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До му Ву ко ве за ду жби-
не, 29. апри ла 2015. го-
ди не, све ча но су уру-
че не на гра де Ву ко ве 
за ду жби не за 2014. го-

ди ну. На гра да за на у ку уру че на је 
др Со њи Пе тро вић за књи гу Си ро
ма штво у фол клор ној тра ди ци
ји Ср ба од XI II до XIX ве ка: при лог 
про у ча ва њу на род не кул ту ре, ко ју 
је об ја ви ла из да вач ка ку ћа Ал ба
трос плус из Бе о гра да, а за умет-
ност на гра да је уру че на Бо ја ну Ота-
ше ви ћу за из ло жбу сли ка Раз го во ри 
са при ја те љи ма, одр жа ну у На род-
ном му зе ју у Кра гу јев цу. 

О ла у ре а ти ма и на гра ђе ним де ли ма 
го во ри ли су проф. др Сло бо дан Гру ба-
чић, до пи сни члан СА НУ, пред сед ник 

Од бо ра за до де лу на гра де у обла сти 
наукe и др Дра шко Ре ђеп, пред сед ник 
Од бо ра за до де лу на гра де у обла сти 
умет но сти. На гра де су уру чи ли др Бо-
шко Су вај џић, пред сед ник Управ ног 
од бо ра Ву ко ве за ду жби не, и Љу бин-
ко Ђо кић, по моћ ник гра до на чел ни-
ка Ло зни це. 

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 25. 
уру чи ва ње на гра да. До са да је 50 ла у-
ре а та при ми ло 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. 

У умет нич ком де лу про гра ма уче-
ство ва ла је драм ска умет ни ца Рад ми-
ла Ђу ри чин.

 С. В.

О
дбор за доделу награде у области 
науке, на седници одржаној 27. 
октобра 2014. године, у саставу: 
проф. др Слободан Грубачић, до-
писни члан САНУ (председник), 

академик Динко Давидов, академик Нада Ми-
лошевић Ђорђевић, академик Предраг Пипер, 
проф. др Бошко Сувајџић, проф. др Љубинко 
Раденковић, др Марта Фрајнд и др Милоје Ва-
сић, донео je одлуку да се награда Вукове за-
дужбине у области науке за 2014. годину до-
дели Соњи Петровић за књигу „Сиромаштво 
у фолклорној традицији Срба од XIII до XIX 
века: прилог проучавању народне културе”. 

Од бор за до де лу на гра де у обла сти на у ке, ис та-
као је Сло бо дан Гру ба чић, имао је и ове го ди не 
пред со бом ви ше на уч них де ла ко ја ис пу ња ва ју 
ви со ке зах те ве Пра вил ни ка о Ву ко вој на гра ди. 
Ипак, два су оп се жна де ла би ла с пра вом од мах 
из дво је на: књи га Еуген Са вој ски и ње го во до-
ба но во сад ског исто ри ча ра Бран-
ка Бе шли на и књи га Си ро ма штво 
у фол клор ној тра ди ци ји Ср ба од XI-
II до XIX ве ка: при лог про у ча ва њу 
на род не кул ту ре Со ње Пе тро вић.

На кон по дроб ног и ви ше ча сов ног 
раз ма тра ња, Од бор је на за вр шној 
сед ни ци од лу чио да на гра ди књи-
гу Со ње Пе тро вић ко ја пред ста вља 
је дин ствен на уч ни до при нос про у-
ча ва њу те ме си ро ма штва, а ти ме и 
срп ског и ју жно сло вен ског фол кло-
ра и на род не кул ту ре уоп ште. Са-
ма књи га про теј ски из ми че ја сном 
од ре ђе њу, јер у се би са жи ма и сје-
ди њу је ана ли зе ем пи риј ског ма те-
ри ја ла, исто риј ских до ку ме на та, ет но граф ских 
спо ме ни ка и ан тро по ло шких сту ди ја, ко ри сте ћи 
те о риј ске при сту пе раз ли чи тих ди сци пли на чи-
ју тек то ни ку чи не лу цид не ва ри ја ци је у ви ду те-
за о оп штој по ве за но сти кул ту ре. Кул ту ро ло шке 
пер спек ти ве, ка ко се чи ни, са свим су оправ да не 
ка да је реч о та квој те ми, нај ви ше због при род не 
бли ско сти те ма и ме то да. 

Ре кло би се да је пред на ма жи во пи сна па но ра-
ма иде ја из обла сти ме ђу соб ног ути ца ја књи жев-
но сти и со ци о ло ги је. Но, за раз ли ку од уоби ча је ног 
по ступ ка, ко ји ус по ста вља књи жев но те о риј ски 
низ на осно ву ли те рар не гра ђе, Со ња Пе тро вић 
под јед на ко па жљи во чи та и ту ма чи оно вре ме-
не прав не, те о ло шке и фи ло ло шке до ку мен те, 
про гла се, те ста мен те и књи жев не тек сто ве. То је 
оно што Сти вен Грин блат, да нас, на зи ва pe tit hi-
sto i res (St. Gre en blatt, Le ar ning to Cur se: Es says in 
Early Mo dern Cul tu re, Lon don, 1990).

Ти ме се успе шно раз от кри ва на ив ност ста ре 
ро ман ти чар ске те зе да се мит о не про мен љи вом 
дру штве ном ста ту су нај пре кри ста ли ше око јед-
не, вла да ју ће, емо ци о нал не ма три це да те епо хе. 
Па и да, у скла ду са раз во јем људ ског ин те лек-
та, чо век све ви ше схва та пра ву су шти ну дру-
штве них од но са. Прет ход ни рад на при ку пља ну 
гра ђе, из из во ра че сто вре мен ски уда ље них или 
про тив реч них, за ме тан по се би, до вео је, та ко, 
Со њу Пе тро вић и до од го во ра на пи та ња ко ја 
се отва ра ју ка ко пре ма исто риј ским про то ти-
по ви ма, та ко и пре ма мо де ли ма ко ји се при-
бли жа ва ју ствар но сти са вре ме них ме ђу људ ских 
од но са. 

Она иден ти фи ку је, пра ти и раз вр ста ва раз ли-
чи те об ли ке, али и раз ли чи та ви ђе ња ко ја су се, 
у од но су на есте тич ка схва та ња ти пич на за да-
ту епо ху, раз ви ја ла у раз ли чи тим фол клор ним 
жан ро ви ма. По себ но ин три гант ном и за ни мљи-
вом сма тра про ве ру хи по те за да се „схва та њу 
со ци јал не угро же но сти“ мо же мо при бли жи ти 

не са мо на кла си чан на чин, пре ко 
на из ме нич ног од но са не по сред но-
сти и дис тан це, или кроз рас пра ву 
о раз ли чи ти ма ка те го ри ја ма со ци-
јал но мар ги на ли зо ва них сло је ва 
у срп ској и ју жно сло вен ској фол-
клор ној тра ди ци ји, већ и на осно ву 
ана ли зе не ких бит них кон сти ту е-
на та умет нич ких об ли ка као по себ-
но ефи ка сном по моћ ном сред ству 
за струк ту ри ра ње по је ди них те-
мат ско-мо тив ских ком плек са, нпр. 
кроз функ ци о нал ну, ти по ло шку и 
се ман тич ку ана ли зу про сја ка као 
пу ту ју ћих сле пих пе ва ча и ли ко ва 
фол клор них де ла. 

У исти мах, она по сма тра ка ко на фор ми ра ње 
са мог пој ма ути че спе ци фич но пре пли та ње чи-
та вих мо ти ва циј ских кру го ва, пре ци зни је: ка ко 
се сли ка си ро ма штва обра зу је пре се ца њем или 
до во ђе њем у исту ра ван не ко ли ко ра зно род них 
или чак зна чењ ски пот пу но су прот них те мат-
ских и идеј них кру го ва кроз раз ли ко ва ње „до-
стој них“ и „не до стој них“ си ро ма ха због про ме не 
од но са пре ма ра ду, или кроз ам би ва лент ни од-
нос пре ма си ро ма штву – као по ро ку или вр ли ни 
− све до по ја ва као што су уста но ве ми ло ср ђа, 
ка кве су нпр. да ри ва ње, на че ло ре ци про ци те-
та, со ли дар ност са си ро ма шни ма, ми ло сти ња 
и до бро чин ство. Од зна ча ја су и по дроб на раз-
ма тра ња по све ће на гла ди, по сту и хра ни у не-
во љи, али и од но су си ро ма штва и сме ха код тзв. 
са пут ни ка си ро ма штва (слу ге и над ни ча ри, ки-
ри џи је и ра ба џи је, пе чал ба ри и си ро ма шни рат-
ни ци).  Наставак на страни 3

О
дбор за доделу награде у обла-
сти уметности, на седници одр-
жаној 10. октобра 2014. године, у 
саставу: др Драшко Ређеп (пред-
седник), Ђорђе Малавразић, Сре-

то Бошњак, Бранко Златковић, Саша Миленић, 
Ђоко Стојчић и Мирољуб Тодоровић, већином 
гласова донео је одлуку да се награда Вукове 
задужбине у области уметности за 2014. годи-
ну додели Бојану Оташевићу, за изложбу слика 
„Разговори са пријатељима“, одржану 6. маја 
2014. године у Народном музеју у Крагујевцу.

Три су на по ме не, чи ни се, нео п ход не на ула-
ску у свет ли ков но сти Бо ја на Ота ше ви ћа, нај-
мла ђег ла у ре а та при зна ња Ву ко ве за ду жби не 
за умет ност (1973).

Пр ва опа ска се од но си на по ста вље но пи та-
ње ко је се, у раз ли чи тим ва ри јан та ма, пре вас-
ход но упли ће у на ше чу ђе ње у све ту, ви ше не го 
што тра жи од го вор. То је сад већ кла сич на кри ла-
ти ца на шег два де се тог ве ка: От куд 
вел тшмерц у Ба на ту? Као што је по-
зна то, Ми лош Цр њан ски је, уме сто 
ску че ног од го во ра на шој па жњи по-
ну дио књи гу ра стан ка, ан то ло гиј ски 
већ одав но Днев ник о Чар но је ви ћу, 
за ко ју мно го број ни кри ти ча ри чвр-
сто ве ру ју да је нај зна чај ни ја срп-
ска про за сто ле ћа ко је је ми ну ло. 
Сав очај руб них на ших кон ти нен-
тал них оп се си ја, сва не моћ на ци о-
нал ног пр ко са у оним зло срећ ним 
К-унд-К вре ме ни ма, сав сплин ме-
те жа ве ли ког ра та, и све тра гич ни ја 
ме ло ди ја је ди ног го ди шњег до ба ро-
ман ти зма, је се ни, ов де се склуп ча ла 
као је дин стве но зна ме ње на шег би ћа. 

По сле, у вре ме тра ја ња не га тор ства бе о град-
ског над ре а ли зма, фа мо зне дру ге цен тра ле, на 
слич но пи та ње о сми слу (От куд над ре а ли зам на 
Бал ка ну?) Ду шан Ма тић, је дан од три на е сто ри-
це ства ра ња не мо гу ћег, опет уме сто би ло ка квог 
ши рег раз ја шње ња, по слао је свом фран цу ском 
при ја те љу сет фо то гра фи ја, да ти ра них по вла че-
њем срп ске вој ске у Ве ли ком ра ту, пре ко на ших, 
а и ал бан ских гу ду ра. На пр вој је срп ски краљ 
Пе тар I, у во лов ској за пре зи, као лик из Шек спи-
ро ве дра ме. На тре ћој, умор ни, глад ни и жед ни 
срп ски ко њи, угле дав ши Јон ског мо ра, у Сан Ђо-
ва ни ди Ме дуа, без мер ну во ду, ју ре као мах ни ти. 
И од јед ном, за пах ну ти же сти ном сла не пу чи не, 
сур дук ну ше као мах ни ти... И та ко ре дом.

Тре ће пи та ње се на ме ће са мо од се бе: От куд 
ме лан хо ли ја у Шу ма ди ји? На и ме, без ма ло сви 
по зна ва о ци сли кар ства Бо ја на Ота ше ви ћа, ства-

ра о ца ум ног и уче ног, от пр ве су уочи ли ка ко 
је та фа мо зна ма лин ко ни ја, не тек та ко бо ле-
сно ста ње, не го и као „жа лост, нео д луч ност, осе-
ћа ње кри ви це, гу би так во ље за жи вот, кат кад 
са са мо у би лач ким иде ја ма“, у сфе ри ту ге, се те 
и по ти ште но сти, опер ва жи ла оп ти ку тих мо-
ну мен тал них, про ми шље них до жи вља ја но ве 
оп ти ке. Та ве ли ка и не по тро шна ок на сна опра-
шта ју се не пре кид но од вла сти тих ве ло ва, од цр-
та и ре за, од епи те ла ко ји нам, бар с вре ме на на 
вре ме, до ка зу је да смо жи ви.

Ота ше ви ће ве сли ке све до че о на ста ја њу. И то 
у исти мах же сто ко и не жно, без па те ти ке, али 
и без ско ча ње но иро ниј ског про се деа.

Ота ше вић ме лан хо ли јом је сте.
У дру гој на по ме ни је угра ђе но ра до сно осе-

ћа ње да се плу ра ли зам срп ске кул ту ре и умет-
но сти та лен то ва но и по не кад не пред ви дљи во 
ја вља на раз ли чи тим стра на ма. То зна чи да ни је 
све из гу бље но, и да се у не ком но вом Да љу и те 
ка ко мо же пре по зна ти но ви Ми лу тин Ми лан-

ко вић. Она ко ка ко смо, не ко ли ко 
нас, ва ља но и ра зло жно пре по зна-
ли та ле нат и из у зет ну уз ла зну ли-
ни ју ра дљи во сти у слу ча ју Бо ја на 
Ота ше ви ћа. Па ра док са има, за це-
ло и дру где. Али по лет ној сли ци и 
ства ра лач кој и исто риј ској сце ни 
Кра гу јев ца слу чај Ота ше вић се ја-
вља као нео п ход но, ду го оче ки ва-
но сло во ву ков ског азбуч ног, то ће 
ре ћи раз ли чи тог по и ма ња ра до-
зна ло сти. Рав но пре го ди ну да на, 
у На род ном му зе ју у Кра гу јев цу, 
Ота ше ви ће ва из ло жба Раз го во ри са 
при ја те љи ма сво јим еле гич ним, 
за во дљи вим, спе ци фич ним ви до-

кру гом от кри ла је још јед но ли це Шу ма ди је, тог 
зе ле ног мо ра на шег, ка ко су пе сни ци го во ри ли. 
Сим бо лич но, из ло жба је по ста вље на на ма ле-
ној раз да љи ни од ко на ка Кне за Ми ха и ла. Та ко 
је, не осла ња ју ћи се ни на ко га сем на свој сан, 
на сво ју еро тич ну ин спи ра ци ју се вер них на ших 
про фи ла (оста вља ју ћи, да и то ка жем, са свим по 
стра ни, у по лу мра ку ва ја та, ју жне про фи ле ко-
је, ода ни ла ком ефек ту, ме ре, све са ге ни та ли ја-
ма, сли ка ри тре ћег ре да), Ота ше вић, ме ђу тим, 
и оном зна ме ни том зда њу ста рог ко на ка до нео 
но ви кон текст. Круг двој ке је не ви дљив.

Тре ћа на по ме на се од но си на уоче ну спо зна ју 
ка ко се, ма ги јом вер бал них пре сту па, ја ту пле-
ме ни тих на ших ства ра ла ца ко је зо ве мо по име-
ну (Ђу ра, Бран ко, Ла за, Ме ша, Иси до ра, Де сан ка, 
Вас ко...) ве о ма те шко, ре кло би се на тег ну то, не ки 
ауто ри, по зна ти по пре зи ме ну, сад то бо же огла-
ша ва ју име ном. Наставак на страни 3

Уручене награде Вукове 
задужбине за уметност и 
за науку за 2014. годину

Ла у ре а ти: Со ња Пе тро вић и Бо јан Ота ше вић

Ло зни ца
да ро да вац

Град Ло зни ца је и ове го ди не 
би ла до на тор на гра да Ву ко ве за-
ду жби не.

Ву ко ва за ду жби на и град Ло-
зни ца пот пи са ли су 4. фе бру а ра 
2011. го ди не Про то кол о са рад њи 
на про гра му до де љи ва ња на гра да 
Ву ко ве за ду жби не, у ко ме је по себ-
но ис так ну та њи хо ва са гла сност 
да, у ци љу по пу ла ри за ци је срп ске 
кул ту ре и на у ке, ду го роч но са ра
ђу ју на про гра му до де љи ва ња на
гра да Ву ко ве за ду жби не.

Драшко РеђепСлободан Грубачић

РЕЧ ДРАШКА РЕЂЕПА НА ДОДЕЛИ НАГРАДЕ 
ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА УМЕТНОСТ

Меланхолија, реч уклета 
и изазовна

РЕЧ СЛОБОДАНА ГРУБАЧИЋА НА ДОДЕЛИ НАГРАДЕ 
ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА НАУКУ

Научни допринос проучавању 
теме сиромаштва, фолклора 

и народне културе
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Управни одбор 
Управ ни од бор Ву ко ве за ду жби не, 

на сед ни ци одр жа ној 26. фе бру а ра 
2015. го ди не, раз мо трио је и усво јио 
Фи нан сиј ски из ве штај о по сло ва њу 
Ву ко ве за ду жби не за пе ри од ја ну-
ар–де цем бар 2014. го ди не и Осно ве 
фи нан сиј ског пла на за 2015. го ди ну. 
Ова до ку мен та прет ход но је усво јио 
и Над зор ни од бор Ву ко ве за ду жби не. 
Управ ни од бор раз мо трио је и оства-
ри ва ње про гра ма Ву ко ве за ду жби не 
у 2015. го ди ни, по себ но у из да ва штву, 
и до нео ви ше од лу ка из сво је над ле-
жно сти.  

На сед ни ци одр жа ној 12. ма ја 2015. 
го ди не Управ ни од бор је, та ко ђе, раз-
мо трио оства ри ва ње про грам ских за-
да та ка и ак ту ел но еко ном ско ста ње у 
Ву ко вој за ду жби ни. Управ ни од бор је 
ве о ма по зи тив но оце нио про грам ске 
ак тив но сти За ду жби не ко је су већ ре-
а ли зо ва не, као и оне ко је су у то ку и 
усво јио за кључ ке у ве зи с ре ша ва њем 
ак ту ел них еко ном ских пи та ња. С. В

21. МЕ ЂУ НА РОД НИ СА ЛОН 
КЊИ ГА У НО ВОМ СА ДУ

Штанд Ву ко ве 
за ду жби не

На 21. Ме ђу на род ном са ло ну књи га 
у Но вом Са ду, ко ји је тра јао од 18. до 
24. апри ла 2015. го ди не, Ву ко ва за ду-
жби на ор га ни зо ва ла је по се бан штанд 
на ко јем је из ло жи ла сво ја из да ња: 
Да ни цу 2015. и Да ни цу за мла де VII, 
XI II књи гу Пре пи ске, књи гу О је зи ку и 
књи жев но сти и фо то тип ско из да ње 
Ков че жи ћа за исто ри ју, је зик и оби ча
је Ср ба сва три за ко на Ву ка Стеф. Ка-
ра џи ћа; трок њиж је: Сло је ви кул ту ра 
Сре ма, Ба на та и Бач ке, За ду жби нар
ство код Ср ба,  Ста ро срп ско ру дар
ство и књи гу на не мач ком је зи ку, са 

из бо ром тек сто ва из де ла Ву ка Ка ра-
џи ћа: Вук Стеф. Ка ра џић 17871864
2014, Mündlic hes Volk sgut der Ser ben 
(Срп ска усме на на род на ба шти на).  

У не де љу, 19. апри ла, у Са ло ну књи-
ге по себ но су пред ста вље на из да ња 
ко ја је Ву ко ва за ду жби на об ја ви ла 
у 2014. го ди ни: Пре пи ска, О је зи ку и 
књи жев но сти, Ков че жић, трок њиж-
је о сло је ви ма кул ту ра и књи га иза-
бра них тек сто ва Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа 
на не мач ком је зи ку. О овим вред ним 
де ли ма го во ри ли су Бо шко Су вај џић, 
Љу бо мир Ми лу ти но вић, Слав ко Ве ји-
но вић и Сне жа на Бо јић. Про мо ци ји је 
при су ство вао и Жар ко Ди мић, за ме-
ник пред сед ни ка Управ ног од бо ра Ву-
ко ве за ду жби не. С. В. 

При зна ње 
ди рек то ру СКЦ-а

Сла во љуб Ве се ли но вић, глав ни и 
од го вор ни уред ник и ди рек тор Сту-
дент ског кул тур ног цен тра, до бит ник 
је на гра де Ву ко ве за ду жби не за из у-
зе тан до при нос кул ту ри и уче шће у 
про јек ти ма у то ку 2014. го ди не, ко ји-
ма је обе ле же на 150. го ди шњи ца Ву-
ко ве смр ти, 200 го ди на од из ла же ња 
Ма ле про сто на род не сла ве носерб ске 
пје сна ри це и Пи сме ни це серб ско га је
зи ка. Ми о драг Ма тиц ки и Љу бо мир 
Ми лу ти но вић уру чи ли су до бит ни ку 
ово при зна ње на при год ној све ча но-
сти у зда њу СКЦ-а. 

Ми о драг Ма тиц ки је ис та као да 
до са да шња са рад ња са уред нич ким 
ти мом СКЦ-а под сти че очу ва ње кул-
тур не ба шти не и ду хов ног иден ти те та 
на шег на ро да, што је јед но од су штин-
ских на че ла на ко ји ма по чи ва Ву ко ва 
за ду жби на. Ова на гра да пред ста вља 
и ве ли ки под сти цај за још бо га ти ју 
бу ду ћу са рад њу ове две ин сти ту ци је 
кул ту ре ко ји ма је циљ очу ва ње на ци-
о нал них кул тур них вред но сти. Љ. М.

Вукове бисте у Кливленду

Срп ски на род ни уни вер зи тет Вук Стеф. Ка
ра џић у Кли влен ду, др жа ва Оха јо (САД), по-
кре нуо је ак ци ју да се у Срп ској ба шти, у де лу 
Вр та на ци о нал них кул ту ра ко ји је по све ћен 

срп ској кул тур ној ба-
шти ни, по ста ви би-
ста Ву ка Сте фа но ви ћа 
Ка ра џи ћа. Би сту ди-
мен зи ја 70x50x30 цм 
из ра дио је ака дем ски 
ва јар Иван Фел кер из 
Ни ша. 

Под се ћа мо да је Срп-
ски на род ни уни вер зи-
тет Вук Стеф. Ка ра џић 
већ по ди гао у Кли влен-
ду би сту Ву ка Ка ра џи-
ћа, 18. апри ла 1999. 
го ди не, ко ја се на ла-
зи ис пред Са бор не цр-
кве Све тог Са ве. Би ста 
је дар ва јар ке Дрин ке 
Ра до ва но вић. С. В.

За ду жби на ри 
Ву ко ве за ду жби не (95)

БЕ О ГРАД
QU A LITY TO URS, Пред став ни штво Бе о град, ве ли ки до-

бро твор
Дру штво „Све ти Са ва“, до бро твор
Дра га на Ђор ђе вић и Је ле на Ђор ђе вић Бо ља но вић, до-

бро тво ри, у спо мен ба би и де ди Ја гли ци и Ата на си ју Ђор-
ђе ви ћу и оцу и мај ци Ђор ђу и Љи ља ни Ђор ђе вић

Сне жа на Ми ла ди но вић Ле кан
Ма ри ја Пе тро вић, до бро твор

КО СОВ СКА МИ ТРО ВИ ЦА
При род но-ма те ма тич ки 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, ве ли ки до бро твор 

ПАН ЧЕ ВО
Ми ли ца Гр бић

СОМ БОР
Срп ска чи та о ни ца „Ла за Ко стић“, до бро твор

СРЕМ СКА КА МЕ НИ ЦА
Дра го Ње го ван, до бро твор

СЈЕ ДИ ЊЕ НЕ АМЕ РИЧ КЕ ДР ЖА ВЕ – ЊУ ЈОРК
Рад ми ла Ми лен ти је вић, ве ли ки до бро твор

ФРАН ЦУ СКА – ПА РИЗ
Не над Хри са фо вић, ве ли ки до бро твор, у спо мен мај ци 

Де си и тет ка ма За ги, Ми ли и Див ни, по во дом го ди шњи-
ца њи хо ве смр ти

Да ро ви Ву ко вој за ду жби ни

Ву ко вој за ду жби ни да ро ва ли су сво је књи ге и књи ге дру-
гих ауто ра: ИК „Про ме теј“, Зо ран Ва па, Но ви Сад, Дра го 
Ње го ван, Но ви Сад, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та 
у При шти ни, Ко сов ска Ми тро ви ца, Сла ви ца Га ро ња Ра до-
ва нац, Бе о град, Ми ћо Цви је тић, Бе о град, по ро ди ца проф. 
Жи во ми ра Мла де но ви ћа, Бе о град, Ве ли бор Ла за ре вић, 
Бе ла Во да (Кру ше вац) и Не дељ ко Бог да но вић, Ниш.

Сли ку „Тај на“, уље на плат ну, 2012, да ро вао је Бо јан Ота-
ше вић, сли кар из Кра гу јев ца, до бит ник на гра де Ву ко ве 
за ду жби не за умет ност за 2014. го ди ну. 

Упра ва Ву ко ве за ду жби не нај то пли је им за хва љу је. С. Б.

К
а да се чу је ње но име: 
Јел ка Ре ђеп – он да је 
они ма ко ји су ма ло 
да ље од нас пр ва по-
ми сао на вр хун ског 

на уч ни ка, исто ри ча ра књи жев-
но сти, ауто ра ни за це ње них књи-
га, а Но во са ђа ни ма је уз то – Јел ка 
Ре ђеп – и по ми сао на пра ви ста ри 
Но ви Сад, на Но ви Сад ко ји по ла-
ко не ста је, а они ма ко ји су јој ов-
де нај бли жи – Јел ка Ре ђеп – то је 
при јат на по ми сао на пра вог, по у-
зда ног при ја те ља, ве дру при ро ду, 
дра гу и до бру ба ку, мај ку, та шту, 
су пру гу, при ја те љи цу... 

Јел ка је по оцу Пе тро вић, из ста-
ре но во сад ске по ро ди це, ко ја се у 
де вет на е стом ве ку до се ли ла из Ба-
та ње. Отац њен, Ле он ти је, био је чи-
нов ник, а ње гов брат од стри ца био 
је Ми лош Пе тро вић, гра до на чел ник 
Но вог Са да у го ди на ма пред Дру ги 
свет ски рат. По мај ци Ани ци, апо те-
кар ки, Јел ка је из по ро ди це Јој кић, 
по ре клом из Ту ри је.

У Но вом Са ду је Јел ка за вр ши ла 
основ ну шко лу, гим на зи ју, а по том 
и Фи ло зоф ски фа кул тет на ко ји се 
упи са ла у пр вој ге не ра ци ји 1954, 
пре 60 го ди на, и ту је у кон ти ну и те-
ту, од 1963. до 2003. пре да ва ла сред-
њо ве ков ну књи жев ност, у зва њи ма 
аси стен та, до цен та, ван ред ног и ре-
дов ног про фе со ра. 

Ис трај на и са мо пре гор на, Јел ка 
Ре ђеп је на сто ја ла све да до ве де до 
ви со ких кри те ри ја вла сти те ми си-
је. Та ква је, још као Јел ка Пе тро вић, 
би ла у ре дак ци ји Три би не мла дих, 
оне култ не, од 1956. до 1960. Та ква је 
би ла као пред сед ник По кра јин ског 
од бо ра Удру же ња уни вер зи тет ских 
и на уч них рад ни ка, у чи је је те ме-
ље чвр сто угра ди ла свој ен ту зи ја-
зам. Нај зад, ме ђу осни ва чи ма је и 
до след ним на ста вља чи ма чу ве них 
Да на ду хов ног пре о бра же ња у Де-
спо тов цу, крај Ма на си је, ко ји има-
ју ве ли ки од јек у зе мљи и ра се ја њу. 
Уре ђи ва ла је Све ске Ма ти це срп ске, 
би ла са рад ник Да ни це и За ду жби не, 
као и члан Од бо ра за на у ку Ву ко ве 
за ду жби не. Ка да је у по та њу на у ка, 
по ме ни мо да је ка те дру на сле ди ла 
од ве ли ког исто ри ча ра ста ре срп ске 
књи жев но сти Ђор ђа Сп. Ра до ји чи ћа, 
да је од ње га пре у зе ла ви со ке на уч-
не кри те ри ју ме и кри тич ки при ступ 
те ма ма ко ји ма се ба ви ла. Ва жно је 
ука за ти на ње но из у зет но сна ла же-
ње у ра зним обла сти ма и је зи ци ма и 
чи ње ни цу да је ком па ра ти ван ме тод 
био би тан за њен ис тра жи вач ки по-
сту пак. Др жа ла је да је бит но вра ћа-
ти се ста рим те ма ма и при ме њи ва ти 
на њих но ве ме то де и ти ме је да ла 
зна ча јан до при нос на шој на у ци. Са 
по себ ном ве шти ном по ре ди ла је пи-
са не и усме не из во ре, од но сно про-
жи ма ње на род не књи жев но сти и 

исто ри је и пи са не књи жев но сти. То 
се сва ка ко нај бо ље ви ди на ње ном 
стра сном ис тра жи ва њу Хро ни ка гро
фа Ђор ђа Бран ко ви ћа.

Од не ма њег зна ча ја је њен пе да-
го шки рад и до ка за на спо соб ност 
да од не гу је но ве струч ња ке, до стој-
не сво је на след ни ке.

А ши ра пу бли ка је за и ста по ка за-
ла да во ли Јел ку Ре ђеп и као пре да-
ва ча и као пи сца. И ових, по след њих 
го ди на, јед на ко је пле ни ла и мла-
ђе и ста ри је на про мо ци ја ма књи га 
кад је пра вим хип но тич ким на чи-
ном ка зи ва ња оку пи ра ла па жњу пу-
бли ке.

Пе де сет го ди на на уч ног ра да и 
че тр де сет го ди на про фе сор ског ак-
тив ног жи во та на но во сад ском Фи-
ло зоф ском фа кул те ту Јел ки Ре ђеп 
до не ли су мно го број на дру штве на 
и на уч на при зна ња: Но вем бар ску 
по ве љу Но вог Са да, Ву ко ву на гра ду, 
На гра ду Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп
ки ња, По ве љу уни вер зи тет ских на-
став ни ка. По след ња, ше сна е ста по 
ре ду ње на књи га, Грех и ка зна бо жи
ја про гла ше на је ове го ди не на Но во-
сад ском са ло ну књи га из да вач ким 
по ду хва том го ди не, а пре не ко ли ко 
не де ља Јел ка је до би ла и На гра ду 
Па вле Мар ко вић Ада мов.

Ве ли ка по пу лар ност и ши ро ка 
ре цеп ци ја ње ног пре да вач ког и на-
уч ног де ло ва ња сва ка ко су раз ло зи 
ве о ма жи вог од је ка ко ме смо упра во 
ових ту жних да на све до ци на свим 
дру штве ним мре жа ма:

Би ло је пре див но би ти на пре да-
ва њи ма по што ва не Јел ке Ре ђеп, не-
за бо рав но...

Не ка да су би ли Про фе со ри – са ве-
ли ким П. Би ла је је дан од њих.

 Зо ран КО ЛУН ЏИ ЈА

ЗА СЕЋАЊЕ

Јелка Ређеп – неуморни 
тумач књижевног 

средњег века
(1936–2014)

Д
а, др Јел ка Ре ђеп, за хва-
љу ју ћи сво јој обра зо ва-
но сти и ши ро кој кул ту-
ри, рет кој го вор нич кој 
об да ре но сти, пре све-

га из ван ред ној енер ги ји ко јом је 
ис пу ни ла свој јав ни и при ват ни 
жи вот, оста је ве чи то у се ћа њу по-
ро ди це и при ја те ља, ко јих има у 
свим обла сти ма кул ту ре, на у ке, 
обра зо ва ња.

Рад на Но во сад ском уни вер зи те-
ту обе ле жен је успе хом у на уч ном 
и обра зов ном си сте му, пу тем ге не-
ра ци ја сту де на та.

Пре по зна та као успе шан на уч ник, 
про фе сор др Јел ка Ре ђеп се на ла зи 
и оста ће упам ће на на нај ви шем ме-
сту пре га ла ца.

Ети ку сво је књи жев не про фе сор-
ске ан га жо ва но сти пот чи ни ла је 
на у ци, без им про ви за ци је. До каз су 
ње на број на књи жев на де ла, члан ци 
об ја вље ни у ча со пи си ма, ан га жо ва-
ност на три би ни мла дих, не фор-
мал ној обра зов ној ин сти ту ци ји, без 
др жав ног па тро на та на ста лој, та ко 
ре ћи, исто вре ме но са пр вим за че ци-
ма Уни вер зи те та у Но вом Са ду, по 
че му је би ла пре по зна тљи ва.

Сво јим на сту пи ма др Јел ка Ре ђеп 
оста ла је ми са о на име ни ца јед ног 
вре ме на ко је ни је би ло „ла ко“ – и то 
је би ло ме сто где смо се пр ви пут сре-
ли са ам би јен том то ле рант но сти.

Тај про стор, кул тур ни, због са др-
жа ја др Ја ра Риб ни кар је на зва ла: 
ча роб ни брег.

Ан га жо ва ност др Јел ке Ре ђеп огле-
да се пре све га у ди ја ло гу, ко ји је во-
ди ла без пре тен ци о зног усме ра ва ња, 
не го ва ла је пра во на раз ли чи тост; др 
Јел ка, про фе сор, би ла је је мац и чу-
вар на уч не исти не. Свој рад из ла га-
ла је кри ти ци на уч не јав но сти, би ла 
је ора тор бо нус.

При ја тељ ским то ном, так тич ки, 
на уч ном ме то дом оспо ра ва ла је 
ста во ве, су прот ста вља ла ми шље ња, 
то је био глас про фе со ра, са ре пу та-
ци јом на уч ног рад ни ка. Упам ће на, 
као књи жев ник, ети чар, сја јан сти-
ли ста. 

Не бе ска Ср би ја је обо га ће на, по-
ште на срп ска пра во слав на ду ша 
пре шла је са зе маљ ске гру де у Не-
бе ску Ср би ју.

Све што је би ло у на шој дра гој, не-
пре жа ље ној Јел ки оти шло је на не бо 
са њом, да се по твр ди веч на исти на, 
чо век је веч но би ће.

Све је стра шно, нај стра шни је је би-
ти чо век у све ту у ко ме има смр ти, а 
не ма вас кр се ња, чо век у овом све ту, 
зе маљ ском, не мо же да из др жи без 
Бо га, Бо га љу ба ви и спа са у вас кр се-
њу на пра вед ном су ду. 

 Зо ран М. ВУ ЧЕ ВИЋ

Ми са о на име ни ца
ЈЕ ЈА

Умр ла је
Мо ја Је ја
Ја вља ми Дра шко Ре ђеп

Не жа ли Јел ку
Оти шла је бо љи ма
Кне зу Ла за ру
Си би ња нин Јан ку
Сте фа ну Де чан ском
Ђор ђу Бран ко ви ћу
Ка та ри ни Кан та ку зи ни

Шта ће с на ма

19. де цем бар 2014.

 Зо ран Хр. РА ДИ СА ВЉЕ ВИЋ

Сед ни ца Управ ног од бо ра, 26. фе бру ар 2015.

Про мо ци ја из да ња Ву ко ве за ду жби не у Са ло ну књи ге

Би ста Ву ка Ка ра џи ћа, 
рад Ива на Фел ке ра

Би ста Ву ка Ка ра џи ћа, 
рад Дрин ке Ра до ва но вић
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Н
а кон успе шно ор га ни зо ва них 
на уч них ску по ва и об ја вљи ва-
ња збор ни ка О сло је ви ма кул ту
ра Сре ма, Ба на та и Бач ке, Ву-
ко ва за ду жби на на ста вља рад 

на при пре ми и об ја вљи ва њу ве ли ких ре ги-
о нал них збор ни ка о сло је ви ма кул ту ре у Ср-
би ји. На ре ду је цен трал ни про стор Ср би је – 
Шу ма ди ја. 

Тим по во дом, 23. мар та 2015. го ди не у Ву ко вој 
за ду жби ни одр жа на је пр ва сед ни ца Ор га ни за-
ци о ног од бо ра за при пре му на уч них ску по ва и 
из ра ду Збор ни ка Шу ма ди ја кроз ве ко ве. Сло је ви 
кул ту ра Шу ма ди је. Сед ни ци су при су ство ва ли: 
Љу бин ко Ра ден ко вић, Сло бо дан Ре ме тић, Ми ло-
је Ва сић, Бран ко Злат ко вић 
и Слав ко Ве ји но вић. На че-
лу Ор га ни за ци о ног од бо ра 
на ла зи се Љу бин ко Ра ден-
ко вић. 

На сед ни ци је ис так ну то 
да ће се у дру гој по ло ви ни 
ок то бра 2015. го ди не, у са-
рад њи с На уч ним цен тром 
СА НУ у Кра гу јев цу, као по-
че так овог по сла, одр жа ти 
јед но днев ни на уч ни скуп 
на те му Шу ма ди ја кроз ве
ко ве. Сло је ви кул ту ра. Пла-
ни ра но је да на овом ску пу 
де сет ауто ра под не се ре фе-
ра те, чи ји је циљ да се све о-
бу хват но при ка жу и об ја сне 
кул тур ни сло је ви на тлу Шу ма ди је. Пред ви ђе-
но је, та ко ђе, да се сви под не ти или при ло же ни 
ре фе ра ти мо гу до ра ђи ва ти и до пу ња ва ти до 1. 
де цем бра 2015. го ди не. По сле то га, они ће би ти 
об ја вље ни у исто и ме ном збор ни ку, ко ји ће иза-
ћи из штам пе то ком 2016. го ди не. 

Ор га ни за ци о ни од бор упу тио је до пис јед ном 
бро ју ис так ну тих на уч них и кул тур них по сле ни-
ка и по звао их да уче ству ју на на уч ном ску пу у 
Кра гу јев цу. Ауто ри су за мо ље ни да те ме за овај 
скуп, с крат ким обра зло же њем, до ста ве Ор га-
ни за ци о ном од бо ру.  

Ор га ни за тор је за све уче сни ке из Бе о гра да, 
као и за оне ко ји про ла зе кроз Бе о град обез бе-
дио пре воз до Кра гу јев ца и на траг.

У ме ђу вре ме ну при хва ћен је пред лог Удру-
же ња гра ђа на „Ба шти на и бу дућ ност – Аран-
ђе ло вац 1859“, да се у са рад њи са Ву ко вом 
за ду жби ном и у Аран ђе лов цу одр жи јед но днев-
ни на уч ни скуп о Шу ма ди ји. Скуп је пла ни ран 
за 23. сеп тем бар 2015, на дан ка да се у Аран ђе-
лов цу све ча но уру чу је на гра да за нај бо љу ет но-

ло шку сту ди ју из про шле го ди не, ко ја но си име 
„Ми ле Не дељ ко вић“. На овом ску пу уче ство ва ће 
и др Ма ри ја Чер но ва, ср би ста са уни вер зи те та 
у Кра сно јар ску (Ру си ја).

Спи сак ауто ра и те ма за овај на уч ни скуп 
утвр ђу је се ових да на. С. В.

У
по ре до са за вр шни цом из-
град ње ви ше на мен ског цен-
тра на про сто ру од 3.000 
ква дра та у Тр ши ћу, гра до на-
чел ник Ло зни це, Ви до је Пе-

тро вић, оку пио је 8. ма ја ис так ну те по-
сле ни ке из кул ту ре, на у ке, обра зо ва ња 
и ин фор ми са ња по во дом пред ста вља ња 
за вр шних ра до ва на из град њи Ме ђу на-
род ног цен тра за из у ча ва ње је зи ка, књи-
жев но сти и фол кло ри сти ке – До ма Ву-
ко вог је зи ка. Са до ма ћи ни ма из Град ске 
упра ве, Цен тра за кул ту ру и ше фо ви ма 
свих од бор нич ких гру па град ске скуп-
шти не, око сто ла у Ву ко вој спо мен-шко-
ли оку пи ли су се пред став ни ци Ин сти-
ту та за срп ски је зик СА НУ, Ин сти ту та за 
књи жев ност и умет ност, Бал ка но ло шког 
ин сти ту та, Ет но граф ског му зе ја у Бе о-
гра ду, Ву ко ве за ду жби не, Про грам ског 
са ве та Ву ко вог са бо ра, Срп ског књи жев-
ног дру штва, Фа кул те та драм ских умет-
но сти и дру ги зва нич ни ци кул тур не јав-
но сти Ср би је. 

У отво ре ној и ин спи ра тив ној рас пра ви и 
раз ме ни ми шље ња у ве зи с по чет ком ра-
да До ма, при сут ни су из ра зи ли је дин ствен 
став да обје кат пле ни ар хи тек тон ским ре-
ше њем и ме стом на ко ме је по диг нут и, 
као та кав, мо же бит но да уна пре ди, по диг-
не ак тив но сти ко је се ор га ни зу ју на овом 
пла ну, а по себ но ак тив но сти Цен тра за 
кул ту ру Вук Ка ра џић. На овом ме сту, ка-
ко је ре че но на све ча но сти, са да је мо гу-
ће ду го роч но пла ни ра ти те рен ски на уч ни 
рад у кул тур ној, ан тро по ло шкој или не кој 
дру гој ди сци пли ни, не за бо ра вља ју ћи на 
зна чај Ву ка и срп ског је зи ка. По ре чи ма 
Ве сне Сте ва но вић из На род не би бли о те-
ке Ср би је ма ло је ова квих обје ка та у зе-
мљи, па се мо же раз ми шља ти о ме сту где 

ће би ти ор га ни зо ва ни кон гре си, сим по зи-
ју ми и се ми на ри, али и нај ра зно род ни је 
умет нич ке ко ло ни је са до бро осми шље-
ним мар ке тин гом. 

Ве сна Ма то вић из Ин сти ту та за је зик и 
књи жев ност сма тра да се у но ви цен тар у 
Тр ши ћу мо же пре не ти сла ви стич ка ми си-
ја из Бе ча, Мин ска, Хам бур га, Кел на, Мо-
скве – а то је опет но ва про мо ци ја Срп ске 
на ци о нал не кул ту ре. Дом Ву ко вог је зи ка 
отва ра шан се да Тр шић до би је ор га ни за ци-
ју ме ђу на род ног фе сти ва ла по е зи је, сма тра 
Бо шко Су вај џић са Фи ло ло шког фа кул те та 
у Бе о гра ду. До бро је при мље на иде ја да се 
офор ми про грам ски од бор ко ји би упу тио 
по зив чел ни ци ма дру гих гра до ва у ко ји ма 
су се ро ди ли и жи ве ли ве ли ка ни срп ског 
дру штва. То је до бра под ло га за про у ча-
ва ње на сле ђа и за ње го во пред ста вља ње, 
што под ра зу ме ва и ве ће укљу чи ва ње на-
ших љу ди у ди ја спо ри и са про сто ра бив-
ше Ју го сла ви је и Бал ка на. Исто вре ме но, 
овим се отва ра ју и ве зе са Ин сти ту том за 
срп ску кул ту ру у Бу дим пе шти и Срп ским 
цен тром у Те ми шва ру, где се још чу је го вор 
срп ске де це. Ми о драг Ма тиц ки, пред сед-
ник Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не, сма тра 
да је по ди за њем овог објек та на пра ви на-
чин ре а ли зо ва на за ми сао гра до на чел ни ка 
Ло зни це, Ви до ја Пе тро ви ћа, на пла ну ду-
го роч не за шти те и очу ва ња срп ског је зи-
ка и пи сма. Ма тиц ки је по себ но на гла сио 
да се на овом ме сту мо гу ор га ни зо ва ти и 
ме ђу на род не про мо ци је зе ма ља ко је пи-
шу ћи ри ли цом, јер је по зна то да то пи смо 
зах те ва кон ти ну и ра ни рад на ње го вом очу-
ва њу и ши рој упо тре би. Ср би ји не до ста је 
и за шти та усме не ре чи као не ма те ри јал не 
ба шти не, па се овим отва ра и мо гућ ност 
да се у Тр ши ћу ор га ни зу ју ра зни ску по ви 
на ову те му.   

 Зо ран МИ ЛО ШЕ ВИЋ

П
р вог ју ла 2015. на вр ши ће 
се се дам го ди на од смр ти 
ака де ми ка Де ја на Ме да-
ко ви ћа, на шег зна ме ни тог 
пи сца, на уч ни ка, ме мо а-

ри сте. „Про ме теј“ је имао част да го ди-
на ма бу де ис кљу чи ви из да вач овог из у-
зет ног по ли гра фа и по ли хи стра срп ске 
кул ту ре. Же ле ћи да са чу ва трај ну успо-
ме ну на лич ност и ве ли ки, је дин стве-
ни опус овог ли де ра срп ске со ци јал не и 
кул тур не све сти, ова но-
во сад ска из да вач ка ку ћа 
уста но ви ла је 2008. го ди-
не на гра ду за ду го пам-
ће ње, с име ном на шег 
углед ног са вре ме ни ка. 
На гра да Де јан Ме да ко вић 
по ста ла је по мно го че му 
пре сти жна, а ње ни до-
бит ни ци су би ли и оста-
ли у пр вим ре до ви ма на-
ше ме мо а ри сти ке ко ја је, 
по Ми ло шу Цр њан ском, 
нај за ни мљи ви ји део на-
ше књи жев не ба шти не 
(Мо мо Ка пор, Ми о драг 
Б. Про тић, Мир ко Де мић, 
Ва си ли је Кре стић, Ра ди-
вој Сто ка нов и Алек сан-
дар Га та ли ца). 

Жи ри ко ји је од тре нут ка за сни ва ња овог 
ви со ког при зна ња ра дио у истом са зи ву 
(Дра шко Ре ђеп, пред сед ник, Јо ван Ћи ри-
лов и Ра до ван По по вић, и то на по чет ку 
свог тре ћег ман да та), до нео је, на са стан ку 
одр жа ном 10. ок то бра 2014. го ди не, јед но-
гла сну од лу ку да се ово при зна ње за 2014. 

го ди ну до де ли ака де ми ку Дин ку Да ви до ву 
за књи гу Ико но пи сци срп ских се о ба. 

Обра зла жу ћи од лу ку жи ри ја, Дра шко Ре-
ђеп је ис та као да је Дин ко Да ви дов овом 
мо ну мен тал ном књи гом о ико но пи сци ма 
срп ских се о ба ука зао на ли ков не вред но-
сти и ви ше стра ну со ци јал ну и на ци о нал-
ну функ ци ју тих све ти ња, ко је су, по пут 
не при ко сно ве ног гру ме на род не зе мље, 
пу то ва ле и пло ви ле да ле ко на се вер, у не-
по зна ту, но ву по стој би ну. 

С об зи ром на то да је Дин-
ко Да ви дов био спре чен да 
до ђе на све ча но уру че ње 
на гра де, Па вле Ме да ко-
вић, син Де ја на Ме да ко ви-
ћа, на гра ду је пре дао Бо шку 
Су вај џи ћу, пред сед ни ку 
Управ ног од бо ра Ву ко ве 
за ду жби не, ко ји је на гра ду 
ла у ре а ту уру чио на кнад но 
у До му Ву ко ве за ду жби не. 
На гра да се са сто ји од злат-
ни ка с ли ком Де ја на Ме да-
ко ви ћа, мо но гра фи је Де ја на 
Ме да ко ви ћа Ду нав, у лук су-
зном по ве зу, и све ча не ди-
пло ме. Уме сто пре ми ну лог 
Јо ва на Ћи ри ло ва, за но вог 
чла на жи ри ја име но ван је 
Бо шко Су вај џић. 

Ово вред но де ло Дин ка 
Да ви до ва об ја ви ли су По кра јин ски за вод 
за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Вој во ди не, 
Но ви Сад и „Про ме теј“, Но ви Сад, 2014. Са-
ста нак жи ри ја је, по тра ди ци ји, одр жан у 
зда њу Ву ко ве за ду жби не, у Бе о гра ду, на чи-
јем че лу је, као пред сед ник, ду го го ди на 
био ака де мик Де јан Ме да ко вић. С. В. 

БЕСЕДА СЛО БО ДАНА ГРУ БА ЧИЋА

Научни допринос проучавању теме 
сиромаштва, фолклора и народне културе

БЕСЕДА ДРА ШКА РЕ ЂЕПА

Меланхолија, реч уклета и изазовна

Наставак са стране 1
Ов де се отва ра и дру ги ком плекс пи та ња. 

Мно го је то га што ујед но под ра зу ме ва ин тер-
ди сци пли нар ни при ступ срп ској кул ту ри, од но-
си ма мо ћи, раз ли ка ма у мен та ли те ту, ства ра њу 
ко лек тив них иден ти те та, кул тур ном пам ће њу 
и пер цеп ци ји „свог“ и „ту ђег“. Оту да ова књи-
га, у јед на ко иза зов ном ис тра жи ва њу осо бе-
но сти јед не бал кан ске ци ви ли за ци је – ко ја је 
за чуд ним оби љем сво јих тво ре ви на и же сти-
ном сво јих вред но сних су до ва, по ку ша ва ла да, 
у из ве сном сми слу, „по ко ри“ свет и по том ство 
– на сто ји да у пот пу но сти раз ја сни и вла сти те 
иде је о кул ту ри. 

Осе ћа се – и кад Со ња Пе тро вић о то ме не го-
во ри – да иза све га сто ји и је дан мо тив оп ште 
при ро де: са вре ме на усме ре ност пре ма све ужој 
спе ци ја ли за ци ји при си ља ва нас да за бо ра ви-
мо наш укуп ни ин те лек ту ал ни и ци ви ли за циј-
ски дуг пре ма пре ци ма. А зна мо да је, у јед ном 
озбиљ ном сми слу, ве ли ки део за пад не кул ту ре 
ба шти ник и на ше, бал кан ске исто ри је. На гра-

ђе на књи га има за циљ да се су прот ста ви том 
за бо ра ву.

У вре ме ро ман ти зма от кри ве на је на род на 
књи жев ност, а то је да ло под стре ка фи ло ло шким 
ис тра жи ва њи ма на тра гу ита ли јан ских ху ма-
ни ста ко ји су от кри ва ли ста ре грч ке и ла тин ске 
ко дек се у за ба че ним ку то ви ма опа ти ја, ка ко би 
„из ба ви ли оче ве из роп ства вар ва ра“. То прег ну-
ће је би ло те гоб но и сло же но. Грим је ста ре ру ко-
пи се тра жио и у Па ри зу, а Тик чак у Лон до ну.

Сто га се и ствар на при ча о ле ген дар ном ути-
ца ју ро ман ти чар ских те за огле да у јед ној за-
јед нич кој ни ти ко ја по ве зу је све по зи ти ви сте, 
ни хи ли сте, кул тур не оп ти ми сте и пред став ни-
ке „но вог исто ри зма“ ка да је реч о фол клор ној 
тра ди ци ји. Сви они за сту па ју јед ну пле ме ни-
ту вр сту де ро ман ти зо ва ног ро ман ти зма. И сви 
су на не ки на чин сло жни ка да је реч о ње го вој 
ва жно сти.

На ше је не по де ље но ми шље ње да ин тер ди-
сци пли нар на сту ди ја Со ње Пе тро вић нај бо ље 
од го ва ра ду ху Ву ко ве на гра де.

Наставак са стране 1
Ми хиз је сво је вре ме но по ку шао да од Цр њан-

ског ство ри Ми ло ша, а ве ро ват но ни ко ме не би 
па ло на па мет да оног „флу о ре сцент ног“ Ду ша на 
не зо ве Ма тић. Ка да се два пре зи ме на усло же, па 
чак и у зо ни исте умет но сти, он да ка же мо – онај 
дру ги. Та ко је Ми ли во ју Узел цу, ве ли ком ерот ском 
на шем и па ри ском ма гу, у про ду жет ку, ди ја ло шки 
ско ро, по ста вљен но во сад ски сли кар Ми ћа Узе-
лац. Ре ко смо сви углас: Онај дру ги. Та ко је и са 
Ота ше ви ћи ма. Ду шан, са не пре жа ље ним сво јим 

Све тим Се ба сти ја ном, у елит ној ду бро вач кој га ле-
ри ји, оста је зна мен за сли кар ску тре ћу ди мен зи ју 
на шу. А онај дру ги Ота ше вић, Бо јан, са убе дљи вим 
аусклан гом сво је ме лан хо ли је, оп чи ња ва и сад и 
до ве ка на шу ба нал ност, на шу би жу те ри ју до сет-
ке. Онај пр ви ма ри, као и Ми ши ма, Гви да Ре ни ја 
и по зна ту сли ку из Ђе но ве. Овај дру ги, у спли ну 
на шег оча ја ња не на зи ре шу му, не го све ну лост. 
Про ла зност је ње го ва ин тим на ре ли ги ја.

Оста је мо за чу ђе ни. Упи та ност нас је пред Ота ше-
ви ћем, оним дру гим, уочи ла и ове ри ла у да ху.

ШУМАДИЈА КРОЗ ВЕКОВЕ

Слојеви култура
Настављен рад на организовању научних скупова о слојевима 
култура појединих заокружених просторних културолошких 
целина. Планиране две научне конференције о Шумадији

Те ме о ко ји ма ће ауто ри под не ти ре фе ра те 
на на уч ном ску пу у Кра гу јев цу

Др Ми ло је Ва сић (Ар хе о ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град), Шу ма ди ја у до ба рим ске вла сти; др 
Дра га на Гр бић (Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град), Шу ма ди ја у рим ско до ба у све тло
сти епи граф ских из во ра; др Сло бо дан Ре ме тић (Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, Бе о град), 
Ди ја ле кат ска сли ка Шу ма ди је на син хро ној рав ни и у ди ја хро ној пер спек ти ви; др Љу бин ко 
Ра ден ко вић (Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град), Ве ро ва ња и пре да ња о ми то ло шким 
би ћи ма у Шу ма ди ји; На та ша Ни ко лић (На род ни му зеј, Кра гу је вац), Ду хов но срод ство као 
обе леж је срп ске тра ди ци о нал не кул ту ре у Шу ма ди ји; др Је ле на Јо ва но вић (Му зи ко ло шки 
ин сти тут СА НУ, Бе о град), Сло је ви раз ли чи тих во кал них иди о ма на те ри то ри ји Шу ма ди је; 
др Сми ља на Ђор ђе вић Бе лић (Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град), мр Мар ко В. 
Ми ло ше вић (Ге о граф ски ин сти тут „Јо ван Цви јић” СА НУ, Бе о град), Ур ви на: свест о при род ној 
не по го ди у усме ној кул ту ри (на при ме ри ма из Шу ма ди је); др Бран ко Злат ко вић (Ин сти тут 
за књи жев ност и умет ност, Бе о град), Шу ма диј ски устан ци – по кре та чи кул тур не и ду хов
не об но ве (исто ри ја и пре да ње); др Ми о драг Ма тиц ки (Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 
Бе о град), Књи жев на пе ри о ди ка Кне же ви не Ср би је.

Сед ни ца Ор га ни за ци о ног од бо ра

Дом Вуковог језика 
– у прави час

Дом Ву ко вог је зи ка у Тр ши ћу

Награда 
Дејан Медаковић

На слов на стра на 
књи ге „Ико но пи сци 
срп ских се о ба“
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К
ао што је Де јан Ме да-
ко вић, у рас ко шном 
сти лу сво је нео бич но 
ор га ни зо ва не еру ди-
ци је, за сно вао на о ко 

крх ку и не ким по гле ди ма са свим 
за не ма ре ну епо ху срп ског ба ро ка, 
та ко је Ми о драг Б. Про тић ма гич-
но устро јио на шу мо дер ну, јед на ко 
у вре ме ни ма не си гур ним и ре жи-
ми ма ри гид ним. Ако тре ба баш сад, 
усред са бор не и ње го ве Ву ко ве за-
ду жби не (био је го ди на ма на че лу 
Од бо ра за до де љи ва ње на гра де из 
умет но сти), чи ју све ча ну дво ра ну 
ли ков но ове ра ва ју два ње го ва мо-
ну мен тал на плат на, од го во ри ти на 
пи та ње да ли је он то, у ко но та ци-
ја ма по зна тог есе ја Иси до ре Се ку-
лић, ко ра чао Ву ко вом или До си те је-
вом ста зом, он да је ње го ва жи вот на, 
умет нич ка и ли дер ска би о гра фи ја 
сва ка ко би ла на стра ни Ву ка. Ра но 
је, још у Вр њач кој Ба њи, у про сто ри-
ма мр кле но ћи ко ја на по ми ње Мон-
дри ја на, пре по знао да „тек у не вре-
ме ну чо век је све стан да је у вре ме-
ну“ (Мар ко Ри стић).

Тај го спод стве ни чо век, за јед но са 
Љу би цом Со кић и Сто ја ном Ће ли ћем, 
у ре пре зен та тив ном тро у глу дру ге по-
ло ви не два де се тог бе о град ског ве ка, 
неговаo је ди сци пли ну ма ште, јед на-
ко на сли ци и у есе ју, на Ушћу и на на-
шим пр вим зна ме ни тим про до ри ма 
у Евро пу, као је ди ну сво ју идеј ну за-
ста ву. Ње гов под виг у пре по зна ва њу 
вред но сти, у до ка зи ва њу не по сред-
ног кон ти ну и те та из ме ђу гра ђан ског 
сли кар ства пр во га ре да из ме ђу два ју 
ра то ва, и све га оно га што је на ста ло 
по сле, а оди ста је знак јед не крат ко
трај не, го то во оства ре не и до стиг ну
те уто пи је (Је ша Де не гри). Је ди ни је 

он, у би јед ним усло ви ма јед но у мља, 
по ред Ду ша на Ма ти ћа, успе вао да ја-
сно и гла сно ука зу је на срећ ну окол-
ност спо ја Евро пе и ње не от ми це, и 
при ча о ни це у двор цу Бе ли мар ко ви-
ћа у Врњ ци ма. (У Ма ти ће вом слу ча ју 
ри му је се Мо ра ва и Па риз, град све-
тло сти, уз бу дљи во.) Ње го во Ушће са 
ко лек ци јом ко ја је по ста ла ам блем 
мо дер ног Бе о гра да, ње го ва култ на 
кри ти ка у не ка да шњем Ни ну, ње го-
ви ме мо а ри ко ји су тро том но, под 
на зи вом Но је ва бар ка, из ну тра са оп-
шта ва ли моћ и не моћ на шег мен та-
ли те та, сва ка ко су све ча ним, ци но бер 
вер за лом обе ле жи ли епо ху. Из ри чи то 
ан ти дог ма ти чан, Про тић је – мо жда 
још је ди ни уз Ла за ра Три фу но ви ћа – 
на шој кри ти ци ли ков но сти и на ра ви 
уоп ште, вра тио нерв не спо кој ства, ис-
тра жи ва ња по се би, уза јам но сти ко ја 
је је ди на не са мо ин тер ме диј ска не-
го и ле ги тим на. Ње го ва но ва свест 
има у се би при су ство не пре ки ну тог, 
све јед но што по кат кад иро нич ног, 
али и та да не жног освр та, на про шло 
вре ме, на по тро шен укус, на ти ши ну 
та да не жног освр та, на ти ши ну за-
бо ра ва. На у чио је на ра шта је ка ко да 
гле да ју сли ку, али – још дра стич ни-
је и по све стро го – ка ко да је не ви-
де. Ње го ве ин тер пре та ци је Ма јо ла 

и Мон те ња, у тре ну ци ма ка да су му, 
дра ма тич но, са вре ме ни ци би ли Сло-
бо дан Трај ко вић и Ма ри ка Рек, ње гов 
по глед на Све тог Се ба сти ја на Гви да 
Ре ни ја, у Ђе но ви, моћ но раз ли чит у 
од но су на по зна ти до жи вљај ле ген-
дар ног Ми ши ме, ње го во пре ћут ки-
ва ње син ди кал них осред њо сти и – у 
исти мах – упор њач ко пре ћут ки ва ње 
на са мо ни кле по ја ве, мах ни сти и бли-
ста ве пре сту пе ве ли ких сли ка ра епо-
хе од Ко њо ви ћа до Лу бар де, сва ка ко 
су не по но вљи во угра ђе ни у по и ма ње 
на шег од но са не са мо са сли ком, не-
го и са све том. И оним дру ги ма, сву-
да око нас.

Од ла зи са Ми о дра гом Б. Про ти ћем 
чи та ва јед на епо ха по ле мич но сти и 
ап со лут не по бе де ис тра жи вач ког ду-
ха у нас. Као да се тек са да за у ста вио 
наш два де се ти век, да кле онај ко ји не 
ма ри пре ци зност да ту ма и си тан вез 
ма ле них не зграп но сти књи го вод ства. 
Атри бу и рао је оно нај бо ље за оне ко ји 
до ла зе. Ни шта и ни ко га ни је за бо ра-
вио: све по за слу зи та лен та и оства-
ре но сти. Ту сва ка ко иду и оне две 
ре пре зен та тив не из ло жбе ко ји ма је, 
уочи ра та, у Му зе ју кне за Па вла, Евро-
па на ве ли ка вра та сти гла до нас.

Ни је са мо круг три на е сто ри це бе-
о град ских над ре а ли ста био она дру

га цен тра ла, не го је сам Про тић, као 
ин сти ту ци ја и ме ри ло за у век осво јио 
не при ко сно ве но ме сто оног дру гог ми
шље ња. По не кад ка жу је ре тич ког, али 
не у по ре ди вог сва ка ко.

Сад је јед на ко вре ме да се под се ти мо 
јед не фо то гра фи је из Му зе ја са вре ме-
не умет но сти, на Ушћу, ве о ма по зна те 
уоста лом. На тој фо то гра фи ји до бро се 
ви ди ка ко Ми о драг Б. Про тић по ка зу-
је Џа мо њи ну скулп ту ру дан ској, да нас 
та ко ђе ак ту ел ној кра љи ци Мар га ри ти. 
Сим бо лич но: ње но ве ли чан ство и М. 
Б. Про тић кле че, за гле да ни у скулп-
тор ски де таљ обо је ног ста кал ца, као 
у евен ту ал ност но ве су шти не. Сим бо-
лич но, ве лим, и сто га што је упра во тај 
ти хи чо век на гнао моћ ни ке ове зе мље, 
пла не тар не су ве ре не и пред сед ни ке 
да клек ну пред пост ва ре но шћу на ше 
мо дер не. Не ма ви ше. 

Све је ра ди је друк чи је, али ви со-
ко ма ре ћи диг ни тет на ро да, је зи ка, 
умет но сти као жи во та све мо гу ћих 
ствар но сти. Ка да је при мао, ме ђу 
мно го број ни ма, на гра ду за мо дер-
ну осе ћај ност „То дор Ма ној ло вић“ у 
Зре ња ни ну, а по том и на гра ду за ду-
го пам ће ње „Де јан Ме да ко вић“, ко ју 
до де љу је но во сад ски Про ме теј, упо-
зо ра вао је оба зри во али од луч но на 
по тре бу ко му ни ка ци је, отво ре но сти, 

ди ја ло га. Све до чим то сад као пред-
сед ник жи ри ја обе ју на гра да. Али и 
као ње гов при ја тељ и на да све уче ник, 
ко ји је на пе ти спрат Све то гор ске ули-
це 35 сти зао са не из ле чи вом тре мом. 
Ђор ђе Сп. Ра до ји чић, слав ни ме ди је-
ва ли ста, ње гов при ја тељ, а ка сни је и 
ком ши ја са тре ћег спра та, и ја зва ли 
смо га јед но став но: Пи то ре. Но у гла-
су и слу ху би ло је то увек ис пи си ва но 
ве ли ким, не за бо рав ним ве ли ким по-
чет ним сло вом. У осно ви, и је сте био 
за у век у пам ће њу укле са ни вер зал на-
шег ра ста, на шег ума, на ших ис тра-
жи ва ња.  

 Дра шко РЕ ЂЕП

В
у ко ва за ду жби на пред-
ста ви ла је 28. ја ну а ра 
2015. го ди не у Ко лар че-
вој за ду жби ни свој го-
ди шњак Да ни цу 2015, 

ко ји је по све ћен обе ле жа ва њу 150. 
го ди шњи це смр ти Ву ка Сте фа но ви-
ћа Ка ра џи ћа (Беч, 7. фе бру ар 1864) 
и 200 го ди на од из ла же ња Ма ле 
про сто на род ње сла ве носерб ске пе
сна ри це и Пи сме ни це серб ско га је зи
ка. Ина че, ка ко је ре че но на све ча-
но сти, Да ни ца већ не ко ли ко го ди на 
за ре дом, за хва љу ју ћи Ми ни стар-
ству про све те, сти же у све основ не 
и сред ње шко ле у Ср би ји.  

О но вој Да ни ци су го во ри ли проф. 
др Бо шко Су вај џић, пред сед ник 
Управ ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не; 
уред ни ци Да ни це: др Ми о драг Ма-
тиц ки (глав ни и од го вор ни уред ник) 
и ака де мик На да Ми ло ше вић Ђор ђе-
вић; Гор да на Ма ле тић (члан Ре дак ци-
је Да ни це за мла де) и ауто ри: проф. др 
Вељ ко Бр бо рић, Ду шан Па јин, Ра до-
ван Бе ли Мар ко вић, Ра ша По пов, Ми-
ли ца Ћу ко вић...

Ис так ну то је да је из да ва њем XI II 
књи ге ПРЕ ПИ СКЕ (1863–1864) у 2014. 
го ди ни, ко ју су уре ди ли др Ми о драг 
Ма тиц ки и проф. др Бо шко Су вај џић, 
Ву ко ва за ду жби на ус пе ла да, по сле 50 
го ди на, за о кру жи рад на Са бра ним де
ли ма Ву ка Ка ра џи ћа, нај зна чај ни јем 
ар хив ском из во ру за про у ча ва ње срп-
ске књи жев но сти и кул ту ре XIX ве ка. 
Та ко ђе, ре че но је да је За ду жби на ус-
пе ла да у 2014. го ди ни об ја ви и фо-
то тип ско из да ње Ков че жи ћа Ву ка 
Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, са По го во
ром ко ји је на пи са ла ака де мик На да 
Ми ло ше вић Ђор ђе вић и књи гу на не-
мач ком је зи ку, са из бо ром тек сто ва из 
де ла Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа: „Вук Стеф. 
Ка ра џић 1787-1864-2014, Срп ска усме
на на род на ба шти на” (уред ник: проф. 
др Бо шко Су вај џић, ре дак ци ја: др Ми-
о драг Ма тиц ки и проф. др Сло бо дан 
Гру ба чић, до пи сни члан СА НУ, пре-
вод: Ми на Ђу рић и Ане та Ђу ро вић). 

Вељ ко Бр бо рић пред ста вио је у Да
ни ци пре пи ску Ву ка Ка ра џи ћа и Ђу-
ре Да ни чи ћа, ко ја се на ла зи у кор пу су 
обим не Ву ко ве пре пи ске, ко ја об у хва-
та 10.000 стра ни ца и 7.000 пи са ма. На-
гла сио је да је њи хо ва са рад ња би ла 
пре суд на за успех ре фор ме срп ског је-
зи ка и пра во пи са Ву ка Сте фа но ви ћа 
Ка ра џи ћа, за пот пу ни три јумф Ву ко-

вих иде ја. Ђу ро Да ни чић је дан је од 
нај о да ни јих и нај бо љих са рад ни ка 
Ву ка Ка ра џи ћа, али и нај бо љи на ста-
вљач Ву ко вог де ла и нај бо љи ре а ли-
за тор Ву ко вих иде ја и по сле Ву ко ве 
смр ти. 

Ми о драг Ма тиц ки је под се тио да 
се Да ни ца при ре ђу је пре ма Ву ко вој 
ори ги нал ној иде ји да бу де ал ма нах 
за на род у ко ме ће би ти за ни мљи вих 
при ло га ко ји ма се вре ди вра ћа ти. Та-
ко ђе, пре ма иде ји Ма тиц ког Да ни ца 
је до би ла и по се бан до да так – Да ни цу 
за мла де ко ји је пре ра стао у по себ ну 
књи гу ко ја већ се дам го ди на сти же до 
ве ли ког бро ја уче ни ка, не са мо у Ср-
би ји, већ и у ре ги о ну и ди ја спо ри. 

Бо шко Су вај џић, аутор увод ног тек-
ста Да ни це за 2015. го ди ну, об ра дио је 
те му Ре цеп ци ја Ву ко вог де ла у Евро пи 
и под се тио да је ре цен зи ју за ње го ву 
пр ву Оп ште на род ну срп ску пе сна ри
цу на пи сао лич но Ја коб Грим ко ји је 
кон ста то вао да је Вук до при нео евро-
пе и за ци ји срп ске кул ту ре. Та ко ђе, 
упо знао је уче сни ке ску па о успе шној 
пре зен та ци ји мо но гра фи је о Ву ку Ка-
ра џи ћу на не мач ком је зи ку и ње го вој 
пр вој пе сма ри ци еп ских пе са ма, ко ја 
је у сеп тем бру одр жа на у беч кој град-
ској већ ни ци.

Го во ре ћи о Ков че жи ћу ко ји је Вук за-
ми слио да по ста не пр ви срп ски ма га-
зин штам пан пре ма но вом пра во пи су 
ко ји је об ја вио 1849. го ди не, ака де мик 
На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић, ко ја је 
при ре ди ла ње го во фо то тип ско из да-
ње, ис та кла је да је увод ни чла нак Ср
би сви и сву да је дан од нај ва жни јих 
Ву ко вих тек сто ва, јер у ње му је из нео 
став да на род од ре ђу је је зик, а не гра-

ни це и за то је ин си сти рао да су сви 
ко ји го во ре срп ски, без об зи ра на ре-
ли ги ју – Ср би.

На жа лост, кон ста то ва ла је она, иза-
шао је са мо тај пр ви број Ков че жи ћа у 
ко ме је вре дан па жње и оби ман текст 
по све ћен Цр ној Го ри, пре све га Бо ки 
Ко тор ској ко ју је Вук по се тио и на по-
зив вла ди ке Ње го ша бо ра вио на Це-
ти њу.  

Он је у том тек сту опи сао не са мо 
при род не ле по те, зна чај не гра ђе ви-
не, већ и на род не оби ча је ве о ма ва-
жне за са вре ме не фол кло ри сте, јер је 
из ве штај пи сан из пр ве ру ке, на ли-
цу ме ста. По ру ка Ков че жи ћа, ис та кла 
је ака де мик На да Ми ло ше вић Ђор ђе-
вић, је сте да су на род не пе сме она спо-
на ко ја по ве зу је Ср бе ма где жи ве ли. 

Да ни ца у овом 22. го ди шту до но-
си при лог ет но фол кло ри сте Дра га на 
Мла ђе но ви ћа ко ји је де мон стри рао 
из во ђе ње не ких лир ских пе са ма (пре-
ма Ву ку жен ских на род них пе са ма) 
по нот ним за пи си ма ко је је об ја вио 
у сво јој Пе сма ри ци из 1815. го ди не. 
На и ме, Грим је био уве рен да се те 
лир ске пе сме пе ва ју и пред ло жио је 
Ву ку да уз ре чи при ло жи и нот ни за-
пис ме ло ди је. Сво је при ло ге из Да ни
це за 2015. го ди ну чи та ли су Ра до ван 
Бе ли Мар ко вић, Ра ша По пов, Ду шан 
Па јин... 

Да ни ца 2015, на кон бе о град ске про-
мо ци је, ре че но је у ди ску си ји, пред-
ста ви ће се и у огран ци ма Ву ко ве 
за ду жби не, у шко ла ма, би бли о те ка-
ма и дру гим уста но ва ма, а по се бан 
про грам пред ста вља ња Да ни це би ће 
ре а ли зо ван и на Ко со ву и Ме то хи ји.  

 Ве ра КОН ДЕВ

П
ред став ни ци Ву ко ве 
за ду жби не – Бо шко 
Су вај џић, Сне жа на 
Бо јић и Слав ко Ве ји-
но вић – по се ти ли су 

23. и 24. апри ла Ко со во и Ме то хи-
ју и об и шли Фи ло зоф ски фа кул тет 
у Ко сов ској Ми тро ви ци, При зрен и 
Ве ли ку Хо чу. То ком дво днев не по се-
те има ли су ви ше са ста на ка и су сре-
та са жи те љи ма ових ме ста и том 
при ли ком пред ста ви ли ка лен дар 
Да ни цу за 2015. го ди ну и дру ге ак-
тив но сти Ву ко ве за ду жби не. 

У ам фи те а тру Фи ло зоф ског фа кул-
те та у Ко сов ској Ми тро ви ци o Да ни ци 
за 2015. го ди ну го во ри ли су Ва лен ти-
на Пи ту лић, Не бој ша Ла зић, Бо шко 
Су вај џић, Сне жа на Бо јић и Слав ко 
Ве ји но вић. При сут не је по здра вио и 
де кан Фи ло зоф ског фа кул те та у Ко-
сов ској Ми тро ви ци, проф. др Бран ко 
Јо ва но вић.  

У рас пра ви је ис так ну то да је ово-
го ди шња Да ни ца по све ће на 150. го-
ди шњи ци смр ти Ву ка Сте фа но ви ћа 
Ка ра џи ћа и да је по во дом обе ле жа-
ва ња ове зна чај не го ди шњи це Ву ко ва 
за ду жби на об ја ви ла XI II књи гу ПРЕ
ПИ СКЕ (1863–1864) и Дру ги том тре ће 
књи ге Ву ко вих спи са О је зи ку и књи
жев но сти, чи ме је по сле 50 го ди на, 
за о кру жен рад на Са бра ним де ли ма 
Ву ка Ка ра џи ћа, нај зна чај ни јем ар-
хив ском из во ру за про у ча ва ње срп ске 
књи жев но сти и кул ту ре XIX ве ка. По-
ред то га, Ву ко ва за ду жби на об ја ви ла 
је и Ков че жић за исто ри ју, је зик и оби
ча је Ср ба сва три за ко на, Ву ка Сте фа-
но ви ћа Ка ра џи ћа. Ова зна чај на књи га 
иза шла је за Ву ко ва жи во та и у ње-
го вој ре дак ци ји, у Бе чу 1849. го ди не. 
Са др жи не ко ли ко чла на ка, од ко јих 
су пр ва два Ву ко ва (Ср би сви и сву да 
и Бо ка Ко тор ска), док оста ли об у хва-

та ју дра го це ну фол клор ну гра ђу ко ју 
је Ву ку по слао ње гов вер ни са рад ник 
и са ку пљач – поп Вук По по вић. Фо то-
тип ско из да ње Ков че жи ћа за штам пу 
је при ре ди ла и по го вор на пи са ла ака-
де мик На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић. 

– Зна чај Ву ко ве Да ни це огле да се, 
пре све га, у то ме што се пре ко ње не гу-
је кул тур но и тра ди ци о нал но на сле ђе 
Ср ба где год они би ли. Она је ва жна из 
раз ло га што се на ста вља кон ти ну и тет 
оно га што је за по чео Вук Сте фа но вић 
Ка ра џић, об ја вив ши 1826. го ди не пр ву 
књи гу „Да ни це” ко ја је би ла не ка вр-
ста за бав ни ка и на род ног ка лен да ра – 
ка за ла је Ва лен ти на Пи ту лић. Та ко ђе, 
она је под се ти ла да је Ву ко ва Да ни ца 
из ла зи ла пет го ди на и да је по след њи 
број иза шао 1834. го ди не. На кон то га 
на ста је ве ли ка пра зни на, све до 1994. 
го ди не, ка да је Ву ко ва за ду жби на од-
лу чи ла да об но ви Да ни цу.

По сле Ко сов ске Ми тро ви це, пред-
став ни ци Ву ко ве за ду жби не по се ти ли 
су При зрен ску бо го сло ви ју у ко јој су, 
у при су ству вла ди ке Те о до си ја, одр-
жа ли про мо ци ју Да ни це и том при-
ли ком по да ри ли по је дан при ме рак 
но вог го ди шта ал ма на ха нај бо љим 
уче ни ци ма. Про мо ци ја је би ла улеп-
ша на при год ним про гра мом, ко ји су 
при пре ми ли мла ди бо го слов ци. Об и-
шли су, за тим, и ма на стир Св. Ар хан-
ге ли, за ду жби ну ца ра Ду ша на, ко ји се 
на ла зи у ка њо ну ре ке Би стри це и у 
ко јем те ку ра до ви на об но ви Ко на ка. 
На кра ју по се те пред став ни ци Ву ко ве 
за ду жби не об и шли су и Ве ли ку Хо чу 
и раз го ва ра ли са ње ним жи те љи ма. 
Том при ли ком ево ци ра ли су успо ме-
не и на по се ту Ву ко ве за ду жби не Ве-
ли кој Хо чи, апри ла 2009. го ди не, ка да 
су, уз ак тив но уче шће мла дих, пред-
ста ви ли ка лен дар-ал ма нах Да ни цу и 
дру ге ак тив но сти Ву ко ве за ду жби не. 

 Сне жа на БО ЈИЋ

ДРАШКОВ РАБОШ 

Знао је да разликује
На вест о смрти Миодрага Б. Протића (1922–2014)

Миодраг Б. Протић

Вукова задужбина 
на Косову и Метохији

Пред ста вља ње Да ни це 2015. на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Ко сов ској Ми тро ви ци

ЗАДУЖБИНА ИЛИЈЕ М. КОЛАРЦА

Представљена Даница 2015. 
На пригодној свечаности у Задужбини Илије М. Коларца, 
Вукова задужбина представила је свој годишњак „Даницу“ 2015, 
посвећену обележавању 150. годишњице смрти Вука Стефановића 
Караџића. „Даница“ је ове године изашла 22. пут

Про мо ци ја „Да ни це“ 2015. у Ма лој са ли Ко лар че ве за ду жби не
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2015.

В
у ко ва за ду жби на, као 
из у зет но ва жна на ци о-
нал на кул тур на уста но-
ва срп ског на ро да, ко ја 
се пре све га ба ви Ву ко-

вим на сле ђем и ње го вом афир ма-
ци јом ме ђу са вре ме ним срп ским 
на ра шта ји ма, по чет ком 21. ве ка 
по кре ну ла је еди ци ју Син те зе, са 
ци љем да се не ко пи та ње би ти са-
ња срп ског на ро да или не ки од ре-
ђе ни про стор на ко ме срп ски на род 
ве ко ви ма жи ви об ра ди на мул ти ди-
сци пли нар ни на чин, ан га жо ва њем 
струч ња ка раз ли чи тих про фи ла, 
ка ко би се уочи ле и учи ни ле бе ло-
да ним основ не цр те и сло је ви то-
сти кул ту ра тих про сто ра. Про је кат 
ре а ли за ци је син те зе под ра зу ме ва 
кон цеп ци ју, ко ју из ра ђу је ужи круг 
ква ли фи ко ва них са рад ни ка Ву ко ве 
за ду жби не, ор га ни зо ва ње на уч ног 
ску па, на ко ји се по зи ва ју нај по зва-
ни ји, ре цен зи ју при спе лих ра до ва и 
до дат но по зи ва ње на са рад њу ауто-
ра за оне те ме ко је ни су на ску пу об-
ра ђе не, те ко нач но уред нич ко уоб-
ли ча ва ње збор ни ка. Круг ко ји чи-
ни уре ђи вач ки од бор, ре цен зен ти и 
уред ни ци, ме ња се од те ме до те ме, 
тј. од син те зе до син те зе.

Ву ко ва за ду жби на је у еди ци ји Син
те зе 2002. го ди не об ја ви ла збор ник 
Ста ро срп ско ру дар ство. На ред на 
три збор ни ка по све ће на су про сто-
ру не ка да шње Срп ске Вој во до ви не, а 
да нас АП Вој во ди не ко ја је у са ста ву 
Ре пу бли ке Ср би је. Збор ник Срем кроз 
ве ко ве. Сло је ви кул ту ре Фру шке го ре 
и Сре ма об ја вљен је 2007. го ди не, а 
збор ник Ба нат кроз ве ко ве. Сло је ви 
кул ту ра Ба на та 2010. го ди не. Збор-
ник Бач ка кроз ве ко ве. Сло је ви кул ту
ра Бач ке, о ко ме ће овом при ли ком 
би ти ви ше ре чи, об ја вљен је 2014. го-
ди не.

Као што ви ди мо, за об ја вљи ва ње 
ова ко ве ли ких и зна чај них књи га, у 
на шим усло ви ма, по треб но је по не-
ко ли ко го ди на. Да ли ће та ко би ти и 
у на ред ном пе ри о ду, ка да је на ре ду 
об ра да Шу ма ди је кроз ве ко ве, или 
дру гих кра је ва, ви де ће мо. У сва ком 
слу ча ју, ова кве књи ге се об ја вљу ју јед-
ном у пе де сет или сто го ди на.

При сту па ју ћи при ка зу збор ни-
ка Бач ка кроз ве ко ве, по слу жи ћу се 
увод ном реч ју Ми о дра га Ма тиц ког, 
пред сед ни ка Скуп шти не Ву ко ве за ду-
жби не, ина че Ба на ћа ни на по ре клом, 
ко ји ка же да је овим збор ни ком „за о-

кру же но трок њиж је мул ти ди сци пли-
нар ног при сту па сло је ви ма кул ту ра 
Вој во ди не од нај ра ни јих спо ме на из 
пра и сто ри је, пре ко епо ха Рим ске им-
пе ри је и тур ских осва ја ња, зби ва ња 
то ком свет ских ра то ва, све до на ших 
да на“. За и ста, и у овом збор ни ку о Бач-
кој, као и у они ма о Сре му и Ба на ту, 
сло је ви кул ту ра на ре че ног под руч ја 
са гле да ни су ве о ма ши ро ко; об у хва-
ћен је жи вот и кул тур на ба шти на не 
са мо срп ског на ро да, не го и свих оста-
лих на ро да ко ји су ту жи ве ли и оста-
ви ли зна ча јан кул ту ро ло шки траг: 
Ма ђа ра, Ру му на, Сло ва ка, Бу ње ва ца, 
Не ма ца, Ру си на, Је вре ја и Ру са.

Збор ник ра до ва до но си 39 при ло-
га, ор га ни зо ва них у че ти ри ре ла тив-
но ко хе рент не це ли не, у ко ји ма се 
ком би ну је хро но ло шки и про блем-
ски при ступ.

Пр ва це ли на по чи ње пра и сто ри јом 
Бач ке. Се ле на Ви те зо вић на осно ву 
ар хе о ло шких ис тра жи ва ња да је пре-
глед кул тур них сло је ва у Бач кој од па-
ле о ли та до по зног брон за ног до ба, а 
Ли ди ја Баљ сво ју па жњу усме ра ва на 
култ плод но сти пр вих зе мљо рад ни ка 
Бач ке, ис ти чу ћи ста ту е ту Цр ве но ко се 
бо ги ње, као на лаз на ло ка ли те ту До ње 
Бра ње ви не, та ко ка рак те ри стич ну за 
бач ко тло, у чи ју плод ност су се уве-
ри ле и по то ње ге не ра ци је.

Век и по осман ске вла сти над Бач-
ком био је пред мет при ло га Алек-
сан дра Кр сти ћа. Љу бо мир ка Кр кљуш 
рас пра вља о прав но-по ли тич ком ста-
ту су Бач ке то ком 18, 19. и 20. ве ка, об-
у хва та ју ћи и аустриј ску вој ну гра ни цу 
и угар ске жу па ни је и Срп ску Вој во ди-
ну, све до ула ска Бач ке 1918. у Кра-
ље ви ну СХС. Рад Де ја на Ми ка ви це 
по све ћен је Све то за ру Ми ле ти ћу и 
ње го вој иде о ло ги ји 60-их го ди на 19. 
ве ка, ко ја је би ла оп ште при хва ће на 
од Ср ба у Бач кој, под ра зу ме ва ју ћи под 
пој мом сло бо де не са мо лич ну, не го 

и на ци о нал ну сло бо ду. О при са је ди-
ње њу Бач ке, као и оста лих вој во ђан-
ских по кра ји на Кра ље ви ни Ср би ји, по 
за вр шет ку Пр вог свет ског ра та, пи сао 
је Дра го Ње го ван. Зо ран Ве ља но вић 
је у сво ја два при ло га осве тлио пи та-
ње аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је у 
Бач кој по сле Пр вог и Дру гог свет ског 
ра та. О Бач кој у окви ру Ду нав ске ба-
но ви не Кра ље ви не Ју го сла ви је пи сао 
је Пре драг М. Ва ја гић. Ова це ли на за-
вр ша ва се при ло гом Пре дра га Ба ји ћа 
о Бач кој под ма ђар ском оку па ци јом 
(1941–1944) за вре ме Дру гог свет ског 
ра та, ка да је оку па тор над Ср би ма и 
Је вре ји ма из вр шио ви ше стру ке ма-
сов не зло чи не.

Д
ру га це ли на по чи ње при-
ло гом Ве сне Мар ја но вић 
о оби ча ји ма жи вот ног 
ци клу са код Ср ба у Бач-
кој, ко ји су ве ко ви ма нај-

број ни ји ет ни кум на овом под руч ју. 
Пре глед о књи га ма, чи та о ни ца ма 
и би бли о те ка ма у Бач кој то ком 18, 
19. и 20. ве ка де ло је Ра до ва на Ми-
ћи ћа. Срп ском по ли тич ком штам-
пом у Бач кој до 1914. го ди не ба вио 
се Ва си ли је Кре стић, док је Ли ди-
ја Му сте да на гић об ра ди ла му зе је 
и га ле ри је у Бач кој. Дра шко Ре ђеп 
је свој при лог по све тио књи жев ном 
Но вом Са ду, с по себ ним освр том на 
Ја ко ва Иг ња то ви ћа, Жар ка Ва си ље-
ви ћа и Алек сан дра Ти шму, књи жев-
ни ке раз ли чи тих епо ха. Алојз Ујес 
је по дроб но пред ста вио по зо ри шну 
кул ту ру на тлу Бач ке у пе ри о ду од 
1718. до 1918. го ди не. О зна ме ни-
тим Ба чва ни ма ви ше мо же мо са-
зна ти у при ло гу Пе тра В. Кре сти ћа. 
Јо во Ра дош је пи сао о Гли го ри ју Тр-
ла ји ћу и Ива ну Ју го ви ћу и њи хо вим 
фи ло зоф ско-прав ним гле ди шти ма, 
а Ду шан Са ла тић о екс ли бри си ма и 
њи хо вим вла сни ци ма у Бач кој.

Дру га це ли на за вр ша ва се ра дом Ја-
сне Јо ва нов о сли кар ству у Бач кој у 
19. ве ку, по чев од Ар се Те о до ро ви ћа 
до Фе рен ца Ај зен ху та, ауто ра мо ну-
мен тал не сли ке Бит ка код Сен те, ко-
ја кра си ма ги страт гра да Сом бо ра.

Тре ћа це ли на по чи ње при ло гом Са-
ше Ки цо ше ва о ет но-де мо граф ском 
раз во ју Бач ке кроз ве ко ве, с де таљ-
ним пре гле ди ма на ци о нал не и вер-
ске струк ту ре у по след њих 150 го ди на, 
то ком ко јих се вр ше си сте мат ски по-
пи си ста нов ни ка. Сле де при ло зи Аг-
неш Озер о Ма ђа ри ма у Бач кој и Ја на 
Ба би а ка о Сло ва ци ма у Бач кој. Ту је и 
рад Не бој ше Ку зма но ви ћа о срп ско-

сло вач ким кул тур ним ве за ма то ком 
прет ход на три ве ка, ко је су би ле мно-
го стру ке и кон ти ну и ра не. По том сле-
ди рад по кој ног Па вла Штрос бер ге ра 
о Је вре ји ма у Бач кој, чи ји се пло до-
твор ни до при нос сло је ви ма кул ту-
ра Бач ке окон чао у хо ло ка у сту то ком 
Дру гог свет ског ра та. Бран ко Бе шлин 
је осве тлио уло гу и суд би ну Не ма-
ца у Бач кој, на шта је пре суд но ути-
цао не мач ки на ци зам. О Ру си ни ма у 
Бач кој пи ше Ни ко ла Се ге ди, а о Ру си-
ма у Бач кој, тј. из бе гли ца ма из бољ-
ше вич ке Ру си је, при лог да је Алек сеј 
Ар се њев. Ко нач но, при ло гом Не вен-
ке Ба шић Пал ко вић о бач ким Бу њев-
ци ма, с пре гле дом њи хо ве кул тур не 

исто ри је, за вр ша ва се тре ћа це ли на 
збор ни ка.

Че твр та це ли на по чи ње при ло гом 
про то је ре ја Бран ка Ћур чи на о Епар-
хи ји бач кој кроз исто ри ју, об у хва та ју-
ћи пе ри од ње ног по сто ја ња и пре и 
по сле ус по ста вља ња Кар ло вач ке ми-
тро по ли је. Склад ну це ли ну с овим 
при ло гом чи ни рад Ду брав ке Ђу ка-
но вић о ар хи тек ту ри срп ских пра во-
слав них хра мо ва то ком 18. и 19. ве ка 
у Бач кој.

Вла дан Га ври ло вић и Го ран Ва син 
пи шу о школ ству у Шај ка шком ба та-
љо ну (1763–1873), у ко ме се – као де-
лу Вој не гра ни це – школ ски си стем 
раз ли ко вао у од но су на школ ство ко-
је је раз ви ја но под по кро ви тељ ством 
Кар ло вач ке ми тро по ли је. Је дан ва жан 
аспект раз во ја тог школ ства об ра дио 
је Све то зар Бо шков, ко ји пи ше о про-
до ру ан ти ке у срп ске шко ле у Бач кој 
то ком 19. ве ка.

О гра ди тељ ству у Бач кој у сред њем 
ве ку из ве шта ва Ђор ђе Ђе кић, с по себ-
ним освр том на мно го број не твр ђа ве 
у Бач кој, око ко јих се с вре ме ном ство-
ри ла ур ба на струк ту ра ове обла сти. С 
дру ге стра не, о раз во ју мо дер не ар хи-
тек ту ре у Бач кој свој пре глед да је Ва-
лен ти на Бр дар.

У свом при ло гу Сло бо дан Бје ли ца 
пи ше о Но вом Са ду у пе ри о ду из ме ђу 
два свет ска ра та, ка да је не ка да шња 
Срп ска Ати на по ста ла при вред ни 
и по ли тич ки цен тар се ве ра др жа ве, 
до жи вев ши до та да не за пам ће ни ур-
ба ни и де мо граф ски на пре дак, пре ти-
чу ћи Сом бор и Су бо ти цу, ко ји су због 
свог пе ри фер ног, по гра нич ног по ло-
жа ја до жи ве ли стаг на ци ју.

О здрав стве ној кул ту ри у Бач кој од 
12. до 20. ве ка, те о здрав стве но-хи ги-
јен ским при ли ка ма у сло бод ним кра-
љев ским гра до ви ма Бач ко-бо дро шке 
жу па ни је, у два при ло га, пи шу Јо ван 
Мак си мо вић и Мар ко Мак си мо вић. 
Ови ко а у тор ски ра до ви про ши ру ју 
схва та ње сло је ва кул ту ра под руч ја 
Бач ке на под руч је здрав стве не кул-
ту ре.

Ко нач но, у при ло гу Ја на Киш ге ци ја 
упо зна је мо се и са основ ним, а до ми-
нант ним по љо при вред ним кул ту ра-
ма у Бач кој, чи ји је уз гој био у те ме љу 
свих дру гих кул ту ра, од пра и сто ри је 
до да на шњег да на.

Збор ник ра до ва са др жи ре ги стар 
лич них име на, што омо гу ћу је бр же 
ко ри шће ње овог оп шир ног де ла, ко је 
то пло пре по ру чу је мо чи та о ци ма.

 Дра го ЊЕ ГО ВАН

У 
Ву ко вој за ду жби ни, на при год ној 
све ча но сти одр жа ној 13. фе бру-
а ра 2015. го ди не, пред ста вље на 
је књи га Лу и зе Ми лер Наш брат 
– жи вот ка пе та на Фло ре Сендс. 

Ово де ло аутор ка је на пи са ла по во дом обе-
ле жа ва ња сто го ди на од Ве ли ког ра та, у ко-
јем Лу и за Ми лер го во ри о епо пе ји пре ла ска 
срп ске вој ске и на ро да пре ко Ал ба ни је, она ко 
ка ко је то ви де ла Фло ра Сендс. 

Ен гле ски ња Фло ра Сендс је је ди на же на из 
за пад не Евро пе ко ја је уче ство ва ла као вој ник 
до бро во љац у Пр вом свет ском ра ту. Књи га го во-
ри о ње ном бо га том жи во ту – де тињ ству ко је је 
про ве ла у вик то ри јан ској Ен гле ској, ње ном од-
ла ску у Ср би ју као до бро во љац Цр ве ног кр ста 
и ка сни јем сту па њу у срп ску вој ску. По сле ра-
та опи су ју се тур не је и пре да ва ња ко је је Фло ра 
др жа ла као про сла вље на бри тан ско-срп ска хе-
ро и на, њен брак с ко ле гом офи ци ром, бо ра вак 
у ге ста пов ском за тво ру то ком Дру гог свет ског 
ра та и по след ње го ди не ко је је Фло ра про ве ла 
у Со фо ку. Нај за ни мљи ви ји де таљ из би о гра фи-
је Фло ре Сендс је сте онај ка да је до би ла нај ве-
ће по што ва ње срп ских вој ни ка, уз ко је је би ла у 
нај те жим и нај зах тев ни јим си ту а ци ја ма то ком 
пре ла ска пре ко Ал ба ни је. Фло ра је би ла то пло 
при хва ће на, не са мо као же на же ђу му шкар ци-
ма, већ и као стран ки ња у вој сци ко ја је у ра ту. У 
то вре ме, у срп ској вој сци би ле су и дру ге хра бре 
же не, као што је Ми лун ка Са вић, рат ник у чу ве-
ном Гво зде ном пу ку срп ске вој ске. Као ве ли ки и 
не у стра ши ви рат ник, Ми лун ка је осво ји ла дру гу 
Ка ра ђор ђе ву зве зду на кон што је са ма за ро би ла 
23 бу гар ска вој ни ка у би ци код Цр не ре ке. 

Фло ра Сендс, као ху ма ни тар ни бо рац, из ра сла 
је у осе буј ну лич ност сво га до ба, ко ја је за све 
што је у ра ту учи ни ла на ху ма ни тар ном пла ну, 
има ла по себ но ме сто у исто ри ји срп ског на ро да 
и пред ста вља истин ско на дах ну ће мно гим же-
на ма у све ту у бор би за пра вед не ци ље ве. 

Књи га Наш брат – жи вот ка пе та на Фло ре 
Сендс об ја вље на је уз по моћ ње не по ро ди це и 
на осно ву до са да нео бја вље них при ват них до-
ку ме на та и фо то гра фи ја. 

Ми о драг Ма тиц ки је у име Ву ко ве за ду жби-
не уру чио За хвал ни цу аутор ки Лу и зи Ми лер за 
до при нос очу ва њу кул тур них вред но сти срп ског 

на ро да кроз не го ва ње кул ту ре се ћа ња на са ве
знич ке ве зе Ср ба и Бри та на ца у Пр вом свет ском 
ра ту. Та ко ђе, Лу и за Ми лер је до би ла на по клон 
и књи гу Сто го ди шњак – Кул ту ра се ћа ња 1914–
2014, ко ју је уре ди ла Љи ља на Ник шић, у из да њу 
Цр ве ног кр ста Кра гу јев ца. У овој ле пој књи зи, 
бо га то илу стро ва ној, са ку пље не су по ру ке ми-
ра из на ше и са ве знич ких зе ма ља, као до при-
нос очу ва њу исти не о Ве ли ком ра ту.   

Ме ђу по се ти о ци ма ове све ча но сти би ли су 
и ам ба са до ри Ка на де и Ту ни са, го спо да Фи-
лип Пи нинг тон и Ма јид Ха мла о уи. У при год-
ном го во ру ис ти ца но је да дух са ве зни штва и 
при ја тељ ства пред ста вља око сни цу ове књи ге 
и да ће то ће би ти од ве ли ког зна ча ја и за бу ду-
ће ге не ра ци је.

На осно ву пред ло га Цр ве ног кр ста Кра гу јев-
ца, То ми слав Ни ко лић, пред сед ник Ре пу бли ке 
Ср би је, од ли ко вао је на Дан др жав но сти Ре пу-
бли ке Ср би је, 15. фе бру а ра 2015. го ди не, Лу и зу 
Ми лер злат ном ме да љом за из у зет не за слу ге у 
јав ним и кул тур ним де лат но сти ма. 

 Љи ља на СИ МИЋ

Р
е пре зен та тив но из да ње из бо ра 
тек сто ва из обим ног Ву ко вог де ла 
и на уч них сту ди ја о Ву ко вом ра ду 
и ње го вој ре цеп ци ји то ком 19. и 20. 
ве ка на не мач ком је зи ку, са бра них 

у књи зи под на зи вом Vuk Ste fa no vić Ka ra džić 
1787–1864–2014, Mündlic hes Volk sgut der Ser
ben (Вук Сте фа но вић Ка ра џић 1787–1864–2014, 
Срп ска усме на на род на ба шти на), пред ста-
вље но је 14. апри ла 2015. го ди не у Ку ћи Ђу ре 
Јак ши ћа. Ово вред но де ло при ре дио је проф. 
др Бо шко Су вај џић, а књи га је об ја вље на 2014, 

по во дом 150 го ди на од Ву ко ве смр ти и 200 
го ди на од из ла ска Ма ле про сто на род не сла
ве но серб ске пје сна ри це и Пи сме ни це срп ско
га је зи ка, уз по др шку Ми ни стар ства кул ту ре 
и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, а у окри љу 
Ву ко ве за ду жби не и Чи го ја штам пе.

У пред ста вља њу овог вред ног из да ња уче-
ство ва ли су Бо шко Су вај џић, уред ни ци Ми о-
драг Ма тиц ки и Ми на Ђу рић, Ане те Ђу ро вић, 
пре во ди лац, и Ми ли ја на Си мо но вић, ли ков ни 
уред ник. 

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

ка ко то Ву ко во де ло и це-
ло куп на срп ска усме на ба-
шти на за слу жу ју, на пу ту 
по твр ђи ва ња са мо све сти 
о европ ски и свет ски ис-
так ну том иден ти те ту срп-
ске кул ту ре.  

У увод ном де лу књи ге, 
ко ји је при ре дио Бо шко Су-
вај џић, пред ста вље на је 
ре цеп ци ја Ву ко вог де ла у 
Евро пи и да та хро но ло ги-
ја Ву ко вог жи во та и ра да. 
Ис так ну то је да су у одељ-
ку Из Ву ко ве пре пи ске пред-
ста вље ни тек сто ви Ву ка и Ј. 
Ко пи та ра, Ву ка и Ј. Гри ма, 
Ву ка и Ге теа и Ву ка и Тал-
вје. Та ко ђе, чи та о ци ма су 
на увид да ти и тек сто ви Ј. 
Ко пи та ра, Л. Ран кеа, Ј. Гри-
ма, Ј. В. Ге теа, Г. Ге зе ма на, 

А. Шма у са, З. Кон стан ти но ви ћа, Ан ге ле Рих тер. 
Тек сто ви, под на зи вом Из Ву ко вог де ла, у књи-
зи су да ти ве за ни за Срп ски рјеч ник (О Срп ском 
рјеч ни ку), Срп ску на род ну по е зи ју (Ву ко ви ста
во ви о срп ској на род ној по е зи ји), Ву ко ве пе ва-
че (Ву ков „ра чун од пје са ма“), Срп ске на род не 
при по вет ке (Ву ко ви ста во ви о срп ској на род ној 
про зи), Пре да ња и ле ген де, Жи вот и оби ча је на-
ро да срп ског. 

У умет нич ком де лу про гра ма на сту пио је 
Дра ган Мла ђе но вић, му зи ко лог, из во де ћи ста-
ре лир ске пе сме ко је је Вук за пи сао. С. В.

„Бачка кроз 
векове“.
Слојеви култура 
Бачке, зборник 
радова, уредници 
Миодраг Матицки 
и Видојко Јовић, 
Вукова задужбина, 
Београд 2014.

Векотраји Бачке
Зборником „Бачка кроз векове“ заокружено је трокњижје 
мултидисциплинарног приступа слојевима култура Војводине од најранијих 
спомена из праистрије, преко епоха Римске империје и турских освајања, 
збивања током светских ратова, све до наших дана

НОВА КЊИГА

„Наш брат – живот 
капетана Флоре Сендс“

Вукова књига у Кући 
Ђуре Јакшића

Књига Vuk Stefanović Karadžić 1787–1864–2014, Mündliches Volksgut 
der Serben (Вук Стефановић Караџић 1787–1864–2014, Српска усмена 
народна баштина) представљена у Кући Ђуре Јакшића

Уче сни ци у про гра му: Ми на Ђу рић, Ане та Ђу ро вић, 
Ми ли ја на Си мо но вић, Бо шко Су вај џић и Ми о драг Ма тиц ки

Ми о драг Ма тиц ки уру чу је 
„За хвал ни цу“ Лу и зи Ми лер
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Генерације ученика 
одрасле су на књигама 
Бранка Ћопића. Богато 
стваралаштво овог 
писца омогућило је да 
се његова дела читају 
и тумаче још од 
предшколског узраста, 
па до завршног разреда 
средње школе

О
д сре ди не XX ве ка до 
да на шњих да на, све 
ге не ра ци је уче ни ка у 
Ср би ји од ра ста ле су на 
књи га ма Бран ка Ћо пи-

ћа. Бо га то ства ра ла штво овог пи сца 
омо гу ћи ло је да се ње го ва де ла чи-
та ју и ту ма че још од пред школ ског 
уз ра ста (Је же ва ку ћи ца), па до за-
вр шног раз ре да сред ње шко ле (Ба
шта сље зо ве бо је). Уви дом у на став-
не про гра ме за срп ски је зик и књи-
жев ност, ко ји су би ли у упо тре би у 
дру гој по ло ви ни XX ве ка, на и ћи ће 
се на сле де ће на сло ве: При че пар ти
зан ке, До жи вља ји Ни ко ле ти не Бур
са ћа, Глу ви ба рут, Не ту гуј, брон за
на стра жо, Осма офан зи ва, Ор ло ви 
ра но ле те... у ко ји ма се, као и у ро-
ма ну Ма га ре ће го ди не и збир ци при-
по ве да ка Бо со но го дје тињ ство, де-
тињ ство, ђач ки жи вот и рат, од но сно 
де тињ ство у ра ту по ста вља ју као до-
ми нант не те ме. Без об зи ра на при-
су ство пе сме Ма ла мо ја из Бо сан ске 
Кру пе и не за о би ла зне Ба ште сље зо
ве бо је у на ста ви, уџ бе ни ци за ђа ке 
и при руч ни ци за на став ни ке из 70-
их и 80-их го ди на XX ве ка пред ста-
вља ли су Бран ка Ћо пи ћа пре све га 
као про ле тер ског пи сца, а де ла Ор
ло ви ра но ле те и при че о До жи вља
ји ма Ни ко ле ти не Бур са ћа убра ја ла 
су се у лек ти ру ко ја код мла дих ути-
че на раз ви ја ње па три о ти зма и вас-
пи та ва ње „у ду ху ми ра, кул тур них 
од но са и са рад ње ме ђу љу ди ма”. 

Сли ка пи сца чи ја су де ла обо је ни 
спо мен на тра гич не да не од ра ста ња 
у по ру ше ном све ту, ме ња се на кон 
пи шче ве смр ти. Ре фор ми са ни на-
став ни про гра ми (с по чет ка 90-их) и 
чи тан ке, као и ме то дич ка ли те ра ту-
ра, уче ни ци ма по чи њу да при ка зу ју 
Ћо пи ћа у дру га чи јем све тлу. Ни ко ле-
ти на Бур саћ, ,,ми тра ље зац го лу би јег 
ср ца”, сво јим не се бич ним по ступ ци-
ма по ру чу је ђа ци ма исти не о по тре би 
ху ма но сти, ве дри не и со ли дар но сти у 
смут ним, рат ним вре ме ни ма, да би се 
са гле дао крај не да ћа ма. Ор ло ви ра но 
ле те чи та ју се као оми ље ни ро ман о 
деч јој дру жи ни, а не за бо рав ни ли ко-
ви овог и дру гих Ћо пи ће вих де ла, не-
по но вљи ви ху мо ри стич ки при зо ри и, 
на да све, искон ска те ма бор бе до бра 
и зла, ис ти чу вред ност, ле по ту, ори-
ги нал ност, све вре ме ност и уни вер-
зал ност умет нич ког ства ра ла штва 
овог пи сца, ко ји, пре све га гле да но 
по естет ском кри те ри ју му, сто ји у пр-
вом ре ду тзв. школ ских пи са ца. 

Да нас се већ у пр вом раз ре ду, у при-
чи Сун чев пје вач из Ћо пи ће ве збир ке 
У цар ству леп ти ро ва и ме двје да, уче-
ни ци мо гу упу ти ти на оп ти ми стич на 
гле ди шта у од но су пре ма све ту, до жи-
вља ва ње при ро де као ме ста пре пу ног 
ле по те, а не опа сно сти, на зна чај по-
зи тив них ми сли и ве дри не у жи во ту.

Да је Ћо пић ве ли ки школ ски пи сац, 
по твр ђу је и удео ху мо ра ко јим ње го ве 
пи са не тво ре ви не оби лу ју, као, из ме ђу 
оста лих, и де ла пред ви ђе на за об ра-
ду у дру гом и тре ћем раз ре ду, у ко ји-
ма жи во ти ње фи гу ри ра ју као глав ни 
ју на ци (Бо ле сник на три спра та, До
жи вља ји мач ка То ше). Мно штво ди-
ја ло га, ко ји на ли ку ју раз го вор ном 
сти лу, и са мим тим су при јем чи ви де-
ци мла ђег школ ског уз ра ста (са ма ло 
чи та лач ког ис ку ства), по год ни су за 
гла сно чи та ње на ча су, ин ди ви ду ал-
но или по уло га ма. 

Ства ра лач ке вред но сти оства ре не 
су из у зет ним сми слом за очо ве че ње 
жи во тињ ског све та: жи во ти ње, при-
ро да и чо век успе шно са ра ђу ју, у не-
по сред ном су кон так ту и са вр ше но се 
раз у ме ју. Од но си ме ђу жи во ти ња ма 
увек, на рав но, алу ди ра ју на спо ро ве 
или сла га ње ме ђу љу ди ма, иако их 
пи сац по ста вља у ра ван уто пиј ског 
и ко смич ког окви ра. Као и дру га Ћо-
пи ће ва де ла, и До жи вља ји мач ка То
ше до но се сли ке за ви чај ног, бо сан ског 
пеј за жа, се о ски ам би јент, ру сти кал-
ну ат мос фе ру, ху мор ко ји из би ја из 
ве се ља штва чи ча Три ше и крч ма ра 
Шљи ви ћа, из де чач ких по ду хва та и 
са ња ри ја дво ји це при ја те ља, је зи ком 
ко ји је ,,игрив”, пун до се та ка, ин вен-
тив них ме та фо ра, хи пер бо ла и пе јо-
ра тив них из ра за. 

Дру га збир ка при ча ко ја је ис пу-
ње на нај ра зно ли ки јим из во ри ма ху-
мо ри стич ког по гле да на свет је сте 
збир ка Ис под зма је вих кри ла, ко ју је 
на го ве сти ла збир ка пе са ма Ча роб на 
шу ма, у це ло сти на пи са на по узо ру 
на мо дел на род них бај ки. Сам Ћо пић 
је ис та као: „Ту сам на вео ве ли ки број 
до га ђа ја и ли ко ва узе тих из на род них 
бај ки, гат ки и при ча. Још из де тињ-
ства но сио сам у се ћа њу без број мо ти-
ва и ју на ка из бо га тог све та на род ног 
ства ра ла штва и ис при чао сам их кроз 
сти хо ве. Из на род них при ча узи мао 
сам не са мо за ни мљи ве мо ти ве, не-
го сам од на род них ства ра ла ца учио 
и је зик, јед но ста ван, жив и сли ко вит” 

(Бран ко Ћо пић, Ча роб на шу ма, Баг да-
ла, Кру ше вац, 1978). У сва ку Ћо пи ће ву 
бај ку уса ђе на је те жња ка пан ху ма ни-
зму ко ји се про ти ви злу, а за ла же се за 
ети ку до бра оства ре ну ме ђу не ви ним 
љу ди ма, у ам би јен ту при ро де, на се лу, 
у сре ди шту на род ног мен та ли те та и 
ње го ве про сто ср дач но сти. 

У по сле рат ним збир ка ма крат ке 
про зе Ћо пић пре ва зи ла зи свој пре-
по зна тљив па три о ти зам и тен ден-
ци о зност „дру штве но-исто риј ског 
тре нут ка”, отва ра се пре ма фан та сти-

ци, са ти ри, ефек ти ма ко мич ног, ху-
мо ри стич ким асо ци ја ци ја ма ко је се 
оства ру ју игра ма ре чи, нон сен си ма, 
па ра док си ма, ма штом, у ко јој ва жну 
уло гу има и фе но мен чу де сног. 

Из о кре ну та при ча је вр ху нац Ћо-
пи ће ве има ги на ци је ко ја по спе шу-
је чи та о че ву фан та зи ју и раз дра ган 
дух. На пи са на је по прин ци пу ало-
ги стич ког и нон сен сног по ве зи ва ња 
основ них мо ти ва у при чи, јер ало ги-
зми, ка ко их је Проп де фи ни сао у сво-
јој ти по ло ги ји ко мич них по сту па ка, 
на ста ју услед не спо соб но сти „еле мен-
тар ног пра вил ног за па жа ња, по ве зи-
ва ња узро ка и по сле ди ца”. Пи шче ва 
на ме ра ни је би ла да об ли ку је од ре-
ђе ну фа бу лу, већ да мо ти ви ше чи та-
о ца да игром ма ште и ло ги ке вра ти 
све пој мо ве на сво је ме сто, што зна-
чи да је Ћо пић до вео до крај њих кон-
се квен ци већ на го ве ште не на по ре да 
се уки ну гра ни це из ме ђу ли те рар не 
фик ци је и ствар но сти, из ме ђу књи-
жев ног де ла и чи та о ца. Осла ња ју ћи 
се на соп стве но је зич ко осе ћа ње, уче-
ни ци по у зда но, у окви ру ства ра лач ког 
ба вље ња по во дом књи жев но у мет нич-

ког тек ста, ,,вра ћа ју” из о кре ну те ре чи 
у њи хо ву ло гич ку по зи ци ју, те се та ко 
мо же уве жба ти уло га су бјек та и објек-
та у ре че ни ци, чи ме се функ ци о нал-
но по ве зу је на ста ва срп ског је зи ка и 
књи жев но сти.

Већ од пе тог раз ре да ак це нат је на 
књи зи Ба шта сље зо ве бо је. По што 
збир ка ових при ча пру жа ши рок спек-
тар тек сто ва по год них за об ра ду на 
ча су, из пред ви ђе ног ци клу са Ју тра 
пла вог сље за на став ник мо же ода-
бра ти на слов ну при чу, за тим По ход 

на Мје сец (текст про грам ски озна чен 
као школ ска лек ти ра), при чу Ма ри
ја на, или не ку дру гу, да би се уче ни-
ци осна жи ли у уве ре њу у зна чај то пле 
по ро дич не љу ба ви и раз у ме ва ња, упо-
зна ли са ли ком дје да Ра да, ко ји че сто 
раз га љу је ду шу де ча ка при по ве да ча, а 
у чи та о ца усе ља ва оп ти ми зам и ве ру 
у пра вед ни ји свет. У ше стом раз ре ду 
из ове збир ке се ту ма чи при ча Чу де
сна спра ва.

Т
у ма че ћи Ћо пи ће во књи-
жев но де ло, мла ђи школ-
ски уз раст не ба ви се 
ком плек сном при по ве-
дач ком пер спек ти вом, 

док је ста ри јим ђа ци ма нео п ход но 
пред ста ви ти сло же ност при по ве да-
ња ко јом нам се пи сац обра ћа у Ба
шти сље зо ве бо је. Уче ни ци ма је ва-
жно пре до чи ти ли те рар ну ме та фо-
ру де тињ ства, ко ја се про вла чи ско ро 
кроз све при зо ре збир ке, и упу ти ти 
их на раз ми шља ње о уни вер зал-
ним вред но сти ма књи жев но у мет-
нич ког тек ста и ње го ву ак ту ел ност. 
Док се мла ђи уче ни ци иден ти фи-
ку ју са глав ним ли ко ви ма, ка кав је 
де чак Ба ја, и лич но про жи вља ва ју 
њи хо ве до жи вља је, ста ри ји уче ни-
ци за ни ма ју се пи та њи ма соп стве-
не лич но сти и со ци јал ног окру же ња, 
тра же ћи од го во ре у све ту књи жев-
но сти. Сред ња шко ла до но си ра зно-
вр сност уче нич ких ин те ре со ва ња и 
чи та лач ку зре лост, те се де лу не при-
сту па са мо из лич них по бу да. Сред-
њо школ ци се ба ве фор мом збир ке, 
пи та њи ма жан ра, об ли ци ма ху мо-
ра, функ ци јом про ло га и сл. Њи хо ва 
те о риј ска зна ња су у том пе ри о ду на 
ви шем ни воу, па се мо же оче ки ва ти 
сло же ни је раз у ме ва ње и ин тер пре-
та ци ја Ћо пи ће вог књи жев но у мет-
нич ког кор пу са.

Упо зна ти са ауто ро вом би о гра фи-
јом, уче ни ци ко мен та ри шу Ћо пи ће-

во не га тив но ко ти ра ње ме ђу пи сци ма 
на кон ра та, као и раз ло ге ње го ве ре-
вол ти ра но сти и раз о ча ра но сти у си-
стем. По што се Ћо пић осе ћао као 
уса мље ник ме ђу љу ди ма, мо гу ће је 
под ву ћи па ра ле лу са ње го вим ју на-
ци ма, ко ји се углав ном осе ћа ју са-
ми и на пу ште ни. Гра да тив на ли ни ја 
са мо ће по ла зи од Пе тра ка, ко ји дру-
штво на ла зи ме ђу ко њи ма, и сти же до 
Сте ва на Ба ти ћа, ко ме жи вот по сто ји 
ис кљу чи во кроз се ћа ња о стра да лим 
дру го ви ма. Опи се људ ске уса мље но-
сти пра те се та и бла ги ци ни зам са ко-
јим се су сре ће мо за тво рив ши ко ри це 
књи ге – чо век је стал но сам, упр кос 
то ме што је окру жен љу ди ма. 

Ху мор је за Бран ка Ћо пи ћа у пси-
хо ло шкој рав ни био, ка ко ка же Ана 
Ву кић (Ана Ву кић, Сли ка све та у 
при по вет ка ма Бран ка Ћо пи ћа, Ин-
сти тут за књи жев ност и умет ност, 
Бе о град, 1995, стр. 33), на чин ра ци-
о на ли зо ва ња кон флик та из ме ђу сна 
и ја ве, же ља и ствар но сти, а у књи-
жев но сти ху мор је био књи жев ни са-
др жај ко јим је про тив реч на при ро да 
све та не у тра ли зо ва на, сми ри ва на и 

пре во ђе на у лир ско-ху мор ну син те-
зу. Мо же се при ме ти ти да је по син те-
зи ме лан хо ли је и ве дри не Ћо пић био 
нај бли жи Срем че вом ху мо ру. Де сан-
ка Мак си мо вић је за бе ле жи ла да је 
Ћо пић „по се до вао ху мор ... не из ми-
шљен ко ји је мо гао и нај ве ћег скеп-
ти ка да за сме је”, а Ан дрић је за па зио 
ла ко ћу при по ве да ња у ко јој се кри је 
кли ца ко мич ке сна ге: „То што он ра ди 
као од ша ле, ја, ве ру јем, не бих мо гао 
ни са ве ли ком му ком. Ко би се до се-
тио оног че га се он се ти. А, по не кад, 
баш од те до сет ке све за ви си ... Али 
ка ко је те шко до сти ћи ту ла ко ћу при-
по вед ња”. Спе ци фич на цр та Ћо пи ће-
вог при по вед ног мо ду са ко ја га чи ни 
пре по зна тљи вим је сте, ка ко ка же Све-
то зар Ко ље вић, пре пли та ње „за ви чај-
них ни ти бе за зле но сти и ужа са, ко је 
се, от ка ко је све та и ве ка, на зи ру и у 
жи во ту и у књи жев но сти” (Бран ко Ћо
пић: кра ји шки ви тез ту жног ли ка, у: 
Све то зар Ко ље вић, Од је ци ре чи, Слу-
жбе ни гла сник, Бе о град, 2009, стр. 
138–139). Сам Бран ко Ћо пић је јед-
ном при ли ком ре као Ва си По по ви ћу 
(Енес Чен гић, Ћо пи ћев ху мор и зби ља 
1, Гло бус, За греб, 1987, стр. 40–41) да 
по пут бо га Ја ну са има два ли ца, од ко-
јих јед но пла че а дру го се сме је, да је 
ње гов по глед на свет по свом ка рак те-
ру исто вре ме но пе си ми сти чан и ме-
лан хо ли чан. Смех и су зе су штин ско су 
обе леж је ка ко Ћо пи ће ве лич но сти та-
ко и ње го вог књи жев ног де ла. Из тог 
раз ло га, Све то зар Ко ље вић окон ча ва 
свој оглед о Бран ку Ћо пи ћу, „на шем 
кра ји шком ви те зу ту жног ли ка, ко ме 
је Сер ван те сов Дон Ки хот би ла јед на 
од пр вих про чи та них књи га у жи во-
ту”, Ње го ше вим сти хо ви ма, ве ру ју ћи 
да су упра во они епи таф ко ји ће ове-
ко ве чи ти жи вот не и књи жев не на зо-
ре Бран ка Ћо пи ћа: 

„Св’јет је овај ти ран ти ра ни ну, 
а ка мо ли ду ши бла го род ној”. 

 Зо на МР КАЉ

Задужбина Бранка Ћопића 
За ду жби на Бран ка Ћо пи ћа осно ва на је 1989. го ди не из ја вом во ље Бог-

дан ке Илић Ћо пић, су пру ге и на след ни це тра гич но пре ми ну лог пи сца 
– Бран ка Ћо пи ћа, као знак се ћа ња на ње гов лик и бо га то књи жев но ства-
ра ла штво. За ду жби на је по ве ре на на упра вља ње СА НУ и о њој се ста ра 
Оде ље ње је зи ка и књи жев но сти СА НУ. 

У скла ду са опо ру ком осни ва ча, За ду жби на на гра ђу је књи жев на де ла 
и до де љу је го ди шње на гра де срп ским пи сци ма за ро ман, крат ку при чу, 
по е зи ју, а на гра ђу је и де ла из деч је књи жев но сти. 

У вре ме ка да је осно ва на За ду жби на Бран ка Ћо пи ћа, ње на имо ви на са-
сто ја ла се од лук су зног ста на у цен тру Бе о гра да, по вр ши не 150 ква дра та, 
пи шче ве лич не ар хи ве, би бли о те ке, на ме шта ја и умет нич ких пред ме та, 
као и знат не де ви зне и ди нар ске штед ње. 

У СА НУ је, од лу ком Управ ног од бо ра, отво ре на Бран ко ва спо менсо ба, 
у ко јој су из ло же не све вред ни је ства ри из ста на, као што су сли ке, умет-
нич ки пред ме ти, на ме штај, би бли о те ка и ар хив ска гра ђа.

Ц
ен тар за кул ту ру Вук Ка ра џић 
у Ло зни ци одр жао је, 13. мар та 
2015. го ди не, у Ву ко вој за ду жби-
ни сед ни цу Про грам ског са ве та 
Ву ко вих са бо ра, на ко јој је усво јен 

Из ве штај о ра ду 81. Ву ко вог са бо ра и утвр ђен 
про грам 44. Ђач ког Ву ко вог са бо ра и 82. Ву-
ко вог са бо ра.

Че тр де сет че твр ти Ђач ки Ву ков са бор одр жа ће 
се у Ло зни ци и Тр ши ћу од 20. до 24. ма ја 2015. го-
ди не. Пред ви ђен је бо гат про грам ђач ких ак тив-
но сти, у окви ру ко јег по себ но ме сто за у зи ма низ 
ра ди о ни ца. Ра ди о ни це се ор га ни зу ју с ци љем 
про мо ци је и еду ка ци је, пре све га у обла сти не
ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа, али и у ци љу 
по ве зи ва ња тра ди ци је и мо дер них умет нич ких 
из ра за и ис тра жи вач ких ме то до ло ги ја. Та ко ђе, 

по се бан про грам пред ви ђен је и по во дом обе-
ле жа ва ња 150. го ди шњи це ро ђе ња Јо ва на Цви-
ји ћа, фол клор ни де фи ле и кон церт уче сни ка 
Са бо ра, Стал на по став ка сли ка Ми ће По по ви-
ћа и Ве ре Бо жич ко вић, као и про гла ше ње по-
бед ни ка Кон кур са Ву ко во зво но, ко ји рас пи су ју 
Ву ко ва за ду жби на и Огра нак Ву ко ве за ду жби-
не у Ло зни ци. У су бо ту и не де љу (23. и 24. ма ја) 
пред ви ђе но је Ре пу блич ко так ми че ње из срп-
ског је зи ка и књи жев но сти уче ни ка основ них 
и сред њих шко ла у Ср би ји. 

Ово го ди шњи, 82. Ву ков са бор, одр жа ће се од 
14. до 20. сеп тем бра 2015. го ди не. Са бор ће се 
отво ри ти Хим ном Ву ку Сте ва на Ст. Мо крањ ца, а 
за тим сле ди низ бо га тих ак тив но сти. Ове го ди не 
на мет ну ла се по тре ба да се у пр ви план ис так-
не ва жан ју би леј: 200 го ди на од Дру гог срп ског 
устан ка и, у том кон тек сту, пред ви ђен је и окру-

гли сто: Вук и Дру ги срп ски уста нак. У окви ру 
про гра ма Мој град на Са бо ру ће се пред ста ви ти 
Де спо то вац са сво јим кул тур ним и ту ри стич-
ким по тен ци ја лом.

Та ко ђе, пред ви ђен је и окру гли сто на те му 
Ка ко Ву ка Ка ра џи ћа, ње гов рад и де ло, при бли
жи ти са вре ме ном мла дом чо ве ку, за тим одр жа-
ва ње Ме ђу на род ног ску па сла ви ста и отва ра ње 

из ло жбе Бо ја на Ота ше ви ћа, до бит ни ка на гра де 
Ву ко ве за ду жби не за 2014. го ди ну.

За вр шне све ча но сти 82. Ву ко вог са бо ра пред-
ви ђе не су за не де љу, 20. сеп тем бра, ка да ће се 
из го во ри ти Бе се да Ву ко вог са бо ра, из ве сти по-
зо ри шна пред ста ва Ва љев ска бол ни ца (ре жи ја 
Сла вен ко Са ле то вић) и По по днев но Са бор ско по
се ло. С. В. 

Сед ни ца Про грам ског са ве та Ву ко вих са бо ра

ВУКОВИ САБОРИ

Усвојен програм 44. Ђачког Вуковог 
сабора и 82. Вуковог сабора

Бран ко Ћо пић ро ђен је, по свој при ли-
ци, кра јем 1914. го ди не. Али, у цр кве не 
књи ге је упи сан пр вог да на 1915. го ди не 
и то се узи ма за да тум ње го вог ро ђе ња. 
Отац Вид је умро ка да је Бран ко имао 
са мо че ти ри го ди не. О ње му су бри ну-
ли мај ка Со фи ја, ко ју су сви зва ли Со ја, 
де да Ра де и стриц Ни џа, ка сни је ва жни 
ју на ци у ње го вој про зи. Основ ну шко-
лу је за вр шио у Ха ша ни ма, ис под Гр ме-

ча, не да ле ко од Бо сан ске Кру пе, ни жу 
гим на зи ју у Би ха ћу, жи ве ћи у ин тер на ту 
(ви ше гла дан не го сит), Учи тељ ску шко-
лу у Ба ња лу ци, а Фи ло зоф ски фа кул тет 
(Гру па за пе да го ги ју) у Бе о гра ду. НИН-
ову на гра ду до био је 1958. го ди не за ро-
ман Не ту гуј, брон за на стра жо. Ре дов ни 
члан СА НУ по стао је 1968. го ди не. Тра-
гич но је на стра дао 26. мар та 1984. го-
ди не.

ГОДИШЊИЦА

БРАНКО ЋОПИЋ

Стогодишњица школског писца

Би о гра фи ја „кра ји шког 
ви те за ту жног ли ка”
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У
дру же ње Ужи ча на у 
Бе о гра ду и ове го ди-
не про сла ви ло је Цве-
ти, сла ву сво ју, у при су-
ству члан ства и ве ли-

ког бро ја го сти ју. Том при ли ком, уз 
ло мље ње слав ског ко ла ча, на Учи-
тељ ском фа кул те ту у Бе о гра ду про-
мо ви сан је и Реч ник ужич ког го во ра, 
ко ји су об ја ви ли Слу жбе ни гла сник 
из Бе о гра да, Учи тељ ски фа кул тет у 
Ужи цу и Ср бо софт из Бе о гра да.

Ово вред но де ло плод је ви ше де-
це ниј ског ра да про фе со ра Ра то ми ра 
Цви је ти ћа, ува же ног лек-
си ко гра фа и пе да го га пре-
ми ну лог пре две го ди не, а 
књи га је пост хум но об ја-
вље на по са чу ва ним Цви-
је ти ће вим ру ко пи си ма. 

У име из да ва ча при сут-
ни ма се обра тио Ми ло рад 
Си мић, ко ји је ис та као да 
је Реч ник ужич ког го во
ра ра ђен пу них 20 го ди-
на и да он са 12.000 ре чи, 
1.500 из ра за и око 20.000 
зна че ња вас по ста вља жи-
вот ужич ког кра ја од пре 
150 го ди на или бо ље ре-
ћи, вас кр са ва ком плет ну 
ма пу жи во та ко јим се не ка да жи ве ло. 
„Ако смо жи ви оно ли ко ко ли ко пам ти-
мо и ко ли ко осје ћа мо, он да овај рјеч-
ник до ђе као је дан ве ли ки под сјет ник 
– књи га од сје ћа ња“, ре као је Си мић. 

О то ме ко ли ко је те ме љан Цви је ти-
ћев рад го во ри по ре ђе ње овог ужич

ког реч ни ка са Реч ни ком СА НУ, ко ји је 
об у хва тио све срп ске кра је ве. Та ко, на 
при мер, у Реч ни ку СА НУ има 307 на-
зи ва за ов це, а у овом 223; за кру шке 
у оном ве ћем 294, а у овом 195 име-
на, за шљи ве у Реч ни ку СА НУ има 90 
на зи ва, а у овом 47. 

Си мић је ис та као и при ме ре не ких 
ре чи из ужич ког кра ја, ко је су за бе-
ле же не у Реч ни ку: ја бу ка – бје ли јан
ка, зе ле ни ка, ле по цвет ка, прин чев ка, 
ца ри грат ка, ца рев ка; кру шка – брон
за ра, јеч мар ка, ка ра ман ка, ми ле шев
ка, кра љи ца, пе тро ва ча, ца ри ца; ов ца 
– бје ли бор ка, бје ло гор ка, ви ло гор ка, 

дур ми тор ка, зла тар ка, 
зла ти бор ка; коњ – ви јо
гор, ви тез, ви хор, гром, 
ждра ле ,  змај ,  ја бу чи
ло, облак, че лик. У овом 
име но сло ву за бе ле же-
но је чак 26 на зи ва ко-
јим мла да уда та же на од 
дав ни на у на ро ду ужич-
ког кра ја на зи ва сво ју 
за о ву: дра го ви ље, ка ра
ви ље, ми ло цви ље, ми ло
сеј ка, ше ћа и дру ги. 

Ми ло рад Си мић је 
из ра зио на ду да ће се 
у мно гим до мо ви ма у 
ко ји ма се чу ва ју ужич-

ке тор бе и тка ни це ко је су по кло ни-
ле мај ке или се стре на ћи ме ста и за 
Реч ник ужич ког го во ра, ко ји ће мно ги-
ма „осви је тли ти пут до за ви ча ја, гдје 
би вас и да нас не ко ра до ви дио и са 
ва ма ри јеч про збо рио”. 

 Вла ди мир СИ МИЋ

М
у зеј по зо ри шне умет но сти 
Ср би је је по нов ним об ја вљи-
ва њем Исто ри је срп ског по
зо ри шта од сред њег ве ка до 
мо дер ног до ба (дра ма и опе

ра) Бо ри во ја С. Стој ко ви ћа – иза ко је је као из-
да вач ста ло и код ње ног пр вог из да ња из 1979. 
го ди не – на нај бо љи мо гу ћи на чин омо гу ћио 
да се ње ни уви ди, за кључ ци ко је до но си, по да-
ци на ко ји ма се из во ди, учи не не са мо из но ва 
до ступ ним, већ и из но ва при сут ним. 

Бо ри во је С. Стој ко вић (1909–1984) два пу та 
је при сту пао пи са њу исто ри је срп ског по зо ри-
шта. Пр ви, пред рат ни при каз, об ја вљен је 1936. 
го ди не у Ни шу под на сло вом Исто ри ја срп
ског по зо ри шта 1833–1936. „Све стан да не ма 
до ма ћих узо ра, а по у чен и сво јим пр вим ис-
ку ством, Стој ко вић ће на ста ви ти бри жљи во да 
ску пља ар хив ску гра ђу, пра ти до ма ћу те а тро ло-
шку ли те ра ту ру, при ба вља из ја ве по зо ри шних 
са вре ме ни ка то ком на ред них де це ни ја, што је 
кру ни са но во лу ми но зним ру ко пи сом од пре ко 
две хи ља де стра ни ца. По сле ви ше од че ти ри де-
це ни је ра да (...) штам па Исто ри ју срп ског по зо
ри шта од сред њег ве ка до мо дер ног до ба (дра ма 
и опе ра), у из да њу Му зе ја по зо ри шне умет но-
сти Ср би је (1979)” (Зо ран Т. Јо ва но вић, Не за па
же на зна чај на го ди шњи ца. Бо ри во је С. Стој ко вић 
(1909–1984), „Дра ма”, бр. 30, 2010, стр. 85). Има ју-
ћи на уму пре до че ни обим овог из да ња из 1979. 
го ди не, ва ља на је на ме ра из да ва ча да се дру го 
из да ње ове књи ге об ја ви у че ти ри то ма. Пре ма 
пре до че ној за ми сли уре ђи вач ког ти ма Му зе ја 
по зо ри шне умет но сти Ср би је, пр ви том ко ји је 
об ја вљен и ко ји је пред мет овог при ка за, об у-
хва та раз вој на шег по зо ри шта од сред њег ве ка 
пре ко де ло ва ња ди ле тант ских по зо ри шних тру-
па у пр вој по ло ви ни XIX ве ка и осни ва ња стал-
них по зо ри шних ин сти ту ци ја у на шој кул ту ри 
до ро ман ти чар ског пе ри о да у срп ском те а тру – 
од но сно до 1880. го ди не.

Исто ри ја срп ског по зо ри шта од сред њег ве ка 
до мо дер ног до ба I Бо ри во ја С. Стој ко ви ћа из ра-
ста на уте ме ље њу и вре ме ну у ко јем су на ста-
ја ли и ње гов пр ви по ку шај из 1936. и из да ње и 
1979. го ди не. Аутор раз вој срп ске драм ске књи-
жев но сти по сма тра у окви ри ма три ма ги страл-
не ма кро фор ма ци је срп ске књи жев но сти, то јест 
сред њо ве ков не, на род не и но во ве ков не, али и 
уну тар ју жно сло вен ског/ју го сло вен ског кон тек-
ста у XVI, XVII и XVI II ве ку ко јем, пре ма Стој-
ко ви ће вом ми шље њу, при па да ју сло ве нач ка, 
хр ват ска и ду бро вач ка књи жев ност XVI, XVII и 

XVI II ве ка. Ње го ва пе ри о ди за ци ја исто ри је срп-
ског по зо ри шта јед но је од ме ста оног ди ја ло га 
ко ји се мо же ус по ста ви ти ка да се утвр де прин-
ци пи пе ри о ди за ци је ко је до но се дру ге исто ри-
је срп ске књи жев но сти и по зо ри шта. Стој ко вић 
је још у из да њу из 1936. го ди не дао пр ву пе ри о-
ди за ци ју овог ти па исто ри је по зо ри шта ко ја се 
ве зу је са мо за Ср би ју, док је у из да њу из 1979. 
по ста вио но ву пе ри о ди за ци ју у ко јој се ја сни је 
про фи ли шу ета пе – до ба у раз во ју срп ског по-
зо ри шта и дра ме.

За нас је по себ но за ни мљи во што 
се уну тар ова ко устро је них пе ри о-
ди за циј ских од се ка да ју пот по гла-
вља о драм ској књи жев но сти тих 
пе ри о да. Сам аутор је на по чет ку 
сво је исто ри је об ја снио ко ји ће ста-
тус у ње го вим ис тра жи ва њи ма раз-
во ја срп ске по зо ри шне умет но сти 
има ти драм ска књи жев ност ка да 
је ис та као да јој је при сту пио има-
ју ћи на уму три кри тич ка и исто-
риј ска аспек та.

Пр ви аспект од ре ђен је пој мо ви-
ма са же тост, хро но ло ги ја и син-
те за и то је сва ка ко оно што ову 
књи гу пре по ру чу је са вре ме ним и, по себ но, мла-
дим чи та о ци ма. Го то во да има сво је вр сни ен-
ци кло пе диј ски ка рак тер вр ло ефект но и ва ља но 
упот пу њен илу стра тив ним ма те ри ја лом и гра-
фич ком пре зен та ци јом. „Бо ри во је Стој ко вић је 
је дин ствен при мер у на шој по зо ри шној исто-
ри ји (ако из у зме мо Гро ло ве глу мач ке пор тре-
те), јер је за бе ле жио мно штво ин ди ви ду ал них 
суд би на, на хи ља де по зо ри шних би о гра фи ја – 
глу ма ца, ре ди те ља, дра ма ти ча ра и дру гих те а-
тар ских по сле ни ка и та ко ство рио нео п ход ну 
осно ву за на ше лек си ко не, би о граф ске реч ни-
ке, ен ци кло пе ди је. Без тих дра го це них по да та ка 
тај део по зо ри шне исто ри је био би за у век из гу-
бљен” (Јо ва но вић, 2010: 87–88). 

Дру ги аспект Стој ко ви ће вог при сту па на шој 
дра ми од ре ђен је пој мо ви ма вред но ва ња и рас-
ко ра ка са књи жев ном исто ри јом. Ов де би смо 
ука за ли на два мо де ла ко ји се у том ње го вом 
при сту пу пре по зна ју. Пр ви тип рас ко ра ка с уви-
ди ма по сто је ће књи жев не исто ри је из ра ста на 
ми ну ци о зном вред но ва њу и кри тич ком осве-
тља ва њу од ре ђе них де ла и њи хо вих ауто ра ко-
ји ма Стој ко вић да је оно ме сто ко је у до та да шњој 
књи жев ној и по зо ри шној исто ри ји ни су има ли 
а ко је да нас има ју. Илу стра ти ван при мер за то 
је дра ма Смрт Уро ша пе таг, мла дог и пре ра-
но пре ми ну лог Сте фа на Сте фа но ви ћа, ко јем је 

Стој ко вић већ та да, и то са мо у не ко ли ко ре че-
ни ца, дао онај ста тус ко ји да нас у очи ма мо дер-
них про у ча ва ла ца дра ме он има. Он је за ње га 
пред став ник ро ман ти зма пре ро ман ти зма, са-
мо стал ни аутор а не ко а у тор, уво ди лац не са мо 
шек спи ров ске, већ и ши ле ров ске дра ма тур ги је 
и зна ча јан Сте ри јин са вре ме ник али и пре те ча 
на по љу раз во ја жан ра исто риј ске дра ме у ужем 
сми слу. Дру ги мо дел рас ко ра ка са по сто је ћим 
са зна њи ма на ше књи жев не исто ри је про ис ти че 

из Стој ко ви ће вог при хва та ња од ре-
ђе не ли те ра ту ре о ста ту су по је ди-
них пи са ца, од ре ђе ња књи жев не 
вр сте ко јој њи хо ва де ла при па да ју, 
прав ца...(као што је на при мер Га-
врил Сте фа но вић Вен цло вић), али 
уз не у ва жа ва ње по ле мич ког от кло-
на ко ји је та ли те ра ту ра иза зва ла и 
за хва љу ју ћи ко јем су ње ни уви ди 
на уч но оспо ре ни. 

Тре ћи аспект Стој ко ви ће вог од-
но са пре ма на шој дра ми од ре ђу ју 
пој мо ви кри тич ност, сце нич ност, 
драм ска вред ност. Ту би смо по себ-
но ис та кли раз ма тра ње Си ме Ми-
лу ти но ви ћа Са рај ли је и ње го вих 

драм ских але го ри ја и драм ских тек сто ва Ди ка 
цр но гор ска и Тра ге ди ја Оби лић, ко је аутор на зи ва 
по зо ри шним ко ма ди ма, а по себ но део о Пе тру 
II Пе тро ви ћу Ње го шу и драм ској при ро ди ње го-
вог драм ског спе ва Гор ски ви је нац о че му су, као 
што зна мо, из ме ђу оста лих про ми шља ли и не ки 
од на ших нај ве ћих пи са ца као што су Иси до ра 
Се ку лић и Ми лош Цр њан ски.

З
а ни мљи во је да је и Вук Сте фа но-
вић Ка ра џић на шао сво је ме сто у 
Стој ко ви ће вој исто ри ји срп ског по-
зо ри шта и то као се кун дар ни ар гу-
мен та тор ста ва да је На род но по зо-

ри ште у Бе о гра ду тре ба ло да бу де по диг ну то 
упра во на ме сту на ко јем се да нас на ла зи, а 
не на Зе ле ном вен цу: „Ја ми слим – пи сао је он 
(29. Х 1853) из Бе ча Јо ва ну Га ври ло ви ћу – да 
за Би о град ски те а тер ни је до бро то мје сто ко-
је сте му иза бра ли... Пр ви те а тер Би о град ски 
ва ља ло би да је у сред ва ро ши, а за то мје сто 
ко је сте му ви иза бра ли мо гло би се ре ћи да је 
ћор бу џак пре ма сре ди ни би о град ске ва ро ши. 
Ја ми слим да би за са да шњи те а тер Би о град-
ски нај при лич ни је мје сто би ло од Де лиј ске 
че сме па амо к ва рош-ка пи ји, до иза оне џа-
ми је”, а то зна чи углав ном на ме сту где се и 
да нас на ла зи. „При би ра њу ме ста за да на шњи 

те а тер – на ста вља Вук – ја ми слим да је ва ља-
ло по ми сли ти и на оно ври је ме, кад не ће би ти 
Ту ра ка у Бе о гра ду. У те а тер на том мје сту гдје 
сте га ви по че ли зи да ти те шко ће би ти и са Зе-
ре ка, и ис под пи ја це ићи по мра ку, а че сто и 
по злу вре ме ну, а ка мо ли с Дор ћо ла, ис под Ви-
дин ка пи је и од Ду на ва. А ва ља ло би ми сли ти 
и на то, да сто ти не го ди на мо гу про ћи док се 
дру ги те а тер у Би о гра ду ста не зи да ти... Вук се 
ни је пре ва рио: по сле ви ше од јед ног ве ка ни-
је још по диг ну та но ва згра да ко ја би за ме ни-
ла ову код Кне же вог спо ме ни ка” (Стој ко вић, 
2014: 208; од ло мак из Ву ко вог пи сма од 29. Х 
1853. Стој ко вић је на вео пре ма Ву ко ва пре пи
ска, књ. III, стр. 391).

По себ но би смо ис та кли Стој ко ви ће во стил ско 
уме ће го то во фи ли гран ског пор тре ти са ња од ре-
ђе них ауто ра ко је је пра ће но пре ци зним су дом 
о њи ма (Сте фан Сте фа но вић, Ла зар Ла за ре вић, 
Јо ван Сте ри ја По по вић). „Ње гов рад у пи са њу 
исто ри је по зо ри шта су штин ски се раз ли ку је од 
свих оста лих исто ри ча ра, ко ји се, нај че шће, ба ве 
по је ди нач ним пе ри о ди ма, по зо ри шним ин сти-
ту ци ја ма или по је дин ци ма. Он је по ла зио ди-
рект но од чо ве ка ка чо ве ку, при ла зио је сва ком 
по зо ри шном по сле ни ку пре ко чи ње ни ца, по да-
та ка ко ји су му би ли до ступ ни, по гла ви то пу тем 
ре пер то а ра. За то је и на ста ла та ко за ни мљи ва и 
људ ски то пла исто ри ја, јер је про фе сор Бо ри во је 
Стој ко вић био све стан да исто ри ју не чи ни збир 
умрт вље них чи ње ни ца не го скуп ства ра лач ких 
до ме та на дах ну тих по зо ри шних умет ни ка. За то 
је Исто ри ја срп ског по зо ри шта, ко ју нам је по-
да рио Бо ри во је Стој ко вић то ли ко жи во пи сна и 
све жа и да нас” (Јо ва но вић, 2010: 88).

Ди ја лог на ших исто ри ја по зо ри шта по ка за-
ће њи хо ве слич но сти и раз ли ке. Ди ја лог на ших 
исто ри ја књи жев но сти по ка за ће њи хо ве слич но-
сти и раз ли ке. Тај ди ја лог не ће во ди ти, а нај че-
шће ни су ни во ди ли, њи хо ви ауто ри. Тај ди ја лог 
на сво је вр сан на чин во ди мо ми, исто ри ча ри би-
ло књи жев но сти би ло по зо ри шта, дра ма тур зи, 
за љу бље ни ци у дра му и те а тар и мо же мо са мо 
из ра зи ти за до вољ ство ка ко због то га што има-
мо све ви ше са го вор ни ка, та ко и што нам се и 
ста ри са го вор ни ци на овај на чин вра ћа ју. Ка ко 
ве ли древ на му дрост – као и у сва ком ди ја ло гу, 
ми се не мо ра мо увек сла га ти, али тре ба увек 
бра ни ти пра во да се дру га чи је ми шље ње из не-
се. Та ко се бо га ти ле пе за на ше кул ту ре а из ра-
ста и ја ча јед на ва жна на уч на ди сци пли на а то 
је срп ска на у ка о дра ми и по зо ри шту.

 Зо ри ца НЕ СТО РО ВИЋ

У 
Бе о гра ду је 25. фе бру а ра ове го ди-
не у СА НУ одр жа на ше сна е ста и се-
дам на е ста пле нар на сед ни ца Од бо-
ра за стан дар ди за ци ју срп ског је-
зи ка. Сед ни цу је во дио ака де мик 

Иван Клајн, пред сед ник Од бо ра. Да се под се ти-
мо, Од бор је осно ван 12. де цем бра 1997. го ди не, а 
ње го ви осни ва чи су СА НУ, ЦА НУ, АНУРС, Ин сти-
тут за срп ски је зик СА НУ, Ма ти ца срп ска, Срп ска 
књи жев на за дру га, фи ло ло шки/фи ло зоф ски фа-
кул те ти на ко ји ма се сту ди ра срп ски је зик у Бе о-
гра ду, Но вом Са ду, Ни шу, Кра гу јев цу, При шти ни/
Ко сов ској Ми тро ви ци, Ба њој Лу ци, Срп ском/Ис-
точ ном Са ра је ву и Ник ши ћу. Се ди ште Од бо ра је 
у Ин сти ту ту за срп ски је зик СА НУ.   

Циљ осни ва ња Од бо ра је сте об је ди ња ва ње је-
зич ких струч ња ка и њи хо вих ин сти ту ци ја на це-
ло куп ном го вор ном про сто ру срп ског је зи ка ра ди 
успе шни јег ис тра жи ва ња стан дард но је зич ке про-
бле ма ти ке, си стем ског нор ми ра ња срп ског је зи ка, 
из ра де од го ва ра ју ћих је зич ких при руч ни ка, те са-
рад ња с др жав ним ор га ни ма у пла ни ра њу и про-
во ђе њу је зич ке по ли ти ке.

На сед ни ци је раз ма тран рад Од бо ра у про те кле 
две го ди не и утвр ђен план ра да у овој го ди ни. За-
кљу чак је, по сле ди ску си је ве ћег бро ја чла но ва Од-
бо ра, да су и у ово ме пе ри о ду по стиг ну ти зна чај ни 
ре зул та ти.

Кра јем ок то бра 2013. одр жан је на уч ни скуп 
„Срп ски је зик и ак ту ел на пи та ња је зич ке по ли ти-
ке“, на ко ме су уче ство ва ли лин гви сти из Ср би је, 
Ре пу бли ке Срп ске, Цр не Го ре и Ру му ни је (Те ми-
швар). Они су раз ма тра ли низ пи та ња у ве зи са 
је зич ком по ли ти ком, ста ту сом срп ског је зи ка и ћи-
ри ли це у Ср би ји и дру гим др жа ва ма са срп ским 
ста нов ни штвом, би ло је ре чи о је зи ку у шко ла ма, 
сред стви ма ин фор ми са ња, о по тре би са рад ње из-
ме ђу др жав них ор га на и лин гви ста, о ста ту су срп-
ског је зи ка у свет ским сла ви стич ким цен три ма. 
За кљу че но је да се са мо уса гла ше ним де ло ва њем 

др жа ве и стру ке мо гу от кло ни ти про бле ми у ве зи 
са ста ту сом срп ског је зи ка и пи сма.

Та ко ђе, за кљу че но је да би тре ба ло да Вла да Ре-
пу бли ке Ср би је, у са рад њи са стру ком и на уч ним 
ин сти ту ци ја ма чи ји до мен ра да је срп ски је зик, са-
чи ни про грам је зич ке по ли ти ке у окви ру укуп не 
др жав не по ли ти ке. На сед ни ци је та ко ђе ис так ну-
то да је на под сти цај Од бо ра на ста вље но са из ра-
дом основ них ин стру ме на та стан дард ног је зи ка: у 
2013. је Ма ти ца срп ска об ја ви ла „Нор ма тив ну гра-
ма ти ку срп ског је зи ка“ ака де ми ка Пре дра га Пи-
пе ра и Ива на Клај на, а у 2014. ије кав ску вер зи ју 
„Пра во пи са срп ског је зи ка“. У ово ме пе ри о ду Од-
бор је до нео ви ше нор ма тив них пре по ру ка у ве зи с 
ак ту ел ном про бле ма ти ком функ ци о ни са ња стан-
дард ног је зи ка; пла ни ра се да све та кве пре по ру ке 
у овој го ди ни бу ду об ја вље не у јед ној књи зи и да 
бу ду до ступ не на сај ту Ин сти ту та за срп ски је зик 
СА НУ. У ви ше на вра та Од бор се обра ћао Ми ни стар-
ству про све те у ве зи са кон крет ним про бле ми ма у 
функ ци о ни са њу срп ског је зи ка у Ре пу бли ци Ср би-
ји . По след њи пут је то би ло у ја ну а ру ове го ди не, 
кад је Од бор по слао сво је ми шље ње у ве зи с функ-
ци он са њем бу квар ског пи сма ми ни стру Вер би ћу 
на ње гов до пис.   

Од бор је за кљу чио да би у овој го ди ни тре ба ло 
да бу де при сут ни ји у јав но сти, да ње го ве ко ми си је 
бу ду ак тив ни је, да се че шће са ста је ње го ва Ко ми-
си ја за од но се с јав но шћу и ре ша ва ње нео д ло жних 
пи та ња („ма ли Од бор“) и да бла го вре ме но ре а гу-
је кад год то си ту а ци ја у ве зи са функ ци о ни са њем 
срп ског је зи ка и пи сма зах те ва. Та ко ђе, за кљу чио 
је да би тре ба ло ус по ста ви ти чвр шћу са рад њу са 
од го ва ра ју ћим ми ни стар стви ма кад ова од лу чу ју 
о пи та њи ма ко ја се ти чу је зич ке по ли ти ке. И овом 
при ли ком Од бор је ис та као по тре бу да Вла да Ср би-
је што пре до не се за кон о је зи ку, ко јим би се, из ме-
ђу оста лог, ре гу ли са ла и упо тре ба срп ског је зи ка и 
ћи ри ли це у Ре пу бли ци, ка ко би им се обез бе ди ло 
ме сто ко је тре ба да има ју.

 Сре то ТА НА СИЋ

ИСТОРИЈА СРПСКОГ ПОЗОРИШТА

Нови сјај старог издања

Речник ужичког говораОДБОР ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Неопходно донети
закон о језику

Усаглашеним деловањем државе и струке могу се отклонити 
проблеми у вези са статусом српског језика и писма

Мотив ћилима у Сврљишком крају
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Уто рак, 18. но вем бар 2014. го ди не
Упра ва Фон да „Алек сан дар Са ша Пе-

тро вић“ одр жа ла је сед ни цу у До му Ву-
ко ве за ду жби не.

Пред ста вље на књи га При ча о Ду ша
ну Ма ти ћу ауто ра Ра до ва на По по ви-
ћа. Уче ство ва ли су: др Дра шко Ре ђеп, 
Зо ран Ко лун џи ја, Ра до ван По по вић и 
Де јан Ма тић.

Уто рак, 18. но вем бар
Пред ста вљен збор ник Про ми шља ња 

тра ди ци је – фол клор на и ли те рар на 
ис тра жи ва ња ко ји је по све ћен Мир-
ја ни Дрн дар ски и Не на ду Љу бин ко ви-
ћу, из да ње Ин сти ту та за књи жев ност 
и умет ност, уред ни ци Б. Су вај џић и Б. 
Злат ко вић. Уче ство ва ли су: проф. др 
Мир ја на Дрн дар ски, проф. др Не над 
Љу бин ко вић, проф. др Мир ка Зо го-
вић, проф. др Во ји слав Је лић, др Дан-
ка Ла јић Ми хај ло вић, др Сми ља на 
Ђор ђе вић Бе лић, маст. Ма ри на Мла-
де но вић, проф. др Бо шко Су вај џић и 
др Бран ко Злат ко вић. 

Уто рак, 2. де цем бар
У Све ча ној са ли До ма Ву ко ве за ду-

жби не одр жа на је 21. три би на. До цент 
др Ка тја Хро бат Вир ло гет, про фе сор 
При мор ског уни вер зи те та Фа кул те та 
ху ма ни стич ких на у ка при Цен тру за 
ар хе о ло ги ју и кул тур но на сле ђе Сре-
до зе мља (Пи ран, Сло ве ни ја), го во ри ла 
је о ри ту а ли ма пре ла за, о гра ни ца ма 
с оно стра ним и све ту мр твих у фол-
кло ру пеј за жа. Ру ко во ди лац три би не 
проф. др Љу бин ко Ра ден ко вић. 

Че твр так, 4. де цем бар
Пред сед ник Срп ске ака де ми је на у-

ка и умет но сти ака де мик Ни ко ла Хај-
дин, све ча но је отво рио Ме ђу на род ни 
на уч ни скуп Вук Сте фа но вић Ка ра џић 
(178718642014), ко ји је тра јао од 4. до 
6. де цем бра (71 уче сник). Скуп су ор-
га ни зо ва ле Срп ска ака де ми ја на у ка и 
умет но сти, Оде ље ње је зи ка и књи жев-
но сти, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, Ака-
де ми ја на у ка и умет но сти Ре пу бли ке 
Срп ске, Ин сти тут за срп ски је зик СА-
НУ и Ву ко ва за ду жби на, а по во дом 150 
го ди на од смр ти Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа. 
Скуп је по чео по здрав ним ре чи ма ака-
де ми ка Пре дра га Пи пе ра, се кре та ра 
Оде ље ња је зи ка и књи жев но сти, и ака-
де ми ка На де Ми ло ше вић Ђор ђе вић, 
пред сед ни ка Ор га ни за ци о ног од бо ра. 
У умет нич ком про гра му уче ство вао је 
Град ски ме шо ви ти хор Цен тра за кул-
ту ру „Вук Ка ра џић“ из Ло зни це.  

Че твр так, 4. де цем бар
У Све ча ној са ли Ву ко ве за ду жби не, 

у окви ру „Ву ко вог чи та ли шта“, одр-
жан је су срет са Ве сном Ви до је вић 
Га јо вић, књи жев ни цом, пе сни ки њом 
и са рад ни ком Да ни це за мла де. При-
су ство ва ли су, са сво јим на став ни-
ци ма, уче ни ци основ них шко ла „Вук 
Ка ра џић“ и „Вла ди слав Риб ни кар“ из 
Бе о гра да. Чи та ли ште во ди Љи ља на 
Си мић.  

Пе так, 5. де цем бар
Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Чач-

ку „Чу ва ри де ла Ву ка Ка ра џи ћа“ ор га-
ни зо вао је тра ди ци о нал ну при ред бу 
у част да на гра да Чач ка – „Мла ди чу-
ва ри на род не ду хов не кул ту ре“. Овом 
при ли ком до де ље не су на гра де уче-
сни ци ма ли те рар ног и ли ков ног 
кон кур са и из ве ден је кул тур но-умет-
нич ки про грам ча чан ских шко ла. 

Че твр так, 11. де цем бар
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 ге из Про ме те је вих лин гви стич
ких еди ци ја (По пу лар на лин гви сти
ка): То по ни ми су чу ва ри на шег је зи ка, 
ауто ра За гор ке Ва вић Грос и Је зич ки 
од го нет ник, ауто ра Ми ло ра да Те ле-
ба ка. Књи ге су пред ста ви ли др Вељ ко 
Бр бо рић, Зо ран Ко лун џи ја и ауто ри.  

Че твр так, 18. де цем бар
У Сред њој ме ди цин ској шко ли у Бе-

о гра ду пред ста вље на Да ни ца за мла де 
VII. Уче ство ва ли: Рај ко Лу кач и Бран-
ко Сте ва но вић, ауто ри, Љи ља на Си-
мић, уред ни ца Ву ко вог чи та ли шта, и 
Ми ле на Ко ва че вић, про фе сор ка срп-
ског је зи ка.

Сре да, 28. ја ну ар
У Ма лој са ли Ко лар че ве за ду жби не 

одр жа на је про мо ци ја Да ни це за 2015. 
го ди ну по све ће не Ву ку Стеф. Ка ра џи ћу. 
Ака де мик На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић 
и проф. др Бо шко Су вај џић го во ри ли су 
о но вим из да њи ма Ву ко ве за ду жби не 
– Ков че жи ћу, ре принт из да њу, пре о ста-
лим књи га ма из Са бра них де ла Ву ка 
Сеф. Ка ра џи ћа Пре пи ске XI II и дру ги 
том III књи ге О је зи ку и књи жев но сти 
и о књи зи пре во да Ву ко вих за пи са и 
тек сто ва о Ву ку на не мач ки је зик Vuk 
Ste fa no vić Ka ra džić 1787–1864–2014. 
Mündlic hes Volk sgut der Serbеn.

Уто рак, 3. фе бру ар
Одр жа на 29. сед ни ца Над зор ног од-

бо ра Ву ко ве за ду жби не. За пред сед-
ни ка је иза бран Се ку ла Пе тро вић из 
Бе о чи на а за пот пред сед ни ка Сне жа-
на Мак си мо вић из Бе о гра да.

По не де љак, 9. фе бру ар
Да ни ца за мла де VII го ди ште пред-

ста вље на је уче ни ци ма Основ не шко-
ле „Бра ћа Ба рух“ из Бе о гра да. Књи гу 
су пред ста ви ле и са де цом се дру жи-
ле Љи ља на Си мић, уред ни ца Ву ко вог 
чи та ли шта, и Ве сна Ви до је вић Га је-
вић, аутор. 

Пе так, 13. фе бру ар
У До му Ву ко ве за ду жби не одр жа-

на је Све ча на ака де ми ја у част Лу и зе 
Ми лер, аутор ке књи ге Наш брат – ка
пе тан Фло ра Сандс, штам па не по во-
дом обе ле жа ва ња го ди шњи це Пр вог 
свет ског ра та. Све ча но сти су при су-
ство ва ли срп ски зва нич ни ци и пред-
став ни ци ди пло мат ског ко ра, као и др 
Ива на Лу чић, пра у ну ка вој во де Сте пе 
Сте па но ви ћа, и др Сло бо дан ка Гр ко-
вић, уну ка Ми лун ке Са вић. 

Су бо та, 14. фе бру ар
У ор га ни за ци ји Огран ка Ву ко ве за-

ду жби не у Љу бља ни, у окви ру, већ тра-
ди ци о нал ног, Сре тењ ског са бо ра, 14. и 
15. фе бру а ра у Љу бља ни и Ма ри бо ру 
одр жа ни су Сре тењ ски кон цер ти Пр-
вог бе о град ског пе вач ког дру штва из 
Бе о гра да, ко је де лу је под по кро ви тељ-
ством па три јар ха срп ског, а под ди ри-
гент ском па ли цом Све тла не Ви лић. 
Кон цер ти су одр жа ни 14. фе бру а ра у 
Цр кви св. Ни ко ла ја и 15. фе бру а ра у 
Пра во слав ној цр кви св. Ћи ри ла и Ме-
то ди ја и код спо ме ни ка Да во ри на Јен-
ка у Љу бља ни, као и 15. фе бру а ра у 
ве чер њи ма са ти ма у Цр кви св. Ја не за 
Крст ни ка у Ма ри бо ру.  

Че твр так, 19. фе бру ар
На је зич кој три би ни, одр жа ној у 

Ву ко вој за ду жби ни, пред ста вље на је 
књи га Ан ђел ке Ла зић Ма чва у све тлу 
име но сло ва. О књи зи су го во ри ли: 
Љи ља на Ву кић, Ми о драг Ма тиц ки, 
Да рин ка Ву чи нић и аутор ка. Пе сник 
Зо ран Ра до ва но вић је у част аутор ке 
ка зи вао сво је пе сме. 

Че твр так, 19. фе бру ар
У Гим на зи ји „Ру ђер Бо шко вић“ у 

Бе о гра ду, пред ста вље на је Да ни ца за 
2015. го ди ну. Уче ство ва ли су пи сци 
Гор да на Ма ле тић и Бо жи дар Пе шев, 
Љи ља на Си мић, уред ни ца Ву ко вог 
чи та ли шта, и Дам њан Спа со је вић, 
уче ник Гим на зи је. 

Пе так, 20. фе бру ар
Огра нак Ву ко ве за ду жби не, Дру-

штво за не го ва ње ду хов них вред но-
сти „Вук Ка ра џић“ у Ни шу, обе ле жи ло 
је Дан ма тер њег је зи ка у ОШ „Иво Ан-
дрић“. Пред сед ник дру штва Не ма ња 
Јо ва но вић том при ли ком пред ста-
вио је Да ни цу Ву ко ве за ду жби не за 
2015. са по себ ним освр том на при-
ло ге из Да ни це за мла де. Ор га ни за-
тор и ре а ли за тор про гра ма, а ујед но 
и са рад ник Дру штва би ла је про фе сор 
срп ског је зи ка Рај ка За те за ло. 

Су бо та, 21. фе бру ар
У дво ри шту Ву ко ве ку ће у Тр ши ћу, у 

ор га ни за ци ји Цен тра за кул ту ру „Вук 
Ка ра џић“ из Ло зни це и огран ка Ву ко-
ве за ду жби не при Гим на зи ји „Вук Ка-
ра џић“ из Ло зни це, обе ле жен је Дан 
ма тер њег је зи ка. 

Уто рак, 3. март
Да ни ца за мла де VII пред ста вље на у 

Основ ној шко ли „Дрин ка Па вло вић“ у 
Бе о гра ду. Уче ство ва ли су ауто ри: Гор-

да на Ма ле тић и Бо жи дар Пе шев, као 
и Љи ља на Си мић, уред ни ца Ву ко вог 
чи та ли шта.

Ву ко ва за ду жби на да ро ва ла је сво ја 
из да ња Ан дри ће вом ин сти ту ту у Ви-
ше гра ду.

Че твр так, 5. март
У ка би не ту ге не рал ног ди рек то ра 

РТС-а пот пи сан Спо ра зум о са рад њи 
на при хва та њу и по пу ла ри са њу про-
јек та „Ћи ри лич но пи смо у тр жи шним 
ко му ни ка ци ја ма“. Пот пи си ва њу је 
при су ство вао пред сед ник За ду жби-
не, др Ми о драг Ма тиц ки. 

Сре да, 11. март
У Основ ној шко ли „Вла ди слав Риб-

ни кар“ Да ни цу за мла де VII пред ста-
ви ли су ауто ри Гор да на Ма ле тић и 
Бо жи дар Пе шев, као и Љи ља на Си-
мић, уред ни ца Ву ко вог чи та ли шта.  

Че твр так, 12. март
У Срп ској чи та о ни ци „Ла за Ко стић“ 

у Сом бо ру пред ста вље но је ре принт 
из да ње Ву ко вог Ков че жи ћа (1849). 
Уче ство ва ли су: др Ми о драг Ма тиц ки, 
проф. др Ти хо мир Пе тро вић и проф. 
Ли ди ја Чан да. 

Пе так, 13. март
У Гим на зи ји у Сом бо ру пред ста вље-

на је Да ни ца за 2015. го ди ну и Да ни ца 
за мла де VII. Уче ство ва ли су Ми о драг 
Ма тиц ки и Бо шко Су вај џић. 

Уто рак, 17. март
Да ни ца за 2015. го ди ну пред ста вље-

на је у Де се тој гим на зи ји „Ми хај ло Пу-
пин“ на Но вом Бе о гра ду. Уче ство ва ли 
су ауто ри и Гор да на Ма ле тић, члан 
ре дак ци је, Рај ко Лу кач, Бран ко Сте-
ва но вић, Љи ља на Ду га лић и Мар ко 
По ло ви на, уче ник II7 Гим на зи је, као 
и Љу бо мир Ми лу ти но вић, управ ник 

Ву ко ве за ду жби не, и Љи ља на Си мић, 
уред ни ца Ву ко вог чи та ли шта.

Че твр так, 19. март
У окви ру Фе сти ва ла деч јег ства ра-

ла штва „Ме ди ја на“, у ор га ни за ци ји 
ни шке оп шти не Ме ди ја на, на Фи ло-
ло шком фа кул те ту у Ни шу пред ста-
вље на је Да ни ца за мла де. О ал ма на ху 
је го во ри ла Гор да на Ма ле тић, члан 
ре дак ци је, а уче ство ва ли су и при-
сут ни пи сци за де цу.  

Пе так, 20. март
У До му Ву ко ве за ду жби не одр жа-

на је про мо ци је књи ге Од Ца ри гра
да до Бу ди ма ауто ра Сла ви це Га ро ње 
Ра до ва нац. Уче ство ва ли су: Ми о драг 
Ма тиц ки, Ду шан Ива нић, Је лен ка 
Пан ду ре вић, Бо ра Ба бић и аутор ка.  

По не де љак, 23. март
Уре ђи вач ки од бор ску па и збор ни ка 

о Шу ма ди ји одр жао сво ју пр ву сед ни-
цу. За чла но ве Од бо ра име но ва ни су: 
др Љу бин ко Ра ден ко вић, ру ко во ди лац 
про јек та, др Ми ло је Ва сић, др Ми о-
драг Ма тиц ки, др Бран ко Злат ко вић, 
ака де мик Сло бо дан Ре ме тић и Слав-
ко Ве ји но вић, се кре тар.  

По не де љак, 30. март
У Фи ло ло шкој гим на зи ји у Бе о гра ду 

пред ста вље на је Да ни ца за 2015. го ди-
ну. Уче ство ва ли су ауто ри Ду шан Па-
јин и Сла ви ца Га ро ња Ра до ва нац; као 
и Љи ља на Си мић, уред ни ца Ву ко вог 
чи та ли шта. Уче ни ца Еми ли ја Вран-
чић про чи та ла је свој рад.

Сре да, 1. април
Да ни ца за 2015. го ди ну пред ста вље-

на у Еко ном ској шко ли „На да Ди мић“ 
у Зе му ну. Уче ство ва ли су пи сци: Дра-

го мир Ћу ла фић и Сла ђа на Ри стић; 
Еми ли ја Су ва јац и Озрен ка Дра гић, 
уче ни це Еко ном ске шко ле; Љи ља на 
Си мић, уред ни ца Ву ко вог чи та ли шта. 

Пе так, 3. април
У Основ ној шко ли „Ла зар Са ва тић“ у 

Зе му ну Да ни цу за мла де VII пред ста-
ви ли су Урош Пе тро вић, књи жев ник, 
Слав ка Пет ко вић Гру ји чић, аутор, Љи-
ља на Си мић, уред ни ца Ву ко вог чи та-
ли шта, и Ни ко ла Ми ли на, уче ник.   

Уто рак, 7. април
У Све ча ној са ли Ву ко ве за ду жби не 

одр жа на је 22. Ву ко ва три би на из ци-
клу са „Кул тур но на сле ђе“. По вод за 
раз го вор би ла је књи га Реч ник пи рот
ског го во ра 12, Дра го љу ба Злат ко ви ћа 
(„Слу жбе ни гла сник“, Бе о град 2014). О 
књи зи су го во ри ли проф. др Не дељ ко 
Бог да но вић, проф. др Сло бо дан Ре ме-
тић и аутор књи ге. Три би ном ру ко во-
ди проф. др Љу бин ко Ра ден ко вић.

Уто рак, 7. април
У Пр вој кра гу је вач кој гим на зи ји, у 

при су ству ве ли ког бро ја уче ни ка и на-
став ни ка, пред ста вље но је 22. го ди ште 
Да ни це Ву ко ве за ду жби не. Уче ство-
ва ли су: Ми о драг Ма тиц ки, Гор да на 
Ма ле тић, Љи ља на Си мић, Љу бо мир 
Ми лу ти но вић и Сла ви ца Мар ко вић, 
ди рек тор Гим на зи је. Овом при ли ком, 
у при су ству Са ше Ми ле ни ћа из Кра гу-
јев ца, про фе со ра Гим на зи је и чла на 
Од бо ра Ву ко ве за ду жби не за до де лу 
на гра де у обла сти умет но сти, по че-
ле су при пре ме за осни ва ње огран-
ка Ву ко ве за ду жби не у Кра гу је вач кој 
гим на зи ји.

У по сле по днев ним са ти ма у Би-
бли о те ци „Вук Ка ра џић“ у Кра гу јев цу 
пред ста вље на су из да ња Ву ко ве за ду-
жби не. По ред пред став ни ка Ву ко ве 
за ду жби не при су ство ва ла је и Ве сна 

Ле чић Ми ло ва но вић, пред став ник Би-
бли о те ке за са рад њу са ме ди ји ма. 

Сре да, 8. април
Пред ста вље на Да ни це за мла де у 

Основ ној шко ли „Ни ко ла Те сла“ у Бе-
о гра ду. Уче ство ва ли су ауто ри: Јо во 
Кне же вић, Бо жи дар Пе шев, Слав ка 
Пет ко вић Гру ји чић, Лав Лу кић; Љи ља-
на Си мић, уред ни ца Ву ко вог чи та ли-
шта, и уче ни ци ОШ „Ни ко ла Те сла“.  

Уто рак, 14. април
У Ку ћи Ђу ре Јак ши ћа пред ста вље-

на је књи га Вук Стеф. Ка ра џић 1787–
1864–2014. Mündlic hes Volk sgut der 
Serbеn (Срп ска усме на на род на ба
шти на) при ре ђи ва ча Бо шка Су вај-
џи ћа. О књи зи су го во ри ли: Ми о драг 
Ма тиц ки, Ане те Ђу ро вић, Ми на Ђу-
рић, Милијанa Си мо но вић и Бо шко 
Су вај џић, а у му зич ком де лу про гра-
ма уче ство вао је Дра ган Мла ђе но-
вић, пред ста вља њу су при су ство ва ли 
и пред став ни ци не мач ке ам ба са де у 
Бе о гра ду. 

Пе так, 17. април
Проф. др Љу бин ко Ра ден ко вић, 

пот пред сед ник Скуп шти не Ву ко ве 
за ду жби не и ру ко во ди лац Три би-
не, одр жао је пре да ва ње сту ден ти ма 
сла ви сти ке из Укра ји не и сту ден ти ма 
укра јин ског је зи ка Фи ло ло шког фа-
кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 

Пе так, 17. април
Да ни ца за 2015. го ди ну пред ста вље-

на је у Гим на зи ји у Зре ња ни ну. При су-
ство ва ли су Љу бо мир Ми лу ти но вић, 
управ ник Ву ко ве за ду жби не, Слав ко 
Ве ји но вић, са рад ник за про грам ске 
де лат но сти и глав ни уред ник ли ста 
За ду жби на, Бо жи дар Пе шев, аутор, и 

Љи ља на Си мић, уред ни ца Ву ко вог 
чи та ли шта. 

Не де ља, 19. април
На 21. ме ђу на род ном са ло ну књи-

га у Но вом Са ду, у окви ру ко га Ву ко-
ва за ду жби на из ла же сво ја из да ња, 
пред ста вље на је 13. књи га Пре пи ске 
и књи га пре во да Ву ко вих тек сто ва 
на не мач ки је зик Вук Стеф. Ка ра џић 
1787–1864–2014. Mündlic hes Volk sgut 
der Serbеn. О књи га ма су го во ри ли 
проф. др Бо шко Су вај џић и Слав ко 
Ве ји но вић, а при сут не је по здра вио 
Љу бо мир Ми лу ти но вић, управ ник 
Ву ко ве за ду жби не. 

Че твр так, 23. април
У Све ча ној са ли До ма Ву ко ве за-

ду жби не одр жа на 23. три би на Ву ко-
ве за ду жби не из ци клу са „Кул тур но 
на сле ђе“ на те му „Ја пан ска ми то ло-
ги ја и фол клор у пре во ду на срп ски“. 
Уче ство ва ли су: др Ка јо ко Ја ма са ки, 
др Да ни је ла Ва сић, др Не ма ња Ра ду-
ло вић и др Да ли бор Клич ко вић. 

Че твр так, 23. април
У Ам фи те а тру Фи ло зоф ског фа кул-

те та у Ко сов ској Ми тро ви ци, одр жа на 
је про мо ци ја Да ни це, срп ског на род-
ног илу стро ва ног ка лен да ра за 2015. 
го ди ну. О Да ни ци су го во ри ли проф. 
др Бо шко Су вај џић, Слав ко Ве ји но вић, 
Сне жа на Бо јић, проф. др Ва лен ти на 
Пи ту лић и доц. др Не бој ша Ла зић. 
Про мо ци ју су пе смом „Цр вен цве-
те“ отво ри ле чла ни це цр кве ног хо ра 
„Бра ни слав Ну шић“ из Ко сов ске Ми-
тро ви це, а у про гра му су уче ство ва ли 
и сту ден ти Фи ло зоф ског фа кул те та, 
ко ји су чи та ли од лом ке из тек сто ва 
об ја вље них у Да ни ци за 2015. го ди ну. 
При сут ни ма се пред ста вио и Алек сан-
дар Ка са ло вић, уче ник пе тог раз ре да 
ОШ „Бран ко Ра ди че вић“ у Ко сов ској 
Ми тро ви ци, чи ја је пе сма „Љу бав ни је 
са мо реч“ об ја вље на у нај но ви јем из-
да њу Да ни це за мла де.

Овом при ли ком пред сед ник Управ-
ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не Бо шко 
Су вај џић уру чио је За хвал ни цу Ва лен-
ти ни Пи ту лић за по се бан до при нос у 
оства ри ва њу про гра ма Ву ко ве за ду
жби не. Про мо ци ји је при су ство вао 
ве ли ки број про фе со ра, сту де на та и 
гра ђа на Ко сов ске Ми тро ви це.

Пе так, 24. април
У Бо го сло ви ји у При зре ну су Бо шко 

Су вај џић, Сне жа на Бо јић и Слав ко Ве-
ји но вић, на ини ци ја ти ву Ва лен ти не 
Пи ту лић, а у при су ству ње го ве све-
то сти вла ди ке ра шко-при зрен ског 
Те о до си ја, про фе со ра и уче ни ка Бо-
го сло ви је, одр жа ли про мо ци ју ка лен-
да ра Да ни ца за 2015. го ди ну и том 
при ли ком по да ри ли по је дан при ме-
рак но вог бро ја ча со пи са нај бо љим 
уче ни ци ма. Про мо ци ја је би ла улеп-
ша на при год ним про гра мом, ко ји су 
при пре ми ли уче ни ци Бо го сло ви је. 

Пе так, 24. април 
На све ча но сти по во дом обе ле жа ва-

ња 70 го ди на ра да, лист Про свет ни 
пре глед уру чио је Ву ко вој за ду жби-
ни За хвал ни цу за успе шну са рад њу. 
За хвал ни цу је при мио мр Љу бо мир 
Ми лу ти но вић, управ ник Ву ко ве за-
ду жби не.

Су бо та, 25. април 
У Гим на зи ји у Гра ди шки (Ре пу бли-

ка Срп ска) пред ста вље на је Да ни ца за 
2015. го ди ну. Књи гу су пред ста ви ли: 
Ми о драг Ма тиц ки, Љу бо мир Ми лу-
ти но вић, Ве сна Кру нић, пред сед ник 
Огран ка Ву ко ве за ду жби не у Гра ди-
шки, и уче ни ци Гим на зи је. 

Уто рак, 28. април
У Сту дент ском кул тур ном цен тру у 

Бе о гра ду, са ко јим је Ву ко ва за ду жби-
на пот пи са ла Спо ра зум о по слов но-
про грам ској са рад њи, пред ста вље на 
су из да ња Ву ко ве за ду жби не, о ко ји-
ма је го во рио пред сед ник За ду жби не 
и глав ни и од го вор ни уред ник Да ни
це, Ми о драг Ма тиц ки. Овом при ли-
ком он је Сла во љу бу Ве се ли но ви ћу, 
ди рек то ру Цен тра, уру чио За хвал ни
цу за до при нос у оства ри ва њу про гра
ма Ву ко ве за ду жби не. 

Сре да, 29. април
У До му Ву ко ве за ду жби не све ча но 

су уру че не на гра де Ву ко ве за ду жби-
не за 2014. го ди ну. На гра да за област 
на у ке уру че на је Со њи Пе тро вић, за 
књи гу Си ро ма штво у фол клор ној 
тра ди ци ји Ср ба од XI II до XIX ве ка. 
При лог про у ча ва њу на род не кул ту ре 
и, за област умет но сти, Бо ја ну Ота ше-
ви ћу, за из ло жбу сли ка Раз го во ри са 
при ја те љи ма, ко ји је, за ову при ли-
ку, из ло жио сли ке, од ко јих је уље на 
плат ну „Тај на“ из 2012. го ди не по кло-
нио Ву ко вој за ду жби ни. 

 При ре ди ла Сне жа на БО ЈИЋ

Огра нак Ву ко ве за ду жби не – Бе ла Во да: уче сни ци кул тур ног про гра ма у из ле ти шту „Ки се ља ја“
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ОСВЕТЉЕЊА

Визуелне представе 
о учешћу српске војске 
у Великом рату 
највећим делом су и 
формиране на основу 
документарних 
фотографија Ристе 
Марјановића, а његово 
дело непролазне 
вредности заслужено 
је споменик културе 
српскога народа

Л
ич ност и де ло пр вог 
срп ског фо то ре пор те-
ра Ри сте Мар ја но ви ћа 
(1885–1969) за слу жи-
ва ло је и за слу жу је по-

себ ну па жњу. Пре ма је дин стве ним 
ре зул та ти ма и оства ре њи ма, по-
себ но о Ве ли ком ра ту, ње го во фо-
то граф ско на сле ђе про гла ше но је 
спо ме ни ком кул ту ре гра да Бе о гра-
да, пр вим и је ди ним до да нас. Он 
лич но овен чан је нај ви шим при-
зна њем – Ек се лен ци је ју го сло вен-
ске фо то гра фи је, уз пр вог срп ског 
фо то гра фа Ана ста са Јо ва но ви ћа 
(1817–1899). 

У јав но сти је де ло Ри сте Мар ја но-
ви ћа не у по ре ди во по зна ти је од ње-
го ве лич но сти, што је па ра док сал но, 
али исти ни то. О ње го вој нај ра ни јој 
мла до сти зна се тек то ли ко ко ли ко 
је за бе ле же но у лек си ко ни ма или у 
ен ци кло пе ди ја ма. Ро ђен је у Шап цу 
1. мар та 1885. го ди не. Основ ну шко-
лу и три раз ре да гим на зи је из у чио је 
у род ном гра ду. На пу стив ши че твр ти 
раз ред гим на зи је, об рео се у Бе о гра-
ду. Ву кле су га две на по ред не љу ба ви: 
сли кар ство и фо то гра фи ја. 

У пре сто ни ци је упи сао Срп ску цр-
тач ку и сли кар ску шко лу Ри сте и Бе те 
Ву ка но вић, у оно вре ме ве о ма по зна-
ту и пре сти жну. Не ка ко упо ре до по чео 
је из у ча ва ње фо то граф ског за на та код 
Ми ла на Јо ва но ви ћа, двор ског фо то-
гра фа и сва ка ко јед ног од нај бо љих 
бе о град ских мај сто ра. Би ло је то 1901. 
го ди не. Не што доц ни је, за јед но са сво-
јим мај сто ром Ми ла ном Јо ва но ви ћем 
пре се лио се у но во са гра ђе ни ате ље у 
Ули ци кра ља Ми ла на 46, ко ји се на-
ла зио по ред он да шњег би о ско па „Ко-
ло се ум“, да нас по зна тог под име ном 
„Зве зда“. 

Ако се ма кар ле ти ми це из ли ста ју 
фо то гра фи је у мо но гра фи ји о Ми ла-
ну Јо ва но ви ћу, ла ко ће се уочи ти да 
су кроз ње гов ате ље про шли и ње-
гов кум Бра ни слав Ну шић, и Сте ван 
Сре мац, и Јан ко Ве се ли но вић, и Бо-
ра Стан ко вић, и Ра до је До ма но вић, 
и Сте ван Мо кра њац, и Да во рин Јен-
ко и за и ста још мно ги нај зна ме ни ти-
ји љу ди ста рог Бе о гра да. До че ку ју ћи 
их и ис пра ћа ју ћи их, раз го ва ра ју ћи с 
њи ма, по сма тра ју ћи њи хо во по на ша-
ње, мла ди Ри ста Мар ја но вић мо гао је 
сте ћи онај ва жан на ук о жи во ту ко ји 
му је био бар то ли ко дра го цен ко ли-
ко и из у ча ва ње фо то граф ског за на та, 
на пра вом ме сту и од пра вог мај сто-
ра, ка кав је не сум њи во био Ми лан Јо-
ва но вић и ње гов је дин стве ни ате ље 
двор ског фо то гра фа.

Али, за чу до, ни је га др жа ло ме сто. 
Ње га ни зва ње по моћ ни ка двор ског 
фо то гра фа, у нај бо љем бе о град ском 
ате љеу, ни до бра за ра да, ни су са свим 
за до во ља ва ли. За то је те 1903. го ди-
не од лу чио да от пу ту је у Беч, да би се 
та мо, у пра вом цен тру фо то граф ске 
умет но сти, да ље уса вр ша вао.

Го во ре ћи о тим сво јим да ни ма у 
ин тер вјуу за ча со пис Фо то гра фи ја и 
филм ни је се мо гао при се ти ти где је 
све у Бе чу ра дио, у ко јим све ате ље и-
ма, али је ис та као да је про ме нио ви-
ше њих. Учио је и ура дио ко ли ко је 
мо гао, а за тим се 1905. го ди не упу тио 
у Бер лин. И у не мач кој пре сто ни ци је 
про вео не што ма ње од го ди ну да на, да 
би, ка ко је во лео да ка же, исте го ди не 
осва нуо у Па ри зу.

Кад је да вао свој по след њи ин тер вју 
глав ном уред ни ку ча со пи са Фо то гра

фи ја и филм Ни ко ли Ра до ше ви ћу, већ 
у по зним го ди на ма, ни је се са свим ја-
сно ни се ћао, а ни је баш ни при да вао 
не ки ве ћи зна чај оним го ди на ма ко-
је је про вео ра де ћи и уче ћи у Бе чу и 
у Бер ли ну. Ме ђу тим, све оно што га је 
ве зи ва ло за Па риз, за Град све тло сти и 
за град ње го ве мла до сти, би ло је ја сно 
и се ћао се све га до у тан чи не.

У Па ри зу по ста је 
мај стор фо то гра фи је

Го то во од мах по до ла ску у Па риз 
при мљен је у аген ци ју Roll et com
pag nie ко ја се ба ви ла фо то ре пор та-
жом. Да ро ви ти син вла сни ка аген ци је 
Мар сел Рол по ги нуо је не срећ ним 
слу ча јем сни ма ју ћи пр ве ауто мо бил-
ске тр ке на до мак Па ри за. До шао је на 
ме сто фо то ре пор те ра уме сто тог тра-
гич но на стра да лог мла дог чо ве ка.

Ни шта ве ро ват но ни је мо гао би-
ти ве ћи иза зов за мла ди ћа, ка кав је 
био Мар ја но вић, не го он да шњи рад 
у аген ци ји у свој ству фо то ре пор те ра. 
По че так два де се тог ве ка по кла па се 
са сна жним раз во јем штам пе и с ко-
ри шће њем фо то гра фи је, са мо стал но, 
или као фо то ре пор та же. До пре са мо 
крат ког вре ме на ре дак ци је ли сто-
ва ни су ни об ја вљи ва ле фо то гра фи је 
не го су на ли це ме ста сла ле сли ка ре-
илу стра то ре. Али већ у по след њим 
де це ни ја ма 19. и на по чет ку 20. ве ка 
фо то гра фи ја је све ви ше осва ја ла про-
стор у штам па ним ме ди ји ма. Што се 
Ри сте Мар ја но ви ћа ти че, он је у Па-
ри зу и у аген ци ји већ сте као за ви дан 
углед. О ње му, као о да ро ви том мла-
дом фо то ре пор те ру, го во ри ло се и из-
ван ре дак ци је у ко јој је ра дио. За то 
ни је пред ста вља ло из не на ђе ње што 
су се за ње га и ње гов рад за ин те ре со-
ва ли и дру ги.

„Ту у аген ци ји Roll остао сам не ко-
ли ко го ди на док ме ни је по зва ла ре-
дак ци ја New York He rald да сту пим 
као њен са рад ник, што сам вр ло ра до 
учи нио“, при по ве дао је Ри ста Мар ја-
но вић у свом по след њем ин тер вјуу. „У 
том ра ду про вео сам око се дам го ди-
на, све док јед ног да на не сти же вест 
да су бал кан ске др жа ве об ја ви ле рат 
Тур ци ма. И на по зив кра ља Пе тра ја 
сам се ода звао. Ја вио сам се ре дак ци-
ји He ralda и пи тао да ли тре ба да дам 
остав ку или тре ба без остав ке да се 
ода зо вем па три от ској ду жно сти. Ан-
самбл, глав ни уред ник He ralda, ре-
као ми је да не ма по тре бе да да јем 
остав ку: ’Бра ни те отаџ би ну, вр ши те 
сво ју ду жност, а ка да бу де све го то во, 
вра ти те се ов де на свој по сао’“.

Та ко је Ри ста Мар ја но вић, ода зи ва-
ју ћи се по зи ву у рат, на пу стио до бро 
пла ће ни та да већ уред нич ки по сао у 
аме рич ком „Хе рал ду“, са се ди штем 
у Па ри зу, удоб ност жи во та у Гра ду 
све тло сти на ко ји се већ на ви као као 
млад и успе шан чо век, да би обу као 
уни фор му офи ци ра срп ске вој ске и 
по шао да бра ни сво ју зе мљу, не за бо-
ра вља ју ћи при том ни свој не раз двој-
ни фо то а па рат.

Из Гра да све тло сти 
у од бра ну отаџ би не

И за и ста, осим што је по се до вао ве-
ли ко ис ку ство у фо то ре пор та жи, сте-
че но у ра ду за па ри ску аген ци ју Рол 
и њу јор шки лист Хе ралд, Ри ста Мар-
ја но вић се убр зо ис та као и као рат ни 
фо то ре пор тер. Имао је ис тан чан сми-
сао за ма сов не сце не, си гур но око да 
за бе ле жи оне нај ва жни је до га ђа је и 
лич но сти, али и ве ли ке осе тљи во сти 
за де таљ ко ји мо жда по нај бо ље до-
ку мен ту је и пред ста вља љу де у ра ту. 
По врх то га, са се би свој стве ном си-
сте ма тич но шћу, уз сва ку фо то гра фи-
ју бе ле жио је та чан по да так о ме сту, 
вре ме ну и лич но сти ма ко је се на њој 
на ла зе, чи ме је до дат но и лич но до-
при нео да ње го ве фо то гра фи је бу ду 
по у здан и ве ро до сто јан до ку мент.

Уло га Ри сте Мар ја но ви ћа у бал кан-
ским ра то ви ма би ла је дво ја ка. Он је 
при стао на по зив за мо би ли за ци-
ју пр вен стве но као срп ски ро до љуб. 
Ме ђу тим, као рат ни фо то ре пор тер-
из ве штач слао је сво је фо то гра фи-
је и у Па риз да би би ле об ја вље не у 
фран цу ској, али и у оста лој свет ској 
штам пи.

Од ло жио је офи цир ску уни фор му, 
од мах по сле окон ча ња ра та, и са мо 
са сво јим не раз двој ним фо то а па ра-
том, ску по це ним „ер не ма ном”, об рео 
се у Па ри зу, и у Хе рал ду, где га је све 
че ка ло, баш она ко ка ко му је и би ло 
обе ћа но. Али, опет не за ду го. Суд бо но-
сног 28. ју на 1914. го ди не на шао се на 
па ри ском хи по дро му где се још оче-
ки ва ла ко чи ја пред сед ни ка Ре пу бли-
ке Фран цу ске Ре мо на По ен ка реа па да 
поч не глав на тр ка се зо не. И пред сед-
нич ка ко чи ја се ука за ла. У ме ђу вре-
ме ну му је при шао при ја тељ. У ма ло 
ре чи об зна нио му је шта се упра во до-
го ди ло у Са ра је ву. Утом је и пу бли ка 
на хи по дро му до зна ла за атен тат на 
аустро у гар ског пре сто ло на след ни ка 
Фран ца Фер ди нан да. На ста ло је уз не-
ми ре ње. А пред сед нич ка ко чи ја, уме-
сто пре ма по ча сној ло жи, окре ну ла се 
и на ста ви ла пре ма Је ли сеј ској па ла ти. 
Уз не ми ре ње са три би на па ри ског хи-
по дро ма као да је би ло на го ве штај да 

свет не по врат но на пу шта ју по след њи 
да ни ми ра, уочи нај ве ћег су ко ба, ко-
ји су исто ри ча ри тек има ли да на зо ву 
Пр вим свет ским ра том.

Опет се ни је дво у мио Ри ста Мар ја-
но вић. Из Па ри за је узео во зну кар ту 
у јед ном прав цу, за Бе о град, ода зи ва-
ју ћи се на мо би ли за ци ју и при ма ју ћи 
ду жност зва нич ног фо то гра фа Вр хов-
не ко ман де срп ске вој ске у чи ну ка-
пе та на.

Убр зо за тим не бе ше ни јед не уда-
ље не ко те са срп ским по ло жа ји ма до 
ко је ни је до спео ка пе тан Мар ја но вић 
са сво јим „ер не ма ном”. Уз пот пи се на 
фо то гра фи ја ма и го ди не, уред но су 
за бе ле же ни и Ада Кур ја чи ца на Дри-
ни, и Мач ков ка мен, и Гу че во, и Че-
врн ти ја, и Ба гр дан, и Ар на у тов гроб, и 
До бре во де, и Сло но во уво... И све по-
бе де и сви по то њи по ра зи. Па и пре-
лаз пре ко Ал ба ни је.

Нај у пе ча тљи ви ји и исто вре ме-
но нај по тре сни ји при зо ри по ти чу 
ода тле. Пред Ве зи ро вим мо стом, на 
Цр ном Дри му, срп ски вој ни ци су у 
но сиљ ци пре но си ли те шко обо ле лог 
вој во ду Ра до ми ра Пут ни ка, на чел ни-
ка Вр хов не ко ман де. Не што да ље но ви 
при зор стра да ња: „Кра ља Пе тра сам 
та ко ђе сни мио из не на да у јед ном тре-
нут ку по вла че ња кроз Ал ба ни ју... То је 
би ло 19. но вем бра 1915. го ди не. Срео 
сам га на Сте фан Ма ри ту, то је тре ћи 

или че твр ти ко нак од При зре на. Он 
је био у прат њи са мо јед ног офи ци-
ра и дво ји це вој ни ка. Не ке до бре же-
не Ар на ут ке та да су учи ни ле не што 
што се ни је мо гло ни са ња ти. Ви дев-
ши му ке и не во ље то га ста рог кра ља, 
ис пле ле су, од ко стре ти, на зув ке за 
чи зме, ко је су му олак ша ле пе ша че-
ње ка ме ни тим и за ле ђе ним ста за ма 
од јед ног до дру гог ко на ка...” И да је 
сни мио са мо та два при зо ра, би ло би 
ве ро ват но до вољ но да га не за бо ра ви 
ни срп ска исто ри ја ни ти бу ду ћи срп-
ски на ра шта ји.

Пре ва лив ши и сам сва бес пу ћа ал-
бан ских пла ни на и сни ма ју ћи, об рео 
се у Ска дру. Ту је до био спе ци јал но 
на ре ђе ње Вр хов не ко ман де. Из бли-
же га је раз ра дио са чу ве ним прав-
ни ком и књи жев ни ком Сло бо да ном 
Јо ва но ви ћем, ше фом рат ног прес би-
роа. Ипак, крат ко и ја сно, упу ћен је у 
Па риз да би та мо шњој, али и свет ској 
јав но сти пред ста вио, уз по моћ сво јих 

фо то гра фи ја, и стра да ње и из ба вље-
ње срп ске вој ске. По тре сни Мар ја но-
ви ће ви сним ци би ли су исто вре ме но 
и је дин ствен до ку мент и не по ре цив 
до каз да је срп ска вој ска са чу ва на и 
не по ра же на. По врх то га, при ме ри ње-
не нат чо ве чан ске из др жљи во сти со-
ко ли ли су бор бе ни дух са ве зни ка и 
по ди за ли њи хов у то вре ме по љу ља-
ни бор бе ни мо рал.

За ту исти ну о срп ској бор би и стра-
да њу и за Ри сту Мар ја но ви ћа лич но 
куц нуо је час 1916. го ди не кад је у 
па ви љо ну Mar san па ри ског Lo u vre-a 
при ре ђе на Све са ве знич ка из ло жба 
рат не фо то гра фи је. У ин тер вјуу, ко ји 
је дао Ни ко ли Ра до ше ви ћу, он се ова-
ко освр нуо на тај не за бо ра ван до га ђај: 
„Сма трао сам да сам за рад на илу-
стро ва њу исто риј ских до га ђа ја до био 
при зна ње пр во од Фран цу за ти ме што 
су они при ли ком ор га ни зо ва ња са ве-
знич ке из ло жбе рат них фо то гра фи ја 
увр сти ли и срп ску сек ци ју, да кле мо-
је фо то гра фи је. При ли ком отва ра ња 
из ло жбе у па ла ти Лу вру, у пр вој са ли 
је би ла из ло же на збир ка мо јих фо то-
гра фи ја, ко је су го во ри ле о на по ри ма, 
ју на штву и пат ња ма срп ске вој ске у 
ра то ви ма, а на ро чи то у Ал ба ни ји. Из-
ло жбу је по се тио и пред сед ник Фран-
цу ске Ре пу бли ке.”

По сле ве ли ког од је ка у Па ри зу Мар-
ја но ви ће ве сли ке су 1917. го ди не из ло-

же не и у Лон до ну у Vic to ria mu se um-у 
и у Graf ton gal lery. За пам тио их је по-
себ но по то ме што му је че сти тао лич-
но ен гле ски краљ Џорџ Пе ти: „Исто се 
по но ви ло и у Лон до ну где је ен гле-
ски краљ са по ро ди цом при су ство вао 
отва ра њу из ло жбе, а из ло жбу је отво-
рио лорд Дер би. Краљ је с по ро ди цом 
ушао у срп ску сек ци ју и по здра вио ме. 
То је за ме не био ве ли ки до га ђај и при-
зна ње мог ра да.”

По сле Па ри за и Лон до на Све са ве-
знич ка из ло жба при ка за на је у це-
ло сти и у Сје ди ње ним Аме рич ким 
Др жа ва ма, ко је су 1917. го ди не и са-
ме ушле у рат на стра ни са ве зни ка.

По што је и из ло жбе сво јих фо то-
гра фи ја по свет ским ме тро по ла ма 
скром но сма трао са мо по ве ре ним му 
рат ним за дат ком, чим га је из вр шио, 
от пу то вао је у Со лун да би уче ство вао 
у за вр шним опе ра ци ја ма за осло бо-
ђе ње још нео сло бо ђе не отаџ би не. И 
о то ме слав ном во је ва њу на чи нио је 
на сто ти не је дин стве них и пре дра го-
це них до ку ме на та. 

Мар ја но ви ће ве фо то гра фи је 
– спо ме ник кул ту ре

Као што су га сво је вре ме но, као са-
свим мла дог чо ве ка, при вла чи ле ве-
ли ке свет ске аген ци је, ве ли ки ли сто ви 
и свет ске ме тро по ле, та ко је, по сле три 
ра та Ср би је у ко ји ма је уче ство вао и 
о ко ји ма је све до чио сво јим фо то гра-
фи ја ма, по ма ло из не на ђу ју ће од лу-
чио да све то на пу сти и скра си се у 
Бе о гра ду. Од 1919. на пу шта њу јор-
шки Хе ралд и Па риз, град сво је мла-
до сти. У срп ској пре сто ни ци че ка ло 
га је ме сто у Цен трал ном прес би роу 
и оде ље њу за штам пу Ми ни стар ства 
ино стра них по сло ва. Не по сред но по-
сле ра та је у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва-
та и Сло ве на ца био је дан од осни ва ча 
пр ве но вин ске те ле граф ске аген ци ји 
Ава ла, а доц ни је и њен ди рек тор. По-
сле Дру гог свет ског ра та по стао је са-
вет ник у но вин ској аген ци ји Тан југ, 
у ко јој је остао све до пен зи о ни са ња 
1955. го ди не.  

До кра ја жи во та бо дар и ак ти ван, 
сре ђи вао је нај ве ћу и нај дра го це ни-
ју збир ку фо то не га ти ва, бес пре кор но 
ка та ло ги зо ва ну, ко ја је због сво је из-
ван ред не вред но сти с раз ло гом про-
гла ше на спо ме ни ком кул ту ре гра да 
Бе о гра да.

Леп шег по ме на свом де лу ни је ве-
ро ват но ни мо гао за ми сли ти ни ти 
леп шег спо ме на по ди ћи се би за жи-
во та. Ри сти Мар ја но ви ћу ни у ра ту, у 
нај ве ћој и све оп штој не сре ћи, сре ћа 
ни кад ни је са свим окре та ла ле ђа. Осе-
тио је то и пре по знао. Доц ни је, знат но 
доц ни је, исто ри ча ри срп ске фо то гра-
фи је по пут Де бељ ко ви ћа, То ди ће ве и 
Ма ли ћа пре по зна ли су у Мар ја но ви-
ће вом опу су де ло ве ли ка на срп ске 
фо то гра фи је. Те фо то гра фи је ко је је 
сни мио у ра ту од 1912. до 1918. го ди-
не обе ле жи ле су и ње го ву ка ри је ру и 
ње гов жи вот. Упра во из то га раз до бља 
је и на ста ла ве ћи на до ку мен тар них 
фо то гра фи ја ко је са чи ња ва ју је дин-
стве ну збир ку од 8.542 фо то не га ти ва, 
да нас кул тур но до бро не про це њи ве 
вред но сти. 

Мар ја но ви ће ве фо то гра фи је, нај-
че шће без пот пи са о аутор ству, за-
сту пље не су по чев од исто риј ских 
чи тан ки за школ ску упо тре бу, до уни-
вер зи тет ских уџ бе ни ка, мо но гра фи ја 
и дру гих књи га ко је су по све ће не бал-
кан ским и Ве ли ком ра ту. Те мат ска из-
ло жба ње го вих фо то гра фи ја, нај пре 
у Па ри зу, у Лу вру, у ко ји је ушао сво-
јим ра до ви ма као пр ви Ср бин, за тим 
у Лон до ну, где су му та ко ђе ука за не 
нај ве ће по ча сти, па у Њу јор ку, у ко јем 
су га сла ви ли као уред ни ка фо то гра-
фи је Хе ралд три бју на, бе ше при хва-
ће на као аутен тич но и ве ро до стој но 
све до че ње, ду бо ко емо тив но и по тре-
сно, с на гла ше ном сна гом ви зу ел них 
до ку ме на та ко ји ма се ве ру је. Због све-
га то га би се мо гло за кљу чи ти да су 
ви зу ел не пред ста ве о уче шћу срп ске 
вој ске у Ве ли ком ра ту нај ве ћим де лом 
и фор ми ра не на осно ву до ку мен тар-
них фо то гра фи ја Ри сте Мар ја но ви ћа, 
а ње го во де ло не про ла зне вред но сти 
и јест за слу же но спо ме ник кул ту ре 
срп ско га на ро да.   

 Бу ди мир ПOТОЧАН

РИСТИНЕ СЛИКЕ ОД ПАРИЗА ДО ЊУЈОРКА

Заборављени великан који је Србе у 
Великом рату представио целом свету

Ри ста Мар ја но вић
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О
ве го ди не на вр ша ва се 
сто пе де сет го ди на од 
смр ти пр вог срп ског 
шко ло ва ног ком по зи-
то ра, пи ја ни сте, ди-

ри ген та и ме ло гра фа – Кор не ли ја 
Стан ко ви ћа, чи ја је по ја ва озна чи-
ла пут про фе си о нал ног раз во ја срп-
ске му зи ке. 

У вре ме ну у ко ме овај аутор жи ви и 
ства ра, дру штве на и по ли тич ка до га-
ђа ња зна чај но су ме ња ла сли ку срп-
ске кул ту ре. Ве ли ки ути цај има ла су 
два срп ска устан ка у ко ји ма се ра ђа ла 
и об на вља ла срп ска др жа ва. У Пе шти 
и Бе чу оку пља ла се срп ска кул тур на 
ели та, а то је би ло и вре ме ка да је сво-
ју бор бу за је зик по вео Вук Ка ра џић, 
ис прав но га пре по знав ши као јед ну 
од нај бит ни јих осо бе но сти на ци о-
нал ног иден ти те та. У овом пе ри о ду 
раз ви ја се и срп ски књи жев ни ро ман-
ти зам, ме ђу чи је нај зна чај ни је пред-
став ни ке спа да ју Бран ко Ра ди че вић, 
Ђу ра Да ни чић и Јо ван Су бо тић, са ко-
ји ма се Стан ко вић дру жио. У њи хо вој 
сре ди ни он се за ин те ре со вао за ми са-
о ну кон цеп ци ју „Ује ди ње не омла ди не 
срп ске“ и за гре јао за ње не иде је, сма-
тра ју ћи да сво ју при вр же ност тре ба да 
из ра зи и у свом му зич ком де лу. Беч 
је у то вре ме био и ду хов но се ди ште 
пан сла ви стич ких иде ја, ко је су штин-
ски је су ути ца ле на фор ми ра ње на ци-
о нал них по кре та раз ли чи тих на ро да. 
У Бе чу упо зна је и сли ка ра Сте ва на То-
до ро ви ћа, ко ји се и сам за ла гао за на-
пре дак му зи ке у срп ском дру штву, као 
ама тер ко ји се ба вио и пе ва њем и ди-
ри го ва њем. Њи хо ва са рад ња на по љу 
му зи ке по ста ће још ин тен зив ни ја у 

вре ме ка да Стан ко вић за по чи ње свој 
ме ло граф ски рад у Срем ским Кар лов-
ци ма. У Срб ским но ви на ма из 1859. 
го ди не за бе ле же но је да је То до ро вић, 
као ди ри гент хо ра, ко ји су чи ни ли ђа-
ци из Ли це ја и Гим на зи је у Бе о гра ду, 
на кон цер ту у Са бор ној цр кви из вео 
Стан ко ви ће ву Хе ру вим ску пе сму. Ова 
два умет ни ка при ре ђи ва ла су и кон-
цер те на ко ји ма је То до ро вић пе вао, а 
Стан ко вић га пра тио на кла ви ру.

Ро ђен је у Бу ди му, 1831. го ди не. Му-
зич ко шко ло ва ње за по чео je у Пе шти, 
где је учио ви о ли ну и кла вир, по ка-
зав ши ве о ма ра но из ра зи ти му зич-
ки та ле нат. По том од ла зи у Беч, град 
у ко ме je изучаваo хар мо ни ју и кон-
тра пункт. Пре сто ни ца аустриј ске ца-
ре ви не фор ми ра не са мо ње го ве пр ве 
на зо ре о му зи ци, већ ту на ста ју и пр ва 
де ла – пе сме на сти хо ве Јо ха на Вол-
фган га Ге теа и Фри дри ха Ши ле ра, а у 
гра ду вал це ра пи ше и јед ну кла вир-
ску ком по зи ци ју у фор ми ове игре. 
Под ути ца јем на ци о нал них стру ја ња, 
ко ја су већ да ла зна чај не пред став ни-
ке у му зи ци у мно гим европ ским зе-
мља ма, Стан ко вић те жи да и ње го ва 
де ла бу ду од раз вре ме на у ко ме је жи-
вео, под стак ну та ак ту ел ним иде о ло-
шким стру ја њи ма. Уз о ре ни је мо гао 
да про на ђе у срп ској му зи ци ко ја је у 
то вре ме тек от по че ла сво ју исто ри ју, 
већ је упо ри ште тра жио у сво јој ства-
ра лач кој ин ту и ци ји и са зна њи ма ко ја 
је по нео из ве ли ке кул тур не пре сто-
ни це. Ин спи ри ше се и срп ским ро-
ман ти чар ским пе сни штвом. Го ди не 
1863. пи ше му зи ку на сти хо ве пе сме 
Цр но го рац Цр но гор ки ко ју је на пи сао 
Ђу ра Јак шић. На сти хо ве Јо ва на Јо ва-
но ви ћа Зма ја пи ше срп ску хим ну, ко ја 
ни ка да ни је за жи ве ла, а ин спи ра ци ју 
про на ла зи и у град ској пе сми Што се 
бо ре ми сли мо је ко ја је на ста ла на ре-
чи кне за Ми ха и ла.  

Пр во де ло ко је ком по ну је под ути-
ца јем пан сла ви стич ких стру ја би ла је 
Ли тур ги ја. Из ве де на је 1851. го ди не 
у до му па три јар ха Јо си фа Ра ја чи ћа у 
Бе чу. Већ на ред не го ди не на ста ла је и 
дру га Ли тур ги ја, ко ју је пу бли ка од-
мах има ла при ли ке да чу је у беч кој 

грч кој цр кви. Би ло је то де ло ко је је 
Стан ко вић, ка сни је, по све тио „Пан че-
вач ком срп ском цр кве ном пе вач ком 
дру штву“. На жа лост, обе ком по зи ци је 
ни су на и шле на ве ће раз у ме ва ње, јер 
ни су има ле до вољ но из ра же не на ци о-
нал не еле мен те. То га је под ста кло да 
до ђе у Срем ске Кар лов це где се по све-
тио про у ча ва њу ду хов не и све тов не 
тра ди ци је сво га на ро да. У овом гра ду 
пр ви но та ма за пи су је срп ске цр кве-
не на пе ве ко ји су би ли по зна ти под 
име ном „кар ло вач ко по ја ње“, а ко је је 
до та да пре но ше но са мо усме ним пу-
тем. У пе ри о ду из ме ђу 1861. и 1863. 
го ди не пу ту је по срп ским кра је ви ма 
и бе ле жи фол клор не ме ло ди је. У исто 
вре ме при пре ма за штам пу сво је ве-
ли ко, жи вот но де ло, збир ку ду хов них 
пе са ма.

У 
Бе о град се де фи ни тив-
но пре се лио 1863. го-
ди не, ка да по ста је и хо-
ро во ђа Бе о град ског пе-
вач ког дру штва, ко је је 

до та да во дио Ми лан Ми ло вук. Ово 
је био ве о ма зна ча јан тре ну так за 
исто ри јат ан сам бла, јер је но ви ди-
ри гент про ме нио про грам ску по ли-
ти ку. Во ђен та ла сом на ци о нал них 
иде ја Стан ко вић је на ре пер то ар 

ста вио де ла срп ских и сло вен ских 
ауто ра, што је на и шло на ве ли ко 
одо бра ва ње пу бли ке, ко ја је у зву-
ку ин тер пре ти ра них ком по зи ци ја 
пре по зна ва ла ме ло ди је про ис те кле 
из на ро да. Исто вре ме но, уви део је 
и зна чај еду ка ци је пу бли ке, али и 
чла но ва хо ра. За ту при ли ку осно-
вао је тзв. При у го тов ни хор у окви ру 

ко га су но ви пе ва чи има ли при ли ке 
да до би ју основ на зна ња из те о ри-
је му зи ке. Кон цер те ко је је др жао са 
Бе о град ским пе вач ким дру штвом 
до жи вља вао је као афир ма ци ју иде-
ја ко је је за го ва рао, али и као ме сто 
ко је је отва ра ло мо гућ ност за фор-
ми ра ње естет ских ста во ва о му зи-
ци код слу ша ла ца. У то вре ме ја вља 
се и иде ја о осни ва њу пр ве му зич-
ке шко ле у Бе о гра ду, ко ја за ње го вог 
жи во та ни је ре а ли зо ва на. 

Ства ра лач ки и дру штве ни за мах 
Кор не ли ја Стан ко ви ћа пре ки ну ла је 
бо лест. Умро је 1865. го ди не у Бу ди-
му и са хра њен на Та бан ском гро бљу, 
а ње го вом ис пра ћа ју при су ство вао је 
ве ли ки број љу ди, омла ди не и срп-

ских ин те лек ту а ла ца. Пе сма ко ју му 
је по све тио Ла за Ко стић, на пи са на 
1860. го ди не, би ла је укле са на на ње-
го вом над гроб ном спо ме ни ку. По сле 
Стан ко ви ће ве смр ти за вла дао је култ 
„кор не ли јан ства“, ода ва ња по ча сти за 
рад и ње го во за ла га ње у прав цу афир-
ми са ња на ци о нал не кул ту ре, о че му 
све до чи ве ли ки број тек сто ва ко ји су 

у то вре ме штам па ни, а го во ри ли су 
о овом ком по зи то ру. У Да ни ци Илир
ској об ја вље на је и пе сма под на зи вом 
Су зе над гро бом Кор не ли ја Стан ко ви
ћа, ко ју је на пи сао Ма ти ја По ло ви на у 
Ри је ци. Уз сти хо ве, аутор је за бе ле жио: 
„На гла су вје штак и гла збо тво рац, Сер-
бин Кор не ли је Стан ко вић, по нос и по-
уз да ње чи сте на род не Еутер пе, пу сти 
при је хо ра и вре ме на уз но си ти сво ју 
ду шу оно мад не у Бу ди му гра ду. Вјеч-
на па мет то ме за слу жно му на шин цу, 
умет ни ку“. Му зич ко дру штво „Стан-
ко вић“ пре не ло је Стан ко ви ће во те ло 
у Бе о град, 1940. го ди не. 

Иако ма ло бро јан, ства ра лач ки опус 
Кор не ли ја Стан ко ви ћа за у зи ма по себ-
но ме сто у исто ри ји срп ске му зи ке, јер 
је он био пр ви му зи чар са те мељ ни-
јим му зич ким обра зо ва њем код нас. 
Ње го во ства ра ла штво по чи ва ло је на 
ро ман ти чар ској иде о ло ги ји ко ја је 
афир ми са ла на ци о нал ну тра ди ци ју, 
што је као од раз би ло ве о ма при сут-
но у европ ској му зи ци. Стан ко ви ће-
ве кла вир ске ком по зи ци је пи са не су 
у фор ми ва ри ја ци ја на на род не те ме, 
ме ђу ко ји ма се по себ но из два ја ју Што 
се бо ре ми сли мо је, Тав на но ћи и Устај, 
устај, Ср би не. Зна чај но ме сто при па-
да об ра да ма пе са ма за глас и кла вир, 
ко је су стил ски би ле бли же ра ној ро-
ман ти ци. Ком по зи тор је те жио да ме-
ло диј ска ли ни ја на род них ме ло ди ја 
бу де пот пу но са чу ва на, док је кла вир-
ска де о ни ца тре ба ло да је опле ме ни 
умет нич ком об ра дом. Во дио је ра чу-
на и о из во ђач ким мо гућ но сти ма та-
да шњих му зич ких умет ни ка и оних 
ко ји су се ба ви ли му зи ком, као што 
су би ла пе вач ка дру штва.

Нај ве ћи зна чај Кор не ли ја Стан-
ко ви ћа ле жи у чи ње ни ци да је као 
ства ра лац по ста вио те мељ срп ске 
на ци о нал не шко ле. Ње го во ин те ре-
со ва ње за му зи ку ко ја је по ти ца ла из 
на ро да под ста кло је њен да љи раз вој, 
да ју ћи зна чај не пред став ни ке упра-
во у ге не ра ци ја ма ко је су до ла зи ле. А 
ка кав је био Стан ко ви ћев од нос пре-
ма на род ној пе сми мо жда је нај леп ше 
из ра же но у пред го во ру збир ке Срб ске 
на род не пе сме из 1859. го ди не где пи-
ше: „Кра со та и љуб кост на ших на род-
них пе са ма по зна та је не са мо на шем 
не го и стра ном све ту. Али су на ше пе-
сме до са да по зна те ви ше по ле пој ми-
сли ко ја је у њи ма не го ли по гла су, 
по ме ло ди ји, што је глав но у сва кој 
пе сми“.

Кра со ту и љуп кост, уз ве ли ки сми-
сао за умет нич ку об ра ду, Кор не ли је 
Стан ко вић је по ло жио у те ме ље срп-
ске му зи ке, оста ју ћи у њој као ис точ-
ник у то вре ме са вре ме них, за срп ску 
му зи ку пот пу но но вих стре мље ња.

 Алек сан дра ПА ЛА ДИН

Видоје Петровић, 
градоначелник Лознице, 
града који је у протеклих 
пет година донатор 
награда Вукове 
задужбине за науку 
и уметност

Већ је да на ест го ди на на че лу сте 
гра да ко ји да је праг ма ти чан до при
нос на сле ђу ко је су за ве шта ли пре ци у 
је зи ку и пи сму, из у зет ном на ци о нал
ном бла гу. Ву ков Тр шић је у про те клој 
де ка ди ис ко ра чио у свет ску кул тур ну 
ба шти ну као што се и Вук сво је вре
ме но из свог Ја дра за пу тио ка Евро
пи. По че му је то Ву ков за ви чај да нас 
пре по зна тљив?

– И да нас, као и у прет ход на два ве-
ка, пре по зна тљи ви смо по Ву ку и на-
шој по све ће но сти на ци о нал ном пи сму 
и је зи ку. За тим, по ин сти ту ци ја ма кул-
ту ре и ма ни фе ста ци ја ма ко је ба шти не 
сјај Ву ко вог де ла али и дру гих ве ли ка-
на ово га кра ја – ве ли ког на уч ни ка Јо ва-
на Цви ји ћа, умет ни ка Ми ће По по ви ћа 
ко ји је по ча сни гра ђа нин Ло зни це. Не 
мо гу да не под се тим да је од пре не-
ко ли ко го ди на Цен тар за кул ту ру „Вук 
Ка ра џић” по стао уста но ва кул ту ре од 
на ци о нал ног зна ча ја а да је Ву ков Са-
бор у Тр ши ћу на ли сти ма ни фе ста ци-
ја Уне ска. Уло же на је ве ли ка ду хов на и 
ма те ри јал на енер ги ја у оно што зо ве мо 
над град ња кул тур ног на сле ђа. 

Пре осам го ди на за вр ше на је ве-
ли ка об но ва Ву ко ве спо мен-ку ће а 
по том је ре кон стру и са но ком плет но 
са бо ри ште, из гра ђе на мо дер на сце-
на и ам фи те а тар. У Тр ши ћу је отво рен 
Му зеј је зи ка и пи сма, ви ше умет нич-

ких ра ди о ни ца а по се бан зна чај има 
Пр ва ку ћа пи са ца у ко јој су се ра ни јих 
го ди на за те кли при зна ти књи жев ни 
ства ра о ци из Шпа ни је, Шкот ске, Бу-
гар ске, Егип та, Грч ке... Го ди шње кроз 
ово ме сто про ђе ви ше од сто хи ља да 
по се ти ла ца и то је нај бо ља по твр да 
да је кул ту ра у Ја дру на до бром пу ту. 
Сма трам да ов де тре ба још мно го ра-
ди ти, да нам је по треб на од го вор на 
и отво ре на стра те ги ја за све мо гу ће 
ти по ве пред ста вља ња на-
ше кул тур не ауто но ми је у 
окви ру гло бал них ин те гра-
ци ја. Сле де ћи ове им пул-
се, на мет ну ла се по тре ба 
за из град њом ви ше на мен-
ског цен тра за сме штај 
по се ти ла ца ка ко би смо за-
о кру жи ли це лу при чу о ре-
де фи ни са њу знам ни тог 
ме ста Тр шић и омо гу ћи ли 
истин ски жи вот спо ме нич-
ког ком плек са и ак тив но-
сти то ком це ле го ди не. 

То је ши ро ко по ље за кре
а тив ну кул тур ну по ли ти
ку?

– Бес крај но по ље мо гућ-
но сти отво ра се из град њом 
објек та Ме ђу на род ног цен-
тра за из у ча ва ње је зи ка, књи жев но сти 
и фол кло ри сти ке. Мо гу ће је на шим 
ђа ци ма и сту ден ти ма по ну ди ти ак ти-
ван бо ра вак у пре ле пој при ро ди, шко-
ле и ра ди о ни це књи жев но сти, је зи ка, 
ка ли гра фи је, ет но ло ги је, ста рих за на-
та, зву ка, му зи ке, ли ков не умет но сти, 
стра ним сту ден ти ма шко ле срп ског 
је зи ка и исто ри је, на уч ни ци ма и ис-
тра жи ва чи ма се ми на ре, три би не, 
мо гућ ност ор га ни зо ва ња кон гре са, 
ис тра жи ва ње не ма те риј ла ног на сле-
ђа и фол кло ри сти ке... На овај на чин 

кул тур ни ту ри зам по ста је ре ал ност и 
жи ва при вред на гра на, а парт нер ство 
ло кал не за јед ни це, ин сти ту ци ја кул-
ту ре и обра зо ва ња га ран ци ја раз во ја 
ши рег окру же ња. При ве ли смо кра-
ју из град њу ви ше на мен ског цен тра у 
Тр ши ћу ко ји омо гу ћа ва ви ше днев ни 
бо ра вак за сто пе де сет го сти ју, уче сни-
ка жан ров ски ра зно род них кул тур них 
про гра ма. Ми слим да би тај ком плекс 
са три хи ља де ква дра та у бу дућ но сти 

мо гао да по ста не Ме ђу на род ни цен-
тар за из у ча ва ње је зи ка. 

У ло кал ној по ли ти ци нај бр же се де
ми сти фи ку је сва ка де ма го ги ја и за
кла ња ње иза ви ско ких по ли тич ких 
ци ље ва и те жњи. Ви сте на де лу де
ман то ва ли та кву прак су: по не ли сте 
огром но кул тур но бре ме све сни од го
вор но сти за сва ки по сту пак и вре ме 
у ко јем жи ви мо. 

– Не сме мо по ста ти та о ци про сеч-
но сти. Ло кал на са мо у пра ва је би ла и 

оста ла упо ри ште од бра не аутен тич-
них ин те ре са гра ђа на у раз ли чи тим 
обла сти ма дру штве ног жи во та. Кул-
ту ра је јав ни ин те рес. Под се ти мо да 
су пр ви ту ма чи ан тич ке де мо кра ти је 
сма тра ли да до бро ор га ни зо ва на за-
јед ни ца има ве ли ки про стор за де ло-
ва ње у ду хов ној сфе ри.

Шта је ло знич ка кул ту ра до би ла у 
ми ну лој де ка ди? 

– Ло зни ца је ду ги низ го ди на за-
стај ки ва ла на овом по љу и да нас је 
мо жда пра во пи та ње – за што ова ко 
ка пи тал не ин сти ту ци је кул ту ре ни су 
по ди за не у го ди на ма ка да је ра ди ла 
Ви ско за са ви со ким де ви зним при ли-
ви ма нов ца. Ја ни сам же лео да се ба-
вим ла жним ди ле ма ма и ефе мер ним 
пи та њи ма, не го ства ри ма од фун да-
мен тал ног зна ча ја за уна пре ђи ва ње 

кул тур не по ли ти ке гра да па 
је наш кон цепт био при хва-
тљив за све три ра ни је вла-
де. Има ли смо оче ки ва ну 
фи нан сиј ску по др шку, за то 
је сва ка уста но ва кул ту ре у 
Ло зни ци, од Ву ко вог до ма 
са те а тар ском сце ном, умет-
нич ке га ле ри је, за ви чај не 
би бли о те ке, му зе ја и це лог 
Тр ши ћа за бли ста ла – про-
ши ре на и об но вље на. Се тих 
се ка ко је је дан свет ски по-
ли ти чар му дро ре а го вао на 
при мед бу свог пар ла мен та 
да се пре ви ше нов ца да је на 
кул ту ру, те „да би ви ше ва-
ља ло за не ке дру ге по тре бе, 
ре ци мо од бра ну“. Уз вра тио 
је пи та њем: а шта ће мо он-
да да бра ни мо, или ЧИ МЕ 

ЋЕ МО ОН ДА ДА СЕ БРА НИ МО? Све-
јед но је ка ко је од го во рио, тек знао је 
шта при ча и шта хо ће.

На при мер?
– Ко ли ко смо кроз сво ју кул тур ну 

исто ри ју ка дри да но стри фи ку је мо 
и за шти ти мо сво је на сле ђе. Знај те 
да ни је до вољ но кул тур ни иден ти тет 
бра ни ти са мо бри гом о ћи ри лич ном 
пи сму и ћи ри ли ци. Ни сам си гу ран, 
али ми се по вре ме но учи ни да смо 
се ми у Ја дру је дан ду жи пе ри од уда-

ља ва ли од све ти о ни ка сло бо де. Ни је 
се без раз ло га пе сник обра тио на ци ји 
сти хо ви ма: „Хо ће ли сло бо да уме ти да 
пе ва као што су су жњи пе ва ли о њој?” 
Си гу ран сам да из над ви ше то по ни-
ма у Ја дру леб де и све тлу ца ју зве зде 
још не ких пле ме ни тих а за бо ра вље-
них љу ди овог кра ја: Ан то ни ја Бо ги-
ће ви ћа из Клу ба ца и Јев те Са ви ћа из 
Тр ши ћа, Си ме Са ри ћа из Ци ко та, игу-
ма на тро но шког Ме лен ти ја, пр вог су-
ди је ло знич ког по сле тур ске вла сти, 
Пе тра Бо ји но ви ћа из Гор њег До бри ћа, 
Бо го са ва Бо ги ће ви ћа, Ан то ни је вог си-
на... Сва ко од њих је при па дао јед ном 
те шком вре ме ну и дао не сум њив до-
при нос утвр ђи ва њу за пад них гра ни ца 
на ше др жа ве на под руч ју ло знич ког 
кра ја. Ко ме је да нас, чак и у Ло зни ци, 
по зна то да се глав ни штаб Ка ра ђор-
ђе вих сна га на ла зио у Ру ња ни ма код 
Са ри ћа че сме. Прав да је на ми ре на, 
ако та ко мо же мо ре ћи, ка да го во ри-
мо о Тро но ши, за на вља њем ма ни фе-
ста ци је „Тро но шки ро до слов” ко јом 
град Ло зни ца, Под рињ ски кул тур ни 
клуб и Епар хи ја ша бач ка по пу ла ри-
зу ју пе снич ко ства ра ла штво. Али, то 
ни је до вољ но, где су оста ли зна ме ни-
ти Ја дра ни и Под рин ци?

Зна чи ли то да има мо по тре бу за 
ве ли ком об но вом сво је исто ри је и 
кул ту ре?

– На рав но. Као што осе ћа мо по тре-
бу да Ло зни ца и ву ков ско де ло бу ду 
пред ста вље ни на ши рем пла ну, та-
ко и ов де, у Ло зни ци, оче ку је мо да 
ста ту сни сим бо ли гра да бу ду љу ди – 
не и ма ри, као и ви со ко о бра зов не ин-
сти ту ци је. Исто та ко, чи ни ми се да 
у про те клом пе ри о ду у Ло зни ци ни-
су би ли до вољ но пред ста вље ни ла у-
ре а ти наградa Ву ко ве за ду жби не. За 
две го ди не тре ба ло би да обе ле жи мо 
се дам ве ко ва ма на сти ра Тро но ше. Та 
за ду жби на кра ља Дра гу ти на по диг ну-
та је 1317. го ди не. Тај спо ме ник на ше 
кул ту ре и ду хов но сти „ста ри ји је“ и од 
Ко сов ског бо ја. За нас је Тро но ша све-
то ме сто јер је та мо ста сао Вук Сте фа-
но вић Ка ра џић. Да кле, има мо шта да 
по не се мо у бу дућ ност са овог под не-
бља бо га те кул тур не ге о гра фи је.

 Љу бо мир МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ

КОРНЕЛИЈЕ СТАНКОВИЋ (1831–1865)

Поставио темељ српске 
националне школе

Пр ви наш обра зо ва ни му зи чар 
Кор не ли је Стан ко вић за у зи ма по себ но ме сто у исто ри ји срп ске му зи ке, 
јер је он био пр ви му зи чар са те мељ ни јим му зич ким обра зо ва њем код 
нас. Ње гов нај ве ћи зна чај ле жи у чи ње ни ци да је као ства ра лац по ста-
вио те мељ срп ске на ци о нал не шко ле. Стан ко ви ће во ин те ре со ва ње за 
му зи ку ко ја је по ти ца ла из на ро да под ста кло је њен да љи раз вој, да ју ћи 
зна чај не пред став ни ке упра во у ге не ра ци ја ма ко је су до ла зи ле.

Кор не ли је Стан ко вић 
(На род ни му зеј Бе о град)

Ви до је Пе тро вић и Ми о драг Ма тиц ки 
пот пи су ју Про то кол о сар да њи Ло зни це 
и Ву ко ве за ду жби не, 4. фе бру ар 2011.

ЛИЧНОСТ ЗАДУЖБИНАРА

Домаћин и неимар
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Антологија „Девет боја 
Баната” представља 
један потпуно личан, 
лирски озарен и 
истовремено дубоко 
меланхоличан одабир 
песничких савременика 
и сабеседника

А
н то ло ги ја Дра шка Ре-
ђе па Де вет бо ја Ба на
та пред ста вља ре дак 
и хва ле вре дан из да-
вач ки по ду хват зре ња-

нин ске „АГО РЕ“ и Град ске на род не 
би бли о те ке „Жар ко Зре ња нин“ из 
Зре ња ни на. Из ни кла из пр во на-
чел ног огле да Дра шка Ре ђе па „Два-
де се ти век књи жев ног Ба на та“, ко ји 
је об ја вљен у збор ни ку Ба нат кроз 
ве ко ве (Ву ко ва за ду жби на, Бе о град, 
2010), Ан то ло ги ја пред ста вља из бор 
по е зи је на срп ском је зи ку де ве то ри-
це ауто ра „ко ји су по ни кли у Ба на ту, 
и пре мо шћу ју сто ле ће ра то ва (Ми-
лош Цр њан ски), тај два де се ти век 
ком пи ла ци ја, све моћ не ужур ба но-
сти и до тад не ви ђе них ме ра оства-
ре но сти“. Ан то ло гиј ски из бор де вет 
пе сни ка, у том кон тек сту, осна жу је 
на пор Ву ко ве за ду жби не да осо ви у 
вер ти ка лу срп ско кул тур но пам ће-
ње, а нас са ме по ве же са од ре ђе ним 
тра ди ци ја ма и вред но сти ма ко је нас 
чи не бо љим не го што је смо. 

Ан то ло ги ја Де вет бо ја Ба на та пред-
ста вља је дан пот пу но ли чан, лир ски 
оза рен и исто вре ме но ду бо ко ме лан-
хо ли чан ода бир пе снич ких са вре ме-
ни ка и са бе сед ни ка; у ели о тов ском 
сми слу, она је јед на ду бо ко „за ве ре-
нич ка“ књи га, ге о граф-
ски атлас ду ха ко ли ко 
ауто ра ко ји су у њој раз-
ме ште ни, то ли ко и оно га 
ко ји је са њи ма у не пре-
ки ну том ди ја ло гу. За хва-
љу ју ћи ауто ри те ту јед не 
од по след њих ба рок них 
лич но сти на „Срп ском 
Се ве ру“, о ве ћи ни ових 
ауто ра се све до чи из ин-
тим не, „за ве ре нич ке“, 
лич не пер спек ти ве. Са-
ма по е зи ја Де ве то ри це 
да та је у из вр сном, мај-
стор ском ода би ру.  

Шта је за при ре ђи ва ча, а ње гов 
пред го вор је при по ве да ње по е зи је, 
пе снич ки Ба нат?! „Ба нат ни је при-
ро да већ по стој би на ве тра, сла не зе-
мље, мо чва ра, рас ту ре них и он да 
од мах нео че ки ва но при љу бље них се-
ла, уна кр сних ре ка, ве чи тог осе ћа ња 
гра ни це скрај ну то сти, угла на ко ји се 
и ина че гле да ис под ока, из да ле ка јед-
на ко као и из бли за.“ 

Ба нат, тај там ни ви ла јет „Срп ског 
Се ве ра“, је сте ме лан хо ли ја и по е зи ја, 
али је, пре ма ре не сан сним ме ра ма и 
ме ри ли ма, исто вре ме но и сли кар ство, 
и гра ђан ска кул ту ра, и кул ту ра жи-
вље ња, и ар хи тек ту ра. О то ме све до-
чи већ на слов ни Мо тив из Бе ле Цр кве 

ар хи тек те и сли ка ра Ђор ђа Та ба ко ви-
ћа, на ко ри ца ма књи ге. Ба нат су и зе-
ле не и ти хе бо је ре ка, Ти се, Бе ге ја и 
Ду на ва. 

„Бу дућ ност је по сле ди ца нео ба ве-
ште но сти“, по ру чу је ин ге ни о зни Во-
ји слав Де спо тов. Ка ква је бу дућ ност 
срп ског на ро да? Има ли је? Мо жда, 
ако се по хра ни ме ђу то по ни ме срп-
ског исто риј ског пам ће ња, као што је 
Ба нат, или „атлас Вој во ди не ста ре“. 

Ан то ло ги ја Дра шка Ре ђе па опи су-
је круг, бо ље ре че но спи ра лу, око два-
де се тог ве ка пе снич ког Ба на та, као 
аутен тич ни „при лог фе но ме но ло ги-
ји ге о гра фи је ду ха“. Од по чет ка ве ка, 
од То до ра Ма ној ло ви ћа, са ко јим су 
дру го ва ли Цр њан ски и Си бе Ми ли-
чић, ве ли ког пут ни ка, по ли гра фа и 
по ли гло те, пе сни ка „ве дри не срп ске 
мо дер не књи жев но сти“, пре ко Жар-
ка Ва си ље ви ћа, Ми ло ша Цр њан ског, 
Ду ша на Ва си ље ва, Бог да на Чи пли-
ћа, Вас ка По пе, Ми ро сла ва Ан ти ћа, 
Ву ји це Ре ши на Ту ци ћа, све до кра ја 
књи ге, ода кле нас „ра до зна ло и ра-
са ње но осма тра Во ји слав Де спо тов 
(1950–2000), ко ји ни је до че као тај та ко 
пре лом ни и пре по зна тљи ви пе де се-
ти ро ђен дан Ор ве лом прет по ста вљен 
и по ка зан“. Њи хо во је све. Њи хо ви су 
Сом бор, Бе ла Цр ква, Но ви Сад, Вр-
шац, Ки кин да, Но ви Бе чеј, Мо крин, 
Ме лен ци... 

И, за чу до, у овом спек тру бо ја, у 
овом из бо ру пе са ма, до би ја мо дру га-
чи је ути ске о већ до бро по зна тим и у 
исто ри ји књи жев но сти по твр ђе ним 
вред но сти ма, као што су Цр њан ски и 
По па, али и о дру гим, по ма ло за бо-
ра вље ним ауто ри ма. И они се са ми, 
ме ђу соб но, бо ље чи та ју. По но во про-
чи та не пе сни ке и чи та лач ка пу бли ка 
ће са гле да ти, ве ру је мо, у нео бич ном, 
чу вид ном све тлу.  

Фо кус се по ме ра од објек тив ног 
ле то пи са ња там ног Ба на та, пре ко 

по ет ског, оза ре ног ли-
ри зма, ме лан хо ли је и 
де пре си је, све до дра го-
це них лич них све до че-
ња, по пут оног, ре ци мо, 
о са хра ни То ше Ма ној ло-
ви ћа: „А сце на ко ју сам 
упам тио за цео жи вот и 
ко ја је до стој на озбиљ ног 
све до че ња ка зу је ка ко су 
по спа ни беч ке реч ки гра-
ђа ни отва ра ли сво је кап-
ке да би ви де ли по греб ну 
по вор ку ко ја је пе сни ка 
пра ти ла на То ма ше вач-
ко гро бље, са јед но став-

ним и су ро вим пи та њем: А ко је то 
умро?“

Као и у дру гим књи га ма Дра шка 
Ре ђе па, за ко но мер но је при бли жа ва-
ње и пре пли та ње ви зу ел ног ра кур са, 
сли кар ског ра фин ма на, исто риј ског 
и би о граф ског при сту па, је зич ких 
раз и гра ри ја и сим бо лич ких раз бо-
ко ра ва ња по е зи је. Дра шков по глед је 
си ло вит и ис ко шен, увек са мо сво јан, 
ре ђе пов ски. 

Књи гу ко ја је пред на ма од ли ку ју 
из вр стан стил и из у зе тан ра фин ман 
при ре ђи ва ча, али и бли ста ва за па-
жа ња и ба рок на по и гра ва ња, ка рак-
те ри стич на за при по ве да ње по е зи је и 
по е зи ју при по ве да ња го спо ди на Дра-

шка Ре ђе па. Је зик је осло бо ђен, сли-
ке се асо ци ја тив но ре ђа ју, по не кад 
и на го ми ла ва ју. Исто вре ме но, у свој 
сво јој асо ци ја тив ној раз ба ру ше но сти, 
при ре ђи вач лу цид но и не по гре ши-
во из два ја оно што чи ни срж пе ва ња 
иза бра них пе сни ка. Код То до ра Ма-
ној ло ви ћа, пе снич ког са бра та Ги јо ма 
Апо ли не ра и Ен дре Ади ја, то је те ма 
двој ни штва, или пак „син дром двој
ни ка“ (Пе сме мо га двој ни ка, 1958). Код 
Ду ша на Ва си ље ва, пак, то су пи та ња 
мла до сти, „ме ђу вре ме на“, оча ја и тра-
гич не скрај ну то сти, јед ног ис ко ше ног 
иден ти те та, у са гла сју, ре ци мо, са ви-
ђе њи ма Ра до ми ра Кон стан ти но ви ћа 
и Сте ва на Ра ич ко ви ћа.

П
о глед Дра шка Ре ђе па 
озбиљ но ува жа ва око 
ка ме ре и филм ски 
ра курс. Та ко је То дор 
Ма ној ло вић по све ле-

ги тим но „цен три фу гал ни играч“, 
Жар ко Ва си ље вић Вој во ди ну ста-
ру по сма тра из птич је пер спек ти-
ве, док Бог дан Чи плић при зем ној, 
ре ци мо „жа бљој пер спек ти ви“ да је 
при мат. Де спо тов је из ме ђу Ста ни-
слав ског и Тар за на; ево ци ра се до-
ку мен тар ни филм М. Ан ти ћа Тро
ји ца из ста рог Сом бо ра и др.

Жар ко Ва си ље вић је пред ста вљен 
као ме лан хо лич ни лир ски пор трет, 
у па спар туу гра ђан ског ста рог све-
та. Бог дан Чи плић је „мно го пи сац и 
по ли граф“ из Но вог Бе че ја, „пе сник 
ко ји уки да сва ку раз да љи ну са пред-
ме том сво је па жње“. Из вр сна су за па-
жа ња Дра шка Ре ђе па о Ми ки Ан ти ћу: 
„По ли граф, кре ћу ћи се и ина че сло-
бод но и де чач ки раз дра га но у не ко ли-
ким жан ро ви ма и ме ди ји ма (дра ма, 
филм, ре пор та жа, пу то пис, ро ман, 
сли кар ство), Ан тић је, у би ти, остао пе-
сник круп но ди мен зи о ни ра них осва-
јач ких пла но ва за сре ћом. Ма хом је 
сво ја де ла пот пи си вао као пе сник, а 
Ба нат је пре по зна вао сву да, не сре ћан 
тек ка да, ри ју ћи ду бо ко по па нон ском 
тлу, ни ка да ни је на и ла зио на шкољ ке 
и ко ра ле. Ни је та ко слу чај но ни што је 
сце на рио за до ку мен тар ни филм Тро
ји ца из ста рог Сом бо ра (Пе тар Ко њо-
вић, Ве ља Пе тро вић, Ми лан Ко њо вић), 
на пи сао као пи смо мај ци Ме ла ни ји 
ко ју је, ина че, у пре ди ћев ском ма ни-
ру, нај ви ше пре по зна вао, и то на раз-
ли чи тим стра на ма, као бо го ро ди цу с 
оре о лом од ци ца.“

Ипак, ка да се про чи та це ла књи га, 
оста ће по себ но упе ча тљив њен крај. 
Рап со ди ја о Де спо то ву. Во ји слав Де-
спо тов је код Дра шка Ре ђе па пред ста-
вљен раз и гра но, чу вид но, џој сов ски. 
Дра шко на гла ша ва оно што су штин-
ски чи ни мо дер ност Во је Де спо то ва: 
рап со дич ност, игру, од ба че ност, по-
и гра ва ње са глу по шћу, вор хо лов ски 
нерв.

Го во ре ћи о по е зи ји Де ве то ри це у 
сјај ној ан то ло ги ји Де вет бо ја Ба на та 
зре ња нин ске „АГО РЕ“, Дра шко Ре ђеп је 
умно го ме ка зи вао о „Срп ском Се ве ру“. 
О свом из бо ру. О се би. О на шој кул ту ри. 
А из бор на ше кул ту ре је да Дра шко Ре-
ђеп оста не је дан од по след њих ба рок-
них Ср ба. С обе стра не ре ке.

 Бо шко СУ ВАЈ ЏИЋ

К
ул тур но-про свет на за-
јед ни ца Ср би је до де љу-
је Ву ко ву на гра ду по је-
дин ци ма и уста но ва ма 
за на ро чи те ре зул та те 

оства ре не у ства ра лач ком ра ду на 
ши ре њу кул ту ре, обра зо ва ња и на у-
ке у Ре пу бли ци Ср би ји и на све срп-
ском кул тур ном про сто ру. Ово го ди-
шња, пе де сет пр ва Ву ко ва на гра да, 
уру че на је 13. фе бру а ра у Све ча ној 
са ли Пред сед ни штва Ре пу бли ке Ср-
би је. По кро ви тељ све ча но сти би ло 
је Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор-
ми са ња Ре пу бли ке Ср би је. 

Жи ри за до де љи ва ње Ву ко ве на-
гра де до нео је Од лу ку о до бит ни ци-
ма овог пре сти жног при зна ња и ове 
го ди не на гра ђе ни су: Бо шко Ву ја чић, 
на род ни гу слар, Бе о град; Ср бо љуб Иг-
ња то вић, књи жев ник, Бе о град; Јо ван 
Ко лун џи ја, ви о ли ни ста, пе да гог, Бе о-
град; ОШ „Краљ Ми лу тин“ из Гра ча ни-
це; Бо сиљ ка Ро сић, ет но лог, му зеј ски 
са вет ник и ис тра жи вач, Ча је ти на; 
проф. Сла вен ко Са ле то вић, ре ди тељ, 

пе да гог, Бе о град; проф. др Дра ган 
Ста нић, књи жев ник, књи жев ни те о-
ре ти чар и кри ти чар, Но ви Сад; Дра-
ган Стој ков, сли кар, Сом бор; проф. др 
Ни це Фра ци ле, ет но му зи ко лог, Но ви 
Сад, и Жар ко Чи го ја, из да вач, кул тур-
ни по сле ник, Бе о град. 

Из у зет ну Ву ко ву на гра ду до би ли 
су: проф. др Ми хај ло Ми тро вић, ар-
хи тек та, Бе о град; проф. др Дар ко Та-
на ско вић, фи ло лог, ори јен та ли ста, 
књи жев ник, Бе о град и Ком па ни ја 
„МО НА“, Бе о град. 

На све ча ном уру чи ва њу на гра де 
ла у ре а ти ма у Пред сед ни штву Ре пу-
бли ке Ср би је број не го сте по здра вио 
је Жи во рад Ај да чић, ге не рал ни се-
кре тар Кул тур но-про свет не за јед ни-
це Ср би је, ко ји је ис та као да де ло ви ше 
од 500 нај е ми нент ни јих ства ра ла ца, 
кул тур них пре га ла ца, на уч ни ка, про
фе со ра, при вред ни ка ме це на кул ту
ре пред ста вља те мељ на ше кул тур не 
исто ри је, и да ко ли ко Ву ко ва на гра да 
зна чи до бит ни ци ма, то ли ко и број ни 

до бит ни ци од 1964. го ди не до да нас 
чи не част на гра ди и Кул тур нопро
свет ној за јед ни ци Ср би је. 

При год ним ре чи ма при сут ни ма се 
обра тио Љу би во је Ршу мо вић, књи-
жев ник и пред сед ник Кул тур но-про-
свет не за јед ни це Ср би је. Бе се дио је о 
Ву ку Ка ра џи ћу и вре ме ну у ко ме је 
ства рао овај наш ис так ну ти ве ли кан. 
Ис та као је да је му дри и прак тич ни 
Вук знао да осло нац за све сво је прет-
по став ке, пла но ве, на по ре и же ље мо-
же на ћи у на род ном је зи ку ко ји мо ра 
до би ти об лик, зна чај и до сто јан ство 
нео п ход но да се те прет по став ке и 
пла но ви оства ре. Нај чу ве ни ја Ву ко ва 
ми сао: Пи ши као што го во риш, чи
тај као што је на пи са но, на ла зи се у 
те ме љу ње го ве ре фор ме и пра во пи са. 
Њо ме је фор му ли сао сми сао тог свог 
пре врат нич ког по сло ва ња али и обо
га тио и за ду жио књи жев но и сто риј ску 
на у ку, ре као је Ршу мо вић.

По ру ку Ми о дра га Ми тро ви ћа, пред-
сед ни ка Управ ног од бо ра Ком па ни је 
„Mi te co“, глав ног до на то ра 51. Ву ко ве 
на гра де, про чи та ла је Ива на Мир ко-

вић, ру ко во ди лац сек то ра за фи нан-
си је и ад ми ни стра ци ју. 

У име жи ри ја, Од лу ку о на гра ди 
про чи тао је Све ти слав Бо жић, ком-
по зи тор, пред сед ник жи ри ја. 

На гра да, ко ју су до би ли ла у ре а ти, 
са сто ји се од ди пло ме (аутор ака дем-
ски сли кар Ра до мир Сте вић Рас) и 
пла ке те (аутор ака дем ски ва јар Не-
бој ша Ми трић, из ра да Умет нич ка 
лив ни ца „Је ре мић“). Ове го ди не ла-
у ре а ти су, та ко ђе, до би ли и ком плет 
књи га „Ср би ја 1914–1918“.

У име на гра ђе них за хва лио је Дра-
ган Ста нић, ко ји је ис та као да је ча сно 
и ла ска во на ћи се на по вла шће ном 
спи ску но си ла ца овог ве ли ког при-
зна ња. Он је у име свих на гра ђе них 
за хва лио жи ри ју на ви со ком вред но-
ва њу њи хо вих по стиг ну ћа и на сто ја-
ња да не чим сми сле ним да ру ју свет. 

Про грам је во ди ла драм ска умет ни-
ца Би ља на Ђу ро вић.

 
 Ма ри ја БИ ШОФ

Н
а гра да „Од зи ви Фи ли пу 
Ви шњи ћу“ за ро до љу би во 
пе сни штво за 2015. го ди-
ну при па ла је пе сни ки њи 
Ми ле ни Мар ко вић за „на-

ра ти ван, са вре мен и екс пре си ван пе-
снич ки из раз ово вре ме ног ро до љу бља 
ко је аутен тич но, дра ма тич но и кри тич-
ки по е ти зу је и уве зу је про фа не кул то ве 
са да шњи це са древ ним и ар хе тип ским 
сим бо ли ма, по че му је до стој на след бе-
ни ца слав ног узо ра пе сни ка бу не“.

Од лу ку о на гра ди, ко ју За ду жбин ско дру-
штво „Пр ви срп ски уста нак“ из Ора шца до-
де љу је, ју би лар но, 20. пут, до нео је жи ри у 
са ста ву: ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић (пред-
сед ник), ака де мик Ми ло сав Те шић, Дра-
ган Ла ки ће вић, Вла ди мир Ја гли чић и мр 
Иван Злат ко вић. 

По во дом ово го ди шње на гра де об ја вље на 
је збир ка пе са ма Ми ле не Мар ко вић Ма
ле на Бањ ска (Ора шац, 2015, 88 стр.). По го-
вор књи зи под на сло вом По ма ло је та ки јех 

пје сни ка... на пи сао је Му ха рем Ба здуљ.
Све ча но уру че ње при зна ња упри ли че но 

је на Сре те ње, 15. фе бру а ра 2015. го ди не, у 
Ма ри ће ви ћа ја ру зи у Ора шцу.

Ми ле на Мар ко вић, сце на ри ста, драм ски 
пи сац, пе сни ки ња, ро ђе на је 1974. у Зе му-
ну. Ди пло ми ра ла је Фа кул тет драм ских 
умет но сти у Бе о гра ду, Од сек дра ма тур ги-
ја, дра мом Па ви љо ни, или ку да идем, ода
кле до ла зим и шта има за ве че ру (1998). 
Аутор ка је и сле де ћих дра ма: Бог нас по
гле дао – Ши не, Шу ма бли ста, Брод за лут
ке, Бе ли, бе ли свет, На ход Си ме он, Жи ца, 
Зма је у би це.

Са ста ви ла је и сле де ће збир ке пе са ма: 
Пас ко ји је по јо сун це (2001), Исти на има 
те ра ње (2003), Цр на ка ши ка (2007), Пти
чи је око на та ра би (2009), Пре не го што 
све поч не да се вр ти (2011), књи га са бра-
них пе са ма (2012), Пе сме за жи ве и мр тве 
(2014). 

За ства ра ла штво је ви ше стру ко на гра-
ђи ва на. 

 Бран ко ЗЛАТ КО ВИЋ

З
а на пад на Бе о град Ка ра ђор ђе је ду го 
че као згод ну при ли ку. На Бај рам, по сле 
по но ћи, пред ло жи он сво јим љу ди ма да 
Бе о град осва ја ју кроз че ти ри ка пи је: Са-
ва-ка пи ју,  Ва рош-ка пи ју, Стам бол-ка пи-

ју и Ви дин-ка пи ју, и то из ну тра, под окри љем ноћ-
не та ме и у нај ве ћој ти ши ни. 

Бу љу ба ша Кон да, од бе гли кр џа ли ја, за јед но са По-
сав цем Узун-Мир ком и не ко ли ци ном  сво јих мо ма ка 
уву ку се у град пре ко бе де ма. Тур ци по ми сли ше да 
су не ки њи хо ви и из ну тра им отво ри ше ка пи ју – СА-
ВА-КА ПИ ЈУ. Они од мах по у би ја ју све тур ске стра же, 
а уста ни ци на ва ле. На ста не уз бу на и па ни ка ме ђу 
Тур ци ма, што уста ни ци ис ко ри сте. Нај ве ћи По са вац 
ме ђу уста ни ци ма, Ми ли сав Чам џи ја, уз ја хао тур ски 
топ, па из свег гла са кли че: 

– Ср би, бра ћо, кри ла со ко ло ва, К’ ме ни! К’ ме ни! 
Чам џи ја на тур ском то пу се ди! 
Кнез Си ма Мар ко вић во дио је дру гу гру пу бо ра-

ца и они уда ри ше на ВА РОШ-КА ПИ ЈУ. Тре ћу је пред-
во дио Ва са Ча ра пић. У три ко ло не на и ла зи ли су из 
прав ца Те ра зи ја и ју ри ша ли  на СТАМ БОЛ-КА ПИ ЈУ, 
глав ни улаз у ва рош бе о град ску. Ту Тур ци нај ве ћи 
от пор пру жи ше. 

– За мном, ју на ци!..Е, изе де ме пас, за кон му ње-
гов! – тек што по ви ка, 

а би у ле ђа по го ђен. А он да до да де:  
– Не бој те се, бра ћо, ено пе ва Чам џи ја на бе де-

му!…  
И за и ста, вој ни ци као да до би ше кри ла и јур ну ше 

си ло ви то, про ва ли ше ка пи ју и ухва ти ше се у ко штац 
са ушан че ним Тур ци ма. 

По сле су ту Ва су Ча ра пи ћа са хра ни ли. 
Под ко ман дом Ста но ја Гла ва ша уђе и че твр та гру-

па у град пре ко ВИ ДИН-КА ПИ ЈЕ. 
По сле су Ср би за у зе ли Рат но остр во и та ко спре чи-

ли по моћ Тур ци ма у хра ни и оруж ју, а по том је дан 
од ред бе ћа ра за у зе и Во де ну ка пи ју и срп ска вој ска 
уђе у Бе о град ску твр ђа ву. Нај зад, и Су леј ман-па ша 
са сво јом прат њом на пу сти град, та ко да Ка ра ђор ђе 
и ње го ви уста ни ци  скроз овла да ше  нај зна чај ни јом 
твр ђа вом Бе о град ског  па ша лу ка. 

Тур ке ев ну хе ни су ди ра ли, док ха ре ме по рас ту ра-
ју и же не вра те ку ћа ма.  Про та Ма те ја си ђе на Са ву 
и ста не кр шта ва ти све не кр ште не гла ве, на ро чи то 
де цу. 

Та ко су Ка ра ђор ђе ви вој ни ци за у зе ли Бе о град ски 
град за са мо је дан дан!

 Бран ка РА ДО ВА НО ВИЋ

Жи ри за до де љи ва ње Ву ко ве на гра де: 
Проф. Све ти слав Бо жић, ком по зи тор, пред сед ник жи ри ја; проф. Ми ло ван 
Ви те зо вић, књи жев ник; Жар ко Ди мић, исто ри чар; Бо ра Ду гић, му зич ки 
умет ник; Ра да Ђу ри чин, драм ска умет ни ца; проф. Дра ган Мра о вић, књи
жев ник и књи жев ни пре во ди лац; Се ли мир Ра ду ло вић, књи жев ник; Љу би
во је Ршу мо вић, књи жев ник, и Ра до ван Ми ћа Тр на вац, ака дем ски сли кар.
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КУЛТУРНИ МОЗАИК

Српска слава на 
Унесковој листи 

Ре ги стар не ма те ри јал ног кул тур ног 
на сле ђа Уне ска бо га ти ји је за срп ску 
по ро дич ну сла ву и то је пр во кул тур но 
до бро из Ср би је упи са но на ту ли сту. 
Од лу ку о упи су срп ског оби ча ја по-
ро дич не сла ве на ли сту не ма те ри јал-
не кул тур не ба шти не Уне ска до нео је 
Ме ђу вла дин ко ми тет за за шти ту не-
ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа. 

Цен тар за не ма те ри јал но на сле-
ђе Ет но граф ског му зе ја при ло жио је 
Уне ско вој ко ми си ји обим ну до ку мен-
та ци ју ко ја на нај бо љи на чин ука зу-
је на зна чај сла ве у срп ском на ро ду, 
пре све га као сим бо ла за јед ни штва. 
Ср би ја је пред ло жи ла и на род но ко-
ло за упис на ре пре зен та тив ну ли сту 
не ма те ри јал ног на сле ђа, а Ко ми си-
ја Уне ска ће тај пред лог раз ма тра ти 
ове го ди не. Ре ги стар не ма те ри јал ног 
кул тур ног на сле ђа Ср би је са др жи 28 
еле ме на та. 

Из ло жба „Ле гат 
Сте ва на и Ста ни сла ва 
Би нич ког”

Је дан од нај зна чај ни јих пред став-
ни ка срп ске са вре ме не му зи ке Ста ни-
слав Би нич ки, ком по зи тор „Мар ша на 
Дри ну”, ро ђен је 1872. го ди не у Ја си ци, 
код Кру шев ца, где је слу жбо вао ње-
гов отац Сте ван као ко ман дант Тре ће 
пон то њер ске че те. 

То но ви ма јед не од нај по зна ти јих 
ко рач ни ца у све ту и по е мом „Марш 
на Дри ну” отво ре на је из ло жба фо то-
гра фи ја, но та, до ку ме на та и пред ме та 
по ро ди це Би нич ки, ко ји су ду го чу ва-
ни у де поу кру ше вач ког му зе ја. 

На ме сту ка сар не у ко јој је ро ђен 
Ста ни слав Би нич ки да нас је шко ла са 
450 ђа ка, ко ја но си ње го во име. Иако 
је наш слав ни ком по зи тор по ред За-
пад не Мо ра ве жи вео са мо не ко ли ко 
го ди на, ов де се зна да је учио од Мо-
крањ ца, да је био хо ро во ђа, осни вач 
срп ске му зич ке шко ле и пр ви ди рек-
тор Бе о град ске опе ре. За о став шти-
ну по ро ди це Би нич ки кру ше вач ком 
На род ном му зе ју по кло нио је Ми ли-
вој Јо си фо вић, унук Ста ни сла ва Би-
нич ког. 

Део из ло жбе по све ћен је Ми ли во-
ју Сто ја но ви ћу Бр ки, ко ман дан ту 12. 
пу ка у Бал кан ским ра то ви ма и Дру-
гог гво зде ног пу ка у Пр вом свет ском 
ра ту, у чи ју част је „Марш на Дри ну” 
ком по но ван. 

Ле гат Би нич ки за у зе ће зна чај но ме-
сто у стал ној по став ци На род ног му-
зе ја у Кру шев цу.

Отво рен Ле гат 
Пе тра Лу бар де
У ре пре зен та тив ном зда њу на Де-

ди њу, у ко јем је жи вео по зна ти сли кар 
Пе тар Лу бар да (1907–1974), све ча но је 
отво рен Ле гат Пе тра Лу бар де у ко јем 
ће по се ти о ци мо ћи да ви де де ла ко-
ја 30 го ди на ни су би ла до ступ на јав-
но сти.

У при зе мљу и на пр вом спра ту пред-
ста вље но је 16 од 24 сли ке, ко ли ко је 
про на ђе но у ку ћи ка да је ко ми си ја за 
по пис са др жа ја и пред ме та Ле га та Пе-
тра Лу бар де Се кре та ри ја та за кул ту ру 
Скуп шти не гра да ушла у тај про стор 
2008. го ди не. Осим сли ка, по се ти о ци 
мо гу да ви де и цр те же по зна тог умет-

ни ка, део вред ног на ме шта ја ко ји је 
ко ри стио брач ни пар Лу бар да, за тим 
при ват не фо то гра фи је, али и пред ме-
те ко је су ко ри сти ли у сва ко днев ном 
жи во ту: пор це лан, та њи ре, су ве ни ре... 
Ту је и шта фе лај Пе тра Лу бар де, за тим 
па ле та, бо је, чет ке... 

Лу бар да је Бе о гра ду по све тио сли ку 
Чо век и зве ри, а она го во ри о ис ку ше-
њи ма, иза зо ви ма и те шко ћа ма кроз 
ко је је пре сто ни ца Ср би је про ла зи ла 
кроз ве ко ве. 

У пла ну је да Ту ри стич ка ор га ни-
за ци ја Бе о гра да увр сти Ле гат Пе тра 
Лу бар де ме ђу ме ста ко ја оба ве зно 
тре ба ви де ти ка да се бо ра ви у глав-
ном гра ду.

Из ло жба по све ће на 
Јо си фу Пан чи ћу
У Га ле ри ји При род њач ког му зе ја 

у Бе о гра ду ми ни стар кул ту ре и ин-
фор ми са ња Вла де Ре пу бли ке Ср би је, 
Иван Та со вац, отво рио је 27. де цем-
бра 2014. го ди не из ло жбу по све ће-
ну Јо си фу Пан чи ћу. Ми ни стар је том 
при ли ком ре као да из ло жба под на зи-
вом „Пу то ва ње. Јо сиф Пан чић (1814–
1888)” не под се ћа са мо да су срп ска 
кул ту ра и на у ка одав но део европ ске 
кул тур не ба шти не већ и да нас ин спи-
ри ше да при хва ти мо соп стве ну од го-
вор ност за бу дућ ност срп ске на у ке и 
кул ту ре. Та со вац је ци ти рао фран цу-
ског пе сни ка По ла Ва ле ри ја ко ји је 
на пи сао да „оно што ме ин те ре су је 
ни је увек и оно што ме се ти че” и до-
дао да му се чи ни да је Јо сиф Пан чић 
„упра во та ко не што имао на уму ка да 
је кон стант но ши рио спек тар обла сти 
ко ји ма се ба вио и до стиг ну ћа ко ји ма 
нас је све за ду жио”. 

Је дан од ауто ра тек ста у ка та ло гу 
Во ји слав Ва сић ис та као је да је Пан-
чић на род ни хе рој, по што ни ка да у 
исто ри ји срп ског на ро да ни је дан на-
уч ник ни је имао то ли ки углед као он. 
„Пан чић је био сла ван у Ср би ји, и то 
не са мо у струч ној јав но сти, већ и у 
на ро ду.” 

У апри лу 2014. го ди не на вр ши ло 
се 200 го ди на од ро ђе ња бо та ни ча ра 
Јо си фа Пан чи ћа, јед ног од ве ли ка-
на срп ске на у ке, а из ло жба пред ста-
вља омаж жи во ту и ра ду тог ве ли ког 
при род ња ка и из у зет ног чо ве ка, ко-
ји је срп ски на род за ду жио ве ли ким 
на уч ним до стиг ну ћи ма. Из ло же ни 
су хер бар ски при мер ци Пан чи ће вих 
би ља ка из Ср би је и са Бал кан ског по-
лу о стр ва из Ге не рал ног хер ба ри ју ма 
Бал кан ског по лу о стр ва При род њач-
ког му зе ја у Бе о гра ду и Бо та нич ке 
ба ште у Бе о гра ду; књи ге о фло ри Ср-
би је, ме ђу ко ји ма је и ње го во ка пи-
тал но де ло „Фло ра Кне же ви не Ср би је”, 
као и лич ни пред ме ти ко ји су ко ри-
шће ни за те рен ско ис тра жи ва ње: ме-
тал на ку ти ја за при ку пља ње би ља ка, 
пин це та, лу па. 

Из ло жба, ко ја је би ла отво ре на до 
кра ја апри ла 2015, обо га ће на је ви део 
про јек ци ја ма са ви ше од 200 фо то-
гра фи ја би ља ка ко је је де тер ми ни-
сао Пан чић, фо то гра фи са них у свом 
при род ном ам би јен ту. 

Срп ска књи жев на 
за дру га 
„Ко ло” или „Пла ва би бли о те ка” 

Срп ске књи жев не за дру ге, нај ста ри-
ја књи жев на еди ци ја на на шим про-

сто ри ма, да нас бро ји 716 на сло ва. У 
тој ан то ло гиј ској би бли о те ци сва ке 
го ди не под јед на ко су за сту пље на де-
ла из књи жев но сти и на у ке, пре све га 
исто ри је и исто ри је умет но сти. 

У чу ве ним си во-пла вим ко ри ца ма 
2014. го ди не об ја вље но је се дам но вих 
на сло ва. Ме ђу њи ма је и „Исто ри ја ду-
бро вач ке књи жев но сти” на ко ју се, ка-
жу, че ка ло 200 го ди на. Аутор те ве ли ке 
на уч не и књи жев но и сто риј ске син те-
зе је про фе сор ка Зла та Бо јо вић. Ова 
књи жев на еди ци ја об у хва та не ко ли-
ко сто ти на ауто ра, по чев од ано ним-
них ства ра ла ца и ра до ва нај ра ни јих 
ху ма ни ста по пут Бен ка Ко тру ље ви ћа, 
ауто ра пр ве књи ге о тр го ви ни у ко јој 
су пр ви књи жев ни за пи си, па све до 
епа „Осман” Ива на Гун ду ли ћа и де-
ла Иг ња та Ђур ђе ви ћа, ко ји у 18. ве ку 
пред ста вља по след ње ве ли ко име ду-
бро вач ке књи жев но сти. 

По сле 50 го ди на, пред чи та о ци ма се 
по ја вио но ви пре вод сти хо ва Сек ста 
Про пер ци ја, рим ског пе сни ка с кра ја 
ста ре ере, за ко ји су за слу жни Гор дан 
Ма ри чић, Ми ли ца Ки сић Бо жић и Је-
ле на То до ро вић. 

У 106. ко лу су и „Ан тич ке те ме” 
ака де ми ка Сло бо да на Ду ша ни ћа, 
ет но ми то ло шке сту ди је Не на да Љу-
бин ко ви ћа „На ши да ле ки пре ци” и 
ли ков но-исто риј ска син те за Ла за ра 
Три фу но ви ћа „Срп ско сли кар ство од 
1900. до 1950”. Из са вре ме не до ма ће 
књи жев но сти об ја вље не су „Иза бра не 
пе сме” Пе тра Па ји ћа и ро ман „По вра-
так у Ар ка ди ју” Сла ви це Га ро ње.

Из ло жба о 
Све том Са ви 
Дан Све тог Са ве, 27. ја ну ар, Му зеј 

Ву ка и До си те ја обе ле жио је но вом 
те мат ском из ло жбом о Све том Са ви, 
ко ја је отво ре на у про сто ру Оџа кли
је. По се ти о ци су мо гли да се под се те 
уло ге и зна ча ја ко је је за обра зо ва ње 
и кул ту ру у сред њо ве ков ној Ср би ји 
имао Раст ко Не ма њић. На ода бра ним 
ко пи ја ма фре са ка из фон да Га ле ри је 
фре са ка мо гло се ви де ти ка ко је лик 
Све тог Са ве пред ста вљан на сред њо-
ве ков ном жи во пи су, као и на ико на-
ма, ко је ујед но све до че о на ста ја њу и 
ши ре њу кул та ове зна чај не исто риј-
ске лич но сти. Те же ћи да се уло га Све-
тог Са ве по се ти о ци ма пред ста ви на 
што це ло ви ти ји на чин, на из ло жби 
су при ка за на и ра ри тет на из да ња До-
мен ти ја но вог Жи ти ја Све тог Си ме о на 
и Све тог Са ве и Сте ма то гра фи ја Хри-
сто фо ра Же фа ро ви ћа, ко је се чу ва ју у 
окви ру из у зет ног би бли о теч ког фон да 
Му зе ја Ву ка и До си те ја. 

Све та Го ра на 
фо то гра фи ја ма 

У га ле ри ји Атри јум Би бли о те ке 
гра да Бе о гра да отво ре на је из ло жба 
Све та Го ра на фо то гра фи ја ма ака де
ми ка Па на јо ти са Во ко то пу ло са, ко ју 
су ор га ни зо ва ли Дру штво при ја те ља 
Све те Го ре Атон ске из Бе о гра да и Би-
бли о те ка гра да Бе о гра да у са рад њи са 
Све то гор ским цен тром из Со лу на, чи-
ји је пред сед ник Ја нис Бу та рис, гра-
до на чел ник Со лу на. Аутор из ло жбе 
је про фе сор ви зан тиј ске ар хе о ло ги-
је, ре дов ни члан Атин ске ака де ми је 
при Оде ље њу ви зан тиј ске ар хе о ло-
ги је и умет но сти, а од 2006. го ди не 
је ино стра ни члан Оде ље ња исто риј-
ских на у ка Срп ске ака де ми је на у ка и 
умет но сти. 

Из ло жба пред ста вља из бор из бо га-
те ко лек ци је ауто ра ко ју чи не мо ти ви 
са Све те Го ре. На ње го вим фо то гра-
фи ја ма за бе ле же ни су је дин стве ни 
све то гор ски при зо ри зна ме ни тих ма-
на сти ра и при род ног ам би јен та Ато-
са. Отва ра њу из ло жбе при су ство вао 
је је ро мо нах Се ра фим, као иза сла ник 
Све ште не оп шти не и игу ма на ма на-
сти ра Хи лан да ра. 

Ре љеф ни ор на мен ти 
Хра ма Све тог Са ве
По во дом 120 го ди на ини ци ја ти ве за 

по ди за ње Хра ма Све тог Са ве и 30 го-
ди на од на став ка ра до ва, у Га ле ри ји 
РТС-а отво ре на је из ло жба ре љеф них 
ор на ме на та ва ја ра Не бој ше Са во ви-
ћа. Пред ста вље на је и књи га По глед у 
Храм, ар хи тек те Дра го ми ра Ацо ви ћа. 
Из ло жбу је отво рио ње го ва све тост па-
три јарх срп ски Ири неј, a при сут ни ма 
се обра тио и в. д. ге не рал ног ди рек то-
ра РТС-а Ни ко ла Мир ков. 

Аутор из ло жбе, Не бој ша Са во вић, 
на из ло жбу гле да као на дар пу бли ци. 
„По кла ња мо им оно што ни су би ли у 
при ли ци да ви де, то је не ка фа за на 
пу ту ка ко нач ном ре ше њу. А ко нач но 
ре ше ње има мо на ве ли ким фо то гра-

фи ја ма где ви ди мо из ве де но ста ње у 
мер ме ру ка ко ти ре ље фи из гле да ју”, 
ре као је Са во вић.

Бо га то опре мље на и илу стро ва на 
књи га „По глед у храм” пру жа нам 
увид у ток уну тра шњег уре ђе ња Хра-
ма Све тог Са ве, са ак цен том на пе ри-
од од 2000. до 2011. го ди не, у ко јем је 
њен аутор био глав ни ар хи тек та тог 
ре пре зен та тив ног зда ња. 

„Пла ви 
чу пе рак” 
Де ја ну 
Алек си ћу

На гра да „Пла ви чу пе рак” при па ла 
је Де ја ну Алек си ћу за ро ман „Ци пе-
ла на кра ју све та”, у из да њу Кре а тив-
ног цен тра из Бе о гра да. Ме ђу на род ни 
цен тар књи жев но сти за де цу „Зма је ве 
деч је игре” у Но вом Са ду уста но вио 
је 2014. го ди не при зна ње за ли те ра-
ту ру на ме ње ну де ци и мла ди ма, обе-
ле жа ва ју ћи по ла ве ка од из ла ска из 
штам пе збир ке пе са ма „Пла ви чу пе-
рак” Ми ро сла ва Ан ти ћа. У ја ну а ру су 
упу ће ни по зи ви на адре се 60 пи са ца, 
кри ти ча ра и из у ча ва ла ца књи жев но-
сти за де цу с мол бом да сва ко са чи ни 
ли сту пет нај бо љих на сло ва до ма ћих 
ауто ра, об ја вље них ми ну ле го ди не. 

По зи ву се ода зва ло њих 47 но ми-
ну ју ћи укуп но 39 на сло ва за на гра-
ду „Пла ви чу пе рак”, а нај ве ћи број 
гла со ва, укуп но 33, чла но ви ве ли ког 
жи ри ја да ли су Алек си ће вом ро ма ну. 
На гра да jе ауто ру уру че на 2. апри ла 
2015. го ди не, на Ме ђу на род ном да ну 
деч је књи ге.

Пу те ви ма 
Ми ро сла вље вог 
је ван ђе ља

Ми ни стар кул ту ре Иван Та со вац, 
у дру штву свог ру ског ко ле ге Вла ди-
ми ра Ме дин ског, отво рио je из ло жбу 
„Пу те ви ма Ми ро сла вље вог је ван ђе-
ља” у Му зе ју Ву ка и До си те ја. Пр ви пут 
у Ср би ји из ло жен је ори ги нал ни 166. 
лист Је ван ђе ља. 

Лист је у Ср би ју сти гао за хва љу ју ћи 
са рад њи ми ни стар ста ва кул ту ре Ср-
би је и Ру си је и то је би ла је дин стве на 
при ли ка да ова ге не ра ци ја ви ди тај 
лист и та ко отво ри но ву стра ни цу у 
од но си ма два ми ни стар ства. 

Ди рек тор ка На род ног му зе ја Бо ја на 
Бо рић Бре шко вић, у чи јем је окви ру и 
Му зеј Ву ка и До си те ја, оце ни ла је да 
је до ла зак 166. ли ста Ми ро сла вље вог 
је ван ђе ља је дин ствен кул ту ро ло шки, 
емо тив ни до жи вљај и ве ли ки до га ђај 
за срп ску кул ту ру. 

Ди рек тор на ци о нал не би бли о те ке 
Ру си је, Ан тон Лик хо ма нов, до дао је 
да је Је ван ђе ље сим бол за јед нич ког 
на сле ђа две зе мље и из ра зио на ду да 
ће 166. лист иза зва ти ин те ре со ва ње 
јав но сти и про ду би ти до бру са рад њу 
из ме ђу две зе мље. Лист се од 1846. до 
1883. го ди не на ла зио у Ки је ву, а на кон 
то га пре нет је у Им пе ра тор ску јав ну 
би бли о те ку.

У На ци о нал ној би бли о те ци Ру си је 
у Санкт Пе тер бур гу, где се тре нут но 
на ла зи, за ве ден је као „Лист из Ми-
ро сла во ва је ван ге ли ја Ф. п. I. Nо. 83” у 
збир ци Пор фи ри ја Ус пен ског. Би бли-
о те ка у Санкт Пе тер бур гу је на свом 
сај ту по ста ви ла део по све ћен Ми ро-
сла вље вом је ван ђе љу из ко јег се сви 
за ин те ре со ва ни мо гу упо зна ти с бур-
ном исто ри јом тог вред ног до ку мен-
та. 

Из ло жба је би ла отво ре на од 10. 
мар та до 5. апри ла 2015. го ди не.

„Ан ти ће ви да ни” 
у Но вом Са ду
У Кул тур ном цен тру Но вог Са да 14. 

мар та 2015. го ди не одр жа на је ма-
ни фе ста ци ја „Ан ти ће ви да ни”, по-
све ће на обе ле жа ва њу 50 го ди на од 
об ја вљи ва ња збир ке пе са ма „Пла ви 
чу пе рак”. Из ло же но је ви ше од 60 раз-
ли чи тих из да ња књи ге из би бли о те ке 
Ми ке Ан ти ћа, као и ори ги нал ни ру ко-
пис исто и ме не пе сме. Ју би леј су сво-
јим ли ков ним ра до ви ма уве ли ча ла 
де ца ко ја су по ка за ла и ре ци та тор ско 
уме ће. У Град ској ку ћи, на пе сни ков 
ро ђен дан, уру че на је на гра да за по-
е зи ју „Ми ро слав Ан тић”. Че сто пре-
штам па ва на и до пу ња ва на Ан ти ће ва 

збир ка, до жи ве ла је бли зу 100 из да-
ња. Јо ван Љу шта но вић је ис та као да је 
то за то што је Ми ро слав Ан тић ус пео 
да ухва ти „ве ли ко де тињ ство”, тј. ко-
рак из ме ђу де тињ ства и од ра сло сти, 
ко ји је пун про ме на и нео бич них до-
га ђа ја. 

У го ди ни ју би ле ја на гра ду за по е зи-
ју „Ми ро слав Ан тић” до био је Мар јан 
Ча ка ре вић за збир ку „Је зик”, у из да њу 
Кул тур ног цен тра Но вог Са да. 

Од бор „Ан ти ће вих да на” пред ло-
жио је да се по диг не спо ме ник књи-
зи „Пла ви чу пе рак”. Са вет за кул ту ру 
Но вог Са да раз ма тра да спо ме ник бу-
де по ста вљен већ сле де ће го ди не. 

Да ни Бе о гра да 

Од 16. до 19. апри ла одр жа ни су 
че тр на е сти Да ни Бе о гра да, у окви ру 
ко јих је из ве де но око 40 за бав них и 
кул тур них про гра ма, свр ста них у три 
те мат ске це ли не: У рит му исто ри је, У 
рит му му зи ке и У рит му по бе де. По-
се ти о ци су мо гли бес плат но да оби-
ђу Му зеј гра да Бе о град, Му зеј Ни ко ле 
Те сле, Ве ли ки ба рут ни ма га цин, Му-
зеј Ву ка и До си те ја, Га ле ри ју фре са ка, 
Му зеј Ју го сло вен ске ки но те ке, Му зеј 
Па је Јо ва но ви ћа, Ко нак кне ги ње Љу-
би це...

По вод за одр жа ва ња Да на Бе о гра да 
је сте се ћа ње на два зна чај на да ту ма 
из пре сто нич ке исто ри је. Пр ви је 16. 
април 878. го ди не, дан ка да је у пи-
сму па пе Јо ва на Осмог пр ви пут по-
ме ну то сло вен ско име гра да Бе о гра да, 
а дру ги 19. април 1867. ка да су Тур ци 
на Ка ле мег да ну сим бо лич но пре да ли 
кљу че ве гра да кне зу Ми ха и лу Обре-
но ви ћу, чи ме је Бе о град и зва нич но 
по стао срп ски град. 

Кру на ово го ди шње ма ни фе ста ци-
је би ла је све ча на до де ла при зна ња 
пре сто ни це ру ском ре ди те љу Ни ки ти 
Ми хал ко ву и уру че ње на гра да гра да 
Бе о гра да за слу жним ла у ре а ти ма.

Сто го ди шњи ца смр ти 
На де жде Пе тро вић

У га ле ри ји у Чач ку, 29. апри ла, отво-
ре на је Мул ти ме ди јал на до ку мен-
тар на из ло жба „На де жда Пе тро вић 
1915–2015”, чи ме је по чео про грам 
обе ле жа ва ња сто го ди шњи це смр ти 
ве ли ке сли кар ке. Са др жај из ло жбе 
ин спи ри сан је жи во том, ства ра ла-
штвом и зна ча јем На де жде Пе тро вић 
у умет нич ком, кул тур ном и дру штве-
ном ми љеу Ср би је.  

Мул ти ме ди јал на по став ка, ра зно-
вр сним са др жа ји ма и на са вре мен 
и при јем чив на чин, до ку мен тар но, 
умет нич ки, филм ски, драм ски, го во-
ри о На де жди, ње ној по ро ди ци, сли-
кар ству, исто риј ским и умет нич ким 
при ли ка ма тог вре ме на, са по себ ним 
освр том на рат ни пе ри од и ње ну смрт 
у Ва ље ву. Из ло же на На де жди на пи-
сма го во ре о ње ном лич ном жи во ту 
и уну тра шњем до жи вља ју и све до че 
о ва жним тре ну ци ма стра дал ни штва, 
ве ли кој људ ској и ци ви ли за циј ској 
не сре ћи. 

 При ре ди ла Ка та ри на Г. СА ВИЋ

Ле гат Сте ва на и Ста ни сла ва 
Би нич ког

На де жда Пе тро вић, 
Ауто пор трет, 1907.

Јо сиф Пан чић

Ми ка Ан тић

Ле гат Пе тра Лу бар де
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Годишњак Огранка Вукове 
задужбине у Гајдобри током 
девет година непрекидног 
трајања негује разноврсност 
стваралаштва које 
је инспирисано Вуком 
и његовим делом

У 
пр вом бро ју Из вор ни ка го то во 
тре ћи на књи ге на сло вље на је 
као: ка зи ва ња, при ча ња, за пи си, 
у ко јој је пред ста вљен ти пи чан 
на род ни го вор ис точ не Хер це го-

ви не. Ве ли ки број тек сто ва по све ћен је са мом 
ме сту – Гај до бри. Де таљ но је ис тра же но по ре-
кло и име се ла и о ње му је пи са но као o кул-
тур ном про сто ру чи је ку ће, у ар хи тек тон ском 
сми слу, пред ста вља ју ти пич ну вој во ђан ску 
ку ћу. За ни мљив је по да так да је од на стан ка 
па све до да на шњих да на се ло за др жа ло пр-
во бит но име. 

Дру ги број Из вор ни ка, ко ји је штам пан као 
дво број, из ла зи из ло кал ног окру же ња и, уз по-
моћ ве ћег бро ја са рад ни ка по ста је те мат ски 
ши ри, ра зно вр сни ји и бо га ти ји. Књи га је до би-
ла ко нач ну фор му: ве ли чи ну, ре ше ње ко ри ца, 
из бор тек сто ва... Вeлико по гла вље од 65 стра-
на на сло вље но је са Из на ше га на ро да. У ње му 
су об ја вље ни на сло ви Же не ка зу ју, Реч ник ма
ње по зна тих ре чи, о уче шћу Сло ва ка у ства ра-
њу не ких те мељ них вред но сти срп ске кул ту ре, 
о пре ци ма и пре зи ме ну Ла за ра Со чи це.... Об ја-
вљен је и текст по во дом от кри ва ња спо мен-пло-
че на згра ди Основ не шко ле Алек са Шан тић у 
Гај до бри ње ном ду го го ди шњем ди рек то ру, за-
слу жном учи те љу и вас пи та чу пет на ест ге не ра-
ци ја уче ни ка. Спо мен-пло чу у брон зи по ста вио 
је огра нак Ву ко ве за ду жби не у Гај до бри. 

У че твр том бро ју Из вор ни ка јед на тре ћи на 
књи ге по све ће на је устан ку у Хер це го ви ни по-
зна том као Не ве сињ ска пу шка. Реч је о нај зна-
чај ни јем устан ку Ср ба за осло бо ђе ње у дру гој 
по ло ви ни 19. ве ка. Об ја вље ни су и тек сто ви о 
не ким аспек ти ма де мо граф ског раз во ја Гај до-
бре, Гај до бран ским са ла ши ма, о об но ви ма на-
сти ра Хи лан дар, До си те је вом до ла ску у Ср би ју, 
срп ско-сло вач кој кул тур ној са рад њи, а за бе ле-
же на су и ка зи ва ња о на род ној ста ри ни, тра ди-
ци ји и му дро сти. 

У пе том бро ју Из вор ни ка поп Но вак Ма сти ло-
вић, ак тив ни при пад ник по кре та от по ра у Дру-
гом свет ском ра ту, опи сао је уста шка звер ства у 
Гац ку 1941. го ди не. Текст за овај број го ди шња-
ка усту пио је наш са рад ник Бла го та Жар ко вић 
из Бе о гра да, ко ји по се ду је и чу ва ру ко пи се свог 
уја ка, по па Ма сти ло ви ћа. Спо ме ни мо, та ко ђе, и 
тек сто ве: Ри га од Фе ре, ве сник бал кан ског ује ди
ње ња, о Ср би ма за пад но од Дри не и Ду на ва, Са ви 
Вла ди сла ви ћу, Ца ри град ском гла сни ку, Пра во-
слав ној цр кви ро ђе ња Све тог Јо ва на кр сти те ља у 
Бач кој Па лан ци. Об ја вљен је и текст: Но шње као 

кул тур ноисто риј ско обе леж је срп ског на ро да ју
го за пад не Бач ке и Хер це го ви не и др.

У ше стом бро ју Из вор ни ка ис ти че мо при лог 
Ра до ва на Ко ва че ви ћа, са под на сло вом – Ср би 
ка то ли ци и ју го на ци о на ли сти из ме ђу илу зи ја 
о сло вен ству и сна о вла сти тој др жа ви (Бе ле-
шке из Дал ма ци је, Сплит-За дар-Книн...); Бо жи-
дар Јо во вић пи ше о хер це го вач ким фра три ма и 
срп ској осло бо ди лач кој ми сли, a Да ни ло Уро ше-
вић о Ср би ма у бу дим ском Та ба ну... 

На ко ри ца ма сед мог Из вор ни ка при ка за на је 
скулп ту ра Бо го ро ди це Со ко лич ке, мер мер, око 
XII ве ка. Уз гред ре че но, у сва ком бро ју го ди-
шња ка дру га чи је су илу стра ци је ко ри ца. О овој 
Бо го мај ци текст Утам ни че на Бо го мај ка пи ше 
Ми ло слав Шу тић ко ји ка же да овој скулп ту
ри при па да по себ но ме сто у срп
ској исто ри ји… Она је нај ста ри ја, 
ме ђу ина че рет ким срп скови зан
тиј ским скулп ту ра ма и са ма та 
ста рост, пре ма Ми ла ну Ка ша
ни ну, чи ни је је дин стве ном. Ова 
скулп ту ра, по сле Ко сов ске бит ке, 
из ма на сти ра Бањ ске код Ко сов ске 
Ми тро ви це скло ње на је у обли жњи 
ма на стир Со ко ли цу у ко јој бо ра ви 
ви ше од шест ве ко ва. Чу ва ју је мо-
на хи ње у јед ној је два при мет ној 
цр кви ци. 

Сед ми број Из вор ни ка ис пу ња-
ва ју тек сто ви о раз во ју срп ске гра-
ђан ске ин те ли ген ци је у Мо ста ру, 
за тим при ло зи о Иви Ан дри ћу у Бо
сан ској ви ли, о ста рим хе рал дич-
ким и сфра ги стич ким сим бо ли ма 
Гај до бре и њи хо вом из вор ном зна-
че њу. Реч је о два сим бо ла: гр бу и 
пе ча ту, ко ји озна ча ва ју иден ти тет оп шти не Гај-
до бра. Ту су и при ло зи о Је вре ји ма у Бач кој Па-
лан ци, Цр кве ном хо ру Све ти Јо ван Кр сти тељ, 
при ка за не су и ста ре раз глед ни це Ба ча, ста ра 
за нат ска и не ка рет ка за ни ма ња, а дат је и по се-
бан при лог о ла ну – биљ ци са нај фи ни јим влак-
ном и др.  

У осмом бро ју Из вор ни ка пред ста вљен је Ју риј 
Б. Бор јев из Мо скве, ис так ну ти са вре ме ни ства-
ра лац, во де ћи ру ски есте ти чар... ве ли ки при ја-
тељ срп ског на ро да, Ср би је, ње них ста нов ни ка 
и ње не кул ту ре. Мир ја на Н. Ра до ва нов Ма та рић 
(САД) пи ше: Иси до ра Се ку лић и ен гле ска књи
жев ност у на шој пе ри о ди ци пре Дру гог свет ског 
ра та. Штам пан је и при лог о књи зи Жи вот и 
при кљу че ни ја Ди ми три ја Об ра до ви ћа на ре че ног 
у ка лу ђер ству До си теј, об ја вље на у Лај пци гу 
1783. го ди не и Пред лог да се по смрт ни оста ци 
Ни ко ле Те сле са хра не у пор ти Хра ма Све то га 
Са ве на Вра ча ру. Та ко ђе, ис так ни мо и текст о 
жи во ту и де лу Фран ца Ај зен ху та (1857–1903), 
јед ног од нај ве ћих европ ских сли ка ра ори јен-
та ли ста, ро ђе ног у Бач кој Па лан ци. По себ но су 
ин те ре сант ни при ло зи: Са рад ња срп ске бо сан
ско хер це го вач ке и дал ма тин ске ин те ли ген ци
је кра јем XIX и по чет ком XX ве ка, Све ти Са ва 
у на род ним пре да њи ма у Бо сни и Хер це го ви ни; 
Жи вот и де ло Те о до ра Кра чу на, Еко ном ски и 
дру штве нокул тур ни жи вот Бач ке Па лан ке у 

Ду нав ској ба но ви ни, Тра го ви на род
ног ле кар ства у Гај до бри и др. 

У де ве том бро ју Из вор ни ка пет-
на ест ауто ра об ја ви ло је два де сет и 
два при ло га. Пр ви је текст Мир ја не 
Н. Ра до ва нов Ма та рић из Ка ли фор-
ни је, стал не са рад ни це, ро дом из 
Фу то га, ко ја пи ше текст под на сло-
вом: Љу ди из ста рог Фу то га. За тим 
сле де тек сто ви: По ло жај Срп ки ња у 
Мо ста ру и Хер це го ви ни кра јем XIX 
и по чет ком XX ве ка; Па вле Ју ли нац 
и ње го во плем ство; Ар хи ман дрит 
Ле он ти је Нин ко вић, ду хов ник и пе
сник... Ми тар Шу тић пи ше о ко ло-
ни за ци ја Гај до бре 1945. и пр вих 
де сет го ди на за дру гар ског жи во-
та; Сне жа на Илић о по ве за но сти 
ге о граф ских ка рак те ри сти ка Хер-
це го ви не са ан тро по ло шким и 
кул ту ро ло шким осо би на ма Хер це-

го ва ца; Ми ло ван Т. Бо шко вић о тра ди ци о нал-
ним на род ним је ли ма Хер це го ва ца. 

И, на кра ју, ис так ни мо да је у де вет бро је ва Из
вор ни ка, на око че ти ри и по хи ља де стра ни ца, 
сво је при ло ге об ја ви ло не ко ли ко сто ти на ауто-
ра, вер них са рад ни ка овог го ди шња ка. 

 Ми тар ШУ ТИЋ

Ј
ед но од рет ких се ла у Ср би-
ји ко је је мно го сред ста ва и 
енер ги је уло жи ло у кул ту ру 
и умет ност је сте Бе ла Во да – 
се ло из ме ђу Ла за ре вог Кру-

шев ца и Ми ли чи не Љу бо сти ње. Од-
ли ку је се бо гат ством, кре а тив но шћу 
и ма сов но шћу кул тур но-умет нич-
ких и обра зов них про гра ма.

Јед на од нај ста ри јих и нај ма сов ни-
јих ма ни фе ста ци ја у Ср би ји је „Бе ло-
вод ска ро зе та“, за сно ва на 1976. го ди не 
у Бе лој Во ди. 

По чев од 1988. го ди не у окви ру ове 
кул тур не ма ни фе ста ци је за жи ве ла 
је и је дин стве на на гра да, ру ко твор на 
„Бе ло вод ска ро зе та“ од бе ло вод ског 
пе шча ра ко ја се као сим бол срп ске 
умет но сти са по ве љом о на гра ди до-
де љу је по је дин ци ма за из у зе тан до-
при нос срп ској кул ту ри и умет но сти. 
Она је и цен трал ни сим бол мо рав-
ске умет нич ке шко ле (Ла за ри це, Ра-
ва ни це, Ве лу ћа, На у па ре, Ка ле ни ћа, 
Ми лен ти је, Ма на си је...), чи је је из во-
ри ште и сре ди ште шест ве ко ва у Бе-
лој Во ди.

На „Бе ло вод ској ро зе ти“ уче ство ва-
ли су на ши ис та ну ти књи жев ни ци, 
књи жев ни исто ри ча ри, кул тур ни и 
на уч ни ци рад ни ци, драм ски умет ни-
ци, на род ни пре га о ци и ду хов ни ци: 
Ми ра Алеч ко вић, Ми ло ван Ви те зо-
вић, Сло бо дан Ра ки тић, Ми ра Ба-
њац, Ра дош Ба јић, Љу ба Сте па но вић, 
Рад ми ла Са ви ће вић, Жи ка Ми лен ко-
вић, Пе тар Бо жо вић, Љи ља на Стје па-
но вић, Је ле на Жи гон, Ве сна Пе ћа нац, 
Ра да Ђу ри чин, Мар ко Ни ко лић, Не бој-
ша Ду га лић, Ми ли ја Ву ко вић, Ан дре ја 
Зла тић, Мо мир Бра дић, Та шко На-
чић, То ма Ку ру зо вић, Ми лан Ђур ђе-
вић, Љи ља на То ко вић, Ви цо Дар дић, 
Са ша Си би но вић, Ти хо мир Ста нић, 
Љи ља Ђо ко вић, Дра го мир Брај ко вић, 
Љу би во је Ршу мо вић, Да рин ка Ву че-
но вић, Ма ри ја Би шоф, До бри ца Ерић, 
Адам Пу сло јић, Пе тар Па јић, Сло бо-
дан Зу ба но вић, До бри Ди ми три је вић, 
Ве ра Мај ска, Бран ко Л. Ла за ре вић, Ан-
то ни је Ма рин ко вић, Љу би ша Ђи дић, 
Ми о мир Ри сто вић, Љу би ца Ба са рић, 
Зво ни мир Аздеј ко вић, Вук Кр ње вић, 
Не ве на Жи вић, Сло бо дан Вла јић, Ср ба 

Ђор ђе вић, Дра го љуб Да ди Ми ла ди но-
вић, Бо шко Ру ђин ча нин, Ми о драг Ра-
до вић, Ра ша По пов, Дра ган Јо ва но вић 
Да ни лов, Алек сан дар Пе тров, Љи ља на 
Ђур ђић, Мо ма Ди мић, Да рин ка Да ра 
Ву чи нић, Ви то мир Ста но је вић, Ве ро-
љуб Ву ка ши но вић, Љу би ца Не не зић, 
Иван Пу дло, Мо мир Дра ги ће вић, Ан-
гел Дум бра ве а ну, Ми лан Ву чи ће вић, 
Ми лен ти је Ђор ђе вић, Ми ле та Аћи мо-
вић Ив ков, Љу бин ко Дра ги ће вић, Ми-
лош Ћу лу мо вић, Ми лан Ву чи ће вић, 
Би ља на Гр ко вић, Ђор ђе Па вло вић, 
Љу би во је Ра до вић, за тим књи жев ни 
кри ти ча ри и исто ри ча ри: Ми ро слав 
Мак си мо вић, Јо ван Де лић, Ди ми три-
је Та сић, Ми ло сав Бу ца Мир ко вић, 
Ра ди во је Ми кић, Ми лош Пе тро вић, 
Вла ди мир Ја глић, Љу би ца Пет ко вић, 
Ра до је Са вић...

Сво ја умет нич ка де ла Бе лој Во ди 
по да ри ли су ли ков ни умет ни ци (ва-
ја ри и сли ка ри): Ра до љуб Спа со је вић, 
Сло бо дан Бо бан Ми ла ди но вић, Ра ду-
ле Ан ђел ко вић, Алек сан дар Ми кић 
– Аца Мо рав ски, Ди ми три је Си мић, 
Ми ла ши но вић, Ми лу тин Јо вић, Зо-
ран Ва сиљ ко вић, Ду брав ко Ми ла но-
вић, Дра ган Ди ми три је вић, Вла ди мир 

Ба на ше вић, Ми ло рад Ђо кић, Па вле 
Па ја По по вић, Гру ји ца Ла за ре вић, 
Бо бан Сто ја но вић, Не бој ша Мил чев, 
Го ран Ће ли ча нин, Бо жа Ко ва че вић, 
Сла во љуб Чво ро вић, Бо жи дар Ву ле-
ко вић, Бра ни слав Ву че но вић, Ми лан 
Ђо кић, Јо ван ка Ра шо вић, Ми ља Ђор-
ђе вић Ђу рић, Све тла на Аздеј ко вић, 

Мир ја на Ми ња Ни ко лић, Ива на Ве-
сић, До бри ца Мак си мо вић, Об рад Јо-
ва но вић, Љу бин ка Ми тро вић Ми лић, 
Вла ди мир Ми тро вић, Ве лин ка Спа-
со је вић, Вје ко слав Ћет ко вић, Дра го-
љуб Дра ган Ди ми три је вић, Све то зар 

и Све то мир Ра до вић, Ми ло рад Ми ћа 
Ба јић, Љу бо мир Ден ко вић из Но вог 
Са да, Мом чи ло Кр ко вић и Све то мир 
Ба са ра и Вла сти мир Ми ла ди но вић 
из Бе о гра да, Ге на диј Пра во то ров и 
Сер геј Гор ја и нов из Мо скве, Си ни ша 
Ан тић из Чач ка, Здрав ко Јо вић из 
Кру шев ца, Оли ве ра Штр бац из Бе о-
гра да и Ми ле на Бе лен за да са сво јим 
сту ден ти ма из Кра гу јев ца, Ју го слав и 
Ви о ле та Оцо ко љић, Сне жа на Кре јић, 
Ве сна Ка ра каш, Дар ко Ми ло ва но вић 
и дру ги ко ји су уче ство ва ли у ва јар-
ским, мо за и чар ским и сли кар ским 
ко ло ни ја ма.

С
а мо на Ро зе ти, за про-
те клих 39 го ди на, би ло 
је око 10.000 уче сни ка и 
око 200.000 гле да ла ца, а 
на оста лим про гра ми ма 

још при бли жно то ли ко.

Ва јар ска ко ло ни ја „Бе ло вод ски пе-
шчар“ осно ва на је 1984. го ди не и јед-
на је од нај ста ри јих и нај у спе шни јих 
у Ср би ји. На ње ној лет њој шко ли уче-
ство ва ли су сту ден ти ФПУ из Бе о гра да 
и уче ни ци ста рих за на та из Чач ка.

Уре ђен је парк скулп ту ра оства ре-
них у Ва јар ској ко ло ни ји и Спо мен 
парк. Гра ду Кру шев цу по кло ње но је 
не ко ли ко скулп ту ра, као и Трав ни ку 
и Ри бар ској Ба њи.

Мо за и чар ска шко ла и ко ло ни-
ја „Мла ден Ср би но вић“ осно ва на је 
2010. го ди не и у њој уче ству ју про фе-
со ри и сту ден ти мо за и ка из Кра гу јев-
ца и Бе о гра да.

Го ди не 2009. Бе ла Во да је осно ва-
ла је дин стве ни Му зеј кле сар ства и 
ва јар ства мо рав ске шко ле ко ји као 
оде ље ње кру ше вач ког му зе ја за хва та 
пе ри од од пра и сто ри је до да нас (за-
нат ски и умет нич ки екс по на ти).

Се ло је из гра ди ло два ам фи те а тра: 
ве ли ки за 2.000 по се ти ла ца у цен тру 
Бе ле Во де и ма ли за око 300 по се ти ла-
ца у пла ни ни у из ле ти шту „Ки се ља ја“ 
по све тив ши та ко нај дра го це ни је про-
сто ре кул тур ним са др жа ји ма.

Уз по моћ За во да за за шти ту спо-
ме ни ка кул ту ре у Кра ље ву и гра да 
Кру шев ца за шти ти ло је све кул тур-
но-исто риј ске спо ме ни ке и спо ме ни-
ке при ро де (нај леп шу че сму Ср би је из 
1847. го ди не, се о ско гро бље ко је на-

зи ва ју га ле ри јом под ве дрим не бом, 
Спо мен-цр кву кра ља Алек сан дра Ка-
ра ђор ђе ви ћа, два ста ра хра ста и Спе-
ци јал ни ре зер ват при ро де „Осре дак“ 
(са да у по ступ ку), ар хив ску гра ђу...

Об ја вље но је де вет књи га из исто-
ри о гра фи је, при ре ђе но осам књи га, 
ан то ло ги ја и збор ни ка, пет бро је ва 
ча со пи са „Мо рав ски ца ро став ник“, 
25 раз глед ни ца...

Се ло је ор га ни зо ва ло нај ма сов ни-
је так ми че ње за Бо го ја вљен ски крст 
у Ср би ји на За пад ној Мо ра ви, је дин-
стве ну по ет ско-му зич ку сце ну на са-
мој Мо ра ви „Мо рав ски ца ро став ник“, 
Је се но ва ње По мо ра вља, Лев ча и Тем-
ни ћа... и на сто ти не при ред би, ака де-
ми ја, пре да ва ња... не ко ли ко на уч них 
ску по ва и окру глих сто ло ва на раз ли-
чи те те ме.

За сно ва ло је по бра тим ске и са рад-
нич ке од но се са Шем пе тром у Сло-
ве ни ји, Ка за Ну о вом код Ри ми ни ја у 
Ита ли ји, Љу би њем у ис точ ној Хер це-
го ви ни, Ко би шни цом код Не го ти на, 
Ђе но ви ћи ма код Хер цег Но вог и мно-
гим дру гим ме сти ма.

Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Бе-
лој Во ди је за би бли о те ке овог се ла, 
шко ле у Брај ков цу, цр кве у Ку кљи ну 
и ма на сти ре Ко ма ра не и Пре ра до вац 
обез бе дио око 10.000 књи га.

У Бе лој Во ди је че ти ри го ди не одр-
жа ва на Књи жев но-фи ло зоф ска шко ла 
из Кру шев ца и Ме ђу на род ни су сре ти 
пи са ца у ор га ни за ци ји УКС.

Сни мље но је два де се так до ку мен-
тар них еми си ја трај не вред но сти са 
раз ли чи тим те ле ви зи ја ма.

У по след ње че ти ри де це ни је Бе ла 
Во да је по ста ла жи во ин те лек ту ал но 
сте ци ште про фе со ра и сту де на та раз-
ли чи тих фа кул те та (ФПУ, Фи ло зоф ског, 
Ру дар ско-ге о ло шког...), зна ме ни тих 
умет ни ка (ва ја ра, сли ка ра, мо за и ча-
ра...), књи жев ни ка, глу ма ца...

Про шле го ди не (2014) Бе ла Во да 
је све ча ним ака де ми ја ма обе ле жи-
ла 190 го ди на школ ства (у про гра-
му уче ство ва ло 15 основ них шко ла и 
оде ље ња из чи та вог кра ја) и 90 го ди-
на На род не књи жни це и чи та о ни це 
и ор га ни зо ва ног кул тур но-умет нич-
ког жи во та.

Ор га ни за то ри ових кул тур них ак-
тив но сти су КУД Рат ко Јо ва но вић, 
Огра нак Ву ко ве за ду жби не, Ту ри стич-
ко дру штво, СД БСК, Цр кве на оп шти на 
и Ме сна за јед ни ца Бе ла Во да. 

Ово не ве ро ват но кул тур но пре га ла-
штво ко је је на ста ло углав ном из ен-
ту зи ја зма гру пе шко ло ва них љу ди, 
је дин стве ни је при мер са мо пре го ра 
и осе ћа ња за кул ту ру и умет ност што 
ово, још и по умет нич кој и гра ди тељ-
ској тра ди ци ји зна ме ни то се ло Ср би је 
чи ни из у зет ним и је дин стве ним. На-
жа лост, за све по бро ја но Бе ла Во да 
ни је до би ла ни јед но зна чај ни је при-
зна ње што на свој на чин го во ри о во-
ђе њу кул тур не по ли ти ке у Ср би ји.

 Ве ли бор ЛА ЗА РЕ ВИЋ

Изворник

„Из вор ник 7“, 
на сли ци скулп ту ра 
Бо го ро ди це 
Со ко лич ке, мер мер, 
око XII ве ка

БЕЛА ВОДА

Јединствено село Србије 
„Беловодска розета“ основана је 1976. године у Белој Води и једна је 
од најстаријих и најмасовнијих манифестација у Србији. Истоимена 
награда додељује се, од 1988. године, истакнутим прегаоцима за 
изузетан допринос српској култури и уметности

До бит ни ци „Бе ло вод ске ро зе те“
Де сан ка Мак си мо вић (1988), Ма ти ја Бећ ко вић (1991), Ми о драг Па вло-
вић (1993), Љу бо мир Си мо вић (1994), Ра до мир Ан дрић (1995), Та на си је 
Мла де но вић (1996), Сте ван Ра ич ко вић (1997), Бо ри слав Ра до вић (1998), 
Бран ко В. Ра ди че вић (1999), Бра на Пе тро вић (2000), Рај ко Пе тров Но го 
(2001), Мла ден Ср би но вић (2002), Не да Ар не рић (2003), Ми ло рад Па вић 
(2004), Ми ло ван Да ној лић (2005), Све ти слав Бо жић (2006), До бри ца Ерић 
(2007), Емир Ку сту ри ца (2008), Ам фи ло хи је Ра до вић (2009), Вла де та Је-
ро тић (2010), Ду шан Ко ва че вић (2011), Мир ко Ко ва че вић (2012), Дра ган 
Не дељ ко вић (2013) и Дра го слав Ми ха и ло вић (2014).

Уру че ње Ро зе те ака де ми ку Дра го сла ву Ми ха и ло ви ћу 2014.

Огранак Вукове 
задужбине

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 на про стор Бач ке. Пр ви 
број Из вор ни ка об ја вљен је 2005. го ди не 
и до са да је штам па но де вет 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.
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У славу Вука 
У Ла зи ној ечи та о ни ци у На уч ном 

оде ље њу Град ске би бли о те ке „Кар ло 
Бје лиц ки”, 3. де цем бра 2014. го ди не, 
отво ре на је из ло жба Вук у сом бор ској 
би бли о те ци. По вод за из ло жбу би ло је 
обе ле жа ва ње 150 го ди на од смр ти Ву ка 
Ка ра џи ћа и 200 го ди на од об ја вљи ва-
ња пр вих Ву ко вих књи га Ма ле про сто
на род нье сла ве носерб ске пє сна ри це и 
Пи сме ни це серб ско га је зи ка.

У го ди ни ових зна чај них да ту ма, у 
Сом бо ру је осно ван огра нак Ву ко ве за-
ду жби не, са се ди штем у Град ској би-
бли о те ци Кар ло Би је лиц ки. Овај град 
на се ве ру Бач ке при кљу чио се ши ро-
кој мре жи огра на ка Ву ко ве за ду жби-
не, а Би бли о те ка је по ста ла сре ди ште 
ор га ни зо ва ња ак тив но сти ко је су на 
пу ту трај них вред но сти Ву ко вог де ла 
и до при но се очу ва њу срп ског на ци-
о нал ног, кул тур ног и ду хов ног иден-
ти те та.

Из ло жба је пред ста ви ла из бор из 
де ла Ву ка Ка ра џи ћа из фон да Град-
ске би бли о те ке Кар ло Бје лиц ки. Из-
ло же ни при мер ци при па да ју фон ду 
На уч ног оде ље ња, збир ка ма ле га та 
Ра ди во ја До ди ћа и Бог да на Џу ве ра и 
фон ду По зајм ног оде ље ња. По се бан 
ку ри о зи тет су де ла из збир ке ста ре 
и рет ке књи ге: пре вод Но вог за вје-
та (1847), Срп ске на род не по сло ви це 
(1849), Срп ски рјеч ник (1852), Срп ске 
на род не пје сме (1862, 1865), Жи вот и 
оби ча ји на ро да срп ско га (1867). Уз из-
ло жбу је штам пан ка та лог са опи сом 
Ву ко вог жи во та и ра да, као и би бли о-
граф ским по да ци ма о из ло же ним пу-
бли ка ци ја ма.

Из ло жбу је отво ри ла На та ша Плав-
шић, би бли о те кар и аутор из ло жбе 
и ка та ло га, а го во ри ла је и Сне жа на 
Кле пић, пред сед ни ца огран ка Ву ко-
ве за ду жби не.

 Љи ља на СИ МИЋ

Пред ста вље на 
из да ња Ву ко ве 

за ду жби не 
У Срп ској чи та о ни ци „Ла за Ко стић”, 

12. мар та 2015. го ди не пред ста вље на 
су из да ња Ву ко ве за ду жби не. Љу бо-
мир Ми лу ти но вић је го во рио о књи га-
ма ко је је Ву ко ва за ду жби на об ја ви ла 
у 2014. го ди ни, уз по моћ Ми ни стар-
ства кул ту ре и ин фор ми са ња. Ли ди-

ја Не ран џић Чан да, про фе сор срп ског 
је зи ка, по себ но се освр ну ла на фо то-
тип ско из да ње Ков че жи ћа за исто ри
ју, је зик и оби ча је Ср ба сва три за ко на 
Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, док је 
про фе сор Ти хо мир Пе тро вић го во-
рио о ак тив но сти ма Ву ка Сте фа но-
ви ћа Ка ра џи ћа. Ми о драг Ма тиц ки 
се освр нуо на рад Ву ко ве за ду жби не 
и по себ но ука зао на ве ли ки кул тур-
ни зна чај ко ји је Ву ко ва за ду жби на 
оства ри ла об ја вљу ју ћи XI II књи гу Ву-
ко ве Пре пи ске (18631864) и Дру ги том 
тре ће књи ге Ву ко вих спи са О је зи ку и 
књи жев но сти, чи ме је за о кру жен рад 
на Са бра ним де ли ма Ву ка Ка ра џи ћа, 
нај зна чај ни јем ар хив ском из во ру за 
про у ча ва ње срп ске књи жев но сти и 
кул ту ре 19. ве ка. У би бли о те ци је би-
ло ви ше од 100 слу ша ла ца, ко ји су ак-
тив но уче ство ва ли у ра ду Три би не.   

На ред ног да на, у Гим на зи ји у Сом-
бо ру пред ста вље на је Да ни ца 2015. и 
Да ни ца за мла де VII, о ко ји ма су го-
во ри ли Ми о драг Ма тиц ки, Бо шко Су-
вај џић и про фе со ри срп ског је зи ка у 
Гим на зи ји. 

У ве чер њим са ти ма, у Срп ској чи та-
о ни ци „Ла за Ко стић” Ми о драг Ма тиц-
ки је пред ста вио сво ју књи гу Це гер пун 
љу ба ви, о ко јој су го во ри ли Ли ди ја Не-
ран џић Чан да и Бо шко Су вај џић.  

 Љу бо мир МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ

НИШ 

Све то сав ски 
кон курс

Огра нак Ву ко ве за ду жби не – Дру-
штво за не го ва ње ду хов них вред но сти 
„Вук Ка ра џић” Ниш тра ди ци о нал но је, 
23. ја ну а ра 2015. го ди не, одр жа ло Све-
то сав ску ака де ми ју за уче ни ке сред-
њих шко ла. Све ча ност је, као и до са да, 
би ла при ре ђе на у ре пре зен та тив ном 
про сто ру Град ске ку ће у Ни шу, где је 
цен трал но де ша ва ње, као и увек, би ла 
до де ла при зна ња и на гра да уче ни ци-
ма – уче сни ци ма Све то сав ског кон-
кур са. Кон курс ни по зив ор га ни зо ва ло 
је Дру штво „Вук Ка ра џић” са те ма ма: 
„Срп ске хе ро и не у Пр вом свет ском ра-
ту” и „Еп ски свет у до ба сва ну ћа и сло-
бо де – 1815”. 

На кон курс је сти гао ве ли ки број 
ра до ва у ко ји ма се из но си ја сна за-
ин те ре со ва ност мла дих за фе но мен 
на ци о нал не исто ри је, умет но сти и 
књи жев но сти ства ра не у рат ном ви-
хо ру или ин спи ри са не ра том. Ко-
ми си ја у са ста ву: проф. др Ире на 
Цвет ко вић Те о фи ло вић, проф. Рај ка 

За те за ло и пред сед ник ове ко ми си је 
проф. Све тла на Ме дар, пред сед ни ца 
Дру штва за срп ски је зик и књи жев-
ност, пре гле да ла је при спе ле ра до ве 
и до не ла оп шти за кљу чак да су та-
лен то ва ни мла ди ства ра о ци по ка-
за ли до бро по зна ва ње исто риј ских 
чи ње ни ца и из у зет ну кре а тив ност у 
ту ма че њу по зи ци је и уло ге же на у Ве-
ли ком ра ту, као и по зна ва ње Ву ко ве 
збир ке еп ских пе са ма уста нич ког до-
ба у пе сма ри ци из 1815. го ди не. 

У хо лу Град ске ку ће у Ни шу, 23. ја ну-
ра 2015. го ди не, до де ље не су на гра де 
за нај бо ље ра до ве уче ни ка при сти-
гле на кон курс „Же не хе ро и не у Пр-
вом свет ском ра ту”.

На гра ђе ни су уче ни ци Гим на зи је 
„Све то зар Мар ко вић” из Ни ша: пр ву 
на гра ду осво јио је Да ни јел Гли шо-
вић, уче ник IV раз ре да, дру га на гра да 
при па ла је Иви Сто ја но вић, уче ни ци I 
раз ре да, а тре ћу на гра ду по нео је Ла-
зар Ко стић, уче ник IV раз ре да. Та ко ђе, 
на гра ђен је и ли ков ни рад Ана ста си је 
Ко цић, уче ни це IV раз ре да Умет нич ке 
шко ле „Ђор ђе Кр стић” из Ни ша. 

Дру штво је до де лио за хвал ни цу за 
рад ван кон ку рен ци је Ја сми ни Кр-
стић, уче ни ци IV раз ре да ОШ „Ду-
шан Та ско вић Срећ ко” из Си ће ва, ко ја 
је ин спи ри са на те мом на пи са ла пе-
сму и са мо и ни ци ја тив но је по сла ла 
на кон курс.

 Све тла на МЕ ДАР 

Дан ма тер њег 
је зи ка

Огра нак Ву ко ве за ду жби не, Дру-
штво за не го ва ње ду хов них вред но сти 
„Вук Ка ра џић” у Ни шу при су ство ва ло 
је обе ле жа ва њу Да на ма тер њег је зи-
ка у ОШ „Иво Ан дрић”, 20. фе бру а ра 
2015. го ди не.

Пред сед ник дру штва Не ма ња Јо-
ва но вић том при ли ком пред ста вио 
је ал ма нах Да ни цу за 2015. го ди ну, 
са по себ ним освр том на при ло ге из 
Да ни це за мла де VII. Ор га ни за тор и 
ре а ли за тор про гра ма, а ујед но и са-
рад ник Дру штва, би ла је про фе сор 
срп ског је зи ка Рај ка За те за ло. Уче ни-
ци шко ле свих раз ре да уче ство ва ли 
су у ре а ли за ци ји про гра ма, а нај мла-
ђи уз раст имао је за да так да при ка же 
вред ност Ву ко ве азбу ке за наш је зик. 
Уче ни ци су по ка за ли ши рок ди ја па-
зон зна ња је зи ка, по чев ши од на шег 
ди ја лек та до упо тре бе стра них ре чи 
и из ра за (на ма ђар ском, шпан ском и 
фран цу ском је зи ку).

За на ред ни пе ри од пла ни ра но је 
про мо ви са ње Да ни це за 2015. го ди ну 
и Да ни це за мла де VII у дру гим основ-
ним и сред њим шко ла ма (Учи тељ Та
са, Ду шан Та ско вић Срећ ко, Све то зар 
Мар ко вић и др). 

 Ма ја МИ ЦИЋ

Да ни књи жев ни це 
Је ле не Ди ми три је вић

Дру штво за не го ва ње ду хов них 
вред но сти „Вук Ка ра џић” Ниш ор га-
ни зо ва ло је то ком мар та и апри ла 
2015. ли те рар но под се ћа ње на ни шку, 
срп ску и ју го сло вен ску књи жев ни цу 
Је ле ну Ди ми три је вић (1862–1945). 
Ова ак тив ност упри ли че на је по во-
дом обе ле жа ва ња 70 го ди на од смр-

ти књи жев ни це, од но сно, 153 го ди не 
од ње ног ро ђе ња.

При каз лич но сти Је ле не Ди ми три-
је вић да ла је мр Ми лун ка Ми тић кроз 
пре глед жи во та и ра да ове књи жев-
ни це, са ак цен том на ни шки пе ри од 
ства ра ла штва, у еми си ји за кул ту ру 
ни шке ТВ ста ни це Bel le amie.

По сле овог пред ста вља ња, у но вој 
ТВ еми си ји усле ди ло је при ка зи ва ње 
де ла ко ја је ова књи жев ни ца об ја ви ла 
од 1892. го ди не (пр ва при ча у сти ху) 
до по след ње об ја вље не књи ге – пу то-
пи сне про зе Се дам мо ра и три оке а
на. Пу тем око све та, 1940. У еми си ји 
је на чи њен осврт на њен дру штве ни 
и на ци о нал ни рад, са ис так ну тим чи-
ње ни ца ма о по што ва њу ње не лич но-
сти у Ни шу и Алек син цу. Дав не 1928. 
го ди не, ули ца у ко јој је Је ле на Ди ми-
три је вић про ве ла ни шке го ди не по-
не ла је ње но име, што и да нас сто ји 
не про ме ње но. Не што ви ше од 60 го-
ди на од тог да ту ма, по ста вље на је Је-
ле ни на би ста у ни шкој Твр ђа ви, рад 
ака дем ског ва ја ра из Ни ша Алек сан-
дра Са ки ћа.

Са на зи вом Књи жев ни ма ти не на-
чи њен је, по чет ком апри ла, по се бан 
по ет ски при ступ сти хо ви ма Је ле не 
Ди ми три је вић, из збир ке Пе сме II, ко-
ја је об ја вље на у Ни шу, 1984. го ди не. 

За вр шни ца да на по све ће них Је ле ни 
Ди ми три је вић при па ла је осве тље њу 
ње ног лир ско-објек тив ног трак та та Са 
Кон гре са (Ин тер на ци о нал ни кон грес 
же на у Бе чу, 1930). Ми лун ка Ми тић 
је го во ри ла о ста во ви ма аутор ке Ди-
ми три је вић о по тре би рав но прав но-
сти же на и му шка ра ца, а на ро чи то о 
за шти ти де це и пра вом од но су пре-
ма њи ма, јед на ко из бра ка или ван 
бра ка.

Са Кон гре са, при лог ко ји је Је ле на 
Ди ми три је вић об ја ви ла у ча со пи су 
Ми сао 1930. го ди не, са да се, по сле 85 
го ди на, по но во штам па у ни шком ча-
со пи су Гра ди на за 2015. го ди ну. 

 Не ма ња ЈО ВА НО ВИЋ

ЧА ЧАК

У част Да на гра да, 
на гра ђе ни уче сни ци 

кон кур са
 
Огра нак Ву ко ве за ду жби не – Удру-

же ње „Чу ва ри де ла Ву ка Ка ра џи ћа” 
одр жа ло је 5. де цем бра 2014. го ди-
не, на ве ли кој сце ни До ма кул ту ре, 

тра ди ци о нал ну 13. при ред бу „Мла ди 
чу ва ри на род не ду хов не кул ту ре” у 
окви ру про гра ма про сла ве Да на гра-
да, ко ји је био по кро ви тељ ове ма ни-
фе ста ци је. Том при ли ком на гра ђе но 
је око 50 нај у спе шни јих ра до ва уче ни-
ка у свим ка те го ри ја ма, а на кон курс 
је сти гло ви ше од 400 ру ко пи са и ли-
ков них ра до ва из свих кра је ва Ср би-
је и Ре пу бли ке Срп ске. Пред сед ни ца 
Удру же ња мр Гро зда на Ко ма ди нић је, 
по здра вља ју ћи при сут не, ис та кла да 
ча чан ски огра нак, на Ву ко вом пу ту, 
сва ке го ди не под сти че мла де на ства-
ра ла штво та ко што их за да тим те ма-
ма на кон кур су упу ћу је на не го ва ње 
на шег је зи ка и пи сма, исто риј ске да-
ту ме и чу ва ње соп стве ног кул тур ног 
иден ти те та и тра ди ци је. Ове го ди не 
те ме кон кур са би ле су по све ће не обе-
ле жа ва њу сто го ди шњи це по чет ка Ве-
ли ког ра та и 150 го ди на од смр ти Ву ка 
Ка ра џи ћа. За нај мла ђи уз раст те ма је 
би ла „Мој за ви чај”, за ста ри је основ це 
„За бо ра ље не срп ске ре чи”, а за сред-
њо школ це „Со лун ци у при ча ма и ле-
ген да ма”. 

У име Чач ка обра тио се по моћ ник 
гра до на чел ни ка Ми лан Бо јо вић, ис-
та кав ши да је град пре по знао ква ли-
тет овог про гра ма и по др жао ње го ву 
ми си ју. О ра ду огран ка и ква ли те ту 
при спе лих ли те рар них ра до ва, у свој-
ству пред сед ни ка жи ри ја, го во ри ла 
је про свет ни са вет ник Да ни је ла Ми-
кић Ко ва че вић. Ве ли ким апла у зом 
по здра вље на је емо тив на бе се да о је-
дин стве ном срп ском на ро ду Гор да-
не Са мар џи је, ди рек тор ке Кул тур ног 
цен тра „Па ле” са Па ла из Ре пу бли ке 
Срп ске, ко ја је на ини ци ја ти ву ча-
чан ског огран ка при хва ти ла иде ју о 
осни ва њу огран ка у свом за ви ча ју. Са 
Па ла је сти гла и по бед ни ца у ка те го-
ри ји сред њо шко ла ца, гим на зи јал ка 
Ми ља на Ора ша нин, ко ја је про чи та ла 
на гра ђе ни рад, по ве зу ју ћи свој на род 
са пре жи вље ним стра хо та ма по след-
њег ра та и со лун ску епо пе ју. О ква-
ли те ту ли ков ног кон кур са го во ри ла 
је пред сед ни ца жи ри ја, исто ри чар 
умет но сти Дел фи на Ра јић, ди рек тор-
ка На род ног му зе ја. Про грам је во ди-
ла и на гра ђе не про гла си ла во ди тељ 
Зо ри ца Ле шо вић Ста но је вић. 

Да ро дав ци ма књи га, ме ђу ко ји ма 
су би ли: ИК „Ле ген да” и „Пче ли ца” из 
Чач ка, За вод за уџ бе ни ке из Бе о гра да, 
„Ма ти ца срп ска” из Но вог Са да, ака-
де мик Дра гу тин А. Ђу кић, Гро зда на 
Ко ма ди нић, Ни ка Сто јић и сви ма ко-
ји су по мо гли одр жа ва ње ове при ред-
бе уру че не су за хвал ни це. У бо га том 
кул тур но-умет нич ком ко ла жу на сту-

ВУКОВО 
ЧИТАЛИШТЕ

ЗЕМУН

Економска 
школа „Нада 

Димић“ 
Ви ше од три го ди не тра је вр ло успе-

шна са рад ња Еко ном ске шко ле „На да 
Ди мић“ из Зе му на и Ву ко ве за ду жби-
не. Отва ра ју ћи ово го ди шњи књи жев-
ни су срет на ко ме је пред ста вље на 
Да ни ца (и на ро чи то Да ни ца за мла
де) Ву ко ве за ду жби не за 2015. го ди ну, 
са рад ни ца Љи ља на Си мић је на гла си-
ла да се овај су срет одр жа ва 2. апри ла, 
на Свет ски дан књи ге за де цу. Уче ни-
ци Еко ном ске шко ле „На да Ди мић“ су 
ве о ма успе шни на ли те рар ним так-
ми че њи ма ши ром Ср би је, о че му све-
до чи се дам уза стоп них пр вих на гра да 
ко је је на Ре пу блич ком так ми че њу ли-
те рар них сек ци ја осво ји ла ли те рар на 
сек ци ја „Сре мац“. То је Љи ља на Си мић 
ис та кла као је дан од глав них раз ло га 

за до ла зак пи са ца Да ни це за мла де у 
ову зе мун ску сред њу шко лу. Дру ги је 
Збор ник на гра ђе них ли те рар них ра-
до ва „Бла го род на ло за“, ко ји је об ја-
вљен за 130-го ди шњи цу ра да Шко ле 
про шле школ ске го ди не, а за сту пљен 
у ово го ди шњој Да ни ци за мла де пе-
смом и при чом.

Пе сник и про за и ста Дра го мир Ћу-
ла фић по знат је сред њо школ ци ма по 
свом ро ма ну „Рин ги шпил у мо јој гла-
ви“, ко ји су чи та ли у основ ној шко ли. 
Ре ци то вао је сво ју по е зи ју: Пе сма о Ву
ку, Љу би чи ца и дру ге пе сме. Сво ју по-
ет ску и лир ску во ка ци ју Ћу ла фић је 
по све до чио чи та ју ћи про зни од ло мак 
из ро ма на, про зно љу бав но пи смо ко-
је је на ста ло из јед не пе сме. 

„Пи са ти олов ком и гле да ти у сун-
це ни је је ди на уло га пе сни ка. Тре ба 
да бу де дру штве но ан га жо ван, ху ма-
ни ста. Тре ба од ва жно кре ну ти са ран-
цем на ле ђи ма у су срет ве тру.” Ово су 
не ке од пр вих ре че ни ца Сла ђа не Ри-
стић, пе сни ки ње, про за и сте, есе ји сте, 
књи жев ног кри ти ча ра и пу то пи сца, 
но ви на ра са рад ни ка у књи жев ним 
ча со пи си ма. Пред ста ви ла се по е зи-
јом: пе сма по све ће на Бра ни Пе тро-
ви ћу (пе сме ин спи ри са не То ска ном 
и Ве не ци јом), а го во ри ла је и о сво-
јој пу то пи сној про зи. Мо тив ве тра за-
јед нич ки је у пред ста вље ним де ли ма 
ових ства ра ла ца.

На кра ју су сре та пред ста вље ни су 
ода бра ни ра до ви из збир ке „Бла го род-
на ло за“, штам па ни у Да ни це за мла де 
2015: пе сма Озрен ке Дра гић „Мо ли-
тва“ и при ча „Љу ди го во ре“ Еми ли је 
Су ва јац. 

Дра го мир Ћу ла фић и Сла ђа на Ри-
стић па жљи во су са слу ша ли ка ко је 
сво ју при чу Љу ди го во ре, об ја вље ну у 
Да ни ци за мла де, про чи та ла Еми ли-
ја Су ва јац, бив ша уче ни ца Еко ном-
ске шко ле „На да Ди мић“ и чла ни ца 
„Срем ца“, а са да успе шан сту дент Еко-
ном ског фа кул те та у Бе о гра ду.

 Сне жа на ОБ РА ДО ВИЋ 

РА КО ВИ ЦА

ОШ „Ни ко ла 
Те сла“ 

У прет пра знич ној ат мос фе ри, уочи 
ус кр шњих пра зни ка, 8. апри ла 2015. 
го ди не, у све ча ној са ли ОШ „Ни ко ла 
Те сла“ у Ра ко ви ци Ву ко ва за ду жби на, 
уста но ва с ко јом смо оства ри ли ви ше-
го ди шњу са рад њу и ко ја је учи ни ла 
мно го на про мо ви са њу та лен то ва них 
уче ни ка на ше шко ле, пред ста ви ла је 

Да ни цу за мла де, збор ник нај бо љих 
ра до ва за де цу и де чи јих ра до ва ко-
ји су на гра ђи ва ни у то ку про те кле  
го ди не. На ши го сти би ли су пи сци: 
Слав ка Пет ко вић Гру ји чић, Бо жи дар 
Пе шев, Јо во Кне же вић и Љи ља на Си-
мић. У све ча ном про гра му уче ство ва-
ли су уче ни ци 6/2 и 5/2 (Леа Пе цо вић, 
Ва ња Мар ко вић, Вељ ко Ба но вић, Ма-
ри ја Цве тић, Ана ста си ја Ко стић, Те-
о до ра Ра ји чић, Ми ха и ло Триф ко вић, 
Ка та ри на Жи ва ди но вић, Са ра Лу цић 
и Јо ва на Ђо ло вић), Лав Лу кић (5/1), 
Зо ран Па вло вић (5/3), Ми ли ца Ра кић 

(7/3), Са ра Ву кај лов (5/3), Ти ја на Јо-
ва но вић (8/5), Мар та Ду кић, Ја на Зи-
мо њић и Је ле на Ми лу ти но вић (4/4). 
На ши го сти пред ста ви ли су про гра-
ме Ву ко ве за ду жби не, ње на ак ту ел на 
из да ња и сво је ства ра ла штво, а ми 
смо пред ста ви ли рад ли те рар не, но-
ви нар ске и пра во пи сне сек ци је, као 
и мно го број не му зич ке та лен те, осва-
ја че на гра да на град ском так ми че њу. 
Ужи ва ли смо у ле пом дру же њу и за-
хвал ни смо сво јим го сти ма што су на 
то омо гу ћи ли. 

 Алек сан дра ДРА КУ ЛИЋ

ОШ „Никола Тесла“, пред ста вља ње „Да ни це за мла де“

Ми ља на Ора ша нин, гим на зи јал ка са Па ла, по бед ни ца кон кур са

Про мо ци ја из да ња Ву ко ве за ду жби не у Срп ској чи та о ни ци „Ла за Ко стић“
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У Кар ло вач кој гим на зи ји у Срем-
ским Кар лов ци ма, нај ста ри јој срп-
ској гим на зи ји, од 9. до 10. ма ја 2015. 
го ди не одр жа но је тре ће Ре пу блич ко 
так ми че ње из књи жев но сти – Књи жев
на олим пи ја да. Уче ство ва ло је ви ше од 
680 уче ни ка основ них шко ла, гим на-
зи ја и сред њих струч них шко ла. У су-

бо ту, 9. ма ја, так ми чи ло се 337 уче ни ка 
гим на зи ја и сред њих струч них шко ла , 
а у не де љу, 10. ма ја сво је зна ње из књи-
жев но сти по ка за ло је 345 уче ни ка. 

У по сле по днев ним са ти ма, на при-
год ној све ча но сти у дво ри шту Кар-
ло вач ке гим на зи је уче сни ци ма 
Олим пи ја де са оп ште ни су ре зул та ти 

так ми че ња, про чи та на име на уче ни-
ка ко ји су осво ји ли 1, 2, и 3. ме сто и 
по бед ни ци ма уру че не ди пло ме и на-
гра де (у књи га ма). 

На гра ђе но је ви ше од 190 уче ни-
ка: 89 по ла зни ка гим на зи ја и сред-
њих струч них шко ла и 102 по ла зни 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, та ко ђе, уру че не су 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 и оби ла зак Срем ских Кар ло ва-
ца, на зван Пу те ви ма срп ског је зи ка и 
књи жев но сти. Уче сни ци так ми че ња 
би ли су по де ље ни у не ко ли ко гру па 
и сва ка гру па је на зва на по јед ном од 
пи са ца: Ма ну ил Ко за чин ски, До си теј 
Об ра до вић, Лу ки јан Му шиц ки, Јо ван 
Сте ри ја По по вић, Си ма Ми лу ти но вић 
Са рај ли ја, Вук Сте фа но вић Ка ра џић, 
Бран ко Ра ди че вић, Ми лош Цр њан ски… 
На став ни ци су би ли рас по ре ђе но као 
пра ти о ци сва ке гру пе. 

 Ми лан ШИ ПО ВАЦ

У 
Исто риј ском му зе ју 
Ср би је, 18. фе бру а ра 
2015. го ди не, на кон 
увод не ре чи Ду ши-
це Бо јић, ди рек тор ке 

Исто риј ског му зе ја Ср би је, све ча-
но је отво ре на те мат ска из ло жба 
под на зи вом „Ср би ја у ср цу Че ха. 
Вла ди слав Ти тел бах (1847–1925) 
и ње го во вре ме”. Из ло жба је ре а-
ли зо ва на уз по др шку и по кро ви-
тељ ство Ми ни стар ства кул ту ре и 
ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, 
а отво рио ју је Ми лош Ко вић, до-
цент на Фи ло зоф ском фа кул те-
ту и пред сед ник Управ ног од бо-
ра Му зе ја. 

Ова те мат ска из ло жба пред ста вља 
до при нос обе ле жа ва њу де ве де сет 
го ди на од смр ти ве ли ког умет ни ка 
че шког по ре кла и, исто вре ме но, на-
ста вак је те жње Исто риј ског му зе ја 
Ср би је да упо зна је јав ност са де ло-
ви ма сво јих збир ки. По став ка, ко ју 
су чи ни ла ори ги нал на де ла из ли-
ков не збир ке Му зе ја, има ла је циљ 
да при бли жи лик и де ло Вла ди сла-
ва Ти тел ба ха, ко ји је оста вио не из-
бри сив траг у срп ској умет но сти 
кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка и да 
ука же на по тре бу да ње гов це ло ку-
пан опус у на ред ним го ди на ма до-
би је и мо но граф ски при каз. 

Вла ди слав Ти тел бах је умет ник 
ко ји је срп ском на ро ду оста вио ве-
ли ки број ски ца, цр те жа, гра фи ка, 
аква ре ла, сли ка, сце но гра фи ја и на-
цр та за по зо ри шне ко сти ме. Ње го ва 
де ла су че сто из ла га на на ра зним 
те мат ским из ло жба ма ко је су ор га-
ни зо ва ли број ни му зе ји. Уче ство вао 
је 1889. го ди не у Па ри зу на из ло жби 
по во дом сто те го ди шњи це Фран цу-
ске ре во лу ци је на ко јој је и на гра-
ђен сре бр ном ме да љом за свој рад 
под на зи вом „Кул тур но-исто риј ске 
сли ке срп ског на ро да”, ко ји је об у-
хва тио сто аква ре ла. 

Усле ди ла су, по том, и дру га ме-
ђу на род на при зна ња и на гра де 
(Мо сква, Лон дон итд.), што је ути-
ца ло да се још пре да ни је по све ти 
сли ка њу на род них мо ти ва. Лич но 
је об ја вио две све ске са мо ти ви ма 
срп ског ве за, ли ков не освр те на из-
ло жбе сво јих са вре ме ни ка, а оста-
вио је за пис и о свом про ми шља њу 
о умет но сти. 

Вла ди слав је на пу стио Че шку, зе-
мљу у ко јој је ро ђен, и за ме нио је 
Ср би јом. Про ме нио је ве ру, био у 
дру штву нај ви ђе ни јих срп ских ин-
те лек ту а ла ца и умет ни ка, ба вио 
се пе да го шким ра дом, пу то вао по 
свим срп ским кра је ви ма. Ме ђу пр-
ви ма се у Ср би ји ба вио ама тер ском 
фо то гра фи јом. По све тио је жи вот 
до ку мен то ва њу кул тур но-ет но-
граф ске гра ђе Ср би је, илу стра ци ји 
књи га, но ви на, из ра ди пр вих раз-
глед ни ца у Ср би ји. Уче ство вао је на 

ме ђу на род ним из ло жба ма ко је су 
афир ми са ле Кра ље ви ну Ср би ју и 
срп ски на род у све ту, ра дио за кра-
љев ску по ро ди цу, био на гра ђи ван, 
али, као што то че сто би ва, по сле 
смр ти – пао је у за бо рав. У но ви је 
вре ме при ре ђе на је са мо јед на из-
ло жба по све ће на ис кљу чи во ње го-
вим ра до ви ма. 

За жи во та Вла ди слав је ура дио 
ви ше од де вет хи ља да умет нич ких 
ра до ва, од ко јих је да нас са чу ва но 
око хи ља ду, бу ду ћи да је нај ве ћи 
број стра дао то ком Пр вог и Дру гог 
свет ског ра та. Ње го ви ра до ви се 
да нас свр ста ва ју у пр во ра зред не 
исто риј ске из во ре за са гле да ва ње 
и ту ма че ње срп ске на род не умет-
но сти с кра ја 19. и по чет ка 20. ве-
ка. Број ори ги нал них ра до ва ко ји се 
да нас чу ва ју у Исто риј ском му зе ју 
Ср би је ни је ве лик, али је сло же ног 
и ра зно вр сног умет нич ког из ра за 
и при ка зу је раз ли чи те умет нич-
ке тех ни ке и осли ка ва раз ли чи та 
умет ни ко ва ин те ре со ва ња. 

Спи сак де ла је ра зно лик и у те-
мат ском по гле ду и са сто ји се од 
пред ста ва срп ских пре де ла и пеј-
за жа, раз ли чи тих кул тур них ма ни-
фе ста ци ја, сли ка из сва ко днев ног 
жи во та, при ка за ар хи тек тон ских 
зда ња и сред њо ве ков них спо ме ни-
ка, ста рих за на та и на род них но-
шњи, као и ра до ва ко ји су га уве ли 
у сфе ру при ме ње не умет но сти: илу-
стра ци је за књи ге, окви ри за сли ке 
и фо то гра фи је, на цр ти за раз глед-
ни це, кал фен ска пи сма, али и по-

ве ље и ди пло ме, чи јим 
су се ди зај ни ра њем ба-
ви ли го то во сви Ти тел ба-
хо ви са вре ме ни ци (Па ја 
и Ми лан Јо ва но вић, Ђор-
ђе Кр стић, Урош Пре дић, 
Ђор ђе Ча ра пић и мно ги 
дру ги). Умет нич ко-исто-
риј ски ма те ри јал ко ји је 
био из ло жен ре зул тат је 
ви ше го ди шњег са ку пља-
ња, а по след њи Ти тел ба-
хов аква рел, ко ји је ушао 
у Ли ков ну збир ку Исто-
риј ског му зе ја Ср би је, 
на ба вљен је не по сред но 
пред из ло жбу. 

Бу ду ћи да је из ло жба 
кон ци пи ра на са иде јом 
да се у ре тро спек тив ној 
фор ми што пот пу ни је и 
све о бу хват ни је пред ста ве 
жи вот и де ло Вла ди сла ва 
Ти тел ба ха, по се ти о ци су 
има ли при ли ку да се, по-
ред основ не би о гра фи је с 
при ло гом о умет нич ком 
фор ми ра њу Вла ди сла ва 
Ти тел ба ха на те ри то ри ји 

Че шке, упо зна ју са раз ли чи тим сег-
мен ти ма ње го вог ра да, као и пла ни-
ра ним, али нео ства ре ним ра до ви ма 
из по след њих го ди на жи во та. 

Из ло жбу је при ре ди ла Ти ја на Јо-
ва но вић Че шка, му зеј ски са вет ник 
ку стос, док је ди зај нер по став ке би-
ла Иза бе ла Мар ти нов То мо вић, ку-
стос. 

Из ло жба је би ла отво ре на до 31. 
мар та 2015. го ди не. 

 Не над БЕ ЉИ НАЦ

ИЗ ЗБИРКЕ ИСТОРИЈСКОГ МУЗЕЈА СРБИЈЕ: 
ВЛАДИСЛАВ ТИТЕЛБАХ

Србија у срцу Чеха
Изложба „Србија у срцу Чеха. Владислав Тителбах 
(1847–1925) и његово време” представља допринос 
обележавању деведесет година од смрти великог 
уметника чешког порекла и, истовремено, наставак 
тежње Историјског музеја Србије да упознаје 
јавност са деловима својих збирки

Вла ди слав Ти тел бах, пор трет

Гру па у на род ним но шња ма, 
Бе о град, 1898.

Бо шко Су вај џић и Гор да на Ра до вић, в. д. ди рек то ра Гим на зи је, 
по здра вља ју уче сни ке „Књи жев не олим пи ја де“

пи ли су уче ни ци ча чан ских основ-
них и сред њих шко ла „Вук Ка ра џић”, 
„Др Дра ги ша Ми шо вић”, „Све ти ђа кон 
Ава кум” из Тр на ве, ча чан ске Гим на-
зи је, тру бач ки ор ке стар шко ле из Пра-
ња на и КУД „Бам би”. 

 Зо ри ца ЛЕ ШО ВИЋ СТА НО ЈЕ ВИЋ 

ЉУ БЉА НА

Де се ти 
Сре тењ ски са бор

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, одр жао је 14. и 15. фе бру а ра 
2015. го ди не у Љу бља ни и Ма ри бо ру 
Де се ти Сре тењ ски са бор. 

Пр вог да на Са бо ра, уз уче шће пред-
став ни ка Ву ко ве за ду жби не (Љу бо мир 
Ми лу ти но вић, Жи во рад Ан дре јић, 
Ро до љуб Ва со вић и проф. Вла ди мир 
Осол ник) и пред став ни ка Пр вог бе-
о град ског пе вач ког дру штва, под 
упра вом ди ри ген та Све тла не Ви лић, 
ре а ли зо ван је при го дан про грам под 

на зи вом Дан сре тењ ских све ча но сти. 
Пр во бе о град ско пе вач ко дру штво 
пред ста вља ли су про то је реј ста вро-
фор Пе тар Лу кић и про то ђа кон Ра до-
мир Пер че вић. 

Де ле га ци ју Ву ко ве за ду жби не са 
пред став ни ца ма Пр вог бе о град ског 
пе вач ког дру штва при мио је и гра до-
на чел ник Љу бља не, го спо дин Зо ран 
Јан ко вић, ко јег су оба ве сти ли о ра ду 
Огран ка Ву ко ве за ду жби не у Љу бља ни 
и ини ци ја ти ви о по ста вља њу 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. Го спо-
ди ну Јан ко ви ћу по кло ње на су и из да-
ња Ву ко ве за ду жби не: Да ни ца 2015. и 
Ков че жић за исто ри ју, је зик и оби ча је 
Ср ба сва три за ко на Ву ка Стеф. Ка ра-
џи ћа. Истог да на, у ве чер њим ча со ви-
ма, у цр кви Св. Ни ко ла ја у Љу бља ни 
одр жан је кул тур но-умет нич ки про-
грам, ко ме је при су ство ва ло ви ше од 
300 по се ти ла ца. На по чет ку про гра ма 
при сут не је, у име огран ка Ву ко ве за-
ду жби не у Љу бља ни, по здра вио њен 
пред сед ник, Жи во рад Ан дре јић. Про-

фе сор Вла ди мир Осол ник го во рио је 
на те му „Ko pi tar in Vuk – Spo mi ni na 
nji hov čas”. У про гра му је уче ство вао 
и Ме шо ви ти пе вач ки хор под упра-
вом ди ри ген та Све тла не Ви лић, ко ји 
је из вео де ла Ј. Ма рин ко ви ћа, П. Че-
сно ко ва, С. Мо крањ ца, К. Стан ко ви ћа 
и дру гих ком по зи то ра. На кра ју про-
гра ма при сут ни су из во ђа че по здра-

ви ли бур ним апла у зом. Про грам је 
тра јао је дан сат.

Дру гог да на Са бо ра, 15. фе бру а ра 
2015. го ди не, чла но ви Пр вог бе о град-
ског пе вач ког дру штва, као и дру ги 
уче сни ци у овој ма ни фе ста ци ји при-
су ство ва ли су Сре тењ ској ли тур ги ји 
у цр кви Св. Ћи ри ла и Ме то ди ја у Љу-
бља ни. У по сле по днев ним ча со ви ма 
уче сни ци Са бо ра су, код спо ме ни-
ка Да во ри ну Јен ку, из ве ли при го дан 
кул тур но-умет нич ком про гра му, у ко-
ме је уче ство ва ло и Дру штво „Ли па је 
зе ле на”.

У ве чер њим са ти ма истог да на у 
Ма ри бо ру је, у пра во слав ној цр кви 
Св. Ја не за Крст ни ка, одр жа но кул-
тур но ве че, у ко јем су уче ство ва ли 
пред став ни ци Ву ко ве за ду жби не, а 
ме шо ви ти хор Пр вог бе о град ског пе-
вач ког дру штва из вео је про грам Сре-
тењ ске ли тур ги је. Би ло је ви ше од 200 
по се ти ла ца ко ји су на кра ју про гра ма 
уче сни ке ма ни фе ста ци је по здра ви ли 
бур ним апла у зом.

 Љу бо мир МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ

ГРА ДИ ШКА

Пред ста вље на 
Да ни ца 2015. и Ву ков 

Ков че жић
У Кул тур ном цен тру у Гра ди шки, 25. 

апри ла одр жа на је тра ди ци о нал на, 
че тр на е ста по ре ду про мо ци ја Ву ко-
вог ка лен да ра Да ни ца 2015. Уз Да ни
цу је пред ста вљен и Ву ков Ков че жић, 
о ко ме је го во рио про фе сор Ми о драг 
Ма тиц ки, а управ ник Љу бо мир Ми лу-
ти но вић је пред ста вио и оста ла из да-
ња Ву ко ве за ду жби не. 

Про грам су као и увек при пре ми-
ли уче ни ци гра ди шке Гим на зи је, уз 
по моћ осно ва ца ко ји су пред ста ви ли 
тек сто ве из Да ни це за мла де. Про мо-
ци ја је одр жа на у скло пу тра ди ци нал-
ног про гра ма оп шти не по све ће ног 
го ди шњи ци осло бо ђе ња гра да, 24. 
апри ла. И овај пут су гра ди шки пре-
ну ме ран ти има ли ли је по ве че дру же-
ња са Ву ко вом Да ни цом. 

 Ве сна КРУ НИЋ

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, 
цр кве на оп шти на Ве ли ки По по вац и 
Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Ве ли-
ком По пов цу, под по кро ви тељ ством 
оп шти не Пе тро вац на Мла ви, рас пи-
сли су сед ми ме ђу на род ни пе снич ки 
кон курс Ћи ри ли ца огле да ло срп ске ду
ше, са те мом по е зи је Мај ка. Кон курс 
је био отво рен од 1. апри ла до 1. ма ја 
2015. го ди не.

За уче сни ке – по бед ни ке кон кур са 
од ре ђе не су три на гра де: Злат ни пе
чат у по ве љи ћи ри ли це, Сре бр ни пе
чат ћи ри ли це у по ве љи и Брон за ни 
пе чат ћи ри ли це у по ве љи. За три на-
гра ђе не пе сме, та ко ђе, обез бе ђе на је и 
по јед на умет нич ка сли ка ауто ра Бра-
ни чев ског окру га. 

Пе сме ко је за до во ља ва ју кри те ри-
јум кон кур са би ће штам па не у збор-
ни ку Ро до љу бље Ср би је. Про мо ци ја 
збор ни ка и до де ла при зна ња одр жа-
ће се на Ви дов дан, 28. ју на. 2015. 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

Књижевна олимпијада

Уче сни ци гра ди шке Гим на зи је

Пр во бе о град ско пе вач ко дру штво 
у цр кви Св. Ћи ри ла и Ме то ди ја у Љу бља ни



16МАЈ 
2015.

ОТВОРЕНА 
ВРАТА 

ВУКОВЕ 
ЗАДУЖБИНЕ

Об ја вљи ва њем тре ће књи ге из еди-
ци је Син те зе – Бач ка кроз ве ко ве – Ву-
ко ва за ду жби на оства ри ла је из у зе тан 
из да вач ки по ду хват: об ја ви ла је три 
књи ге о сло је ви ма кул ту ра Сре ма, Ба-
на та и Бач ке.

Књи га Срем кроз ве ко ве об ја вље-
на је 2007. го ди не, Ба нат кроз ве ко ве 
2010, а Бач ка кроз ве ко ве 2014. го ди не. 
Све три књи ге, као трок њиж је, мо гу се 
на ба ви ти у Ву ко вој за ду жби ни.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ву ко ва за ду жби на, Бе о град, Кра ља Ми ла на 2

Тел./факс: 011/2682-803; 011/2683-890
Те ку ћи ра чун: 205-8530-09

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

Н
о ви број ча со пи са 1804 
по већ уста ље ним 
стан дар ди ма до но си 
низ вред них чла на ка 
из обла сти тра ди ци о-

нал не кул ту ре. Као пре лом ни до га-
ђај на ци о нал не исто ри је, Пр ви срп-
ски уста нак с раз ло гом и да ље за-
о ку пља раз ли чи те сфе ре ду ха, што 
по ка зу је и ра зно вр сност пред мет но-
сти об у хва ће них при ло зи ма (исто-
ри ја, књи жев ност, фол клор, кул тур на 
де ша ва ња, на ци о нал ни ту ри зам).

Ру бри ку Све до чан ства чи ни низ 
тек сто ва кул тур но-исто риј ске те ма-
ти ке: Вла де та Ко ла ре вић из но си три 
пре да ња о до га ђа ји ма и лич но сти ма 
уста нич ког и по сту ста нич ког пе ри о да; 
Жар ко Та ли јан ба вио се ли ком и де-
лом Ђу ше Ву ли ће ви ћа, освр нув ши се 
на ак ту ел ну ко ме мо ра тив ну прак су; 
Или ја Јо ка но вић про ши ру је ге о кул-
тур ни про стор об у хва ћен ча со пи сом 
пи шу ћи о бра ћи Ку јун џи ја ма, но во-
па зар ским вој во да ма. Го ран Ле ва јац 
по све тио је свој чла нак за бо ра вље-
ном вој во ди Ра ки Ле вај цу, про бле ма-
ти зу ју ћи ујед но про цес се лек тив ног 
за бо ра вља ња и ње го ве узро ке. На про-
блем за не ма ри ва ња па жњу скре ће и 
Рад ми ла Ва си ље вић у два тек ста (о 
Ла за ру По по ви ћу и Јо ви ци Ми лу ти-
но ви ћу), а исто чи ни и Че до мир Сте-
ва но вић по во дом уста ни ка Ан дри је 
Јо ки ћа, тра же ћи узро ке за бо ра ва у 
по ли тич кој кли ми. Ра до мир Ј. По по-
вић осве тља ва те сне ве зе пред у зет ни-
штва и по ли ти ке у про це су ства ра ња 
мо дер не др жа ве кроз крах пр ве ста-
кла ре, сим бо ла по че та ка ин ду стри ја-
ли за ци је у Ср би ји.

Це ли на По во ди по све ће на је до га-
ђа ји ма чи ји се ју би ле ји обе ле жа ва ју 
у те ку ћој го ди ни – Не над Љу бин ко-
вић раз ма тра узро ке за не ма ре но-
сти Дру гог устан ка у на уч ној ми сли 
и еп ском ка но ну, а Дра ган Илић ука-
зу је на не до ре че на пи та ња Бит ке на 
Иван ков цу. 

Осве тље ња отва ра ју тек сто ви о зна-
ме ни тим про све ти тељ ским фи гу ра ма 
и њи хо вом ути ца ју на јав ни жи вот у 
Ср би ји – До си те ју (Љи ља на Чу брић) и 
Јо а ки му Ву ји ћу (Ми лан Сте па но вић). 
Та ма ра Јан ко вић ана ли зи ра ла је мо-
тив из да је у уста нич кој епи ци кроз 
при зму ви дов дан ске тра ди ци је, док 
је На та ли ја Јо ва но вић из ло жи ла за-
ни мљи во ту ма че ње гла ве Ка ра ђор ђа 
као тра гич ког ју на ка Ми лу ти но ви-
ће ве дра ме. Сле ди са др жа јан при лог 
Алек сан дра Пеј чи ћа о 
суд би ни књи жев ног ра да 
Дра го ми ра Бр за ка. Ми-
ли ца Ћу ко вић ука за ла је 
на при су ство иде ја о на-
ци о нал ном осло бо ђе њу у 
књи жев ној кри ти ци Зма-
ја и Во ји сла ва Или ћа.

Хро ни ку чи не члан ци из 
обла сти кул тур ног жи во та, 
те се у њој чи та о ци мо гу 
ин фор ми са ти о ово го ди-
шњој до бит ни ци на гра де 
Од зи ви Фи ли пу Ви шњи-
ћу, спо ме ни ку уста ни ци-
ма по диг ну том ви ше Ари ља (Бран ко 
Злат ко вић), спо ме ну на пе сни ка Мо-
ми ра Вој во ди ћа (Дра ган Ла ки ће вић), 
ма ни фе ста ци ји и на гра ди Ми ле Не-
дељ ко вић (Иван Злат ко вић) и де лат-
но сти За ду жбин ског дру штва Ми шар 
(Све тла на Љу бић). Са др жи на ча со пи са 

обо га ће на је из бо ром из ства ра ла штва 
Ду ша на Чо ло ви ћа, Зма ја, Хањ ри ха 
Мет цла и лир ском на род ном по е зи јом 
ко ју је у Жу пи са ку пио Ве ли бор Сим-
че вић. У по след њој ру бри ци пред ста-
вље на су но ви ја из да ња од из у зет ног 
зна ча ја за на ци о нал ну кул ту ру: збор-
ник Про ми шља ња тра ди ци је, Ми рис 
та мја на Жар ка Та ли ја на, Пр ви срп
ски уста нак Не на да Љу бин ко ви ћа и 
Мир ја не Дрн дар ски, по е зи ја Ду ша на 
Чо ло ви ћа (Ли шће вре ме на и Иза бра не 
пе сме), Про ште на мо ли тва Вла де те 
Ко ла ре ви ћа.

Ча со пис 1804 је мо дер на пу бли ка-
ци ја ко ју од ли ку је умно же ност пер-
спек ти ва, ин те ре со ва ње за ра зно род не 
аспек те на ци о нал не тра ди ци је и кул-
ту ре, ин фор ма тив ност, еду ка тив ност и 
ја сан и пи так стил пи са ња. Об ја вље ни 

при ло зи оди шу ен ту зи ја-
змом и ин те лек ту ал ном 
ра до зна ло шћу у тра га њу 
за сми слом Срп ске ре во-
лу ци је и ње них по сле ди-
ца да нас – под се ћа њем на 
ње не те ко ви не, ру ше њем 
ми сти фи ко ва них пред-
ста ва, из ве шта ва њем о 
кул тур ним де ша ва њи ма, 
про мо ви са њем ства ра-
ла штва ко јем је Уста нак 
по слу жио као им пулс и 
по себ но зна чај ним и у 
овом бро ју ис так ну тим ду-

хов ним на по ром да се не гу је кул ту ра 
се ћа ња, уме сто не ма ра и пре пу шта ња 
за бо ра ву, ка рак те ри стич них за са вре-
ме но ста ње на ци о нал не све сти. Ти ме 
ова пу бли ка ци ја пред ста вља не про це-
њив до при нос кул ту ри пам ће ња.

 Ма ри на МЛА ДЕ НО ВИЋ

Р
е 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 одр жан 
је од 15. до 17. ја ну а ра 

2015. го ди не, 56. пут по ре ду. Се ми-
нар је по ха ђа ло ви ше од 1.100 на-
став ни ка и про фе со ра из Ср би је. 

Као и ра ни јих го ди на, про фе со ри и 
на став ни ци мо гли су да пре под не, у 
пле ну му, слу ша ју пре да ва ња нај е ми-
нент ни јих струч ња ка из раз ли чи тих 
обла сти. У по сле по днев ним 
ча со ви ма уче сни ци се ми-
на ра су има ли при ли ку да, 
по из бо ру, уче ству ју у два-
де сет и три ра ди о ни це. 

Ши рок је био круг те ма 
о ко ји ма је раз го ва ра но на 
пле нар ним за се да њи ма, као 
што су: Из ме ђу сна и ја ве у 
„Ба шти сље зо ве бо је“ Бран
ка Ћо пи ћа, проф. др Љи ља-
на Ба јић; Са вре ме на пи та ња 
твор бе ре чи у срп ском је зи
ку, проф. др Бо жо Ћо рић; О 
Све том Са ви у на род ној књи
жев но сти, проф. др Бо шко 
Су вај џић; Срп ски ди ја лек ти 
да нас, ака де мик Сло бо дан 
Ре ме тић; Има нент на ме то
ди ка и про у ча ва ње књи жев
но сти, проф. др Алек сан дар 
Јо ва но вић; Ети мо ло ги ја у школ ској на
ста ви срп ског је зи ка: да ли је по треб на 
и ка ко је до зи ра ти, ака де мик Алек сан-
дар Ло ма; Да ни ло Киш – че му књи жев
ност да нас, проф. др Дра ган Бо шко вић; 
О Ву ко вом Срп ском рјеч ни ку у на ста ви, 
проф. др Рај на Дра ги ће вић; Пред мет на 
на ста ва и ме ђу пред мет не ком пе тен
ци је: кон ку рент ски или са рад нич ки од

нос, проф. др Дра ги ца Па вло вић; Да ли 
је Вук био са мо ук, Ми ло ван Ви те зо вић; 
Срп ски ро ман у 2014. го ди ни, проф. др 
Ми хај ло Пан тић...

У сек ци ја ма је, та ко ђе, раз го ва ра но 
о ни зу ак ту ел них и ин те ре сант них те-
ма, као што су: Оп шта ме ста у Са ви
ном жи ти ју Све тог Си ме о на, доц. др 
Зо ри ца Ви тић; Ха млет наш са го вор
ник, проф. др Зо ри ца Бе ча но вић Ни-
ко лић; На род не еп ске пе сме о Мар ку 
Кра ље ви ћу: ин тер ди сци пли на ран и 
ин те гра ти ван при ступ об ра де, маст. 

Алек сан дра Бје лић и Дра га на Цу кић; 
Срп ске при по вет ке и при че о ра ту у 
на ста ви, маст. Мла ден Ве ско вић; Кре
а тив но ту ма че ње пе снич ких ци клу
са и збир ки, др Ву ко са ва Жив ко вић и 
Ва лен ти на Вук ми ро вић Сте фа но вић; 
О не ким про бле ми ма кла си фи ка ци је 
гла со ва срп ског је зи ка, др Ана Ба тас; 
Је зич ке игре у на ста ви гра ма ти ке, 

доц. др Ве сна Лом пар, Би ља на Ан тић, 
Ма ри ја Мар ко вић и Са ша Чор бо ло ко-
вић; Фор му ла ци је пи та ња и „зач ко љи
це“ у те сто ви ма из срп ског је зи ка за 
основ ну шко лу, маст. Ка та ри на Бе го-
вић; Ме тод усва ја ња ак цен та ре чи у 
на ста ви, мр Алек сан дра Ан тић; Сли
ка све та сред њо ве ков ног чо ве ка у огле
да лу ста ро сло вен ског је зи ка, доц. др 
Сне жа на Вуч ко вић; При ме на Реч ни ка 
СА НУ у на ста ви срп ског је зи ка, маст. 
Сло бо дан Но вок мет и маст. Ма ри ја-
на Бог да но вић; Умет ник у до ба ре не

сан се: гле да ти (не) зна чи и 
ви де ти, доц. др Слав ко Пе-
та ко вић; Кад књи жев ност 
пе ва: му зи ка у на ста ви 
књи жев но сти основ них и 
сред њих шко ла, асист. маст. 
Ми на Ђу рић; Но ви обра зов
ни стан дар ди за крај оба ве
зног обра зо ва ња за пред мет 
Срп ски је зик, проф. др Зо на 
Мр каљ ... 

Пи сац, гост 56. Ре пу блич-
ког зим ског се ми на ра, био 
је књи жев ник Ра до ван Бе-
ли Мар ко вић, са ко јим је 
раз го вор во дио проф. др 
Ми хај ло Пан тић. 

Уче сни ци се ми на ра су 
има ли при ли ку да ви де 
и пред ста ву По кон ди ре на 
ти ква у из во ђе њу Сек ци је 

сцен ских умет но сти Фи ло ло шког фа-
кул те та у Бе о гра ду.

Та ко ђе, 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.

 Ми лан ШИ ПО ВАЦ

У ВУКОВОЈ ЗАДУЖБИНИ МОЖЕТЕ НАБАВИТИ 
СЛЕДЕЋА ИЗДАЊА

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

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

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

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

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

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

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

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: sne za na.bo jic @vu ko va-za du zbi na.rs

ТРОКЊИЖЈЕ

Слојеви култура Срема, 
Баната и Бачке

Ву ко ва за ду жби на од 1990. 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 2015. 
го ди ну. 

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

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

Трок њиж је: Срем кроз ве ко ве, 
Ба нат кроз ве ко ве, Бач ка кроз ве ко ве

Позив за награде Вукове 
задужбине у 2015. години

Допринос култури памћења
(1804, часопис Задужбинског друштва „Први српски устанак Орашац“. 
Година VIII, бр. 11, фебруар 2015. године)

ДРУШТВО ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

На 56. Републичком семинару за наставнике 
и професоре више од хиљаду просветара

Пле нар на сед ни ца 56. Ре пу блич ког се ми на ра


