ри је ци био 
за чет ник и глав ни орга ни за тор по зо-
ри шног жи во та од 1850. до 1859. го ди-
не. Ком би ну ју ћи но ви нар ске члан ке, 
пре пи ску и архив ску гра ђу, по ка зао 
је раз вој овог, го то во не по зна тог по зо-
ри шни ка са сре ди не 19. ве ка. Та ко ђе 
је об ра дио по зо ри шни рад Ми ло ва на 
Гли ши ћа, као де ло ва ње дру жи не Фо-
ти ја Или чи ћа (1846–1911).

Или чић је као управ ник по зо ри шне 
дру жи не де ло вао ско ро че тр де сет го-

ди на (од 1872. до 1909) пу ту ју ћи по 
Ср би ји, Бо сни и Хер це го ви ни и Хр-
ват ској. По ред ана ли зе и по зо ри шног 
ре пер то а ра ове дру жи не, Јо ва но вић 
пи ше и о Или чи ће вим драм ским 
де ли ма (13 на бр о ју), адап та ци ја ма 
(дра ма ти ца зи ја ма), са углав ном на-
ци о нал ном, па три от ском те ма ти ком 
(12 „исто риј ских сли ка”, „исто риј ских 
цр та”), ко је ве ћим де лом ни су са чу-
ва не из раз ло га што их је љу бо мор но 
чу вао са мо за сво је по зо ри ште и ни је 
до зво ља вао да се пре пи су ју.

У овом одељ ку на ла зи се и текст о 
тур не ји по Аме ри ци дру жи не глу ма ца 

Лу ке По по ви ћа (1878–1915). За хва љу-
ју ћи са чу ва ној ру ко пи сној По по ви-
ће вој Спо менкњи зи, ко ја се на ла зи у 
остав шти ни Ри сте Ода ви ћа (Архив Ср-
би је), Јо ва но вић је ре кон стру и сао тур-
не ју по срп ским ен кла ва ма у Аме ри ци 
(Кли вленд, Њу јорк, Де тро ит, Сент Лу-
ис). Из ве шта ји о овом де ло ва њу Лу ке 
По по ви ћа об ја вљи ва ни су за вре ме са-
мог го сто ва ња у бе о град ској штам пи 
то га вре ме на. Нај рев но сни ји из ве шта-
чи би ли су не по зна ти (пот пи си ва ли су 
се ра зним ини ци ја ли ма и псе у до ни-
ми ма: Dim., Д. К., Ста ри ба ка) у Три
бу ни (1911), Прав ди (1912) и Штам пи 

(1912). Де ло ви Спо менкњи ге Лу ке По-
по ви ћа об ја вље ни су у ли сту Прав да 
(1912), под на сло вом Срп ство у Аме ри
ци. Из спо ме ни це г. Лу ке По по ви ћа.

Да ље сле де тек сто ви о ра ду Бра ни-
сла ва Ну ши ћа у Пан че ву, по зо ри шној 
де лат но сти Ми ла на Гр о ла, де ло ва њу 
зна чај них управ ни ка по зо ри шта у 
Бе о гра ду, Но вом Са ду и Ско пљу (Бра-
ни сла ву Во ји но ви ћу и Ве ли ми ру Жи-
во ји но ви ћу), као и скоп ском глум цу 
Пе ри Јо ва но ви ћу.

У дру гом одељ ку на ла зи мо пре глед 
дра ма ти за ци ја и драм ских де ла Ра-
до ја До ма но ви ћа, Сте ва на Срем ца и 
Јан ка Ве се ли но ви ћа.

Сле де ћи оде љак је по све ћен сцен-
ским суд би на ма, сцен ским адап та-
ци ја ма по је ди них де ла: Сте ри ји ним 
Ро до љуп ци ма, Пе ри Се ге дин цу Ла-
зе Ко сти ћа, Ја зав цу пред су дом Пе-
тра Ко чи ћа, Ко сов ском бо ју у срп ској 
драм ској књи жев но сти, као и за бо ра-
вље ним драм ским де ли ма То до ра Љ. 
По по ви ћа (Ка пе танПан те ли ји на по
сла), и Че де По по ви ћа (Кан це ла риј ско 
вре ме). На при ме ри ма То до ра Љ. По-
по ви ћа и Че де По по ви ћа, Зо ран Т. Јо-
ва но вић је по ка зао ка ко је по ли ти ка 
ути ца ла на ре пер то ар На род ног по зо-
ри шта у Бе о гра ду.

Че твр ти оде љак по све ћен је по зо ри-
шним исто ри ча ри ма и те а тро ло зи ма 
ко је је Јо ва но вић лич но по зна вао, по-
чев од Бо ри во ја С. Стој ко ви ћа и Сло бо-
да на А. Јо ва но ви ћа, пре ко Ста ни сла ва 
Ба ји ћа и Дра го љу ба Влат ко ви ћа, до 
Ду ша на Ми ха и ло ви ћа.

Пе ти оде љак по све ћен је но во-
сад ским по зо ри шним са вре ме ним 
ства ра о ци ма: Ста но ју Ду ша но ви ћу, 
Ми ло шу Ха џи ћу, Сте ва ну Ша ла ји ћу 
и Мир ку Пет ко ви ћу.

На кра ју књи ге дат је по зо ри шни 
пор трет Зо ра на Т. Јо ва но ви ћа у ко ме 
се на ла зе за пи си о на гра да ма, ауто-
би о граф ски за пи си и би бли о гра фи ја 
ње го вих ра до ва од пр вог из 1977, до 
на ших да на. Књи га је обо га ће на илу-
стра тив ним ма те ри ја лом, по нај ви ше 
фо то гра фи ја ма на ко ји ма се на ла зе 
зна чај не лич но сти кул тур ног и по зо-
ри шног жи во та. 

 Ста ни ша ВО ЈИ НО ВИЋ

Миросава Мира Прокић, 
традиционални 
уметник из Шаторње 
код Тополе

М
и ро са ву Ми ру Про-
кић, ро ђе ну Пе тро-
вић у До њој Ша-
тор њи 1922. го ди-
не,  по зна ва о ци 

тра ди ци о нал ног пе ва ња и оби ча ја 
опле нач ког кра ја већ ду го го ди на 
зна ју као тет ка Ми ру. Она је, пре-
ма на шим са зна њи ма и не ма лом 
те рен ском ис ку ству, јед на од нај да-
ро ви ти јих пе ва чи ца тра ди ци о нал-
них пе са ма са про сто ра Шу ма ди је. 

Од ма ле на је има ла при ли ку да од 
ста ри јих чу је и усво ји раз ли чи те пе-
сме ко је су у до ба ње ног де тињ ства 
уве ли ко би ле у жи вој из во ђач кој прак-
си. Му зич ки је из у зет но на да ре на, као 
и њен брат, Ђур ђе Ђу ра Пе тро вић (од-
ли чан сви рач на усној хар мо ни ци и 
на двој ни ца ма), са ко јим је у мла до-
сти че сто и пе ва ла за јед но. На род не 
пе сме из свог окру же ња увек је усва-
ја ла и пам ти ла с ла ко ћом. Пр ву пе сму 
ко ју је на у чи ла као де те при ми ла је од 
сво је ба бе, Пе тли по је, зо ра за бе љу је, 
ре дак при мер пе сме та квог са др жа ја 
у ње ном род ном кра ју. Све до да нас 
она не по гре ши во рас по зна је и из во-
ди раз ли чи те ме ло диј ске мо де ле (гла
со ве: сва тов ски глас, же те лач ки глас) 
ко ји ка рак те ри шу од ре-
ђе не во кал не жан ро ве 
– свад бе ни, же те лач ки, 
прел ски, уз ко ми ша ње, 
као и дру гих, ко је су се 
мо гле из во ди ти у раз-
ли чи тим сва ко днев ним 
при ли ка ма.

С дру ге стра не, на њен 
раз вој као тра ди ци о нал-
ног умет ни ка по себ но је 
ути цао про грам Ра дио 
Бе о гра да то ком дру ге 
по ло ви не ХХ ве ка, ну-
див ши ре пер то ар срп-

ских ва ро шких и град ских, на род них 
и аутор ских пе са ма. Ове ме ло ди је, са-
свим дру га чи јег ка рак те ра, да ха, из-
во ђач ких зах те ва у од но су на се о ске, 
Ми ро са ви Про кић су по себ но дра-
ге и при влач не, на ро чи то као сво је-
вр стан иза зов у из во ђач ком по гле ду. 
Из ван ре дан слух, му зи кал ност, а уз 
то и при род ни дар ко ји под ра зу ме-
ва ви сок ни во тех нич ке спрем но сти, 
омо гу ћи ли су јој да с ла ко ћом са вла-
да ин то на тив не за дат ке град ских пе-
са ма, ко је и да нас пе ва са љу ба вљу и 
по све ће но шћу. 

Зна ча јан мо ме нат за афир ма ци ју 
са ме Ми ро са ве Про кић у ши рим кру-
го ви ма зна ла ца и по што ва ла ца, што је 
по врат но ути ца ло и на по раст ње ног 
угле да у са мој Ша тор њи, би ло је осни-
ва ње из вор не жен ске пе вач ке гру пе у 
се лу по чет ком се дам де се тих го ди на 
ХХ ве ка ра ди пред ста вља ња тра ди-
ци о нал ног се о ског пе ва ња у Ша тор-
њи на ма ни фе ста ци ји „Су сре ти се ла“, 
у то вре ме по пу лар ној и ути цај ној. 
Као со лист ки ња гру пе, за јед но са по-
кој ним Да рин ком Да ром Ни ко лић и 
Ста ни мир ком Ца јом Ва сић, као и са 
и да нас ак тив ном Ми ро са вом Ми-
ром Ран ко вић, на сту па ла је на ре ги-
о нал ним и ре пу блич ким смо тра ма 
на род ног ства ра ла штва, до но се ћи 
са сво јим дру га ри ца ма увек вр хун-
ске ин тер пре та ци је тра ди ци о нал них 
се о ских пе са ма. Ови на сту пи су про-
мо ви са ли пе вач ко на сле ђе Ша тор-
ње и опле нач ког кра ја и омо гу ћи ли 
да се тра ди ци о нал но пе ва ње мо же 
и звуч но за бе ле жи ти; аудио сним ци 

не ких од ових пе са ма – као ан то ло-
гиј ски при ме ри се о ског пе ва ња у Шу-
ма ди ји, на шли су се у са ста ву звуч них 
ар хи ва во де ћих на ци о нал них кул тур-
них и на уч них ин сти ту ци ја, а не ки од 
њих су и об ја вље ни (на ком пакт ди ску 
Шта се чу је кроз го ру зе ле ну – тра ди
ци о нал но пе ва ње и сви ра ње у Гор њој 
Ја се ни ци, прир. Ј. Јо ва но вић, Му зи ко-
ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град 2007). 

Ре пер то ар Ми ро са ве Ми ре Про кић 
је ве о ма ши рок и об у хва та пе сме ста-
ри је тра ди ци је, ко је се мо гу пе ва ти 
со ли стич ки и у гру пи – и то у бор дун-
ском, хе те ро фо ном и хе те ро фо но-бор-
дун ском дво гла су, за тим пе сме но ви је 
тра ди ци је, на бас, и пе сме град ске и 
ва ро шке про ве ни јен ци је. За хва љу ју-
ћи ње ном да ру и пе вач кој ве шти ни, 
као и број ним за па же ним јав ним на-
сту пи ма се о ске гру пе са њом као со-
лист ки њом, ње но уме ће је бр зо би ло 
пре по зна то у ши рим кру го ви ма љу би-
те ља и про у ча ва ла ца не ма те ри јал не 
ба шти не овог кра ја. 

По сле ни ци у кул ту ри гра да То по ле 
Ми ро са ву Про кић су ра до и са по но-
сом пре по ру чи ва ли ис тра жи ва чи ма 
на род ног жи во та и оби ча ја, по себ-
но му зи ке; де це ни ја ма су њен дом у 
Ша тор њи по се ћи ва ли при пад ни ци 
чак че ти ри ге не ра ци је срп ских ет но-
му зи ко ло га и ет но ко ре о ло га. Они су 
има ли при ли ку и при ви ле ги ју да са 
њом раз го ва ра ју и од ње за бе ле же по-
дат ке о тра ди ци о нал ним пе сма ма, о 
игри, а по не кад и о ин стру мен тал ном 
му зи ци ра њу. Уз ка зи ва ња, Ми ро са ва 
Про кић је ис тра жи ва чи ма увек да ва-

ла мно го ви ше: пре но си-
ла им је део свог бо га тог 
жи вот ног ис ку ства.

Ми ро са ва Про кић је 
вр ло по у здан ка зи вач. С 
дру ге стра не, пе сме ко је 
она пе ва увек има ју јед-
ну по себ ну ат мос фе ру, 
сва ка од њих по се ду је за-
се бан, са свим спе ци фи-
чан „кључ“ и у идеј ном и 
у естет ском сми слу. За то 
је ње на уло га као на род-
ног умет ни ка из у зет на и 
за са мо бе ле же ње пе са-

ма, и за мо гућ ност њи хо вог усва ја ња, 
уче ња од стра не мла ђих ге не ра ци ја, и 
по нов ног из во ђе ња, уз естет ски осло-
нац вр хун ског ран га и угле да. Мо же 
се са си гур но шћу ре ћи да је сво је вр-
стан „ла нац“ пре но ше ња ње не ве-
шти не и ре пер то а ра већ ус по ста вљен 
(лич ним ан га жо ва њем аутор ке овог 
тек ста, ње ним уче шћем у ра ду пе вач-
ке гру пе „Мо ба“ и ње ном са рад њом 
са мла дом жен ском пе вач ком гру пом 
КУД „Опле нац“ из То по ле). Да нас се 
не ки од нај у пе ча тљи ви јих при ме ра 
ста ре во кал не тра ди ци је Шу ма ди је, 
као што су бро ја ни ца на глас са по чет-
ним сти хо ви ма Ој ди вој ко, ми ле мо је / 
За пла ни ном за но ћи ло ста до, или же-
те лач ка Ју трос ра но сун це огре ја ло на 
ре пер то а ри ма ових ан сам ба ла.

Ми ро са ва Ми ра Про кић је сво је вр-
стан узор и кад је реч о же на ма но-
си о ци ма се о ске пе вач ке тра ди ци је. 
По треб но је ре ћи да је она још као мла-
да же на уче ство ва ла у јед ној по зо ри-
шној пред ста ви у Ша тор њи, чи ме се 
већ та да из дво ји ла из род ног сте ре о-
ти па сре ди не у ко јој жи ви. Ње на упор-
ност, чвр сти на, сна га лич но сти ко ја је 
пре о вла да ва ла, уз по др шку ње ног су-
пру га Во ји сла ва, по мо гла је да се у се лу 
одр жи као из во ђач, али и да осво ји спе-
ци фич но по што ва ње и углед у очи ма 
сво јих су на род ни ка. За то је Ми ро са ва 
Про кић при мер из у зет не ства ра лач ке 
лич но сти, ко ја је, у свом вре ме ну, ус пе-
ла да за до би је је дин стве ни иден ти тет 
тра ди ци о нал ног умет ни ка, пе ва ча, у 
пу ном сми слу те ре чи. 

 Је ле на ЈО ВА НО ВИЋ

Н
о ва мо но гра фи ја др 
Бран ка Злат ко ви ћа 
– Ма ле при че о Ву ку 
Ка ра џи ћу (од 1878. до 
1824), са Ву ком у жи-

жи и ло гич ним „лин ко ви ма“ ко ји у 
све у куп ну при чу уво де раз ли чи те 
ак те ре, до но си мно го то га ма ло оче-
ки ва ног. Вук Сте фа но вић Ка ра џић 
сва ка ко је сте јед на од ве ли ких лич-
но сти срп ске кул тур не и исто риј ске 
про шло сти.

О ње му, о жи во ту и де лу, пи са но је 
мно го, и по вр шно и ве о ма до ку мен-
то ва но. Обим не мо но гра фи је о Ву-
ку на пи са ли су Љу бо мир Сто ја но вић 
и Ми о драг По по вић. Ву ко вој је зич-
кој ре фор ми, гра ђе њу и об ли ко ва њу 
књи жев ног је зи ка, Ме ша Се ли мо вић 
је по све тио јед ну од сво јих нај за ни-
мљи ви јих књи га. Мно штво сту ди ја, 
по го то во ма њих при ло га, по све ће-

но је Ву ко вом до при но су са ку пља њу 
на род них умо тво ри на, обим ном лек-
си ко граф ском ра ду, до при но су исто-
ри о гра фи ји Пр вог срп ског устан ка и 
раз до бља вла да ви не кне за Ми ло ша, 
кне за Ми ха и ла, уста во бра ни те ља, до-
при но су про у ча ва њу жи во та, оби ча-
ја и ве ро ва ња срп ског на ро да. Чи ни 
се да ни је дан аспект Ву ко вог ком-
плек сног је зич ког, ли те рар ног, исто-
ри о граф ског и ет но граф ског ра да ни је 
остао не ис пи тан, те мељ но не про у чен. 

Оп шта сли ка Ву ко вог де ло ва ња пре-
пу на је да ту ма, на сло ва, име на. 

У књи зи Ма ле при че о Ву ку Ка ра
џи ћу (од 1878. до 1824) др Злат ко вић 
је од лу чио да не осве тља ва Ву ков жи-
вот и де ло ис ти чу ћи у пр ви план да-
ту ме, на бра ја ју ћи име на, на сло ве, јер 
те „чи ње ни це“ не по ма жу мно го ства-
ра њу осо бе не, а ну жне, сло же не сли-
ке јед но га вре ме на, ак те ра ко ји су га 
де ло ва њем обе ле жа ва ли, уза јам ним 
од но си ма ко ји упра во ин тер ак ци-
јом до при но се „тро ди мен зи о нал ној“ 
пред ста ви сва ко га од њих.       

Сле де ћи по сту пак ко ји је са ве ли ким 
успе хом при ме нио у ма ги стар ској, 
по том и у док тор ској ди сер та ци ји, др 
Бран ко Злат ко вић је, па жљи вим иш-
чи та ва њем ме мо ар ских за пи са, исто-
риј ских спи са, се ћа ња, фраг мен тар них 
при се ћа ња и за пи са све до ка и су де о-
ни ка – ути снуо у сли ку Ву ко вог вре ме-
на нео п ход ну људ скост, „крв и ме со“. 

До зво лио је се би да мо ну мен тал ну 
фре ску пр ве по ло ви не де вет на е стог 
ве ка, на чи ње ну по мо ћу анег до та и 
њи ма бли ских „јед но став них об ли ка“, 
иро нич но и дво сми сле но име ну је као 
Ма ле при че о Ву ку Ка ра џи ћу. На сто је ћи 
да оства ри што сло же ни ју, сли ко ви ти ју 
и ре чи ти ју сли ку вре ме на, др Злат ко-
вић је су че лио, кат кад и су ко био, лич-
но сти ко је су, укљу чу ју ћи и са мог Ву ка, 
ства ра ле исто риј ску, по ли тич ку, дру-
штве ну и кул тур ну фре ску но ве Ср би је 

у на ста ја њу. Је дан по ред дру гог, је дан 
уз дру гог, је дан про тив дру гог ту су се 
на шли по ред Ву ка, књаз Ми лош, Си ма 
Па штр мац Ами џа, Иван Ју го вић, Сте-
ван Стра ти ми ро вић, До си теј Об ра до-
вић, Си ма Ми лу ти но вић, Ди ми три је 
Да ви до вић, Ди ми три је Фру шић, Сте-
фан Жив ко вић, Јер неј Ко пи тар, Јо ван 
Ха џић и дру ги. Здру же ни, су че ље ни, 
кат кад су ко бље ни, при ка за ни су као 
обич ни љу ди са вр ли на ма и ма на ма, 
че сто не до вољ но све сни уло ге ко ју 
ће им ка сни је до де ли ти и „за цр та ти“ 
исто ри ја (по ли тич ка, ли те рар на, кул-
тур на, стра нач ка, ди на стич ка).

Бла го да ре ћи од лич ном по зна ва њу 
ре ле вант не исто риј ске и књи жев не 
гра ђе, те мељ ном по зна ва њу струч не 
ли те ра ту ре, па жљи вом, ана ли тич-
ком иш чи та ва њу, аутор је умео да и 
из ме ђу ре до ва пре по зна са др жај ко-
ји је про ис те као из су вре ме не анег-
до те, из ша љи ве или по уч не при че, 

из уз гред ног за пи са. При сту пив ши 
ана ли зи гра ђе на мо де ран на чин, 
др Бран ко Злат ко вић је на чи нио уз-
бу дљи ву мо но гра фи ју ко ја бит но до-
при но си спо зна ва њу пр вих де це ни ја 
на ста ја ња но ве срп ске др жа ве и уче-
сни ка тог про це са. Ова мо но гра фи ја 
је сте ка пи та лан, а сва ка ко из у зе тан 
(ве о ма пи смен!) до при нос и исто риј-
ској и со ци о кул ту ро ло шкој на у ци, као 
и пе да го шкој прак си.

 Не над ЉУ БИН КО ВИЋ

Из историје српског 
позоришта

Зо ран Т. Јо ва но вић

НОВА КЊИГА

Мале приче о Вуку Караџићу

На ко ри ца ма 
књи ге: 
си лу е та Ву ка 
Сте фа но ви ћа 
Ка ра џи ћа 
не по зна тог 
ауто ра из 
1848. го ди не

Уз бу дљи ва мо но гра фи ја

Др Бран ко Злат ко вић је, па жљи вим иш чи та ва њем ме мо ар ских за пи са, 
исто риј ских спи са, се ћа ња, фраг мен тар них при се ћа ња и за пи са све до-
ка и су де о ни ка, до зво лио се би да мо ну мен тал ну фре ску пр ве по ло ви не 
де вет на е стог ве ка, на чи ње ну по мо ћу анег до та и њи ма бли ских „јед но-
став них об ли ка“, иро нич но и дво сми сле но име ну је као Ма ле при че о Ву ку 
Ка ра џи ћу. На сто је ћи да оства ри што сло же ни ју, сли ко ви ти ју и ре чи ти-
ју сли ку вре ме на, аутор је су че лио, кат кад и су ко био, лич но сти ко је су, 
укљу чу ју ћи и са мог Ву ка, ства ра ле исто риј ску, по ли тич ку, дру штве ну и 
кул тур ну фре ску но ве Ср би је у на ста ја њу.

ИСТАКНУТИ НОСИОЦИ СЕОСКЕ ПЕВАЧКЕ 
И СВИРАЧКЕ ТРАДИЦИЈЕ У СРБИЈИ

Поуздани 
чувари народне 

уметности

Са мо у ки из во ђа чи на род них пе са ма

У За ду жби ни је по кре ну та ру бри ка по све ће на са мо у ким му зи ча ри ма – 
да ро ви тим пе ва чи ма и сви ра чи ма из се о ских сре ди на у Ср би ји, о ко ји ма 
се у јав но сти углав ном не го во ри мно го. На њи хо вом зна њу, ис ку ству и 
во љи да их пре не су и по де ле са дру ги ма, те ме ље се сва ет но му зи ко ло шка 
ис тра жи ва ња и об ја вље ни ра до ви. Сним ци њи хо вог пе ва ња, сви ра ња и 
ка зи ва ња осло нац су мла ди ма ко ји усва ја ју за ко ни то сти тра ди ци о нал-
ног му зи ци ра ња, а исто вре ме но у ње го вим окви ри ма спо зна ју сло бо ду 
из ра жа ва ња и по и ма ња све та. По све ће ност и пле ме ни тост ко је кра се 
ове из у зет не лич но сти опле ме њу ју сва ко га ко са њи ма сту па у кон такт 
и слу ша њи хо ву му зи ку.

Ми ро са ва Ми ра 
Про кић
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„Увек сам имао исту тему: моја тема је 
био живот, ништа друго.“ (Гогољ)

В
ал тер Бен ја мин је у есе-
ју О пој му исто ри је из 
1940. сли ку Па у ла Клеа 
An ge lus No vus схва тио 
као Ан ђе ла исто ри је. 

Пре ма том схва та њу, Ан ђео би же-
лео да по мог не љу ди ма ко ји су оп-
хр ва ни све ко ли ким бри га ма. Но из 
ра ја ду ва јак ве тар ко ји ан ђе ле те ра 
у бу дућ ност. Ако је Бен ја ми нов Ан-
ђео исто ри је „ужа сну ти по сма трач 
на го ми ла ва ња ру ше ви на“, а „Зло-
срећ ни ан ђео“ ве ли ког ис точ но не-
мач ког пе сни ка и драм ског пи сца 
Хај не ра Ми ле ра дру го име за обез-
ли че ност исто ри је и исто ри ју људ-
ске обез ли че но сти, ако је „Ми ло срд-
ни ан ђео“ из 1999. го ди не ле пет че-
лич них кри ла апо ка лип се, он да је 
Ћо пи ће во де ло, упр кос све му: ти ха 
ро мо ран ка на де, Ан ђео чо веч но сти, 
де ти ња по сла ни ца љу ба ви, страх од 
гу бит ка по то ње илу зи је и стра ва од 
на слу ће ног бе сми сла. 

Ле по и стра шно род су нај ро ђе-
ни ји. „Јер ле по ни је ни шта дру го до 

стра шно га по че так“, ве ли Рил ке у Де
вин ским еле ги ја ма. „Го го љев смех, то 
је чо ве ко ва бор ба с ђа во лом“, кон ста-
ту је Дми триј Ме ре шков ски у ге ни-
јал ној сту ди ји Го гољ и ђа во. Смех је 
Бран ков пак од бра на од ужа са и де-
мо на ко ји су на ви ра ли из спо ља шњег 
све та, ко ји су ку ља ли као сит ни ча ви 
чи нов ни ци зла, као гла сно го вор ни ци 
иде је бо ле сти ума и ра са па те ла. Го-
го љев смех је стра шан, Бран ков ми-
ло ср дан. Смех ко ји иза зи ва ду бо ку, 
бес крај ну, не из ле чи ву ту гу, не у те шну 
са ми лост пре ма „чо ве ко вом чо ве ку“, 
ка ко би то ре као Оскар Да ви чо.

У вр сном и врт ном из бо ру Дра шка 
Ре ђе па, у ба шти ре чи из пред го во-
ра „Бо ја сле за, глас де тињ ства, вре ме 
бе гун ца“ у Ан то ло ги ји Ћо пић, апо-
стро фи ра ни су страх и на да као два 
основ на по е то ни ма Бран ко ве лир-
ске про зе, јер је „овај ве ле мај стор на-
шег сме ха, на шег по дру ги ва ња, ина че 
та ко без о па сно де чач ки раз дра га но, 
упра во страх и на ду ста вио уне ко-
ли ко на по ре до у на сло ву јед не сво је 
про зе“. Из вр сно уго ђе на ат мос фе ра 
ћо пи ћев ског сти ла на ла га ла је Ре ђе-
пу при по ве да ње ма ње раз ба ру ше но 
не го обич но, при гу ше но, ти хо, ста рин-

ског ко ва. Пој мо ви ти хо сти и крот ке, 
упла ше не хра бро сти, ко ја про ис ти че 
из стра ха, и ра сте на по ре до са њим, 
у осно ви су Ре ђе по вог ви ђе ња Ћо пи-
ће ве чо веч но сти. Ово је по глед ис ко-
са, из при крај ка, на лик на Бран ков, 
по ма ло ше рет ски и сен ти мен та лан, 
по ви ше ужа снут. Све је ов де до так ну-
то, и при по ве дач ко мај стор ство, и ин-
тим на при сност ме ђу љу ди ма (ме ђу 
не љу ди ма је не мо же ни би ти), и је-
зич ко тво ре ње у ма три ца ма за ви чај-
но сти („Ћо пић је по сву да био у свом 
за ви ча ју го во ра и пе сме“).

И по ред то га што је с пра вом осу дио 
бр зо пле тост ко јом је књи жев на кри-
ти ка осу ди ла Бран ка на за ви чај ну 
анег до ту и на сли ко ви ти де таљ, жи-
во пи сну зго ду из под гр меч ког ам би-
јен та, Дра шко Ре ђеп ни је одо лео да не 
обо га ти ову ан то ло ги ју лич ним уви-
ди ма и анег дот ским де та љи ма ко је 
при по ве да из пр ве ру ке, по пут оне 
се дељ ке у Јел ки ном би дер ма је ру, ка-
да су за јед но се де ла три ака де ми ка. 
При ча је сте за бо го ве: „Ов де, у Јел ки-
ном би дер ма је ру, на мо ју опа ску ка-
ко се де за јед но три ака де ми ка (Ци рил 
Ко смач, Ацо Шо пов и Бран ко), са мо и-
ро ни чан до дна, са ге нет ском же љом 

да му до сет ке бу ду и упам ће не, и пре-
но ше не с ко ле на на ко ле но, још у по-
не кој пре о ста лој ба шти сле зо ве бо је, 
пре су дио је без за зо ра: ’Ја бих во лио 
да до па са бу дем ака де мик, а од па са 
на до ле ака де мац’.“

Упра во су ре ђе пов ски су сре ти са 
Бран ком и све до че ња о тим су сре ти-
ма екс клу зив на при ви ле ги ја ко јом 
су да ро ва ни чи та о ци ове ан то ло ги-
је. Раз го вор Ре ђе пов са Бран ком на 
смо три Мер мер и зву ци у Аран ђе лов-
цу ко ји је во ђен 31. ју ла 1971. и об ја-
вљен у „Књи жев ним но ви на ма“ исте 
го ди не пред ста вља јед ну од нај дир-
љи ви јих Бран ко вих ис по ве сти и нај-
у пе ча тљи ви јих стра ни ца о Бран ку 
на пи са них.

У Ан то ло ги ји Ћо пић ма ње се су о-
ча ва мо са Бран ком као са ве чи тим 
де ча ком на ше ли те ра ту ре, као са не-
сми ре ним ње ним ла хо ром, чи сто том 
лир ске па ве ти, ту гом из гу бље ног де-
ча штва. Ви ше као са ње ном са ве шћу. 
Упра во је јед но од основ них осе ћа ња 
ко ја Бран ко ва по ја ва у срп ској књи-
жев но сти по бу ђу је су ге сти ја ин тим не 
при сно сти, лир ске ле по те и не у те шне 
и нео бја шњи ве ту ге над уде сом чо-
ве ко ва по сто ја ња. И ова ан то ло ги ја 

про ис ти че из осе ћа ња гу бит ка. Из ње 
иси ја ва Бран ко во по да ни штво чо ве-
штву те нео б у зда ни при лив стра ха 
пред апо ка лип сом ко ја је, све до ци 
смо то ме, до бра но узе ла ма ха: „Ба-
ук по пу лар но сти и усрд не за во дљи-
во сти прет по ста вље ног чи та о ца све 
ма ње пре по кри ва ју жи вост, не у ни-
шти ву пла зму не спо ко ја ово га кла-
си ка, овог де ча ка, овог бе гун ца, овог 
бо јов ни ка, овог ше ре та, овог са ти ри-
ча ра, овог на да све хра брог ту ма ча 
оног дру гог ми шље ња у вре ме ни ма 
су ро вим, де кре ти ма ко нач ним, пре-
су да ма из вр шним. Оног ко ме је от-
пр ве би ло на ме ње но да на шег Дон 
Ки хо та пре по зна је и упо зна је са сви-
ма на ма, из бли за, без око ли ше ња и 
па те тич ког вер за ла“, на гла ша ва Дра-
шко Ре ђеп у пред го во ру.

Ан то ло ги ја Ћо пић се на до ве зу је на 
низ сво јих вр сни ца из от ме не еди-
ци је Про ме те ја. Ту су и Ан тић, и Ма-
тић, и Цр њан ски, и Иси до ра, и Вељ ко, 
и Чи плић, и Ти шма, и Ка пор и др. Не 
мо же мо се оте ти ути ску да је основ-
ни кри те ри јум за уре ђи ва ње ових ан-
то ло ги ја јед но лир ско про ми шља ње 
исто ри је и по и ма ње вре ме на, и јед-
но по све тра ди ци о нал но схва та ње 
мо дер но сти. 

Рав на ју ћи се пре ма две ма основ-
ним људ ским по тре ба ма, та ко су шта-
стве но не спо ји вим у јед ну за јед нич ку 
иде ју, по тре би за ства ра лач ком сло бо-
дом и по тре би за дру штве ном прав-
дом, Бран ко се ну жно мо рао уру ши ти 
у се би са мо ме. Тач ни је, ни је се уру-
шио Бран ко, уру шио се мост под њим, 
и не бо над њим, и ре ка под тим не бом, 
и ко ри то под том ре ком. Ни је Бран ко 
ско чио са мо ста, су ге ри ше књи га ко-
ја је пред на ма, ни ти су га гур ну ли. 
То га је смр то но сни Ан ђео исто ри је, 
спу шта ју ћи ле де не ве тро ве на љу де, 
оду вао из ра ја у бу дућ ност.

 Бо шко СУ ВАЈ ЏИЋ

В
е о ма ста ра усме на пре-
да ња са чу ва на су у мно-
гим кра је ви ма Ср би је и 
вре дан су део не ма те-
ри јал не ба шти не, ко јој, 

на жа лост, пре ти из у ми ра ње ако се 
на ред них не ко ли ко го ди на не за бе-
ле же и не под стак не њи хо во очу ва-
ње. На род на би бли о те ка „Вељ ко Ду-
го ше вић” у Го луп цу и Кла стер пу-
те ва кул ту ре За во да за про у ча ва ње 
кул тур ног раз вит ка – ЗА ПРО КУЛ у 
Бе о гра ду по зва ли су све за ин те ре-
со ва не да по мог ну у при ку пља њу 

нај бо љих пре да ња се ве ро и сточ не 
Ср би је.

Свет ски дан при по ве да ња – 20. март 
био је пра ви мо ме нат да 18. мар та За-
вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит-
ка у Бе о гра ду при ре ди пред ста вља ње 
пр ве мо бил не апли ка ци је „Пу те ви ма 
зма је ва кроз Го лу бац”, на ко јој је за бе-
ле жен део при ча ка зи ва ча из тог кра-
ја Ср би је, а ко је се ве ко ви ма пре но се 
с ко ле на на ко ле но. При че и древ не 
ле ген де из Го луп ца, ме ста где је Ду-
нав нај ши ри и где твр ђа ва Го лу бач ки 

град ве ко ви ма чу ва мно ге тај не, мо гу 
се про на ћи на Гугл пле ју, уз по моћ и 
штам па ног упут ства.

За ин те ре со ва ни та ко мо гу да от-
кри ју ка ко је про кле та Је ри на гра ди-
ла Го лу бач ки град, ка ко из гле да змај 
са Ду на ва, за што је опа сно на га зи ти 
на „ви ли но ко ло”, ка ко су ђе ни це од-
ре ђу ју људ ску суд би ну, за што се у се-
лу По же жи но мно ги још жи во се ћа ју 
при ча о вам пи ру Ма лом Ми ки, а пла-
ше то до ро ва ца и То до ро ве не де ље. О 
све му то ме при ча ју ста ри ји љу ди из 
го лу бач ких се ла.

При сут ни на пред ста вља њу има-
ли су је дин стве ну при ли ку да по гле-
да ју ду же вер зи је тих оча ра ва ју ћих 
на род них пре да ња, ко је су увод у бу-
ду ћи до ку мен тар ни филм. Уче сни ци 
пред ста вља ња би ли су Ма ну е ла Граф, 
ге не рал ни ме на џер Кла сте ра пу те ва 
кул ту ре ЗА ПРО КУЛ, Је ле на Пе тро вић 
и Ма ри ја Жи ва но вић из НБ „Вељ ко 
Ду го ше вић” у Го луп цу, и проф. др Љу-
бин ко Ра ден ко вић из Бал ка но ло шког 
ин сти ту та СА НУ. Пу бли ка је та ко ђе 
ужи во чу ла и ба ку Дра ги цу По пић из 
се ла До бра код Го луп ца, про гла ше ну 

за нај бо љег на род ног при по ве да ча на 
кон кур су за при ку пља ње при ча и ле-
ген ди се ве ро и сточ не Ср би је. На рас-
пи са ни кон курс сти гло је ско ро 20 
за пи са, што је из у зе тан успех бу ду ћи 
да су мно ги љу ди у Ср би ји на при ча ње 
древ них пре да ња дав но за бо ра ви ли. 
Струч на ко ми си ја је прет ход но иза-
бра ла из вор не за пи се и об и шла не ке 
од при по ве да ча, а ре зул тат је на ста нак 
на ве де не је дин стве не апли ка ци је.

По кро ви те љи про јек та су оп шти на 
Го лу бац, Ми ни стар ство кул ту ре и ин-
фор ми са ња и Ми ни стар ство тр го ви не, 
ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја Ср би је. 
Кул тур но-ту ри стич ка ру та „Пу те ви ма 
зма је ва кроз Ср би ју” по кре ну та је за-
хва љу ју ћи ис тра жи ва њу ЗА ПРО КУЛ-а, 
а кроз њу су пред ста вље не мо гућ но-
сти за раз вој кул тур ног ту ри зма.

Све на ве де но мо ти ви са ло је ви ше од 
40 уста но ва кул ту ре, ту ри стич ких ор-
га ни за ци ја, при вред ни ка и чак шест 
фа кул те та да осну ју Кла стер пу те ва 
кул ту ре, у ко ме je и Уни вер зи тет ска 
би бли о те ка „Све то зар Мар ко вић” у Бе-
о гра ду. Пе то чла ном Управ ном од бо ру 
Кла сте ра пред се да ва проф. др Јо ван 
По пе ску са Фа кул те та за ту ри стич ки 
и хо те ли јер ски ме наџ мент Уни вер зи-
те та Син ги ду нум у Бе о гра ду. 

 Ди ми три је СТЕ ФА НО ВИЋ

Станко Костић, ликовни 
уметник фотографије, 
сачинио је у колору завичајни 
КАЛЕНДАР ЗА 2016. ГОДИНУ, 
узоран у информативном, 
документарном и 
уметничком смислу

К
а лен дар (ca len da ri um) је вр ло ста-
ра прак тич на пу бли ка ци ја, ко-
ја има за ни мљи ву исто ри ју на-
стан ка и раз вит ка. Основ на ње го-
ва на ме на је ра чу на ње вре ме на. 

Сма тра се да је пр ви на уч но за сно ван ка лен-
дар увео Ју ли је Це зар (46. год. п. н.е) и по ње-
му се на зи ва ју ли јан ски (го ди на има 365 да-
на, а сва ка че твр та го ди на, пре ступ на, има 
366 да на). По сто је и: гре го ри јан ски ка лен дар, 
је вреј ски ка лен дар, хри шћан ски ка лен дар (по 
Би бли ји), итд.

Ка лен да ри ма се утвр ђу ју го ди шња до ба, рав-
но дне ви це, пра зни ци (вер ски и др жав ни, стал ни 
и про мен љи ви...), а са вре ме ни са др же и исто ри о-
граф ске по дат ке (на ста нак ет но са, ми гра ци је, ра-
то ви, вер ски, кул тур ни и исто риј ски спо ме ни ци, 
др жав ни ци, по зна те лич но сти, на уч ни ци и умет-
ни ци. На при мер, Лич ки ка лен дар, С.К. и Н.В, СКД 
„Про свје та“, За греб, ше зде се те го ди не про шлог 

ве ка). По сто је и те мат ски ка лен да ри, спорт ски, 
ју би лар ни, ве чи ти или сто го ди шњи (на род ни 
оби ча ји, ве ро ва ња, по сло ви це и за го нет ке, сла-
ве и кр сне сла ве, ли ти је, за ве ти не, по сто ви, цр-
кве не сла ве, са бо ри, ва ша ри... са са нов ни ци ма, 
хо ро ско пи ма итд). Хро ни ка (hro nos) је књи жев-
ни род, при па да ви зан тиј ској исто ри о гра фи ји и 
зна чи бе ле же ње, а за ви чај тре ба схва ти ти у ши-
рем зна че њу (род но се ло, град, област...).

Стан ко Ко стић (1964), ли ков ни умет ник фо то-
гра фи је, са чи нио је у ко ло ру за ви чај ни КА ЛЕН
ДАР ЗА 2016. ГО ДИ НУ, уз о ран у ин фор ма тив ном, 
до ку мен тар ном и умет нич ком сми слу. Ка лен-
дар је ком по но ван с ве ли ком љу ба вљу пре ма 
исто ри ји, при род ним ле по та ма, тра ди ци ји и 
оби ча ји ма за ви ча ја. Основ на по ру ка је у фор-
ми лир ске пе сме у про зи. За ви чај ни су „са мо 
об рон ци Хо мољ ских пла ни на/ кроз ко је те ку ви-
ју га ве ре ке/ сти шка рав ни ца/ чи ја утро ба не дри 
нај ква ли тет ни је по љо при вред не пло до ве,/ не-
пре глед на бр да об ра сла ба гре мо вим шу ма ма./ 
Ту су и ко се за са ђе не ви но гра ди ма и шљи ва ри-
ма,/ цвет не ли ва де пре бо га те ме до но сним нек-
та ром./ А ту су и ста ни шта мно го број них ри ба,/ 
пти ца и ди вља чи./ Чи не га и љу ди ко ји у ње му 
жи ве/ са сво јим на ви ка ма и оби ча ји ма.“

Ја ну ар је до ча ран ма на сти ром Ви тов ни ца у 
сне жном ам би јен ту (за ду жби на кра ља Ми лу ти-
на из 14. ве ка), Гор њак и Ре шко ви ца (кнез Ла зар, 
14. век) и Бла го ве ште ње (де спот Сте фан Ла за ре-
вић, 14. век). Фе бру ар је илу стро ван хо мољ ским 
вр хо ви ма, Тре стом и до ли ном ре ке Мел ни це 
још под сне гом. Март до ча ра ва ју при ве љи у Ра-
шан цу, Кне жи ци и Тр нов чу. Април је до ча ран 

ста ди ма ова ца и ко за и мла дим фру ла шем (Ра-
но вац, Кла ду ро во, Ћов дин). У ма ју се сла ве Вас-
крс и Ђур ђев дан: ле по та, мла дост и љу бав, но ви 
жи вот. У ју ну су де та љи, па но ра ме Пе тров ца на 
Мла ви кад је од се ла, од лу ком кне за Ми ло ша 
1860. го ди не, по стао град. Јул је пред ста вљен 
пло до но сним по љи ма већ у зре њу (Ра ша нац, 
Ор ље во, Ћов дин). Ав густ је кру ни сан ле по та ма 
ба ње Ждре ло. Сеп тем бру при па да ста ра ар хи-
тек ту ра (већ на че та зу бом вре ме на). Ок то бар је 
до био не до сти жне ле по те Мла ве. Но вем бар већ 
са др жи сми рај и је се ње мо ти ве (Ра ша нац, Кла-
ду ро во, Ра но вац). Де цем бар сим бо ли зу ју сне жни 

во до па ди ре ка, по бе ле ле бо ро ве шу ме и за ве ја ни 
пу те ви. Сва ки сни мак пра ти об ја шње ње у ле ген-
ди. И, нај зад, у фор ми мо за и ка су (18 при ло га) 

пред ста вље не ле по те и ка рак те ри сти ке за ви ча-
ја: ста ри за на ти, во де ни це, гра ђе ви не, пре ле пе 
де вој чи це оки ће не вен ци ма, оби ча ји, про шлост 
и са да шњост. Све је иди лич но: пла нин ски вр хо-
ви, до ли не и ре ке, али ту су и за пу ште ни са ла ши 
– а де це је све ма ње. На ши ар бај те ри баш мо гу 
да се хва ле ле по та ма за ви ча ја.

Ко стић ми сли из ра жа ва сли ком, али ми сли 
има ју и по за ди ну и не тре ба их схва ти ти бу квал-
но. По све ће ност и ода ност, оча ра ност ле по та ма 
Мла ве и Хо мо ља, спо ме ни ци про шло сти, љу бав 
пре ма за ви ча ју, али осим тих вр ли на као да се 
про вла че за бри ну тост, ту га и стреп ња.

Ко стић има бо га ту умет нич ку би о гра фи-
ју: ви ше од 80 ко лек тив них и око 45 са мо-
стал них из ло жби у зе мљи и ино стран ству (од 
Пе тров ца, Си ро гој на и Бе о гра да – до Стра збу ра 
и Вар ша ве. До бит ник је три го ди шње на гра де 
УЛУ ПУДС-а. Фо то гра фи је и ре пор та же об ја-
вљи вао је у број ним ли сто ви ма и ча со пи си ма. 
Основ на пре о ку па ци ја су му кул ту ра и тра ди-
ци ја Ср би је. До при нео је ве ли ком угле ду Бра-
ни чев ске епар хи је (Шестсто го ди на ма на сти ра 
Ма на си је, Ма на сти ри до ли не Мла ве, Не бе ска 
ри зни ца све до чан ства епар хи је Бра ни чев ске, 
ка та лог из ло жбе Хи лан дар), а ове ко ве чио је и 
срп ске све ти ње и ма на сти ре у Ру му ни ји. До бит-
ник је Гра ма те Бра ни чев ске епар хи је и При зна-
ња „4. јун“ оп шти не Пе тро вац на Мла ви. Ле гат 
Стан ка Ко сти ћа од 30 умет нич ких фо то гра фи ја 
плус 7-10 сли ка, за ве штан је За ви чај ном му зе ју 
у Пе тров цу на Мла ви.

Умет нич ка скло ност се не мо же скри ва ти. Ис-
ка зу је се чак и у на о ко тех нич кој опре мље но сти 
обич ног ка лен да ра. Пра ви умет ник, та лен то-
ван, и обич но чи ни нео бич ним. Ње гов та ле нат 
умет ни ка фо то гра фи је тек ће се ис ка зи ва ти у 
бу дућ но сти.

 Ра до мир ЖИ ВО ТИЋ

Календар – хроника завичаја

Ет но парк Тул ба – По жа ре вац. 
Ку ћа (ду рун га ра, 1880), пре се ље на 
из се ла Мел ни ца

Пред ста вља ње пројекта „Пу те ви ма зма је ва кроз Го лу бац“ 

ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА 
У БЕОГРАДУ

Путевима змајева 
кроз Голубац

Светски дан приповедања – 20. март био је прави 
моменат за представљање прве мобилне апликације 
о древним легендама из североисточне Србије

Антологија Ћопић 
или Анђео историје

Поводом 100. годишњице рођења Бранка Ћопића 
(1915–2015), у Вуковој задужбини представљена је 
књига „Антологија Ћопић“, за коју је предговор, избор 
и коментаре сачинио Драшко Ређеп. На трибини је 
учествовао Бошко Сувајџић, чије излагање 
доносимо у прилогу

Три би на у Ву ко вој за ду жби ни, одр жа на 23. но вем бра 2015, 
по све ће на Бран ку Ћо пи ћу
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Никола Моравчевић: 
„Гроф Сава Владиславић“, 
(Библиотека Златно руно, 
Београд, Архипелаг, 2015)

„Прошлост је грозан, мутан бездан; 
што у тај сумрак оде не постоји више 
и није никад постојало.“
(Милош Црњански)

И
сто риј ски ро ман Гроф Са ва 
Вла ди сла вић при ка зу је жи-
вот овог хер це го вач ког и ду-
бро вач ког Ср би на и пра во-
слав ца од тре нут ка ка да је 

за пло вио ђе но вљан ском тр го вач ком га ли-
јом Ма ри о ли на ка Ца ри гра ду 30. ју ла ле та 
го спод њег 1693. па до 17. ју на 1738. го ди-
не, ка да је пре ми нуо на свом има њу у пе-
тро град ској гу бер ни ји, и по гре бен че ти ри 
да на ка сни је, као тај ни са вет ник и но си-
лац нај ви шег ру ског др жав ног од ли ко ва-
ња „у Бла го ве штан ској цр кви Ла вре Алек-
сан дра Нев ског на Ва си љев ском остр ву у 
Санкт Пе тер бур гу, у ко јој су по чи ва ли сви 
до тле пре ми ну ли чла но ви вла да ју ће ди-
на сти је Ро ма нов и не ко ли ко нај ви ших ру-
ских ве ли ко до стој ни ка“.

Тих 45 го ди на об у хва та нај зна чај ни је мо-
мен те ве за не за Са ви не раз гра на те тр го вач ке 
по сло ве и сјај ну ди пло мат ску ка ри је ру оства-
ре ну на ру ском дво ру, али и не ке срећ не и 
тра гич не мо мен те из по ро дич ног жи во та са 
Мле чан ком ари сто крат ског по ре кла Вер ги-
ли јом Тре ви зан, чи ја је по ро ди ца би ла „део 
ве не ци јан ске ели те“.

Син Лу ке Вла ди сла ви ћа, до бе глог 
пред тур ским зу лу мом из око ли не 
Гац ка у Ре пу бли ку све тог Вла ха, два-
де сет пе то го ди шњи мла дић сред њег 
ра ста, „буј не цр не ко вр џа ве ко се“ – 
сво јом при влач ном спо ља шњо шћу, 
со лид ним обра зо ва њем сте че ним у 
ду бро вач ким и ве не ци јан ским шко-
ла ма, так ти чан у ко му ни ка ци ји и све-
стан зна ча ја прак тич ног по зна ва ња 
је зи ка у тр го вач ком по слу – по до ла-
ску на Ле вант, у кру го ви ма акре ди то-
ва них пред став ни ка за пад них зе ма ља 
у Ца ри гра ду сло вио је као осо ба ко ја 
„мо же да се до ка же не са мо у тр го ви-
ни не го и ши ре“.

Бу ду ћи гроф илир ски и бу ду ћи ка-
ва љер Ор де на Алек сан дра Нев ског 
при хва тио се ди пло мат ске ак тив-
но сти у тре нут ку ка да су са мо они 
ви до ви ти ји на слу ћи ва ли да ће до-
ми на ци ји Тур ске у Евро пи уско ро 
од зво ни ти и да ће европ ска ге о по-
ли тич ка ма па пре тр пе ти ве ли ке из-
ме не. По сле по ра за тур ске вој ске код 
Сен те и скла па ња чу ве ног Кар ло вач-
ког ми ра 1699. го ди не, уз „не у трал но“ 
по сре до ва ње Бри та ни је и Хо лан ди-
је, хри шћан ске зе мље чла ни це Све-
те ли ге по хи та ле су да ка пи та ли зу ју 
сво ју по бе ду. Кар ло вач ким ми ров-
ним уго во ром Ру си ја је тре ти ра на 
као не рав но пра ван парт нер и до ве-
де на у си ту а ци ју да њен пред став ник 
о усло ви ма ми ра са Тур ци ма пре го-
ва ра по себ но. Ру си су те пре го во ре 
окон ча ли 1700. го ди не за хва љу ју ћи 
и тру ду Са ве Вла ди сла ви ћа ко ји је 
ус пео да сво јим ка на ли ма, и не без 
ри зи ка, обез бе ди ру ском по слан ству 
ко пи је тур ских ми ров них уго во ра са 
оста лим уче сни ца ма ми ров не кон фе-
рен ци је. То ће му отво ри ти пут до Пе-
тра Ве ли ког и њи хо вог пр вог су сре та 
у Шли сел бур гу на Не ви у ле то 1703. го ди не. 
Тај кра так су срет, све оно што је ру ски цар 
од ра ни је чуо о Са ви и ути сак ко ји је Са ва 
оста вио на Пе тра Ве ли ког, би ће пре суд ни за 
њи хо ву да љу са рад њу, а Са ви ће обез бе ди ти 
по вла шће ну тр го вач ку по зи ци ју са Ру си јом 
и ста тус двор ског са вет ни ка.

У ру ско-швед ском ра ту Пе тар Ве ли ки је ан-
га жо вао Са ву да ор га ни зу је вој ну ло ги сти-
ку, ко ја је би ла рак-ра на цар ске ар ми је, што 
је он са им пре сив ним ефек том и бр зи ном 
не ви ђе ном у по спа ној Ру си ји учи нио: „са мо 
ме сец да на по сле ње го вог пре у зи ма ња од-
го вор но сти за вој но снаб де ва ње, без број ни 
ка ра ва ни за пре га са хра ном и рат ним ма те-
ри ја лом за цар ске тру пе та ко су пре пла ви ли 
пра шња ве сте пе Под мо ско вља да су по сма-
тра чи до би ја ли ути сак да је по че ла но ва се о-
ба на ро да“. А као на гра ду за то Вла ди сла вић 
је до био три ве ли ка има ња у Укра ји ни.

Тај ни оба ве штај ни рад Про у ча ва ње пу
та Цр ним мо рем у Мо скву за по тре бе ру ске 
вој ске и мор на ри це са де таљ ним опи сом 
то по гра фи је тур ских на се ља дуж се вер не 
цр но мор ске оба ле, те Са ви ни дра ма тич ни 
пре го во ри са Бал та џи Мех мед па шом ка-
да су цар ске тру пе код Пру та упа ле у тур ску 
зам ку – ко ји ће ску по ко шта ти Ру си ју, али 
ру ску вој ску спа сти то тал ног по ра за, а Пе тра 

Ве ли ког за ро бља ва ња и ве ли ког по ни же ња 
– до не ли су Са ви Вла ди сла ви ћу ста тус не по-
жељ не осо бе у Осман ском цар ству.

При вр же ност Пе тру Ве ли ком и ру ском на-
ро ду у вре ме ну круп них др жав них ре фор ми 
Са ва је по ка зао сво јом по др шком мо не тар ној 
и школ ској ре фор ми. За по тре бе но во у ста но-
вље не Ака де ми је сло вен скола тин скогрч ке 
за сред њо школ ско и ви ше обра зо ва ње пре-
вео је са ита ли јан ског на ру ски је зик књи гу 
ду бро вач ког опа та Ма вра Ор би на Исто ри
ја Сло ве на и штам пао је у Пе тро гра ду 1712. 
под на зи вом Књи га исто ри о гра фи ја. За тим 
је пре вео на ру ски и по све тио Пе тру Ве ли-
ком Со кра то ва фи ло зоф ска упут ства за жи-
вот. Бри гу о кон ти ну и те ту ду хов ног раз во ја 
и вер ског и на ци о нал ног иден ти те та па нон-
ских Ср ба, угро же них агре сив ним по ка то ли-
ча ва њем, по ка зао је та ко што је ис по сло вао 
да Пе тар Ве ли ки при ми срп ског ми тро по ли-
та Мој се ја Пе тро ви ћа ко ји ће из мо ли ти до-
ла зак ру ских учи те ља ра ди отва ра ња шко ле 
у Срем ским Кар лов ци ма сре ди ном тре ће де-
це ни је осам на е стог ве ка.

Од 1716. до 1722. Са ва је нај пре при ват но у 
Ду бров ни ку а по том, као пред став ник Ру си је 
у Ве не ци ји, про ши ру је тр го вач ке ве зе Мле-
тач ке ре пу бли ке са Ру си јом, оба вља увид у 
рад ру ских сту де на та по сла тих на из у ча ва-
ње на у ти ке и европ ског бро дар ства, ста ра се 
о на бав ци и ис по ру ци умет нич ких де ла за 
цар ски дво рац у Пе тро гра ду и скла па брак са 
Вер ги ли јом Тре ви зан. Ту че ка и до би ја пи са-
но овла шће ње ру ског су ве ре на за пре го во ре 
о кон кор да ту са па пом Кле мен том XI, успе-
шно раз ре ша ва су коб из ме ђу Све те сто ли це 
и ца ре вог рим ског аген та око ис по ру ке „тек 
ис ко па не ан тич ке ста туе Ве не ре“ за Ру си ју, 
а пре по врат ка по след њи пут по се ћу је Ду-
бров ник.

Круп ном др жав ном по слу – ус по ста вља њу 
гра ни це из ме ђу Ру си је и Ки не – по све тио је 
Са ва три го ди не жи во та, али је по сле ду гих и 
на пор них на те за ња са аро гант ним и сва ко ја-
ким сми ца ли ца ма скло ним ки не ским пре-
го ва ра чи ма по сао кру ни сан пот пи си ва њем 
до ку ме на та о раз гра ни че њу у ру ском ло го ру 
не да ле ко од То бол ска 5. апри ла 1728. го ди-
не. На кон то га, по на ло гу Пе тра II – ко ји му је 
за успе шно раз гра ни че ње до де лио нај ви ше 
др жав но од ли ко ва ње – Са ва је по чео да пи-
ше оба ве штај ну сту ди ју о свом бо рав ку у Ки-
ни. На овом по слу ће се ан га жо ва ти још три 
го ди не. У обим ном ма ну скрип ту оста вио је 
по дат ке о ки не ским ору жа ним сна га ма, коп-
не ним и по мор ским, њи хо вим бор бе ним и 
мо рал но-вољ ним ка рак те ри сти ка ма, на о ру-
жа њу, так ти ци ра то ва ња и вој ним утвр ђе њи-
ма, о глав ним при вред ним де лат но сти ма, о 
тр го ви ни и ка ра ван ским пу те ви ма. Исто вре-
ме но је из вој но-без бед но сног угла сни мао и 
ста ње на ру ској те ри то ри ји у по гра нич ном 
по ја су и дао низ су ге сти ја за оја ча ва ње ње-
го вог вој ног и при вред ног по тен ци ја ла. У 
том сми слу и сам је пред у зео и успе шно ре-
а ли зо вао низ ак тив но сти из де ло кру га сво-
јих овла шће ња.

У за вр шном 23. по гла вљу Вла ди сла вић 
ди пло мат ски пре по ру чу је шта би Ру си ја све 

тре ба ло да учи ни у слу ча ју евен ту ал ног по хо-
да на Ки ну. Сре ђе ни ру ко пис пре дао је ка би-
не ту Ње ног им пе ра тор ског ве ли чан ства Ане 
Ива нов не 27. де цем бра 1731. го ди не и, ре ал-
но про це нив ши да је ру ска ди пло ма ти ја зре-
ла за но ве љу де, под нео мол бу за пен зи ју.

Са ве ли ким лич ним сим па ти ја ма аутор 
пи ше о свом ју на ку апо стро фи ра ју ћи ње-
гов мар кан тан фи зич ки из глед, хер це го-
вач ку ре чи тост, го спод стве ност и свет ске 
ма ни ре, сми сао за про ни ца ње у мен та ли-
тет и пре ци зну ан тро по ге о граф ску ка рак те-
ро ло ги ју сре ди на кроз ко је је про ла зио, за 
лов на упо тре бљи ве сиг на ле и сла бе тач ке 
у ри вал ским пре го ва рач ким ти мо ви ма (ве-
ро лом ност, скло ност под ва ли и ко руп ци ји), 
дру штве не ан та го ни зме и ин три ге у вр хо ви-
ма др жа ва ко је су би ле пред мет ње го ве ди-
пло мат ске па жње. 

Мно ге ње го ве спе ци фич не осо би не (озби-
љан и те ме љит при ступ сва ком по слу, од-
ба ци ва ње би ло ка кве им про ви за ци је и 
бр зо пле то сти, спо соб ност да „у ле ту“ ухва ти 
по треб ну ин фор ма ци ју, да пре ћу ти оно што 
ње го вим на ме ра ма у кон крет ној си ту а ци-
ји не иде у при лог) по ка зу ју да је гроф Са ва 
Лу кић Вла ди сла вић на про сто био пред о дре-
ђен за ди пло мат ски рад. Он је не у мор ни по-
сле ник не ис црп не енер ги је ко ји па ра лел но, 
и под јед на ко успе шно „гу ра“ и сво ју ди пло-
мат ску ка ри је ру и сво је тр го вач ке по сло ве; 
осве до че ни ру ски при ја тељ ко ји је свим ср-
цем при гр лио „ма ту шку“ Ру си ју и де лат ни 
срп ски па три о та ко ји ни јед ног тре нут ка ни је 
за бо ра вио свој по ро бље ни на род, сво је срп-
ске и пра во слав не ко ре не. Али Са ва Вла ди-
сла вић је и чо век од кр ви и ме са: ла ска му 
по твр ђи ва ње на след ног пле мић ког ста ту са, 
уме да ужи ва у ча ри ма по ро дич ног жи во-
та ко је му на жа лост стал но из ми чу, те шко 

га по га ђа не мо гућ ност на став ка за-
јед нич ког жи во та са су пру гом ко ја 
се вра ти ла у Ве не ци ју по сле смр ти и 
њи хо ве тре ће ћер ке, али има раз у ме-
ва ња за ње но по на ша ње. 

У 
не ко ли ко ода бра них де-
та ља Мо рав че вић је дис-
крет но осве тлио и оне 
ди мен зи је Са ви не лич-
но сти ко је овај, са го ре ва-

ју ћи у ва три сва ко днев них по сло ва, 
ни је имао при ли ку да че сто по ка зу је. 
О чо ве ку Са ви Вла ди сла ви ћу до ста го-
во ри и от куп тро ји це мла дих Аби си-
на ца на ца ри град ској пи ја ци ро бо ва. 
Дир љив је тре ну так ко ји Са ва про во ди 
у игри са сво јом нај мла ђом ћер ком, 
ко ја га за пра во до тле и ни је ви де ла, 
и лут ком у об лич ју пан де ко ју јој је 
до нео из Ки не. Тра ги ком је обе ле же-
но вре ме ко је он, по сле те ста мен тар-
не рас по де ле сво је имо ви не и ва ља но 
оба вље не по след ње зе маљ ске оба ве зе, 
уса мље нич ки про во ди уз вот ку и та-
њи рић ки се лих кра ста ва ца. На да све 
је упе ча тљив ње гов уко че ни по глед, 
под вр тло гом па ху љи ца, пре ко Сне-
шка Бе ли ћа ко јег је тре ну так ра ни је 
по ди гао на гро бу сво је нај мла ђе ћер-
ке и ста вио му око вра та Ор ден Алек-
сан дра Нев ског, а по слу га тај при зор 
гле да кроз про зор, за бри ну та за до ма-
ћи но во мен тал но здра вље. 

На чи та о цу је да се за пи та о че му је 
у том мо мен ту ду мао гроф Са ва Лу-
кић Вла ди сла вић. Да ли је, мо жда и 
он, по пут свог зе мља ка, рат ни ка Ву ка 
Иса ко ви ча, не ко ли ко го ди на ка сни је 
за гла вље ног у бла ту и ма глу шти на ма 
пред Штра збур гом, осе тио „гро зну, вр-
то гла ву пра зни ну пред со бом у ко јој 
не ма ви ше ни че га“?

А ко ја се не мо же из бе ћи.
По ред ди на мич ног при по ве да ња и 

сли ко ви те ево ка ци је при вред не, дру штве-
но-по ли тич ке и ду хов не ат мос фе ре јед ног 
про ху ја лог до ба у јед ном од нај жи вљих ге о-
граф ских под не бља на пре ла ску из 17. у 18. 
век, ову књи гу чи та о че вој па жњи пре по ру-
чу је и срећ но ус по ста вље ни од нос из ме ђу 
исто риј ског фак ти ци те та и умет нич ке има-
ги на ци је, без ко је не ма ва ља ног ро ма на (а 
по себ но не – исто риј ског). 

У ат мос фе ри на ма свој стве не аљ ка во сти 
и уро ђе не или, све че шће, не го ва не ам не-
зи је, ро ман си ра ном би о гра фи јом тр гов ца и 
ди пло ма те Са ве Вла ди сла ви ћа – нај бо га ти-
јег, нај ак тив ни јег и у све ту ње го ва вре ме на 
нај це ње ни јег Ср би на, на шег пр вог си но ло-
га, ра ног пу то пи сца, по ли гло те (ко ји је вла-
дао и ла тин ским, и ита ли јан ским, и грч ким 
и ру ским је зи ком) и пр вог ве сни ка осло бо-
ђе ња срп ског на ро да из ази јат ског роп ства 
– Ни ко ла Мо рав че вић (За греб, 1935) спа са-
ва од за гр ља ја су мра ка и про па да ња у без-
дан ни шта ви ла јед ног од нај ве ћих Ср ба из 
свет ске ди ја спо ре. Овим ро ма ном он га, пу-
них 277 го ди на од ње го ве смр ти, вра ћа у 
наш ду хов ни ви до круг и наш „по сед“, по-
ди жу ћи му трај ни и за слу же ни спо ме ник 
ко ји је гроф Са ва Лу кић Вла ди сла вић одав-
но за слу жио.

 Ми ло ван М. РА ДИ ВО ЈЕ ВИЋ

ЗАПИС ПОТОМАКА СТАНОЈА 
ГЛАВАША ИЗ СМЕДЕРЕВА

Како је Вељко 
Петровић постао 

Хајдук Вељко

Када би лавови проговорили 
не би могли другачије него 
као Станоје Главаш, Вуле Илић 
Коларац, кнез Максим и, 
наравно, Хајдук Вељко

В
ељ ко Пе тро вић је ро ђен у Ле нов цу 
код Не го ти на. Ње гов отац Пе тар, са 
си но ви ма Ми лу ти ном и Миљ ком, 
ре шио је да се од се ли да ље, јер се 
се о ски су ба ша за гле дао у ње го ву 

ћер ку Ду ду. Вељ ко оста је код уја ка Па у на, где 
је био чо ба нин код Па зван џи је, али не за ду-
го. Због су ко ба са дво ји цом Тур чи на, мо рао је 
да на пу сти Ле но вац.

Из ве сно вре ме про во ди код бо га тих тур ских 
по ро ди ца, слу же ћи им хра ну за тр пе зом (аг џи-
ја). Па, ка ко је и ту због сво је др ско сти од био 
по слу шност, од ла зи у јед ну бер бер ни цу. Већ по-
зна ти хај дук, Ста но је Гла ваш, са сво јом че том се 
за де си у гра ду По жа рев цу, па по што се та мо че-
сто бри јао он свра ти у бер бер ни цу да оба ви тај 
по сао. По зна то је из пре да ња да је Гла ваш имао 

пре ку на рав и да је за нај ма њу не по слу шност 
мо гла да оде гла ва с ра ме на. Због те ње го ве пре-
ке на ра ви, ни ко се ни је ла тио бри ја ча, али, на 
оп ште из не на ђе ње свих при сут них, при ја ви се 
је дан но ви уче ник ко га до та да ни су ви де ли у 
рад њи. Ка да је за вр шио по сао око бри ја ња (по-
што га ни је по се као), Гла ваш га упи та: „Знаш ли 
ти, но ви, да си ме по се као, оде ти гла ва“, на то му 
Вељ ко Пе тро вић од го ва ра: „Да сам те по се као, ја 
бих те би бри ја чем гр кљан пре ре зао“!

Овај брит ки од го вор се Гла ва шу то ли ко сви-
део, па му ре че: „Ни си ти за бер бе ри на, од да нас 
си ти но ви хај дук у мо јој че ти“! И та ко Вељ ко Пе-
тро вић по ста де Хај дук Вељ ко. А да се Гла ваш у 
ње го вом слу ча ју ни је пре ва рио, све до че мно га 
ју на штва ко је је во је вао у хај дуч кој че ти и Пр-
вом срп ском устан ку. Јед ном реч ју, че та Ста но-
ја Гла ва ша је би ла ре грут ни цен тар за бу ду ће 
ју на ке и вој во де Пр вог и Дру гог срп ског устан-
ка. Па и сам вожд Ка ра ђор ђе се у њој об рео у 
два на вра та. 

Но, вра ти мо се Хај дук Вељ ку. По сле по ла га ња 
хај дуч ке за кле тве, Гла ваш је Хај дук Вељ ка удо-
мио код сво је ро ђе не се стре (удо ви це), тј. на ше 
ба ба-тет ке у Ду бо ни (Мла де но вац). Да нас та мо 
по сто ји фа ми ли ја Хај ду квељ ко вић.

По што је Гла ваш жи вео у Се лев цу, одр жа ва ли 
су ве зу пре ко за се о ка Брд њак, тј. до ли ном ре ке 
Коњ ске. За трен ока су би ли је дан уз дру гог. Ка-
да је пла нуо уста нак Вељ ко се опро стио од же не 
и ви ше се ни ка да ни је ни вра тио.

Ра то вао је уз Гла ва ша (ко ме ни кад ни је опро-
стио што ни је при хва тио да бу де во ђа Пр вог 
срп ског устан ка), вој во ду Ђу шу и Ву ји цу Ву ли ће-
ви ћа. Ни је хтео да се по ко ри „су ду“ па се оти снуо 
у пла ни ну у хај ду ке. Пред на пад Тур ске са три 
фрон та на Ср би ју (од Ни ша, Ви ди на и из Бо сне) 
при кљу чио се бив шим са бор ци ма. По ги нуо је у 
Не го ти ну 1813. го ди не, из ме ђу Ве ли ке Го спо ји не 
и Св. Или је. По зна те су ње го ве ре чи „Гла ву дам 
– Кра ји ну не дам“ (Ти моч ка кра ји на).

Не ко ли ко не де ља по ње го вој по ги би ји па де 
и це ла Ср би ја. И та ко се за вр ши жи вот ма лог 
чо бан че та, не по слу шног по слу жи те ља и мла-
дог бер бе ри на, до јед ног од нај ср ча ни јих ју на-
ка Пр вог срп ског устан ка. Си ма Ми лу ти но вић 
Са рај ли ја је у 19. ве ку на пи сао: „Ка да би ла во-
ви про го во ри ли не би мо гли дру га чи је не го као 
Ста но је Гла ваш, Ву ле Илић Ко ла рац, кнез Мак-
сим и, на рав но, Хај дук Вељ ко“.

Ми лан и До бри ца НО ВА КО ВИЋ, 
по том ци Ста но ја Гла ва ша

из Сме де ре ва

Хај дук Вељ ко, сли ка Уро ша 
Кне же ви ћа, 1853.

Знаменити Србин 
из светске дијаспоре

Брон за ни кип Са ве Вла ди сла ви ћа Ра гу зин ског 
у Срем ским Кар лов ци ма, рад ва ја ра 
Ђор ђа Ла зи ћа Ћап ше
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Изложба у част 
Надежде Петровић

По во дом 100 го ди на од смр ти сли кар ке На-
де жде Пе тро вић, На род ни му зеј у Бе о гра ду и 
Ме ди ја цен тар Од бра на ор га ни зо ва ли су од 19. 
но вем бра до 24. де цем бра 2015. го ди не из ло жбу 
по све ће ну зна ме ни тој умет ни ци у Ве ли кој га-
ле ри ји До ма Вој ске Ср би је. На из ло жби су би-
ле пред ста вље не 73 сли ке из На род ног му зе ја 
у Бе о гра ду, што је че твр ти на опу са ро до на чел-
ни це мо дер не у Ср би ји. Из ло жба је пред ста-
ви ла сва ства ра лач ка раз до бља умет ни це од 
1898. до 1913. го ди не. На де жда Пе тро вић је би-
ла сли кар, учи те љи ца цр та ња у Ви шој жен ској 
шко ли, по кре тач ли ков них ма ни фе ста ци ја, ли-
ков ни кри ти чар, аутор по зо ри шне дра ме, је дан 
од осни ва ча и пр ви се кре тар Ко ла срп ских се-
ста ра (1903), члан Дру штва срп ских умет ни ка 
Ла да (1904–1906) и Срп ског умет нич ког удру-
же ња (1907). Ор га ни зо ва ла је рад (1905) и из ло-
жбу (1907) Ју го сло вен ске умет нич ке ко ло ни је, 
пр ве те вр сте код нас. Ба ви ла се ли ков ном кри-
ти ком и, пр ва ме ђу Срп ки ња ма, фо то гра фи јом. 
На де жда Пе тро вић би ла је по све ће на и ху ма ни-
тар ним ак тив но сти ма. Би ла је до бро вољ на бол-
ни чар ка у Бал кан ским ра то ви ма (1912–1913) и у 
Пр вом свет ском ра ту. Умр ла је од ти фу са у вој ној 
бол ни ци у Ва ље ву, 3. апри ла 1915. го ди не. 

Бо жић ни са јам књи га

У Деч јем кул тур ном цен тру у Бе о гра ду, по чет-
ком 2016, одр жан је Бо жић ни ми ни-са јам књи га 
Де ца чи та ју. Нај мла ђи по се ти о ци и њи хо ви ро-
ди те љи мо гли су да по гле да ју и иза бе ру нај бо ља 
из да ња до ма ћих из да ва ча. То је би ла при ли ка 
да де ца у пра знич ној ат мос фе ри про ве ду сво је 
сло бод но вре ме, да се срет ну са пи сци ма и да 
уче ству ју у ли те рар ним ра ди о ни ца ма. На ме ра 
ор га ни за то ра сај ма је би ла да по др жи мла ди на-
ра штај у љу ба ви пре ма књи зи, да их под стак не 
да ви ше чи та ју и да се што ви ше дру же са књи-
гом. Сва ко де те ко је је по се ти ло Бо жић ни са јам 
књи га до би ло је на дар бес плат но учла ње ње у 
би бли о те ку Деч јег кул тур ног цен тра.

На гра де Ин сти ту та 
„Иво Ан дрић“
Књи жев ник Вла ди мир Кец ма но вић и ака де-

мик Ма ти ја Бећ ко вић до бит ни ци су пр ве Ве ли ке 
на гра де за књи жев ност Ин сти ту та „Иво Ан дрић“ 
из Ан дрић гра да код Ви ше гра да. Кец ма но вић је 
на гра ду до био за нај бо љи ро ман у 2015. го ди ни 
под на зи вом Оса ма, док је Бећ ко вић на гра ђен 
за укуп но књи жев но ства ра ла штво и књи гу Три 
по е ме. На гра да је до бит ни ци ма уру че на 8. ја ну-
а ра у Ин сти ту ту „Иво Ан дрић“.

Срп ски ре жи сер Емир Ку сту ри ца на ја вио је 
да ће у 2017. го ди ни на гра да Ин сти ту та „Иво 
Ан дрић“ би ти ин тер на ци о на ли зо ва на јер је 
Иво Ан дрић свет ски пи сац. На гра да се са сто ји 
од пла ке те са ли ком но бе лов ца Иве Ан дри ћа и 
нов ча ног де ла.  

Обе ле жен ју би леј 
Би бли о те ке гра да Бе о гра да
Би бли о те ка гра да Бе о гра да, 15. ја ну а ра све ча-

но је обе ле жи ла 85. ро ђен дан уру чи ва њем тра-
ди ци о нал них на гра да. За нај бо ље би бли о те ка ре 
у 2015. го ди ни на гра ду су по де ли ле др Све тла на 
Мир чов и Алек сан дра Ви ћен ти је вић. За нај бо-
љег из да ва ча у про шлој го ди ни жи ри је про-
гла сио „Evro bo ok“. У 2015. го ди ни на под руч ју 
Бе о гра да нај ви ше је чи тан ро ман Ми ше ла Уел-
бе ка „По ко ра ва ње“. Ме ђу из не тим по да ци ма о 
ра ду Би бли о те ке, по себ но су би ли за ни мљи ви 
сле де ћи по да ци: број упи са них чла но ва из но-
си 151.427, број из да тих је ди ни ца – 2.056.548, 
услу ге Би бли о те ке, за јед но са по се та ма ње ним 
про гра ми ма, ко ри сти ло је 1.238.532 по се ти ла ца. 
Сред стви ма Ми ни стар ства за кул ту ру и ин фор-
ми са ње обез бе ђе на је и по себ на ко мо ра за фи-
зич ку за шти ту ко ја под ра зу ме ва кон тро ли са не 
усло ве тем пе ра ту ре и ре ла тив не вла жно сти у 
ко ји ма ће се чу ва ти дра го це но сти Би бли о те ке 
гра да Бе о гра да.

На гра да „Ми лан Ра кић”

Иван ка Ва ња Рад ма но вић и Ми ли сав Ми лен-
ко вић ово го ди шњи су рав но прав ни но си о ци 
књи жев не на гра де „Ми лан Ра кић”. Ова пре сти-
жна на гра да Ми ли са ву Ми лен ко ви ћу при па ла 
је за књи гу „Оди сеј се ни је вра тио”, док је Иван ка 
Ва ња Рад ма но вић на гра ђе на за збир ку по е зи-
је под на зи вом „Рај ски ка вез“. На гра да „Ми лан 
Ра кић“ уста но вље на је још 1938. го ди не у Бе о-
гра ду, на ини ци ја ти ву пе сни ко ве удо ви це Ми-
ли це Ра кић. Јед но вре ме на гра ду је про гла ша вао 

кул тур ни и јав ни по сле ник Ми лан Грол, а од 
ше зде се тих го ди на на гра ду до де љу је Удру же ње 
књи жев ни ка Ср би је. На гра да „Ми лан Ра кић“ до-
де љу је се сва ке го ди не ис кљу чи во чла ну Удру же-
ња књи жев ни ка Ср би је за нај вред ни ју пе снич ку 
књи гу об ја вље ну у прет ход ној го ди ни.

„Из ви и скра Ње го ше ва“ 
Љу бо ми ру Си мо ви ћу
Ака де мик Љу бо мир Си мо вић, драм ски пи сац, 

пе сник, есе ји ста, пе ти је до бит ник пре сти жне 
књи жев не на гра де „Из ви и скра Ње го ше ва“, ко ја 
се до де љу је би је нал но за нај бо љу књи гу, са бра-
на или иза бра на де ла, као и за жи вот но де ло 
об ја вље но на срп ском је зи ку. Све ча но про гла ше-

ње на гра де упри ли че но је на Ве ли кој сце ни На-
род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, 4. фе бру а ра 2016, 
у при су ству ве ли ког бро ја ис так ну тих зва ни ца 
из кул тур ног и јав ног жи во та. У обра зло же њу 
жи ри ја ис ти че се да је Љу бо мир Си мо вић, и као 
драм ски пи сац и као лир ски пе сник, у вр ху не 
са мо са вре ме ног срп ског пе сни штва, већ и свет-
ске књи жев но сти, јер је пла не тар ним успе хом 
сво јих дра ма сте као и ме ђу на род ну афир ма ци-
ју. Жи ри је ра дио у са ста ву: Јо ван Де ић (пред-
сед ник), Иван Не гри шо рац, Ми лу тин Ми ћо вић, 
Ран ко По по вић и Дра ган Ха мо вић.

Дра ган Ве ли кић до бит ник 
НИН-ове на гра де 2015.

Књи жев ник Дра ган Ве-
ли кић је 62.  до бит ник 
НИН-ове на гра де, за ро ман 
„Ислед ник“, у из да њу „Ла гу-
не“. Дра ган Ве ли кић, ко ји је 
до бит ник НИН-ове на гра-
де по дру ги пут, ис та као 
је да је ова на гра да је ди но 
при зна ње ко је знат но про-
ши ру је чи та лач ку пу бли-
ку пи сца и скре ће па жњу 
на прет ход на де ла. Од лу ку 
о до де ли НИН-ове на гра-
де за 2015. до нео је жи ри 
у са ста ву: Бо жо Ко при ви-
ца (пред сед ник), Ми хај ло 
Пан тић, Ја сми на Вр ба вац, 

Та ма ра Кр стић и Зо ран Па у но вић. Пре ма ре-
чи ма про фе со ра Пан ти ћа, на гра ђе ни ро ман је 
„су ге стив но и сло је ви то ис при по ве да на при ча 
о усло вље но сти по је дин ца сло же ним ег зи стен-
ци јал ним окол но сти ма на ко је се не мо же ра-
ци о нал но ути ца ти“. 

Ра ши По по ву на гра да 
„До си теј Об ра до вић“
Књи жев ни ку, пу бли ци сти, глум цу и ду го го ди-

шњем те ле ви зиј ском но ви на ру Ра ши По по ву 21. 
фе бру а ра 2016. го ди не уру че на је на гра да „До-
си теј Об ра до вић“ за жи вот но де ло. У обра зло-
же њу жи ри ја, ко ји је ра дио у са ста ву: Во ји слав 
Је лић (пред сед ник), Слав ко Гор дић, Мар ко Не-
дић, Дра ган Си ме у но вић и Мир ко Ва си ље вић, 
ис так ну то је да „пе да го шки учи нак ства ра лач-
ког и ме диј ског де ла и де ло ва ња Ра ше По по ва 
на До си те је вом тра гу ду хов ног опле ме њи ва ња 
мла дих на ра шта ја на укуп ном срп ском ду хов-
ном про сто ру, укљу чу ју ћи ста ру и но ву ди ја-
спо ру, чи ни га до стој ним До си те је ве на гра де 
за жи вот но де ло“. На гра ду до де љу је За ду жби на 
„До си теј Об ра до вић“ уз по др шку Ми ни стар ства 
кул ту ре и ин фор ми са ња, На род не бан ке Ср би је 
и На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, а са сто ји се 
од пла ке те са ли ком До си те ја Об ра до ви ћа, по-
ве ље и нов ча ног из но са. На Ве ли кој сце ни На-
род ног по зо ри шта у Бе о гра ду на гра ду је уру чио 
пред сед ник Управ ног од бо ра За ду жби не „До си-
теј Об ра до вић“ Ра до мир Пут ник. 

Дан ма тер њег је зи ка

По во дом 21. фе бру а ра, Да на ма тер њег је зи ка, 
ко ји се обе ле жа ва од 1999. го ди не, цен трал на 
про сла ва одр жа на је у Ко ва чи ци. На ску пу су 
го во ри ли ми ни стар кул ту ре Иван Та со вац, шеф 
де ле га ци је ЕУ у Ср би ји Мајкл Да вен порт, ам ба-
са дор ка Сло вач ке у Ср би ји Даг мар Реп че ко ва, 
пред сед ник оп шти не Ко ва чи ца Јан Ху са рик и 
исто ри чар Пре драг Мар ко вић. Том при ли ком, у 
Ко ва чи ци је одр жан и окру гли сто о сло вач ком 
на ив ном сли кар ству као спе ци фич ном еле мен-
ту не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа.

Спо ме ник Бо ри сла ву Пе ки ћу

На Цвет ном тр гу у Бе о гра ду, 2. мар та 2016. го-
ди не, уз при су ство ве ли ког бро ја пред став ни ка 
јав ног и кул тур ног жи во та Ср би је, от кри вен је 
спо ме ник Бо ри сла ву Пе ки ћу – књи жев ни ку, ака-
де ми ку, драм ском пи сцу и филм ском сце на ри-

сти. Ње го ва нај по зна ти ја де ла су „Злат но ру но“, 
„Вре ме чу да“, „Го ди не ко је су по је ли ска кав ци“, 
„Бе сни ло“ и „Хо до ча шће Ар се ни ја Ње го ва на“, 
за ко је је до био НИН-ову на гра ду 1970. го ди не. 
Спо ме ник је де ло ва ја ра Зо ра на Ива но ви ћа, а 
от кри ли су га Алек сан дар Ву чић, пред сед ник 
Вла де Ср би је, и Пе ки ће ва су пру га Љи ља на. 

Спо мен-со ба 
Иси до ре Се ку лић
До 9. мар та 2016. го ди не у Ку ћи кра ља Пе тра 

у Бе о гра ду по се ти о ци су мо гли да по гле да ју со-
бу Иси до ре Се ку лић, ре кон стру и са ну од ства ри 
ко је је књи жев ни ца усме ним те ста мен том за-
ве шта ла Уни вер зи тет ској би бли о те ци „Све то зар 
Мар ко вић“. Би ле су из ло же не ње не лич не ства ри 
– на ме штај, књи ге, сит ни пред ме ти, до ку мен та-
ци ја. У окви ру из ло жбе одр жан је књи жев но-му-
зич ки про грам „Ча јан ка у 5“, с те мом „Срп ска 
кул ту ра у огле да лу Иси до ри ног пу то пи са“.

Че тр де сет пе ти 
Да ни ко ме ди је
Пред ста ва „Ро до љуп ци“ Јо ва на Сте ри је По-

по ви ћа, ре жи ја Ан драш Ур бан, у из во ђе њу На-
род ног по зо ри шта из Бе о гра да, отво ри ла је 20. 
мар та 2016. го ди не 45. По зо ри шни фе сти вал 
нај бо љих ко ме ди о граф ских оства ре ња Ср би је 
– Да не ко ме ди је у Ја го ди ни. Фе сти вал је одр жан 
је под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства кул ту ре 
и ин фор ми са ња и Скуп шти не гра да Ја го ди не. 
Пре по чет ка фе сти ва ла у хо лу Кул тур ног цен-
тра отво ре на је из ло жба Пу ту ју ћа по зо ри шта 
у Ср би ји од дру ге по ло ви не 19. ве ка до 1945. го ди
не, ко ју је при ре дио Му зеј по зо ри шне умет но сти 

Ср би је. Фе сти вал је пра тио и ве о ма са др жа јан 
пра те ћи про грам, у окви ру ко јег је одр жан и ме-
ђу на род ни сим по зи јум под на зи вом Ко ме ди ја 
 наш са вре ме ник, на ко ме су про фе со ри Фа кул-
те та драм ских умет но сти и драм ски пи сци из 
ре ги о на го во ри ли на те му Ко ме ди ја и ко мич но 
и њи хов ути цај на дру штве ну ствар ност за
пад ног Бал ка на. Нај ви ше при зна ње фе сти ва ла, 
на гра ду за жи вот но де ло – „Злат ни ћу ран“ ове 
го ди не до био је глу мац Иван Бе кја рев.

Спо мен-пло ча 
Ру жи ци Со кић
На ини ци ја ти ву Фон да ци је „Ру жи ца Со кић“ 

на Свет ски дан по зо ри шта, 26. мар та 2016. го ди-
не, за ме ник гра до на чел ни ка Бе о гра да Ан дре ја 
Мла де но вић и глу ми ца Ра да Ђу ри чин от кри ли 
су спо мен-пло чу на ку ћи у Крун ској ули ци у 
Бе о гра ду, у ко јој је Ру жи ца Со кић про ве ла ве ћи 
део жи во та. Глу ми ца је умр ла кра јем 2013. у Бе-
о гра ду, а ње на ма тич на по зо ри шна ку ћа био је 
„Ате ље 212“. Ипак, нај ве ће успе хе оства ри ла је 
игра ју ћи глав ну уло гу пе ва чи це у фил му „Кад 
бу дем мр тав и бео“ Жи во ји на Па вло ви ћа и про-

сто ду шне ули чар ке у фил му „Жу та“, Вла ди ми ра 
Та де ја, за ко ју је у Пу ли на гра ђе на „Злат ном аре-
ном“. От кри ва ју ћи пло чу, Ра да Ђу ри чин је ис та-
кла да Бе о град на овај на чин за хва љу је на шој 
ве ли кој глу ми ци за све ра до сти ко је му је сво-
јим рас ко шним та лен том да ри ва ла. 

Из ло жба по све ће на сли ка ру 
Ди ми три ју Авра мо ви ћу
Зна чај ни умет ник срп ског сли кар ства 19. ве ка 

Ди ми три је Авра мо вић пре 170 го ди на осли као 
је у Са бор ној цр кви у Бе о гра ду 18 зид них ком-
по зи ци ја. У Ко на ку кне ги ње Љу би це отво ре на 
је из ло жба по све ће на овом умет ни ку, јед ном од 
нај о бра зо ва ни јих ства ра ла ца оног вре ме на. Жи-
вео је и ства рао у пр вој по ло ви ни 19. ве ка и је-
дан је од пр вих шко ло ва них срп ских сли ка ра на 
Беч кој ака де ми ји, пор тре ти ста, пи сац, за чет ник 
ка ри ка ту ре и ли ков не кри ти ке у Ср би ји. Нај зна-
чај ни ја Ди ми три је ва сли ка је Апо те о за Лу ки ја
на Му шиц ког ко ју је ура дио 1840. го ди не у Бе чу. 

Да ни је би ло Ди ми три је вог та лен та и сли кар ске 
ки чи це, да нас би смо би ли ус кра ће ни за зна ме-
ни те пор тре те Ву ка Ка ра џи ћа, Јо а ки ма Ву ји ћа, 
Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је, До си те ја Об ра-
до ви ћа... У Са бор ној цр кви у Бе о гра ду на осам-
на ест ве ли ких зид них ком по зи ци ја на ла зи се и 
око 50 ико на за ико но стас ко је је пре 170 го ди на 
осли као аутор. Ди ми три је Авра мо вић је био ја ко 
за ин те ре со ван за про у ча ва ње срп ског сред њо-
ве ков ног на сле ђа, па сто га пу ту је на Све ту Го ру, 
ис тра жу је срп ске сред њо ве ков не спо ме ни ке и по 
по врат ку у Ср би ју об ја вљу је две књи ге. Ко ли ко 
су ова де ла би ла зна чај на, као и ње гов ис тра жи-
вач ки рад на Све тој Го ри, све до чи и чи ње ни ца 
да га је Дру штво срп ске сло ве сно сти иза бра ло 
за свог до пи сног чла на 1847. Авра мо вић је жи-
вео у до ба Ми ло ша и Ми хај ла Обре но ви ћа. Ср-
бин, ро ђен 1815. у Шај ка шу, по ред Ти те ла, умро 
је 1855. у Но вом Са ду. Жи вео је крат ко, са мо 40 
го ди на, али је оста вио ве ли ка де ла. 

Ну ши ће ва на гра да 
Ми ри Ба њац
Ну ши ће ва на гра да за жи вот но де ло глум цу ко-

ми ча ру ове го ди не при па ла је ис так ну тој срп ској 
глу ми ци Ми ри Ба њац. При зна ње јој је уру че но 
на 33. „Ну ши ће вим да ни ма“ у Сме де ре ву. Ову од-
лу ку јед но гла сно је до нео жи ри, у са ста ву: Све-
тла на Бој ко вић (пред се да ва ју ћа) и чла но ви др 
Дра га на Чо лић Бе ља нов ски и Све то зар Ра па јић. 
Та ко ђе, жи ри је од лу чио да Ну ши ће ва на гра да 
за ре ви та ли за ци ју драм ске кла си ке на те а тар-
ским сце на ма у зе мљи и ино стран ству ове го-
ди не при пад не ре ди тељ ки Ми ли ци Краљ. Ова 
на гра да до де љу је се од 2014. го ди не, а до са да-
шњи ла у ре а ти би ли су ре ди те љи Егон Са вин и 
Југ Ра ди во је вић. У пла ну је да Фе сти вал ура ди и 
мо но гра фи ју о жи во ту и де лу Ми ре Ба њац, јед не 
од нај плод ни јих и нај по пу лар ни јих глу ми ца на 
овом про сто ру. Ме сец април у Сме де ре ву, тра ди-
ци о нал но, већ ду же од три де це ни је по све ћен је 
је дин стве ном по зо ри шном фе сти ва лу у Ср би ји, 
у сла ву јед ног од нај ве ћих срп ских ко ме ди о гра-
фа – Бра ни сла ва Ну ши ћа, ко ји је де тињ ство и 
мла дост про вео баш у овом гра ду на Ду на ву. 

Да ни Бе о гра да

Пет на е сту град ску ма ни фе ста ци ју Да ни Бе о
гра да, ко ја је тра ја ла од 16. до 19. апри ла, обе-
ле жи ло је че тр де се так кул тур но-умет нич ких и 
дру гих до га ђа ја на ме ње них свим ге не ра ци ја ма. 
Под сло га ном Под сја јем исто ри је ре а ли зо ван 
је бо гат про грам: из ло жбе, кон цер ти, фе сти вал 
пр вих фил мо ва сни мље них у глав ном гра ду, по-
се те исто риј ски зна чај ним ме сти ма Бе о гра да. 
У Скуп шти ни гра да отво ре на је из ло жба На ше 
бла го, на ко јој је би ло из ло же но осам умет нич-
ких де ла из бе о град ских му зе ја и ле га та, ме-
ђу ко ји ма су пр ва књи га штам па на у Бе о гра ду 
1552. го ди не Бе о град ско Че тво ро је ван ђе ље, сли-
ка На де жде Пе тро вић Је вреј ска Ма ла и пор трет 
На та ли је Обре но вић. У Кнез Ми хај ло вој ули ци 
ор га ни зо ван је кон церт раз ли чи тих жан ро ва, на 
Цвет ном тр гу при ре ђе на је књи жев на три би на 
Пе сме о Бе о гра ду, обе ле же но је 400 го ди на од 
смр ти Ви ље ма Шек спи ра и одр жан џез кон церт. 
За ин те ре со ва ни су мо гли да по се те Му зеј ауто-
мо би ла, Ба њич ки ло гор, Ста ро сај ми ште, Ве ли ки 
ба рут ни ма га цин на Ка ле мег да ну, Му зеј Ни ко ле 
Те сле, Сав ску про ме на ду и фе сти вал Деч је Бе-
о град ско про ле ће. Да ни Бе о гра да се одр жа ва ју 
од 16. до 19. апри ла због два ва жна до га ђа ја у 
исто ри ји гра да – 16. апри ла 878. го ди не ка да је 
у пи сму па пе Јо ва на VI II пр ви пут по ме ну то име 
Бе о гра да, и 19. апри ла 1867. го ди не ка да је кнез 
Ми ха и ло Обре но вић од Тур ске до био кљу че ве 
гра да, а Бе о град по но во по стао срп ски град.

Ма на ко ва ку ћа

Је дан од нај ста ри јих обје ка та ста ро бал кан ске 
ар хи тек ту ре у Ср би ји из пр ве по ло ви не 19. ве ка, 
Ма на ко ва ку ћа, ком плет но је са ни ра на, ре ви та-
ли зо ва на и с но вим уре ђе ним ам би јен тал ним 
окру же њем, по сле пу них пет де це ни ја од по след-
њег кон зер ва тор ског трет ма на, по но во је отво ре на 
за пу бли ку. У овом вред ном спо ме ни ку кул ту ре, 
као де лу Ет но граф ског му зе ја, сме ште на је нај ве-
ћа ет но граф ска спо мен-збир ка у Ср би ји.

Отво ре на је и пот пу но об но вље на кон зер ви-
ра на стал на из ло жба „На род не но шње и на кит 
цен трал но бал кан ског под руч ја из 19. и пр вих 
де це ни ја 20. ве ка“, ауто ра Ја сне Бје ла ди но вић 
Јер гић, ко ја об у хва та 500 по је ди нач них пред-
ме та, као и пра те ћа по став ка „Је зик као за пис 
кул ту ре“, по све ће на пред ста вља њу ру ко пи сне 
за о став шти не Цр ни ло ви ћа. Збир ка Хри сти фо ра 
Цр ни ло ви ћа са др жи 2.600 пред ме та ве ли ке кул-
тур не вред но сти, 1.617 не га тив пло ча обје ка та 
сни мље них на те ре ну и ви ше од 22.000 ли сто ва 
ру ко пи сне гра ђе, као и при руч ну би бли о те ку са 
ви ше од 700 књи га и ча со пи са.

 При ре ди ла Ка та ри на Г. СА ВИЋ

КУЛТУРНИ МОЗАИК

Жи ри за до де лу на гра де

Иван Бе кја рев
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У
вод ну сту ди ју књи ге Од Ца ри гра
да до Бу ди ма (Академска књига, 
Нови Сад, 2014) чи ни рад о Ца-
ри гра ду у срп ском усме ном пе-
сни штву, као по ла зи шту за ин-

спи ра ти ван на слов чи та вој књи зи. Пи шу ћи 
о исто риј ском зна ча ју Ца ри гра да као пра-
во слав не пре сто ни це и ње го вом ре флек су у 
усме ном пам ће њу бал кан ских на ро да, ба ве-
ћи се се ман тич ким зна че њем ње го вих мор-
фе ма („цар“ и „град“), аутор ка по ка зу је на ко ји 
је на чин у све сти на ро да овај ва жан то по ним 
тран спо но ван у усме но ка зи ва ње. Ца ри град 
је по стао сво је вр сни то пос „чак се пе снич ки 
ино ви ра ју ћи у све сло же ни јим и бо га ти јим 
зна че њи ма, пре све га као мит ски Цен тар све-
та, да би у фол клор ној све сти срп ског на ро да 
пре ра стао и у по ет ску ме та фо ру, сим бол пр-
вог ре да, че сто хро но топ че жње за не ком вр-
стом из гу бље ног (пра во слав ног) уто чи шта“. 
Аутор ка са гле да ва не ко ли ко аспе ка та Ца ри-
гра да у срп ској на род ној по е зи ји: као ме сто 
зби ва ња у пе снич кој функ ци ји („бе ли град“) 
, као има ги нар ни град или пе снич ки украс у 
уло зи стил ских фи гу ра, ме та фо ра, и Ца ри град 
као ствар ни град, нај че шће у еп ским пе сма-
ма, као ме сто ода кле до ла зе све ва жне ве сти, 
свад бе не по вор ке, вој ни по хо ди и др. Ис тра-
жи ва ња су за сно ва на на кор пу су од нај ста-
ри јих за пи са из Ер лан ген ског ру ко пи са, пре ко 
лир ских и лир ско-еп ских пе са ма из број них 
из во ра од Ву ка до са ку пља ча 19. ве ка, као и 
на кор пу су еп ских на род них пе са ма (из Ву ко-
ве за о став шти не и бу гар шти ца).
У сту ди ји „Ма три јар хал ни об ред ни пре жи ци 

у на шим на род ним ба ла да ма“, аутор ка отва ра 
про блем жен ског на че ла ко ји са гле да ва из ви зу-
ре Ла зе Ко сти ћа, А. Ве се лов ског, Ву ка Ка ра џи ћа, 
а ко је као ар хе тип ски обра зац по и ма ња Ве ли-
ке мај ке у тра го ви ма на ла зи мо у ми то ло шким 
лир ско-еп ским пе сма ма. Аутор ка по дроб но ана-
ли зи ра жен ско на че ло у свад бе ном об ре ду као 
об ре ду пре ла за у брач ној ини ци ја ци ји где до-
ми нант но ме сто за у зи ма не ве ста. У де ло кру гу 
об ре да пре ла за по себ но ме сто за у зи ма ју мај ка 
и се стра, чи је функ ци је у пе сми аутор ка по дроб-
но ана ли зи ра. У дру гом ра ду „Жен ско на че ло у 
срп ској лир ској усме ној по е зи ји“ аутор ка по сма-
тра лир ске пе сме из по зи ци је „жен ског“ пе ва ња 
и пам ће ња, у ко јем су са чу ва не ста ре пред ста ве 
о бо жан стви ма, вла да ви ни жен ског прин ци па 

ко ји је био у функ ци ји оп стан ка људ ске за јед ни-
це и ко ји је пре ко об ред них рад њи обез бе ђи вао 
на кло ност ви ших си ла.

У ра ду „Мо тив зми је мла до же ње у срп ској 
усме ној по е зи ји и у про зи“ аутор ка се ба ви јед-
ним од нај про дук тив ни јих мо ти ва у срп ској на-
род ној књи жев но сти. Ком па ра тив ном ана ли зом 
Ву ко вих за пи са и дру гих ва ри ја на та, аутор ка по-
ка зу је бо гат ство ва ри јант них ре ше ња и сло же-

ност сим бо ла зми је у мно гим кул ту ра ма. У свим 
ана ли зи ра ним за пи си ма мо ти ва зми ја мла до-
же ња аутор ка при ме ћу је да је пе сма ис пе ва на 
пре ма по е тич ким за ко ни то сти ма ба ла де. 

Сла ви ца Га ро ња се у сво јој књи зи ба ви и усме-
ним ства ра ла штвом Вој не кра ји не, као при ло-
гом те о ри ји фор му ла тив но сти. У овој сту ди ји 
аутор ка се ба ви гра ђом ко ја „при ка зу је суп тил-
не про це се жи во та и оп сто ја ва ња срп ске усме не 
пе сме на овом про сто ру“, ука зу је на спе ци фич-
ност овог под не бља јер „са ње /Гра ни це/ по ти-
че и је дан од нај ста ри јих по зна тих збор ни ка 
де се те рач ке усме не пе сме, Ер лан ген ски ру ко
пис“. Аутор ка се ба ви си сте ма ти за ци јом ове 
гра ђе на осно ву ме трич ког обра сца, пре ма по-
зи ци ји у тек сту, у жан ров ској и ме ђу жан ров ској 
функ ци ји, као и у ди ја хро ниј ској и син хро ниј-
ској пер спек ти ви. Ба ве ћи се про бле мом увод-
них осме рач ких и де се те рач ких фор му ла као и 
фи нал ним фор му ла ма ба ла да, аутор ка при ме-
ћу је да је Вој на гра ни ца би ла под руч је укр шта-

ња ра зних ути ца ја ко ји су се ре флек то ва ли на 
усме ну гра ђу, где су се фор му ле ком би но ва ле 
уну тар раз ли чи тих мо ти ва и жан ро ва. Аутор ка 
кон ста ту је да је Вој на гра ни ца „из у зет но плод-
но тле ра зно вр сних и пло до но сних пе снич ких 
укр шта ја у усме ној тра ди ци ји срп ског на ро да 
на Бал кан ком по лу о стр ву“.

У дру гом де лу књи ге, Сла ви ца Га ро ња се ба ви 
тран спо зи ци јом усме ног на сле ђа у умет нич ки 
текст, по чев ши од ро ма на Хај дук Стан ко, Јан ка 
Ве се ли но ви ћа, по ка зу ју ћи „сра слост са усме ном 
ма три цом и умет нич ком об ра дом фол клор них 
мо ти ва, а ко ја до ла зи у ред оних ба зич них вред-
но сти сва ке на ци о нал не књи жев но сти и кул ту-
ре, где је, као ни у јед ном при ме ру пре ни по сле, 
до шло до ак ти ви ра ња сво је вр сне ’де ло твор но сти 
тра ди ци је’, ко ја с об зи ром на на ше вре ме, као да 
по но во до би ја на зна ча ју“. 

У сле де ћем ра ду аутор ка се ба ви днев ни ком 
Гер хар да Ге зе ма на, Са срп ском вој ском кроз Ал
ба ни ју 1915. Ба ве ћи се по дроб но ана ли зом Ге-
зе ма но вог днев ни ка као сво је вр сним „тра гом 

на ци о нал ног епа“, од но сно кроз Ге зе ма но во до-
бро вољ но по вла че ње са срп ском вој ском и на ро-
дом, да би ужи во ви део ка ко исто риј ске пре де ле 
опе ва не у срп ској еп ској пе сми, та ко и по но во 
ак ти ви ра ну еп ску ма три цу у нај ве ћој ег зи стен-
ци јал ној на ци о нал ној кри зи 1915, овај рад бу ди 
чи та о цу же љу да за ро ни у свет Ге зе ма но ве про-
зе, ко ја је сли ка јед ног дра ма тич ног тре нут ка у 
срп ској исто ри ји, по себ но из раз ло га што до ла-
зи из пе ра стран ца и на уч ни ка сла ви сте, ко ји је 
по зна вао срп ску тра ди ци ју и бо гат ство усме ног 
ка зи ва ња, и ко ји ће да ти не мер љив до при нос 
ње ном про у ча ва њу.

Те ма кри во тво ре ња на род не по е зи је и ба вље-
ње овим про бле мом у срп ској на род ној књи-
жев но сти ко ју је за по чео Во ји слав Јо ва но вић 
Ма рам бо, у књи зи Сла ви це Га ро ње Ра до ва нац је 
по себ но по дроб но са гле да на. Јо ва но ви ћев увид 
у ми сти фи ка ци је и на кнад не ин тер вен ци је је-
су по ја ва ко ја је би ла при сут на у не ким еп ским 
збир ка ма 19. ве ка, на гла ша ва аутор ка, али пра-

ви кри тич ку дис тан цу и на во ди да је Јо ва но вић 
по не кад па у шал но про це њи вао као ми сти фи-
ка то ре са ку пља че са ши ро ких про сто ра срп ског 
усме ног пе ва ња ко ји ма Вук ни ка да ни је про шао 
(Вој не кра ји не, Бо сне и Хер це го ви не) и њи хо ве 
ру ко пи се из Ет но граф ске збир ке СА НУ. Ти ме је 
чи нио „на ро чи то да ле ко се жну ште ту ре цеп ци-
ји усме не тра ди ци је са ових про сто ра“, али и до 
да нас ва ља но не про у че не и нео бја вље не Ет но-
граф ске збир ке у це ли ни. 

Т
ран спо зи ци ју усме ног на сле ђа 
аутор ка пра ти и у кон тек сту са-
вре ме не књи жев но сти. Та ко по-
ка зу је на ко ји на чин усме на ма-
три ца функ ци о ни ше у Те ста мен

ту Ви до са ва Сте ва но ви ћа, ко ји на мит ској 
ма три ци при по ве да ња, ак ти ви ра њем ар хе-
тип ских обра за ца, али и са мог не по сред ног 
на ци о нал но-исто риј ског ис ку ства, ожи вља-
ва нај ду бље сло је ве мит ског. Ана ли зом овог 
ро ма на, аутор ка уоча ва ис пи си ва ње исто ри-
је срп ског на ро да на мит ској ма три ци „ко је се 
ба зи ра на ци клич ном, кру жном то ку вре ме на, 
као и на би нар ном од но су: све тло-та ма, мир-
рат, сво је-ту ђе, не бо-зе мља, зе мља-под зе мље, 
ја ва-сан, жи вот-смрт, са по себ ним освр том на 
сим бо ле ко ња, же не, зми је, све тог др ве та и све-
те шу ме и сл.

Аутор ка се на кра ју освр ће још јед ном на 
Јан ка Ве се ли но ви ћа, овог пу та као са ку пља ча 
збир ке Сев да лин ке (1895), са „сво је вр сним лич-
ним до жи вља јем на род не пе сме“ и суп тил ним 
на гла ском при та је ног еро са, ис ти чу ћи да је ова 
збир ка на ста ла го то во „за лич ну упо тре бу“, та-
ко да има обе леж је аутор ске збир ке. За вр шни 
рад „На род на књи жев ност у срп ском дру штву 
на по чет ку 21. ве ка“ у опо зит ном по ре ђе њу, 
шта је не кад вас пит но зна чи ла на род на књи-
жев ност у жи во ту три нај ве ћа срп ска на уч ни-
ка свет ског гла са (Те сла–Пу пин–Ми лан ко вић), 
као и кроз пло до но сан есеј Бран ка Ла за ре ви ћа 
„Три нај ве ће ју го сло вен ске вред но сти“, су прот-
ста вља им са вре ме но ста ње усме не књи жев но-
сти и ње на ту ма че ња, кроз так са тив но из де ље не 
пред ме те ис тра жи ва ња (школ ске про гра ме, за-
сту пље ност у јав но сти, сво је вр сно кри во тво ре-
ње у но вим из да њи ма на род них бај ки, нај зад 
и по ли тич ки ути цај на су зби ја ње на ци о нал-
не тра ди ци је и по себ но на род не пе сме, ње ним 
ети ке ти ра њем као „суб вер зив не“) да ју ћи су мор-
ну оце ну и за кљу чак о бу дућ но сти ове не кад ду-
хов не и исто риј ске осе на ци о нал не и ду хов не 
ег зи стен ци је.

Књи га Од Ца ри гра да до Бу ди ма, на осно ву 
иза бра них те ма, по зна ва ња по е ти ке на род не 
књи жев но сти и ње не тран спо зи ци је у умет-
нич ки текст, по дроб них ана ли за, ко ри шће њем 
аде кват не ли те ра ту ре и на да све спе ци фич ног, 
кре а тив ног при сту па књи жев ним про бле ми ма, 
по ну ди ла је шти во ко је ће сва ка ко, да ти нов до-
при нос из у ча ва њу срп ског усме ног на сле ђа. 

 Ва лен ти на ПИ ТУ ЛИЋ

Све своје имање Леса 
Живковић завештао је 
1970. године Основној школи 
„Карађорђе“ у Тополи. Фондом 
„Леса и Деса Живковић“ 
данас управља Одбор од пет 
чланова, школски одбор 
и директор школе

Г
о ди на ма, ко је су се про те-
гле на де це ни је, То пол ци су, 
по сле Дру гог свет ског ра та, 
сва ко пред ве че ис пред згра-
де бр. 18 у са да шњој ули ци 

Бу ле вар кра ља Алек сан дра мо гли да 
гле да ју сво је вр стан ри ту ал. Ста ри тр го-
вац Ле са Жив ко вић и ње го ва же на Де-
са из но си ли су сто ли це ис пред, не кад 
њи хо ве, рад ње, и па жљи во се на њих 
сме шта ли. По не кад су им при ја те љи 
до ла зи ли у по се ту па су ле по об у че ни, 
бла гих ли ца, ти хо раз го ва ра ли из ме ђу 
се бе и са по зна ни ци ма или са мо гле-
да ли шта се де ша ва на ули ци.

О то ме све до чи и аутор овог тек ста. Чи-
ни ло се као да је за њих вре ме ста ло још 
дав не 1931. го ди не ка да су у на по ну сна-
ге по ди гли ову ле пу и ве ли ку по ро дич ну 
ку ћу са два ду ћа на у при зе мљу и ста ном 
на спра ту. Ту се на ла зи ло и сто ва ри ште 
гра ђе вин ског ма те ри ја ла, а за тим ма га за, 
су ша ра за во ће и ме со, фу ру на, ра ди о ни-
це, ле да ра, по друм за маст и пи ће, пек ме-
за ра и пе че ња ра. На има њу ван То по ле 
га ји ли су круп ну и сит ну сто ку. Жи вот им 
је про те као у ра ду, бор би за оп ста нак и 
стал ним по че ци ма но вих по сло ва.

Алек сан дар Ле са Жив ко вић ро ђен је у 
Жа ба ри ма, не да ле ко од То по ле, 1889. го-

ди не. У Жа ба ри ма је за вр шио са мо пр-
ви раз ред основ не шко ле, а он да га је 
стриц, по зна ти тр го вац из То по ле Ми ли-
во је Жив ко вић до вео код се бе у рад њу да 
иде у шко лу и да код ње га учи тр го вач ки 
за нат. Стриц је био ве о ма строг те се Ле-
са пре ба цио у рад њу фир ме Бра ћа Ма
ној ло вић, где је по стао кал фа по моћ ник. 
При ча ло се да је Ле са био та ко убе дљив 
и успе шан при про да ји ро бе да га је га-
зда по себ но од ре ђи вао да по слу је са нео-
д луч ним куп ци ма. Код Ма ној ло ви ћа је 
Ле са остао шест го ди на, а он да је 1910. 
го ди не кре нуо у са мо ста лан по сао. По сле 
не ко ли ко го ди на мо рао је да оде у сте-
чај. Ме ђу тим, из био је Пр ви свет ски рат и 
Ле са се на шао у Кра гу јев цу 1914. го ди не 
где је вој ску снаб де вао ду ва ном. Убр зо је 

по ста вљен за ко ме са ра вој не ку хи ње. Са 
ку хи њом се по сле сло ма 1915. по вла чио 
све до Ска дра, а ода тле се, пре ко Ко то-
ра, До бо ја и Бе о гра да, по сле мно го му ка 
вра тио у Жа ба ре. У Жа ба ри ма се до кра ја 
ра та ба вио зе мљо рад њом, уз по вре ме на 
бе жа ња пред аустро у гар ским оку па то ри-
ма и са кри ва ња по Бо ка њи.

Кад се рат за вр шио Ле са по но во по кре-
ће соп стве ну тр го ви ну на ве ли ко. Убр зо 
се оже нио 1920. го ди не сво јом ком ши ком 
из Жа ба ра Де сом Ђор ђе вић. Ве о ма су до-
бро на пре до ва ли у по слу. Био је це њен 
као је дан од нај спо соб ни јих и нај ја чих 
тр го ва ца у око ли ни. Дру ги свет ски рат за-
у ста вио је овај по лет. Ство ре на је со ци ја-
ли стич ка Ју го сла ви ја.

Но ви усло ви жи во та и уки да ње при-
ват не тр го ви не ни су из ба ци ли Ле су из 
ње го вог по слов ног при сту па. Он је у дру-
штве ном пред у зе ћу, у про сто ри ја ма ње го-
ве бив ше рад ње, ра дио као да ра ди за се бе. 
У ње го вој ма га зи су се од мах по сле ра та, 
уз ан га жо ва ње де се ти на љу ди па и де це, 
ку ца ле гај би це за от куп во ћа. Ле са је увек 
био ту да ука же на по тре бу ква ли тет ног 
ра да и да од ба ци сва ки лош про из вод.

Го ди не 1969. умр ла је Де са. Остав ши 
сам Ле са је од лу чио да осну је за ду жби ну. 
Ни су га у од лу ци оме ли при ме ри оста лих 
то пол ских за ду жби на, ко је су све до јед не 
би ле уки ну те, а њи хо ви фон до ви уга ше-
ни. Го ди ну да на ка сни је 1970. за ве штао је 
све сво је има ње Основ ној шко ли Ка ра ђор
ђе у То по ли. Фон дом Ле са и Де са Жив ко
вић да нас упра вља Од бор од пет чла но ва, 
школ ски од бор и ди рек тор шко ле.

Ле са Жив ко вић умро је 1987. го ди не. 
На ње го вој ку ћи, са да за ду жби ни, сто ји 
мер мер на пло ча, ко ја сво јим је два ви-
дљи вим сло ви ма оба ве шта ва про ла зни ке 
о до бро чин ству ти хог, а енер гич ног чо ве-
ка Алек сан дра Ле се Жив ко ви ћа.

 Ду шан Д. АЛЕМ ПИ ЈЕ ВИЋ

З
а жи во та Ђор ђе вог, 
Је ле на се ни је ме-
ша ла ни у по ли ти-
ку ни и др жа ву, не го 
је увек гле да ла сво га 

му жа и сво ју ку ћу, па зи ла де цу 
и за њих жи ве ла. Вест о Ка ра-
ђор ђе вој смр ти за те кла је у Ру-
си ји, где је већ не ко вре ме са 
де цом жи ве ла. По што је кће ри 
уда ла, са си но ви ма Алек сом и 
Алек сан дром и њи хо вим же на-
ма и де цом, жи ве ла је за јед но. 

По сле смр ти ста ри јег си на 
Алек се и ње го ве же не Ру ски ње 
Ма ри је, остао јој је унук Ђор ђе, 
да га га ји и вас пи та ва. По же ле-
ла је да се вра ти у Ср би ју, али јој 
кум, књаз Ми лош лич но за бра-
ни. До ду ше, Пор та је још ра ни је 
до не ла од лу ку да се чла но ви ма 
Ка ра ђор ђе ве по ро ди це за бра њу-
је по вра так у Ср би ју. На ста ни се 
та ко у Ру му ни ји, где су је по се-
ћи ва ли ро ђа ци Ка ра ђор ђе вих 
уста ни ка. У ње ном до му ко ва ли 
су за ве ре нич ке пла но ве про тив 
кне за Ми ло ша, али се у то ни-
су ме ша ли ни она ни син. Он да 
се Је ле на са по ро ди цом поч не 
при бли жа ва ти Ср би ји, али опет 
мо ра де по да ље од Бе о гра да. Од-
се че на гла ва во жда Ка ра ђор ђа 
би ла је из ме ђу њих. 

У вре ме ка да су се на пре сто-
лу сме њи ва ли чла но ви ди на-
сти је Обре но вић, пр во Ми лан 
па Ми ха и ло, у на ро ду про ђе глас 
да Ка ра ђор ђе има свог си на на-
след ни ка и да је вре ме да се гре-
шке бар ма ло ис пра ве. Ако не ће 
они, Алек сан дар хо ће. Осе ти ла је 
и Је ле на да је куц нуо час, па је 

са по ро ди цом по шла пут Ср би-
је. У кон ту ма цу на Ду на ву је за-
др жа ше, али да ље од Не го ти на 
ни је мо гла. Алек сан дар мо ра де 
још да ље од Ср би је, у Ви дин. Ова 
од лу ка на и ђе на не за до вољ ство 
у на ро ду. Го во ри ли су љу ди: 

– Не прав да је то да и по сле то-
ли ко го ди на удо ви ца и по том ци 
Ка ра ђор ђе ви лу та ју пу те ви ма 
окол них др жа ва, да стран ству ју 
и да се по ту ца ју! 

– Ко ли ко ће још ду го? – пи тао 
се на род. 

Во де ћи ра чу на о рас по ло же њу 
у на ро ду, и Пор та и Обре но ви ћи 
ски ну ли су за бра ну, па та ко Је-
ле на са уну ком Ђор ђем до ђе 
пр ва у Бе о град, а не што ка сни-
је  и син Алек сан дар са су пру-
гом Пер си дом, ина че кћер ком 
Је вре ма Не на до ви ћа и уну ком 
Мла де на Ми ло ва но ви ћа, и њи-
хо вом де цом. Узму ку ћу у на јам, 
а ка сни је и ку пе. По сле зва нич-
них по се та пред став ни ка вла де, 
цр кве и кон зу ла та, Је ле ну је че-
сто у ње ном до му  по се ћи ва ла и 
ку ма, кне ги ња Љу би ца, а кнез 
Ми ха и ло је Алек сан дра узео за 
свог ађу тан та, да ју ћи му чин по-
руч ни ка. 

Јед ног зим ског да на умр ла је 
у Бе о гра ду Је ле на, не до че кав-
ши да на пре сто лу ви ди си на 
Алек сан дра, ко ји ће об но ви ти на 
си лу пре ки ну ту ди на сти ју Ка ра-
ђор ђе вић. По што су је опо ја ли у 
Бе о гра ду, са хра ни ше је у То по-
ли, по ред оно га ко га је чи та вог 
жи во та са мо во ле ла. ЈЕ ЛЕ НИН и 
КА РА ЂОР ЂЕВ ГРОБ и да нас све-
до че о веч ној љу ба ви.

 Бран ка РА ДО ВА НО ВИЋ

ИЗ НАРОДНОГ КАЗИВАЊА

Јеленин гроб

ТОПОЛСКИ ЗАДУЖБИНАР

Александар Леса Живковић

Ку ћа Ле се Жив ко ви ћа у То по ли

Допринос науци о усменој књижевности
Књига „Од Цариграда до Будима“ Славицe Гароњe Радованац, 
на основу изабраних тема, познавања поетике народне 
књижевности и њене транспозиције у уметнички текст, 
подробних анализа, коришћењем адекватне литературе 
и надасве специфичног, креативног приступа књижевним 
проблемима, понудила је штиво које ће свакако дати нов 
допринос изучавању српског усменог наслеђа

Књи га „Од Ца ри гра да до Бу ди ма“ пред ста вље на је и на Три би ни Ву ко ве за ду жби не 
20. мар та 2015. го ди не. О књи зи су го во ри ли Ми о драг Ма тиц ки, Ду шан Ива нић, 
Је лен ка Пан ду ре вић, Бо ра Ба бић и аутор ка
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БАВАНИШТЕ

Дечји сабор „Дани 
ћирилице 2016“

У го ди ни ка да Ба ва ни ште, ве ли ко 
се ло из ме ђу Пан че ва и Ко ви на, обе-
ле жа ва 250 го ди на по сто ја ња, одр-
жан је пет на е сти Деч ји са бор „Да ни 
ћи ри ли це“. Са бор је по чео у су бо ту, 21. 
ма ја 2016. го ди не све ча ном до де лом 
на гра да нај у спе шни јим уче сни ци ма 
исто и ме ног кон кур са, а по кре нут је са 
же љом да до при не се очу ва њу срп ске 
кул тур не ба шти не, је зи ка и пи сма, пе-
сме и игре, ста рих за на та, оби ча ја и 
пра во слав не ве ре. 

Око сни цу Са бо ра, као и до са да, чи-
нио је кон курс за нај бо љи ли те рар ни 
рад, нај леп ши ка ли граф ски рад, ини-
ци јал, вез и из ра ду лут ке у на род ној 
но шњи. Те ма кон кур са ме ња ла се из 
го ди не у го ди ну: Ве ра, На да и Љу бав, 
Срб, Ми ло ср ђе, До бро та, Ко лев ка, Част, 
Брат, Мо сто ви, Бу ди мо љу ди, Све ти ња, 
Да се ја пи там..., Са чу вај мо ћи ри ли цу, 
Ни кад не за бо ра ви...

На кон курс за нај бо љи ли те рар ни и 
нај леп ши ли ков ни рад, ко ји је Ми ни-
стар ство про све те увр сти ло у Ка лен-
дар ре пу блич ких смо три, ове го ди не 
се ода зва ло 4.466 уче сни ка из 370 
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, Сло ве ни је, Ру ске фе де ра ци је, 
Грч ке, Швај цар ске, Ита ли је, Ру му ни је, 
Че шке, Фран цу ске, Ен гле ске, Не мач ке, 
Нор ве шке, Аустра ли је, Ју жне Афри ке, 
Аме ри ке. 

Жи ри у са ста ву: др Ми о драг Ма тиц-
ки, др Рај ка Уљ ман ски, Ми ле на До рић 
и Љи ља на Си мић, за ли те рар не ра до-
ве, и проф. др Су за на По лић, Вил ма 
Ни шка но вић и проф. Дра ган Бо снић, 
за ли ков не ра до ве, до де лио је 109 на-
гра да и 23 по хва ле.

На гра ђе не и по хва ље не уче ни ке по-
здра ви ли су ака де мик Ви дој ко Јо вић, 
по ча сни пред сед ник Са бо ра, пред сед-
ни ци жи ри ја др Ми о драг Ма тиц ки и др 
Су за на По лић и пе сни ци за децу Сло бо-
дан Ста ни шић и Мо шо Ода ло вић.

То ком Са бо ра одр жа на је из ло жба 
нај леп ших ли ков них ра до ва и ма ле 
ра ди о ни це ке ра ми ке, пле те ња цвет-
них ве на ца, ста рих деч јих ига ра и 
срп ског ко ла. 

Чла но ви КУД „Аца Об ра до вић“, ко је 
та ко ђе бе ле жи ју би леј 40 го ди на не-
пре кид ног по сто ја ња, при ка за ли су 
сплет ига ра из Ср би је.

Ве ли ку па жњу и ра дост де це иза-
зва ло је так ми че ње за нај у ку сни ји ко-
лач, а по бед ник је и ове го ди не Ак тив 
же на „Ду га“ из Ба ва ни шта.

Окру гли сто на те му срп ске ћи-
ри ли це во дио је Дра го љуб Зби љић, 
пред сед ник Удру же ња „Ћи ри ли ца“ 
из Но вог Са да. 

Ор га ни за тор је сва ком уче сни ку 
кон кур са из да ле ких зе ма ља до де-
лио за хвал ни цу.

Са бор је одр жан под по кро ви тељ-
ством Ми ни стар ства про све те и оп-
шти не Ко вин, уз ме диј ску по др шку 
еми си је РТС-а „Жи ки на ша ре ни ца“. 

Ве ра СЕ КУ ЛИЋ

НИШ

Са др жа јан 
и кон ти ну и ран 

рад огран ка

Рад Огран ка Ву ко ве за ду жби не у 
Ни шу, са да са на зи вом Дру штво за 
не го ва ње ду хов них вред но сти „Вук 
Ка ра џић“, у кон ти ну и те ту тра је 15 го-
ди на. Др же ћи се про грам ских на че ла, 
усво је них на са мом по чет ку, ак тив но-
сти су се од ви ја ле пре ма по тре ба ма и 
мо гућ но сти ма, али увек са пот пу ном 
и успе шном ре а ли за ци јом ва жни јих 
про је ка та. Та ко је и ове, 2016. го ди-
не пр ви озби љан и при о ри те тан по-
сао био ор га ни зо ва ње Све то сав ског 
кон кур са за сред њо школ це. Би ле су 
пред ло же не две те ме: За гле дан у на
сле ђе срп ског ду хов ног бла га, ка ле мим 

бла го род но др во (Из бор из го ди шњи-
ца Све ти Са ва, Јо ван Сте ри ја По по вић, 
Ми лан Ра кић, Алек сан дар По по вић 
и дру ги.) и Свет је по зор ни ца на ко јој 
сва ко игра сво ју уло гу – Шек спир. 

Уче ни ци су се ода зва ли у ве ли ком 
бро ју, а ра до ви су при сти гли из Пи ро-
та, Ло зни це, из Гра ди шке, Ре пу бли ка 
Срп ска. Из Ни ша је до шло нај ви ше ра-
до ва, а по себ но из Гим на зи је „Све то-
зар Мар ко вић“.

Ко ми си ја, у са ста ву: Све тла на Ме-
дар, пред сед ни ца, Би ља на Ста но је-
вић и Је фи ми ја Ко цић, из дво ји ла је 
рад-есеј Ми лу ти на Ћи ри ћа, уче ни ка 
III раз ре да Гим на зи је „Све то зар Мар-
ко вић“ у Ни шу (мен тор Не вен ка Бо жо-
вић, проф.), с об ра ђе ном те мом „Свет 
је по зор ни ца на ко јој сва ко игра сво ју 
уло гу“. По ред дру гих име на, на во ди-
мо и име Не ве не Пе тро вић, уче ни це 
II раз ре да, ко ја је у пе сми „Све ти Са ва“ 
да ла сво је ту ма че ње не про ла зне вред-
но сти на шег пр вог про све ти те ља на 
свим по љи ма. Ко ми си ја је по хва ли ла 
и рад Ду ње То до ро вић, чи ји је мен тор 
би ла Ма ри ја Це ро ви на, проф. Гим на-
зи је „Све то зар Мар ко вић“ у Ни шу.

По ми шље њу Ко ми си је, по хва лу 
за слу жу је и рад Ма ри је Цве ти но вић, 
уче ни це II раз ре да Гим на зи је „Вук 
Ка ра џић“ из Ло зни це, уз мен тор-
ско во ђе ње проф. Не ве не Ми тро вић. 
Уче ни ца је у свом ра ду пе снич ки об-
ра ди ла Шек спи ро ву ми сао, из ра жа ва-
ју ћи та ко свој по ет ски та ле нат. Тре ба 
на гла си ти и уче шће уче ни ка пр вог 
раз ре да Гим на зи је у Пи ро ту, са мен-
тор ским ра дом про фе сор ке мр Су за-
не Јо ва но вић, ко ја сво је ђа ке од са мог 

по чет ка усме ра ва на ши ре ак тив но-
сти од школ ског про гра ма. Кон курс на 
са рад ња са Гим на зи јом из Гра ди шке 
(Ре пу бли ка Срп ска) до ста је ду га. И 
као што су и до са да уче ни ци те шко-
ле у сво јим ра до ви ма ис ка зи ва ли 
зре лост у раз ми шља њу, та ко је и ово-
го ди шња уче сни ца кон кур са Љу би ца 
Ка ра каш, уче ни ца тре ћег раз ре да ове 
гим на зи је, у свом кон курс ном при-
ло гу по ка за ла ин вен тив ност и зре ло 
про ми шља ње. 

Све ча ност до де ле при зна ња, уз 
умет нич ки про грам, одр жа на је у 
Град ској ку ћи, где су свим уче сни ци-
ма уру че не за хвал ни це, а књи ге пре-
ма вред но сти ра до ва. По ред ово га, 
уче сни ци су до би ли при ме рак Бе се
де проф. др Бо шка Су вај џи ћа, са Ву-
ко вог са бо ра у Тр ши ћу, 2015. го ди не, 
као и члан ске кар те ни шког Дру штва 
„Вук Ка ра џић“.

Од дру гих ак тив но сти Дру штва, 
тре ба ис та ћи и пред ста вља ње Да
ни це 2016, ко ја је по себ но ме диј ски 
упри ли че на у то ку ма ни фе ста ци је 
Дан ма тер њег је зи ка. О зна ча ју књи-
ге, с по себ ним освр том на део за мла-
де, го во ри ла је пре ко ло кал не ТВ мр 
Ми лун ка Ми тић, пред сед ни ца Скуп-
шти не Огран ка Ву ко ве за ду жби не у 
Ни шу. По во дом Да на по е зи је, књи га 
је пред ста вље на и у ОШ „Вук Ка ра џић“ 
у До љев цу. О књи зи, и по себ но о при-
ло зи ма за мла де, го во рио је Не ма ња 
Јо ва но вић, а елек трон ску пре зен та ци-
ју при пре ми ла је Ма ја Но ва ко вић.

При ли ком пред ста вља ња овог ал ма-
на ха у ОШ „Бран ко Миљ ко вић“ у Ни шу, 
тре ба ис та ћи и да су цен трал но ме сто 
у овој ма ни фе ста ци ји има ли уче ни ци 
од II до VI II раз ре да, ства ра о ци – ма ли 
пе сни ци, ко ји су чи та ли сво је на гра-
ђе не ра до ве. О „Да ни ци“ и о ра ду Ву-
ка Ка ра џи ћа, као и о очу ва њу на шег 
је зи ка, при год но је го во ри ла Ми лун-
ка Ми тић. Да ни цу за мла де пред ста-
вио је Не ма ња Јо ва но вић, пред сед ник 
УО Дру штва. Том при ли ком упу ћен 
је по зив при сут ним ђа ци ма да пи-
шу и ша љу сво је ра до ве на кон кур се 
огра на ка „Ву ко ве за ду жби не“. Ова кво 
пред ста вља ње Да ни це у ор га ни за ци ји 
би бли о те кар ке Дра га не Гла ва ше вић, 
про фе со ра ОШ „Бран ко Миљ ко вић“ у 
Ни шу, има ло је об лик ђач ке три би не 
о књи зи и о Ву ку и је зи ку.

У окви ру ра да Дру штва тре ба по ме-
ну ти и одр жа ва ње Скуп шти не за 2015. 
го ди ну, на ко јој је усво јен Из ве штај о 
ра ду, при хва ћен Про грам ак тив но сти у 
2016. и усво јен фи нан сиј ски из ве штај.   

На кра ју сед ни це уру че не су за-
хвал ни це са рад ни ци ма за по др шку 
у ор га ни за ци ји ра да, а по себ но пред-
сед ни ку Град ске оп шти не Ме ди ја на 
Зо ра ну Сто ја но ви ћу за ма те ри јал ну 
по моћ у ре а ли за ци ји про гра ма Дру-
штва за не го ва ње ду хов них вред но сти 
– „Вук Ка ра џић у Ни шу“. 

Би ља на МИЉ КО ВИЋ 
СЕ ЛИ МО ВИЋ 

ЉУ БЉА НА

Сре тењ ски кон церт 
2016.

Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Љу-
бља ни, ко ји де лу је под на зи вом 
Уста но ва Ву ко ва за ду жби на, фон да
ци ја за про у ча ва ње и очу ва ње срп ске 
кул тур не ба шти не, ор га ни зо вао 
је 15. фе бру а ра 2016. го ди не, у Ме-
сном му зе ју Љу бља на, а по во дом 
Да на др жав но сти Ре пу бли ке Ср би је, 
Је да на е сти Сре тењ ски са бор. Из ве-
ден је при го дан кул тур но-умет нич-
ки про грам под на зи вом Сре тењ ски 
кон церт 2016. у сла ву на у ке и за ду
жби нар ства, у ко ме су уче ство ва ли 
Ме шо ви ти хор Ли па зе ле не ла је, под 
ди ри гент ском па ли цом Ка ре ла Ле-
ско ве ца, као и умет ни це из Ру ског 
цен тра на у ке и кул ту ре у Љу бља ни: 
Ма ри на Игриц ка ја, со пран, и Ол га 
Уло ки на, кла вир ска прат ња.  

Ву ко ву за ду жби ну на овој са бор-
ској све ча но сти пред ста вља ли су Бо-
шко Су вај џић, пред сед ник Управ ног 
од бо ра, и Слав ко Ве ји но вић, са вет ник 
и глав ни и од го вор ни уред ник ли ста 
За ду жби на. 

Обра ћа ју ћи се при сут ни ма и по-
здра вља ју ћи уче сни ке све ча ног ску па, 
Бо шко Су вај џић је го во рио о нај зна чај-
ни јим ак тив но сти Ву ко ве за ду жби не у 
про те клој го ди ни. По себ но је ис та као 
да је Ву ко ва за ду жби на за о кру жи ла 
рад на Са бра ним де ли ма Ву ка Стеф. 
Ка ра џи ћа у 35 књи га; об ја ви ла је фо-
то тип ско из да ње Ву ко вог Ков че жи ћа 
за исто ри ју, је зик u оби ча је Ср ба cвa 
три за ко на (Беч, 1849), при ре ди ла и 
об ја ви ла на не мач ком и ру ском књи-
гу Вук Стеф. Ка ра џић 1787–1864–2014 
Срп ска усме на ба шти на, ко ја са др жи 
нај зна чај ни је Ву ко ве тек сто ве срп ске 
усме не на род не ба шти не. Та ко ђе, ис-
та као је да је об ја вље но и 23. го ди ште 
Да ни це Ву ко ве за ду жби не, по све ће но 
Ко со ву и Ме то хи ји; књи га Ву ко ва за
ду жби на у 20. и 21. ве ку, ауто ра Слав-

Представљена 
Даница у Економској 
школи „Нада Димић“ 
у Земуну

У Еко ном ској шко ли „На да Ди мић“ 
из Зе му на орга ни зо ван је књи жев ни 
су срет на ко ме је пред ста вље на Да ни
ца Ву ко ве за ду жби не за 2016. го ди ну. 
У го сте су нам до шли Љу бо мир Ми лу-

ти но вић, управ ник Ву ко ве за ду жби-
не, Љи ља на Си мић, уред ни ца Ву ко вог 
чи та ли шта, Гор да на Ма ле тић, књи-
жев ни ца и уред ни ца Да ни це за мла
де, и три пи сца за мла де за сту пље на 
у ча со пи су: Бо жи дар Пе шев, Сла ђа на 
Ри стић и Зо ри ца Ба јин Ђу ка но вић. На 
по чет ку су сре та ди рек тор шко ле Са-
ња До гра јић уру чи ла је За хвал ни цу 
Љу бо ми ру Ми лу ти но ви ћу за по моћ 
Ву ко ве за ду жби не шко ли у орга ни-
за ци ји Град ског так ми че ња у зна њу 
стра них је зи ка и за на гра де нај бо љим 
уче ни ци ма на ше шко ле.

Гор да на Ма ле тић је пред ста ви ла 
Да ни цу као сво је вр сни ча со пис ка лен-
дар ског ка рак те ра, ко ји је за др жао нај-
вред ни ја обе леж ја из Ву ко вог вре ме на, 
а об но вљен из ла зи већ 23. пут. Ис та кла 
је да је ове го ди не Да ни ца те мат ски 
по све ће на Ко со ву и Ме то хи ји, а за ла-

га њем Ми ни стар ства пр о све те и кул ту-
ре Ре пу бли ке Ср би је на ла зи се у свим 
школ ским би бли о те ка ма у Ре пу бли-
ци Ср би ји. Љи ља на Си мић је го во ри-
ла о књи жев ном ства ра ла штву на ших 
го сти ју, ко ји су до бро по зна ти на шим 
уче ни ци ма и пр о фе со ри ма, као и о Зо-
ри ци Ба јин Ђу ка но вић, ко ја је пр ви пут 
пред ста вље на у на шој шко ли.  

У овом ле пом пе снич ком дру же-
њу нај ви ше су ужи ва ли чла но ви Ли-
те рар не сек ци је „Сре мац“, за ко је је 

су срет са ста ри јим ко ле га ма по пе ру 
био из у зе тан ства ра лач ки до жи вљај. 
Та ко се јед но ле по књи жев но под не 
пре тво ри ло и у сво је вр стан јав ни час 
ли те ра р не сек ци је. Због то га смо за-
мо ли ли го сте да нас уско ро по но во 
по се те да би нас упо зна ли са сво јим 
нај но ви јим пр о зним де ли ма и на-
дах ну ли та лен то ва не уче ни ке за но-
ве успе хе на пе снич ким и пр о зним 
так ми че њи ма. 

 Сне жа на ОБ РА ДО ВИЋ

У част „Да ни це 
за мла де“

У све ча ној са ли ОШ „Ни ко ла Те сла” у 
уто рак, 26. апри ла 2016. го ди не пред-
ста вље на је „Да ни ца за мла де“ Ву ко-

ве за ду жби не. Го сти шко ле би ли су 
пе сни ци Гор да на Ма ле тић, Бо жи дар 
Пе шев, Рај ко Лу кач и Љи ља на Си мић, 
уред ник Чи та ли шта Ву ко ве за ду жби
не, ко ји су сво јим ода бра ним пе сма ма 
и при ча ма, али и при чом о на стан ку 
ове из у зет не књи ге за њу за ин те ре-
со ва ли мла ду књи жев ну пу бли ку из 
„Те сле“, ко ја је у ве ли ком бр о ју при су-
ство ва ла овом по себ ном књи жев ном 
до га ђа ју. Књи жев ном су сре ту, у то ку 
ко је га је пред ста вљен це ло куп ни рад 
Ву ко ве за ду жби не и ча со пис „За ду-
жби на“, при су ство ва ли су и пред став-
ни ци Књи жев ног дру штва Ра ко ви ца и 
Цен тра за кул ту ру у Ра ко ви ци. У пр о-
гра му су уче ство ва ли хор, мла ди му-
зи ча ри и чла но ви Ли те рар не сек ци је 
(Лав Лу кић, Са ра Пот па ра, Ми лош 
Мр да ко вић, Еле на Мај сто ро вић, Ми-
лош Арсић, Ан ђе ла Пе шић и Те о до ра 
Пет ко вић), чи ји је рад за јед но са ра-
дом пра во пи сне и но ви нар ске сек ци-
је шко ле пред ста вљен у ово го ди шњој 
„Да ни ци за мла де“ у окви ру ру бри ке 
„Шко ла огле да ло и узор“. Овом по се том 
на ста вље на је ду го го ди шња из у зет на 
са рад ња из ме ђу Ву ко ве за ду жби не и 
ОШ „Ни ко ла Те сла“, чи ји су уче ни ци 
че сти го сти и уче сни ци у пр о гра ми-
ма ове зна чај не ин сти ту ци је.

 Алек сан дра ДРА КУ ЛИЋ 

Ву ко ва за ду жби на 
у Но ћи му зе ја

Ву ко ва за ду жби на је и ове го ди не 
отво ри ла сво ја вра та за све по се ти о-
це ма ни фе ста ци је Ноћ му зе ја, ко ја је 
одр жа на 21. ма ја под на зи вом Отво
ри очи у но ћи. Од ви ја ла се на 57 ме-
ста, са ви ше од 2.800 де ша ва ња то ком 
ве че ри, с ци љем да се и на овај на-
чин мно го број ни по се ти о ци ове ма-
ни фе ста ци је уве ре да су умет ност и 
ле по та сву да око нас и да се сва ке го-
ди не от кри ва ју но ви пр о сто ри и са-
др жа ји у ко ји ма се они на ла зе, че сто 
скри ве ни.  

У До му Ву ко ве за ду жби не го сто ва-
ли су ауто ри Да ни це за мла де, ко ји су 
чи та ли сво је пе сме и при ча ли о сме-
ху и ње го вој ве чи тој сна зи. Пр оф. др 
Пре драг Мар ко вић, члан Управ ног од-
бо ра Ву ко ве за ду жби не, го во рио је о 
сме ху из исто риј ског угла. На сту пи-
ли су Љу би во је Ршу мо вић, Сло бо дан 
Ста ни шић, Бо жи дар Пе шев, Бран ко 
Сте ва но вић, Рај ко Лу кач, Ду шан Поп 
Ђур ђев, Вла да Ба ти нић. 

ОШ „Ни ко ла Те сла“

Ли те рар на и но ви нар ска сек ци-
ја ОШ „Ни ко ла Те сла“ из Бе о гра да 
отво ри ле су Ноћ му зе ја у Ву ко вој за-
ду жби ни по себ ним умет нич ким пр о-
гра мом, ко ји је во ди ла Ива Ко вр ли ја. 
У књи жев ном пр о гра му на сту пи ли 
су чла но ви Ли те рар не сек ци је: Зо-
ран Па вло вић, Мар та Ду кић, Те о до-
ра Пет ко вић, Стра хи ња Ра ду ло вић, 
Ми лош Арсић, Ла на Па вло вић, Ан-
ђе ла Пе шић, Са ра Пот па ра и Лав Лу-
кић, ко ји су го во ри ли сво је сти хо ве на 
те му сме ха. Та ко ђе, уче ство ва ли су и 
уче ни ци-чла но ви но ви нар ске сек ци-
је: Ања Илић, Ан дреј Пу зић и Хе ле на 

Ма рин ко вић, ко ји су из ве ли од ло мак 
из Сте ри ји не ко ме ди је „По кон ди ре на 
ти ква“. За мла де књи жев не ства ра о це 
ОШ „Ни ко ла Те сла“ од ве ли ког зна ча-
ја би ло је дру же ње с њи хо вим оми ље-
ним пи сци ма (Сло бо дан  Ста ни шић, 
Бо жи дар Пе шев, Бран ко Сте ва но вић, 
Рај ко Лу кач...), као и с Љи ља ном Си-
мић, уред ни ком „Ву ко вог чи та ли-
шта“. Умет ни ци из „Те сле“ има ли су 
при ли ку да пр о ше та ју Ву ко вом за ду-
жби ном и упо зна ју се с ње ном пре бо-
га том исто ри јом.

Алек сан дра ДРА КУ ЛИЋ

Фар ма це ут ско- 
-фи зи о те ра пе ут ска 
шко ла

У Три на е стој Но ћи му зе ја из ве-
ден је и пр о грам ко ји су при пре ми ли 
уче ни ци и пр о фе со ри Фар ма це ут ско-
фи зи о те ра пе ут ске шко ле из Бе о гра-
да. Њи хов пр о је кат пред ста вио се у 
Ву ко вој за ду жби ни пу то ва њем кр оз 
умет ност и на у ку у Шек спи ро во до-
ба, под на зи вом „Отро ви Ка пу ле то вог 
вр та“ и/или „ Ле ко ви ти Сан Ивањ ске 
но ћи“. Пу то ва ње кр оз исто ри ју на у-

ИЗ АКТИВНОСТИ ОГРАНАКА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

ВУКОВО ЧИТАЛИШТЕ

Ака де мик Ви дој ко Јо вић са уче сни ци ма Са бо ра у Баваништу

Уче ни ци и пр о фе со ри Фар ма це ут ско-фи зи о те ра пе ут ске шко ле

Уче сни ци књи жев ног су сре та



15 ЈУН 
2016.

Дру штво за срп ски је зик и књи-
жев ност Ср би је, Ми ни стар ство про-
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и 
Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду ор-
га ни зо ва ли су од 11. до 13. фе бру а ра 
2016. го ди не тра ди ци о нал ни Ре пу-
блич ки зим ски се ми нар за на став-
ни ке и про фе со ре срп ског је зи ка и 
књи жев но сти. Био је то 57. се ми нар 
по ре ду, а по ха ђа ло га је ви ше од хи-
ља ду и две ста на став ни ка и про фе-
со ра из Ср би је. 

Се ми нар је при год ним по здрав-
ним го во ром отво рио пред сед ник 
Дру штва проф. др Алек сан дар Ми-
ла но вић, а по здрав ну реч упу ти ла је 
проф. др Алек сан дра Вра неш, де кан 
Фи ло ло шког фа кул те та. Проф. др Бо-
шко Су вај џић обра тио се при сут ни ма 
ево ци ра ју ћи успо ме не на не дав но 
пре ми ну лог про фе со ра Сло бо да на 
Ж. Мар ко ви ћа, ду го го ди шњег пред-
сед ни ка Дру штва, пре га о ца из у зет-
них ор га ни за ци о них спо соб но сти и 
не у мор не ра ди но сти.

Као и ра ни јих го ди на, уче сни-
ци се ми на ра мо гли су да, пре под-
не, у пле ну му, слу ша ју пре да ва ња 
ис так ну тих про фе со ра и ака де ми-
ка, нај и стак ну ти јих струч ња ка из 
раз ли чи тих обла сти фи ло ло ги је, а 
по сле под не да уче ству ју у ра ди о-
ни ца ма.

Ши рок је био круг те ма о ко ји-
ма је рас пра вља но на пле нар ним 
за се да њи ма, као што су: Бо ри сав 
Стан ко вић и мо дер на срп ска про за, 
проф. др Ра ди во је Ми кић, Срп ски је
зик из ме ђу ве ли ких и ма лих је зи ка, 
ака де мик Пре драг Пи пер, О мо гућ
но сти ма ту ма че ња на род не по е
зи је (о пе сми, ва ри јан та ма, жан ру), 
проф. др Зо ја Ка ра но вић, Син так са 
и пра во пис, проф. др Љу бо мир По по-

вић, Иде ја ни шта ви ла у Сте ри ји ној 
и Са рај ли ји ној по е зи ји („Над гро би је 
са мом се би“ и „Раз врат“), проф. др 
Ми ло Лом пар, Лек си ка сла ве но срп
ског је зи ка, доц. др Иси до ра Бје ла ко-
вић, Ства ра ла штво Иве Ан дри ћа у 
све тлу би блиј ске му дро сти и на род
них по сло ви ца, проф. др Оли ве ра Ра-
ду ло вић, Мо гућ но сти ко је пру жа ју 
ано ти ра ни је зич ки кор пу си у из у ча
ва њу раз ли чи тих аспе ка та је зи ка, 

ака де мик Алек сан дар Ко стић, За
што је Бо ра Стан ко вић пи сао дра
ме, проф. др Зо ри ца Не сто ро вић, 
Пу то пи си у на ста ви књи жев но сти, 
проф. др Сла ђа на Ја ћи мо вић, Срп ски 
ро ман у 2015. го ди ни, проф. др Ми-
хај ло Пан тић, Не гуј мо срп ски је зик, 
проф. др Вељ ко Бр бо рић и Вла дан 
Ву ко са вље вић.

У сек ци ја ма је, та ко ђе, раз го ва ра-
но о два де се так ак ту ел них и ин те-
ре сант них те ма, као што су: Фор ме 
уч ти во сти у је зи ку и у на ста ви, др 

Бо ја на Ми ло са вље вић, Срп ски ди
ја лек ти у но ви јим гра ма ти ка ма 
и на ста ви, мср Са ња Ог ње но вић, 
Гра ђе ње им пе ра ти ва као на став
ни про блем, мср Да ни ло Алек сић, 
О ка зи ва њу еп ске и лир ске на род не 
по е зи је, Ра до мир Ра ле Да мја но вић, 
Ана ли за ми са о не пе сме у на ста ви 
(М. Цр њан ски „Ла мент над Бе о гра
дом“, В. По па „Очи ју тво јих да ни је“, 
И. В. Ла лић „Ве тар“, доц. др Ми лан 

Алек сић, Уло га и из ра да те сто ва 
зна ња из књи жев но сти у сред њој 
шко ли, мср Ми лан Ши по вац, Мо гућ
ност про у ча ва ња ху мо ра у на ста ви 
књи жев но сти у основ ној шко ли, др 
Ду ши ца Ми њо вић, Кон цепт до бра 
и зла у фра зе о ло ги зми ма: при мен љи
вост у на ста ви, мр Ду ши ца До бро-
до лац... По се бан ути сак на уче сни ке 
је оста ви ла ра ди о ни ца Ин тер тек
сту ал ност као мо ти ва циј ски по
сту пак у ана ли зи лир ске пе сме ко ју 
су ре а ли зо ва ле др Ву ко са ва Жив ко-

вић и мр Ва лен ти на Вук ми ро вић 
Сте фа но вић.

Уче сни ци се ми на ра су има ли при-
ли ку да ви де и пред ста ву Ко шта на, 
Бо ри са ва Стан ко ви ћа, у из у зет ном 
из во ђе њу Омла дин ског по зо ри шта 
Тех нич ке шко ле „Сме де ре во“. На се-
ми на ру су уру че на и при зна ња 
на гра ђе ним уче ни ци ма и на став-
ни ци ма за књи жев ност, ли те рар не и 
лин гви стич ке сек ци је, ли сто ве и ча-
со пи се основ них и сред њих шко ла. 

Дру гог да на се ми на ра одр жан је и 
окру гли сто на те му Ак ту ел на пи та
ња обра зов не ре фор ме у Ре пу бли ци 
Ср би ји, уз по се бан осврт на про бле-
ме ве за не за на ста ву срп ског је зи-
ка и књи жев но сти. Уче ство ва ли су 
проф. др Зо ран Авра мо вић, ди рек тор 
За во да за уна пре ђи ва ње обра зо ва-
ња и вас пи та ња, Гор да на Ми ја то вић, 
по моћ ник ди рек то ра За во да за уна-
пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња, 
Ана Пе јић, са вет ник-ко ор ди на тор за 
срп ски је зик и књи жев ност у Цен тру 
за стан дар де За во да за вред но ва ње 
ква ли те та обра зо ва ња и вас пи та ња, 
и Ка та Си мић Ми шић, са вет ник-ко-
ор ди на тор за срп ски је зик и књи-
жев ност у Цен тру за ис пи те За во да 
за вред но ва ње ква ли те та обра зо ва-
ња и вас пи та ња. Мо де ра тор раз го во-
ра би ла је проф. др Зо на Мр каљ. На 
окру глом сто лу се, из ме ђу оста лог, 
мо гло чу ти и до кле је до шла и ку-
да иде ре фор ма обра зо ва ња у Ср би-
ји, до ко је фа зе се до шло са из ра дом 
и при ме ном стан дар да за сред њу 
шко лу, ка ко те че про цес из ра де за-
вр шних ис пи та за уче ни ке основ них 
шко ла, али и ка ко је до шло до то га да 
про грам по ко ме се ра ди у сред њим 
шко ла ма за пред мет Срп ски је зик и 
књи жев ност, упр кос свим ре фор ма-
ма, бу де исти онај по ко ме се ра ди ло 
дав не 1986. го ди не.

Се ми нар је за вр шен Скуп шти ном 
Дру штва за срп ски је зик и књи жев-
ност Ср би је на ко јој је иза бран и но-
ви пред сед ник. Дру штво ће пр ви пут 
у сво јој исто ри ју има ти пред сед ни-
цу, ван ред ног про фе со ра др Зо ну 
Мр каљ.

 Ми лан ШИ ПО ВАЦ 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Књижевна 
олимпијада

Ре пу блич ко так ми че ње из књи жев-
но сти за уче ни ке основ них и сред-
њих шко ла – Књи жев на олим пи ја да 
одр жа но је 14. ма ја 2016. го ди не у 
Кар ло вач кој гим на зи ји у Срем ским 
Кар лов ци ма, а за уче ни ке основ них 
шко ла 15. ма ја 2016. го ди не у Кар ло-
вач кој гим на зи ји у Срем ским Кар лов-
ци ма и на Фи ло ло шком фа кул те ту 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду . 

С об зи ром на то да је ове го ди не ско-
ро 900 уче ни ка основ них шко ла по-
ка за ло из у зет но зна ње и за до во љи ло 
ви со ки праг про ла зно сти на овом так-
ми че њу, а да Кар ло вач ка гим на зи ја 
не ма до вољ но про сто ра да при ми ово-
ли ки број уче ни ка, део так ми чар ског 
про гра ма је ре а ли зо ван и на Фи ло ло-
шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе-
о гра ду. 

Пр вог да на так ми че ња, у су бо ту, 
14. ма ја 2016. го ди не, у Кар ло вач кој 
гим на зи ји се так ми чи ло око че ти-
ри сто ти не уче ни ка сред њих шко ла 
и гим на зи ја.

Дру гог да на так ми че ња, у не де љу, 
15. ма ја 2016. го ди не, так ми чи ло се 
око 500 уче ни ка VII раз ре да на Фи-
ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, а у Кар ло вач кој гим на зи ји 
ско ро 400 уче ни ка VI II раз ре да.  

Све ча но уру че ње ди пло ма на гра-
ђе ним шко лар ци ма оба вље но је у 
Кар ло вач кој гим на зи ји и на Фи ло-
ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду. На гра ђе но је 230 так ми ча-
ра, и то: 84 уче ни ка гим на зи ја и сред-
њих струч них шко ла и 146 уче ни ка 
основ них шко ла. Сви по бед ни ци су 
до би ли ди пло ме и вред не књи ге, ме-
ђу ко ји ма су би ла и из да ња Ву ко ве 
за ду жби не ко ја је и ове го ди не на-
гра ди ла по бед ни ке овог так ми че ња. 
Књи ге и за хвал ни це су уру че не и на-
став ни ци ма чи ји су уче ни ци осво ји-
ли јед ну од на гра да. 

У пра те ћем про гра му Олим пи ја де 
за на став ни ке (пра ти о це) и уче ни ке, 
Кар ло вач ка гим на зи ја ор га ни зо ва ла 
је оби ла зак Срем ских Кар ло ва ца, а 
у Бе о гра ду су има ли при ли ке да бо-
ље упо зна ју наш глав ни град, као и 
да ужи ва ју у крат ком про гра му ко ји 
су пре све ча ног уру че ња ди пло ма за 
њих спре ми ли сту ден ти, чла но ви Сек-
ци је сцен ских умет но сти Фи ло ло шког 
фа кул те та. 
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ке и умет но сти по че ло је из во ђе њем 
аутор ске ком по зи ци је ма ту ран та Фар-
ма це ут ско-фи зи о те ра пе ут ске шко ле 
Кон стан ти на Ко сти ћа за кла вир, фла-
у ту и гу да че под на зи вом „У да љи ни“. 
Та да љи на, за штит нич ком мо ћи му-
зи ке, „рас те ра ла је су је вер је“ и од ве-
ла пу бли ку у „Ле ко ви ти Сан Ивањ ске 
но ћи”, у ком су уче ни це сме ра фар ма-
це ут ски тех ни чар, оде ље ња 2/2: На ђа 
Пе јо вић, Ања Љу јић, Ми на Ја го дић, 
Иси до ра Јок со вић, Са ра Ку зма но вић, 
Та ма ра Мак си мо вић, Кри сти на Ми ке-
тић, Ле на Ву ко вић по ве за ле на ша на-
род на ве ро ва ња о Ивањ да ну, чи та ју ћи 
Ву ко ву Да ни цу за 2016, са ча ро ли јом 
ле ко ви те ма ги је би ља ко је се на ла зи 
у Шек спи ро вим де ли ма „Сан Ивањ ске 
но ћи“ и „ Ро мео и Ју ли ја“, али су пр о-
на шле и биљ не амај ли је ко је би мо гле 
да пр о ме не суд би ну ју на ка „Ро меа и 
Ју ли је“ и за шти те их од тра гич не суд-
би не. Го во ре ћи и о по зо ри шном су је-
вер ју на ја ви ле су пу бли ци глав ни део 
пр о гра ма – пред ста ву „Отро ви Ка пу-
ле то вог вр та“.  

Ве ли ку за хвал ност за на ста ја ње и 
тра ја ње ове пред ста ве Те а тар Фар ма
ко пеа ду гу је драм ској по др шци гђе Љу-
би це Бе љан ски Ри стић и гђи це Је ле не 
Ра де но вић. Као вид вр шњач ке еду ка-
ци је пред ста ва је на ста ла то ком 2013. 
го ди не, а по во дом обе ле жа ва ња го ди-
шњи це Шек спи ро вог ро ђе ња, пре ма 
мо ти ви ма књи ге Ш. Ђар ма ти ја „Отров-
ни Шек спир – Шек спи ро ви отро ви“ и 
од ло ма ка из де ла В. Шек спи ра „Ро мео 
и Ју ли ја“. На кра ју пред ста ве је „не на-
пи са на сце на“ ко ја има ху ма ну по ру ку 
о пре ва зи ла же њу су ко ба и си гур но сти 
да би свет био бо љи ка да би „до за отро-
ва би ла упо тре бље на да се на пра ви од-
го ва ра ју ћи лек“. Пред ста ва на во ди на 
раз ми шља ње о ва жно сти пр о фе си је 
фар ма це у та, раз ви ја осе ћа ње пр о фе-
си о нал ног од но са у ра ду и од го вор но-
сти, јер не пра вил на упо тре ба ле ко ва, 
па и би ља, мо же има ти те шке по сле-
ди це и смрт ни ис ход. 

Да ни је ла ГЛИ ГО РИ ЈЕ ВИЋ
Ол га РА ДИ ВО ЈЕ ВИЋ

ка Ве ји но ви ћа и ју би лар ни, 100. број 
ли ста За ду жби на. 

О ра ду огран ка у Љу бља ни го во рио 
је пред сед ник Жи во рад Ан дре јић, а 
проф. др Вла ди мир Осол ник ево ци-
рао је се ћа ња на Ни ко лу Те слу (1856–
1943), по во дом 160 го ди на од ње го вог 
ро ђе ња. 

На кра ју све ча но сти, уру че на су и 
при зна ња Ву ко ве за ду жби не за слу-
жним по је дин ци ма за до при нос у 
ра ду огран ка у Љу бља ни и уна пре ђи-
ва њу кул тур них ве за и са рад ње срп-
ског и сло ве нач ког на ро да. 

На ред ног да на Са бо ра, пред став ни-
ке Ву ко ве за ду жби не (Бо шка Су вај џи-
ћа и Слав ка Ве ји но ви ћа), Жи во ра да 
Ан дре ји ћа и Вла ди ми ра Осол ни ка 
при мио је жу пан (гра до на чел ник) 
Љу бља не, Зо ран Јан ко вић, ко га су оба-
ве сти ли о ра ду огран ка Ву ко ве за ду-
жби не у Љу бља ни, а би ло је го во ра и 
о ак тив но сти ма ве за ним за по ста вља-
ње спо ме ни ка Ву ку Стеф. Ка ра џи ћу у 
Љу бља ни и Јер не ју Ко пи та ру у Бе о гра-
ду. Јан ко ви ћу су по кло ње на и из да-
ња Ву ко ве за ду жби не: Да ни ца 2016. и 
књи гу Слав ка Ве ји но ви ћа Ву ко ва за
ду жби на у 20. и 21. ве ку.  

 Жи во рад АН ДРЕ ЈИЋ

ЛО ЗНИ ЦА

Ву ко во зво но  

Про те клих да на у на шем за ви ча ју 
ни за ли су се ра зно вр сни кул тур ни до-
га ђа ји ко јим се обе ле жио 45. Ђач ки 
Ву ков са бор. У пе так, 27. ма ја, Огра-
нак Ву ко ве за ду жби не Гим на зи је „Вук 
Ка ра џић“ при ре дио је ака де ми ју по-
во дом 14. ли те рар ног кон кур са „Ву ко-
во зво но”, ко ји је рас пи сан од стра не 
Огран ка и Цен тра за кул ту ру „Вук Ка-
ра џић” у Ло зни ци.   

Уче сни ци ли те рар ног кон кур са су 
основ ци и сред њо школ ци ко ји су би-
ли пред кре а тив ним ис ку ше њи ма да 
се оства ре као пе сни ци, при по ве да-
чи и за пи си ва чи ле ген ди из на род-
ног жи во та. На на шу ве ли ку ра дост 
при сти гло је три де се так ра до ва из ра-
зних кра је ва - из Ни ша, Остру жни це, 
Круп ња, Бе лог По то ка, Зу ца, Зе му на 
и Бе о гра да.  

У ка те го ри ји осно ва ца, пр ва на гра-
да за крат ку при чу при па ла је Ду њи 
Ви ћен ти је вић из Бе лог По то ка (ОШ 
„Ва са Ча ра пић“). Пр ву на гра ду за ци-
клус пе са ма у ка те го ри ји осно ва ца де-
ле Адри ја на Лам бић из Бе лог По то ка 

(ОШ „Ва са Ча ра пић“) и Ти ја на Ан тић 
из исте шко ле, ис ту ре но оде ље ње Зу-
це. У ка те го ри ји осно ва ца пр ва на гра-
да за аутен тич но за пи са ну анег до ту је 
из о ста ла, јер ни су при сти гли оче ки-
ва ни ра до ви. 

У ка те го ри ји сред њо шко ла ца, пр ва 
на гра да за нај у спе ли ји ци клус пе са-
ма „Мој ма ли ку так“ при па ла  је Не-
ве ни Пе тро вић из  Ни ша (Гим на зи ја 
„Све то зар Мар ко вић“). Па вле Зе љић, 
уче ник Ло знич ке гим на зи је, на гра-
ђен је за крат ку при чу, а Алек сан дар 
Де спо то вић, уче ник Сред ње шко ле у 
Круп њу, на гра ђен је за нај а у тен тич-
ни је за бе ле же ну ле ген ду из на род-
ног жи во та. 

На гра де су обез бе ди ли: Ву ко ва за-
ду жби на из Бе о гра да, Цен тар за кул-
ту ру „Вук Ка ра џић“ и Гим на зи ја „Вук 
Ка ра џић“.

 Не ве на МИ ТРО ВИЋ

Не му шти је зик 
су шти не 

У су бо ту, 20. фе бру а ра 2016. го ди-
не, у Тр ши ћу је тра ди ци о нал но обе-
ле жен пред сто је ћи Дан ма тер њег 
је зи ка. Тим по во дом, чла но ви Огран-
ка Ву ко ве за ду жби не Гим на зи је „Вук 
Ка ра џић“ из Ло зни це – Ма ја Ми тро-
вић, Ма ја Ре пић (III4) и Јо ван То мић 
(IV6), уз по др шку Не ве не Ми тро вић, 
про фе со ра срп ског је зи ка и књи жев-
но сти, ка зи ва ли су ре ци тал Не му шти 
је зик су шти не ис пред Ву ко ве ку ће. 
За свој труд, уче ни ци су на гра ђе ни 
књи га ма. Све ча ност је ор га ни зо ва на 
у са рад њи са ло знич ким Цен тром за 
кул ту ру „Вук Ка ра џић“, а за бе ле жи ли 
су је но ви на ри ло знич ке те ле ви зи је 
Ло тел.

 Све тла на СПА ЈИЋ

ВЕ ЛИ КИ ПО ПО ВАЦ

Ћи ри ли ца, огле да ло 
срп ске ду ше

Ме сна за јед ни ца Ве ли ки По по вац, 
под по кро ви тељ ством оп шти не Пе-
тро вац на Мла ви, а у са рад њи са Цр-
кве ном оп шти ном Ве ли ки По по вац, 
Огран ком Ву ко ве за ду жби не Ве ли ки 
По по вац и На род ном би бли о те ком 
„Ђу ра Јак шић” Пе тро вац на Мла ви, 
и ове го ди не рас пи са ла је Кон курс, 
осми по ре ду, под на зи вом „Ћи ри ли-

ца огле да ло срп ске ду ше“, са те мом 
„За ви ча ја веч ни пла мен”.

Кон курс је био отво рен до апри ла 
2016. го ди не, а уче сни ци је тре ба ло 
да по ша љу по јед ну пе сму, от ку ца-
ну штам па ним сло ви ма ћи ри ли це, 
у че ти ри при мер ка и под ши фром. 
Уче сни ци Кон кур са су та ко ђе има ли 
оба ве зу да ор га ни за то ру до ста ве сво-
ју би о гра фи ју и да пе сма не бу де ду-
жа од 24 ре да. 

Ко ми си ја, у са ста ву: Та тја на Жив ко-
вић (пред сед ник), Ра ди ца Сте вић, Да-
ни је ла Бо жич ко вић Ра ду ло вић и Ра де 
М. Об ра до вић, про гла си ће нај бо ља 
три ра да и на гра ди ће их по ве љом и 
умет нич ком сли ком. Сви ра до ви, ко ји 
сво јим ква ли те том за слу жу ју, на ћи ће 
се у Збор ни ку. Пла ни ра но је да и ове, 
као и прет ход них го ди на, про мо ци-
ја Збор ни ка и до де ла при зна ња бу де 
на Ви дов дан, 28. ју на 2016. го ди не, у 
пор ти цр кве Св. Про рок Или ја у Ве ли-
ком По пов цу. 

 Ра де М. ОБ РА ДО ВИЋ

ГАЈ ДО БРА

Иза шао де се ти 
број го ди шња ка 

Из вор ник

Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Гај-
до бри осно ван је 20. фе бру а ра 2004. 
го ди не, а са да је ре ги стро ван под на-
зи вом Ву ко ва за ду жби на – огра нак у 
Гај до бри. Из да је сво ју го ди шњу пу бли-
ка ци ју – Из вор ник, у ко ме се го во ри о 
жи во ту, оби ча ји ма и љу ди ма из Гај до-
бре и са про сто ра Хер це го ви не, ста рог 
кра ја мно гих жи те ља Гај до бре из ко-
јег су се до се ли ли у Бач ку. Пр ви број 
Из вор ни ка об ја вљен је 2005. го ди не 
и до са да је штам па но де сет бро је ва 
овог вред ног го ди шња ка. При ре ђи вач 
свих из да ња је Ми тар Шу тић, глав ни 
и од го вор ни уред ник Из вор ни ка, ко ји 
је ујед но и пред сед ник Управ ног од-
бо ра огран ка. 

Де се ти број Из вор ни ка по све ћен је 
се дам де се тој го ди шњи ци до се ља ва ња 
ко ло ни ста у Гај до бру 1945. го ди не. У 
ње му су, на 566 стра на, об ја вље ни при-
ло зи два де се так ауто ра, ду го го ди шњих 
са рад ни ка и при ја те ља огран ка. Ис ти-
че мо тек не ке на сло ве из ове вред не 
пу бли ка ци је: Ле о нард Не мет Кул тур
ноисто риј ска то по гра фи ја Бач ке Па
лан ке, Ми лош М. Ђор ђе вић Зна ко ви 
по ред пу та или ши фра Ан дри ће ве по

е ти ке, Јо ван Н. Ива но вић (Не)по зна то 
о Ко чи ћу, Сне жа на Илић Све то зар Ћо
ро вић, је дан од нај зна чај ни јих срп ских 
ин те лек ту а ла ца у Мо ста ру кра јем 
19. и по чет ком 20. ве ка, Вук М. Ђор-
ђе вић Ве ли ки Ву ков на след ник, Ски ца 
за пор трет сла ви сте Бран ка То шо
ви ћа, Бо ри слав Ми ло ше вић Оби ча ји 
Ср ба у Вој во ди ни ко ји тра ју и ко ји не
ста ју, Вин ко Сто ја нов Из то по ни ми је 
и исто риј ске ге о гра фи је Сред њег По ду
на вља, Јо ван Ко ле дин Обр ва – Тур ски 
ша нац, Ми тар Шу тић До се ље ни у Но
ву Гај до бру – ко нач ни спи сак за ка та
стар ску оп шти ну Но ва Гај до бра, Срез 
Бач ка Па лан ка, 1948, Ми ло ван Бо шко-
вић При ват ни и јав ни (дру штве ни) 
жи вот до се ље ни ка у Гај до бри то ком 
пр ве три де це ни је  (1945–1975), Вин ко 
Сто ја нов и Ми ро слав Ста нић Од бра не 
Бач ке Па лан ке од по пла ве 1965. го ди не, 
Слав ко Ве ји но вић Ву ко ва за ду жби на 
на раз ме ђи два ве ка, Јан ко Чер ни Пив
нич ко ама тер ско по зо ри ште „Јан ко 
Че мен“, Рат ко Шу тић Је дан из бор ре
чи, син таг ми и ре че нич ких фор му ла 
из го во ра Ис точ не Хер це го ви не, Че до-
мир Го ве да ри ца Име Основ не шко ле у 
Гај до бри... На пред њој стра ни ко ри ца 
Из вор ни ка: Мер кур, бог тр го ви не, ка-
ме на пла сти ка, па ла та Ре се ли у Бач-
кој Па лан ци. С. В. 

АУСТРА ЛИ ЈА  

Огра нак у Пер ту

У су бо ту, 30. апри ла 2016. го ди не, 
Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Пер ту, 
ко ји де лу је у окви ру Срп ског цен тра 
за За пад ну Аустра ли ју, пред ста вио је 
књи гу пје са ма Зи на и де Хи пи јус, ру-
ске пје сни ки ње. Књи гу је из да ла из-
да вач ка ор га ни за ци ја Ми ро слав из 
Бе о гра да. Из бор, пре пјев и по го вор 
при ре ди ла је Љи ља на Јо ва но вић Ри-
стић, ко ја већ ду го жи ви у Пер ту. У 
про гра му ве че ри уче ство ва ли су пре-
во ди лац и глум ци ама тер ског по зо ри-
шта Ате ље из Пер та. Огра нак у Пер ту 
осно ван је 1. ју на 2015. го ди не, и то је 
пр ви огра нак Ву ко ве за ду жби не осно-
ван на аустра лиј ском кон ти нен ту. Ње-
го ви осни ва чи су: Дра га на Ба ди вук, 
Ду шан Га јић, Ви то мир Дан гу бић, Но-
ви ца До браш, Ра до слав Ђу рић, Или ја 
Илић, Не над Мир ко вић, Јо ван Ра ко че-
вић, Ми лу тин Спа со је вић и Сте во Чи-
кић. За пред сед ни ка огран ка иза бран 
је Или ја Илић. 

 Или ја ИЛИЋ

ДРУШТВО ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ

Педесет седми Републички зимски семинар 
за наставнике и професоре српског језика 

и књижевности

Пле нар на сед ни ца
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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 vic24@gmail.com
lju bo mir.mi lu ti no vic @vu ko va-za du zbi na.rs

Ири неј, па три јарх срп ски, СР БИ МА СВИ МА И 
СВУ ДА (По сла ни ца за Да ни цу)

Ми о драг Ма тиц ки, ТРИ ДЕ ЦЕ НИ ЈЕ ВУ КО ВЕ 
ЗА ДУ ЖБИ НЕ

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, СРП СКИ НА РОД НИ КА-

ЛЕН ДАР: ЈЕ СЕ ЊИ ПРА ЗНИ ЦИ
Ни ко ла Бу ра, ЛЕ ТО ПИС XXI ВЕ КА 

Годишњице
Бран ко Бе шлин, ТРИ ВЕ КА ОД ОСВО ЈЕ ЊА БЕ-

О ГРА ДА 1717.
Из под сет ни ка Жар ка Ро шу ља 
Ми лан Ђ. Ми ли ће вић, КА РА ЂОР ЂЕ
Лу ки јан Му шиц ки, НА СРЕ ДИ СИ ЊА МО РА (пе-

сма)
Про та Ма ти ја Не на до вић, МЕ МО А РИ (Од-

лом ци)
Ана стас Јо ва но вић, ПУТ КЊА ЗА МИ ЛО ША ПО 

НЕ МАЧ КОЈ
По лек си ја Д. Ди ми три је вић-Сто шић, АПРИЛ-

СКЕ СВЕ ЧА НО СТИ 1867. ГО ДИ НЕ
Све ти слав Ву ло вић, БЕ ЛЕ ШЧИ ЦЕ (на род на 

му дро ва ња)

Осветљења
Ђор ђе Ђу рић, БИ БЛИ О ТЕ КАР ЈЕР НЕЈ КО-

ПИ ТАР
Ђор ђе Ко стић, ТРА ГОМ КА НИ ЦА ПО СР БИ ЈИ
Ми ха и ло Пе тро вић Алас, СР БИ НА БЕР МУ-

ДИ МА
Ка та ри на Гра на та Са вић, СР БИ У СЕН ТАН-

ДРЕ ЈИ

Књижевност и уметност
Дра шко Ре ђеп, НАЈ ВЕ ЋИ СРП СКИ ПЕ СНИ ЦИ 

XX ВЕ КА
Ма ти ја Бећ ко вић, ПО Е МА О МАЈ ЦИ
Рај ко Пе тров Но го, ПEСМЕ
Рат ко По по вић, СТРА О РИ (пе сма)
Љу би во је Ршу мо вић, ЗДРА ВИ ЦА
Ми о драг Мак си мо вић, ПЕ СМЕ
Све тла на Вел мар-Јан ко вић, ЛЕ ГЕН ДА О АРАН-

ЂЕ ЛОВ ЦУ (ИС ПО ВЕСТ КНЕ ЗА МИ ЛО ША)
Ра до ван Бе ли Мар ко вић, ОД ЛО МАК ПРО ЗЕ
Бран ко Ву јо вић, МЛА ВИН ТРАГ НА СЛИ КА МА 

СТАН КА КО СТИ ЋА

Језик
Ми о драг Ма тиц ки, О НА СТА ЈА ЊУ ВУ КО ВОГ 

СРП СКОГ РЈЕЧ НИ КА (1818)

Светосавска читанка
Епи скоп Те о до си је, ОСВЕ ЋЕ ЊЕ ОБ НО ВЉЕ НЕ 

ПРА ВО СЛАВ НЕ БО ГО СЛО ВИ ЈЕ СВЕ ТОГ КИ РИ ЛА 
И МЕ ТО ДИ ЈА У ПРИ ЗРЕ НУ

Описаније намастира
Дра ган Р. Мла ђе но вић, ПО ЈА ЊЕ У МА НА СТИ-

РУ ХИ ЛАН ДА РУ
Ми лан Мр ке ла, Суд би на Жи то ми сли ћа
Об но ва Фер ха ди је

Први српски устанак
Ђор ђе Ђу рић, ДВА ВЕ КА ОД СМР ТИ ПР ВОГ ВО-

ЖДА СР БИ ЈЕ
Ста ни ша Во ји но вић, УСТА НИК И СА РАД НИК 

НО ВИ НА СРП СКИХ (1813–1822) МИ ХА И ЛО ГРУ-
ЈО ВИЋ

Народни кувар
Лу ка Гр ђић-Бје ло ко сић, СРП СКА НА РОД НА ЈЕ-

ЛА У ХЕР ЦЕ ГО ВИ НИ И БО СНИ
(НА СТА ВАК ПР ВОГ ДЕ ЛА ИЗ ДА НИ ЦЕ ЗА 2015. 

ГО ДИ НУ)
Жар ко Ро шуљ, ША ЉИ ВАЦ 

Астрономија
Ср ђан Са му ро вић: На се љи ве пла не те у ва си-

о ни

задужбине
Ми ле Ста нић, ЗА ДУ ЖБИ НАР МИ ТРО ПО ЛИТ 

ЂОР ЂЕ НИ КО ЛА ЈЕ ВИЋ
Слав ко Ве и но вић, ВУ КОВ СПО МЕ НИК У ЉУ-

БЉА НИ
Гор да на Ма ле тић, СЕ ЦЕ СИ О НИ СТА ДРА ГУ ТИН 

ИН КИ О СТРИ (150 год. од ро ђе ња)
Сне жа на Бо јић, ГВО ЗДЕН ЈО ВА НИЋ (1926–

1997)

ДО ДА ТАК: 
ДАНИЦА ЗА МЛАДЕ IX ГО ДИ ШТЕ

Пренумеранти
ПРЕ НУ МЕ РАН ТИ НА ДА НИ ЦУ ЗА ГО ДИ НУ 

2017.

ЛИЧ НОСТ ГО ДИ НЕ: Ми лан Мр даљ (раз-
го вор во дио: Сло бо дан Ста ни шић)

Пе сма: Ни је Ра ша сла би на 

ЗМА ЈЕ ВО КО ЛО: Ми ло ван Да ној лић (раз-
го вор во ди ла: Гор да на Ма ле тић); 

Пе сме: Три де сет сло ва, Ле ко ви ре чи ма

ШКО ЛА ОГЛЕ ДА ЛО И УЗОР: Пр ва бе о-
град ска гим на зи ја

ПЕ СМЕ НА ШИХ СТВА РА ЛА ЦА ЗА ДЕ ЦУ: 
Бо шко Ло мо вић, Ко сам, шта сам?. Од зив 
на ову пе сму уче ни це Јо ва не Ве се ли нов, 
У пу бер те ту; Зо ри ца Ба јин Ђу ка но вић, 
Де чак и облак, Кад се окра ћа; Бо жи дар 
Пе шев, Бе о град бе ли град; Сло бо дан Ста-
ни шић, Иза ма гле; Го ран Но ва ков, Књи ге; 
То ми слав Ђо кић, Ла сте; Дра го мир Ђор-
ђе вић, Чу бу ра; Ми тар Ми тро вић, Пу чи на, 
Љи ља на Кр стић, Ве тро ва адре са; Вла ста 
Це нић, Мо ја ца ре ви на; Дра го мир Ћу ла-
фић, Ко шу ља; Ђор ђе Ра чић, Цвр чак Цвр
ле и бу ба ма ра ...

ПРИ ЧЕ НА ШИХ СТВА РА ЛА ЦА ЗА ДЕ ЦУ: 
Да ни ца Бан дић, Вра бац у Пу да ри ни; Ла за 
Ла зић, Ба лон; Љу би во је Ршу мо вић, Песм 
о мрав (од ло мак из ро ма на Шум ку ла у 
шкрип цу); Љи ља на Ду га лић, Де да Ми ли сав, 
до бар чо век; Вла ди мир Ан дрић, Али га тор 
и ја; Ве сна Ви до је вић Га јо вић, Сло мље на 
при ча ... 

БА СНЕ: Лав Ми нић, Пањ, Ма ла; Бо шко 
Ло мо вић, Ле њи хр чак,тре шња и дрозд

ЗА ГО НЕТ КЕ: Ми лан Мр даљ, Зо о ло гиј ске 
пе сме; Бо жи дар Пе шев, За го нет ке; Ру си ја 
Ма рин ко вић, Осо рог ... 

КА ЛЕН ДАР (Бран ко Сте ва но вић) 

МУ ДРО ЛИ ЈЕ: Игор Ко ла ров, Ка ска дер(ка), 
Твр до гла ва жа ба  

ПЕ СМЕ И ПРИ ЧЕ МЛА ДИХ СТВА РА ЛА ЦА: 
Ду шан Сте фа но вић (Пе сме): Ма ли Ми та, 
Бе бе; Ни ко ла Ми ли на, Но ви нар ски из ве
штај о не стан ку Ра ка Кро ја ча (при ча)... 

 ЈЕ ЛОВ НИК ЗА УНУ КЕ: Из Ку ва ра Дра га на 
Ба би ћа, Про па ла по па ра; Из Ба ки ног ку ва
ра Зо ри це Ма тиц ки (Пе сме): Уну ке, Шљи
ва, Ши пу рак

ЧАС ОПИ СА ЧА СО ПИ СА (пе ри о ди ка за 
де цу): Окру гли сто: Ре ви ја ђач ких ча со пи-
са и ча со пи са на ме ње них де ци и мла ди-
ма (са пра те ћом из ло жбом – Ђач ки Ву ков 
са бор 25. мај 2016. го ди не)

ХРО НИ КА ВА ЖНИХ ДО ГА ЂА ЈА. Фе сти-
ва ли – так ми че ња – на гра де: Олим пи ја да 
зна ња; Да ни ћи ри ли це у Ба ва ни шту; Ћи-
ри ли ца пи ше ср цем – огра нак Ву ко ве за-
ду жби не у Сом бо ру; Пе снич ка су сре та ња 
де це и мла дих Бе о гра да – Би бли о те ка гра-
да Бе о гра да; Смо тра ства ра ла штва – Чи та-
ли ћи ( Ра жањ) ...

На гра ђе ни ли те рар ни ра до ви на Да ни ма 
ћи ри ли це у Ба ва ни шту: I –VI II раз ред: Ма-
те ја Вој во да но вић, Или ја Рај ко вић, Ка та ри-
на Ко ва че вић, Та тја на Јев тић, Лав Лу кић, 
Ва ња Бу зга но вић, Ива Ра дић, Ема Сто ја-
но вић, Ми ли ца Ђор ђе вић, Да ни ца То до-
ре ско. 

Гим на зи је и сред ње шко ле: Ми лош Вје-
шти ца, Сте фан Ада мов, Ка та ри на Не-
на до вић, Мар ко Ра до ји чић, Ми ли ца М. 
Јан ко вић, Ми ле на Чан трак, Ка та ри на Сто-
ја но вић, Ка та ри на Не на до вић.

ПРЕ ПО РУ КА КЊИ ГА: Да ни ца Бан дић, 
Пу на ко ла при ча; Ми ло ван Да ној лић, 
Ку да иду кор ња че; Дра го мир Ђор ђе вић, 
Бла го гра ду Бе о гра ду; Ве сна Ви до је вић 
Га јо вић, Слов не при че; Пе тар Же бе љан, 
Фло ре и фа у ни; Гор да на Вла јић, За и стин
ска срп ска бај ка; Јо ва на Ку ла у зов Ре ба, 
При че о ди на сти ји Не ма њи ћа и Срп ске 
прин це зе и вла дар ке, Алек сан дар По по-
вић, Шкр ти бер бе рин; Ве сна Алек сић, До
ђи на јед но чуд но ме сто; Ви о ле та Јо вић, 
Шта ако... 

ПО ШТА ДА НИ ЦЕ ЗА МЛА ДЕ: Ни ко ла Ми-
ли на, Да ни ца за 2016 (при каз)

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, 2013, 2014, 2015, 2016. год. – 1.000 

дин./ком.
Да ни ца за мла де II (2011) – 250 дин./ком.
Да ни ца за мла де IV (2012), V (2013), VI (2013), VII (2014), VI II (2015) 

– 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. 

Ву ко ва за ду жби на у XX и XXI ве ку, Слав ко Ве ји но вић. Из да вач: Ву-
ко ва за ду жби на (2015) – 2.200 дин./ком. 

Вук Сте фа но вић Ка ра џић 1787-1864-2014, Mündlic hes Volk sgut 
der Ser ben (Срп ска усме на на род на ба шти на). При ре дио, пред го-
вор и на по ме не на пи сао проф. др Бо шко Су вај џић. Из да ва чи: Ву ко ва 
за ду жби на и Чи го ја штам па (2014) – 3.000 дин./ком.

Вук Сте фа но вич Ка рад жич, Серб ское уст ное на род ное на сле дие 
(Срп ска усме на на род на ба шти на). При ре дио, пред го вор и на по ме-
не на пи сао проф. др Бо шко Су вај џић. Из да ва чи: Ву ко ва за ду жби на и 
Чи го ја штам па (2015) – 3.000 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.

Бач ка кроз ве ко ве, Збор ник ра до ва (2014). Из да вач: Ву ко ва за ду жби-
на (еди ци ја Син те зе) – 4.000 дин./ком.

Трок њиж је: Сло је ви кул ту ра Сре ма, Ба на та и Бач ке. Из да вач: Ву-
ко ва за ду жби на (2014) – 8.500 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.

Пре пи ска XI II (1863–1864), Са бра на де ла Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра-
џи ћа. Из да ва чи: Ву ко ва за ду жби на, Про све та Бе о град (2014) – 1.500 
дин./ком.

О је зи ку и књи жев но сти III/2, Вук Сте фа но вић Ка ра џић. Из да ва чи: 
Ву ко ва за ду жби на, Про све та Бе о град (2014) – 1.500 дин./ком.

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: lju bo mir.mi lu ti no vic @vu ko va-za du zbi na.rs

Позив за награде Вукове 
задужбине у 2016. 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 је 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 2016. 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 2016. 
го ди не, на адре су: Ву ко ва за ду жби на, 11000 Бе о
град, Кра ља Ми ла на 2. С. В.

Садржај 
Данице за 2017.

Садржај 
Данице за младе 

за 2017.

У ВУКОВОЈ зАДУЖБИНИ МОЖЕТЕ НАБАВИТИ СЛЕДЕЋА ИзДАЊА


