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У Све ча ној са ли До ма 
Ву ко ве за ду жби не, 
24. фе бру а ра 2010, 
до де ље не су на гра де 
Ву ко ве за ду жби не за 
2009. го ди ну. На гра да 
за на у ку уру че на је 
ака де ми ку Пре дра гу 
Па ла ве стри за књи гу 
„Исто ри ја срп ске 
књи жев не кри ти ке 
1768–2007“, I–II (Ма ти ца 
срп ска, Н. Сад, 2008), 
а На гра да за умет ност 
при па ла је Сла во љу бу 
Га ли ћу Ђа ни ју 
за ко лек ци ју на ки та 
„Сно ви Хи лан да ра“. 
На гра де је уру чио 
и одр жао по здрав ни 
го вор др Ми о драг 
Ма тиц ки, пред сед ник 
Ву ко ве за ду жби не, 
а о 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 
и пред сед ник Од бо ра 
за на гра ду у на у ци, 
ака де мик Све то зар 
Ко ље вић, др Дра шко 
Ре ђеп, пред сед ник 
Од бо ра за на гра ду 
у умет но сти, и Са ша 
Ми ле нић, члан Од бо ра. 
Ла у ре а те и го сте 
по здра ви ла је и Сла ђа на 
Мла ђен, управ ни ца 
Ву ко ве за ду жби не, а у 
про гра му је уче ство вао 
и Дра ган Ву че лић, 
драм ски умет ник 

По здрав но 
сло во

По што ва ни и дра ги го сти,

О
ку пио нас је све ча ни 
чин уру чи ва ња на гра-
да Ву ко ве за ду жби не 
за на у ку и умет ност, 
два де се ти пут, чи ме 

ова уста но ва ис пи су је леп траг у 
тра ди ци ји на шег на ро да по след ње 
две де це ни је. Укуп но је че тр де сет 
ла у ре а та, јер се из ове две обла сти, 
за про те клу го ди ну, до де љу је са мо 
по јед на на гра да. То је раз лог што 
на гра де уру чу је мо у До му Ву ко ве 
за ду жби не, без об зи ра на то што он 
мо же би ти и пре те сан, што овај све-
ча ни чин, овом при ли ком, пра ти и 
ма ла, али ве о ма кре а тив на из ло жба 
ла у ре а та за де ло из обла сти умет-
но сти Сла во љу ба Га ли ћа Ђа ни ја – 
Сно ви Хи лан да ра, што би укуп но 
де ло Срп ска књи жев на кри ти ка у 25 
књи га и два то ма Исто ри је срп ске 
књи жев не кри ти ке, ко је пот пи су је 
ла у ре ат за де ло из обла сти на у ке 

ака де мик Пре драг Па ла ве стра као 
уред ник и аутор, за пре ми ло чи та ву 
ви три ну би бли о те ке. 

Као пред сед ник Ву ко ве за ду жби не 
же лим да за хва лим од бо ри ма Ву ко-
ве за ду жби не за на у ку и за умет ност, 
по себ но њи хо вим пред сед ни ци ма, 
про фе со ру Сло бо да ну Гру ба чи ћу, до-
пи сном чла ну СА НУ, и књи жев ни ку 
док то ру Дра шку Ре ђе пу на тру ду ко ји 
ула жу да ове две на гра де са чу ва ју сте-
че ни углед и до ђу у ру ке оних ко ји су 
оди ста обе ле жи ли зби ва ња у на у ци и 
умет но сти у про те клој го ди ни (...)

(Из вод из по здрав ног го во ра пред-
сед ни ка Ву ко ве за ду жби не)

 Др Ми о драг МА ТИЦ КИ

Злат на пе ра 
књи жев не 

кри ти ке 
(...) Ис под са га за бо ра ва Пре драг 

Па ла ве стра је из ву као злат на пе ра 
књи жев не кри ти ке, ве ли ка не ко ји су 
оста ли сте шње ни у окви ри ма сре ди не 
свог ма лог је зи ка. Ба ца ју ћи све тло и 
на по ја ве ко је, нео прав да но, сто је по 
стра ни, као зна ко ви по ред пу та, он у 
сва ком тре нут ку бе ле жи и „ве ли чи ну 
ма лих“, не са мо као кри ти чар срп ске 
кри тич ке ми сли, већ и као бра ни лац 
срп ске гра ђан ске кул ту ре ко ја се увек 
из но ва рас па да ла и па ра ла по мно-
гим ша во ви ма. 

Циљ овог де ла ни је, оту да, био са-
мо у то ме да од бра ни схва та ње о не-
ми нов но сти веч ног су ко ба из ме ђу 
мла дих и ста рих; ни ти да све до чи о 
про ме ни ме то да и на уч них кон цеп-
ци ја ко је су ре дов но ко ва не у зве зде, 
по ста ја ле оп ште ме сто, нај зад ме та за 
иро нич ни под смех. Ње го ва свр ха је у 
це ло ви том са гле да ва њу јед ног на сле-
ђа ко је се, сти ца јем ра зних окол но сти, 
на шло с оне стра не вре ме на и исто ри-
је. Реч је, при том, о два упо ред на то-
ка. Је дан да је низ пор тре та, ко ји ни су 
уско трач не мо но гра фи је, не го сту ди-
је ши ро ко отво ре не пре ма про сто ру 
и вре ме ну сво га де ло ва ња, док дру-
ги, па ра ле лан, гру пи ше по дат ке, уоп-
шта ва сли ку, чи ни је ева зив ном, во ди 
ка ши ре њу зна че ња.

Овај под виг оства рио је за хва љу ју-
ћи спо соб но сти да са гле да ди на мич ну 
при ро ду све га оно га што об је ди ња ва 
на зив књи жев на кри ти ка, чи ја тра ди-
ци ја је за пра во тра ди ци ја „ван ред них 

ста ња“, али и да про ник не у фе но мен 
раз ли чи тих об ли ка ту ма че ња, од ко-
јих су мно ги не спо ји ви с ње го вим ме-
ри ли ма. И ов де се „кри ти ка кри ти ке“ 
по ка зу је као игра тра га ња за оном 
тач ком у ко јој сми сао по при ма но си-

вост ве ћу од за да тог оп те ре ће ња зва-
нич ном исти ном. 

Да је ова кав при ступ био нео п хо дан; 
да је би ло ва жно од у пре ти се јед ном 
мен та ли те ту за ро бље ном та шти ном и 
ми то ви ма, анег дот ским ту ма че њем и 

зло пам ће њем; да је дра го це но што ће 
бу ду ћа на у ка има ти ова ко пре глед но 
де ло о че му убе дљи во го во ри оби ман 
ин декс на ње го вом кра ју – све је то по-
ка зао ње гов од јек. По ред ни за при ка-
за, по стра ни од ме диј ског ва тро ме та, 
у Ин сти ту ту за књи жев ност одр жан 
је скуп чи ја су са оп ште ња штам па на 
као по се бан збор ник. Ма ло је на уч-
них књи га ко је су у по след ње вре ме 
иза зва ле то ли ко ин те ре со ва ње, ко је су 
уз др ма ле, про тре сле јед ну зна чај ну, 
по след њих го ди на до ста умрт вље ну 
сфе ру кул ту ре. 

(Из вод из Ре чи пред сед ни ка Од бо-
ра за на у ку)

 Др Сло бо дан ГРУ БА ЧИЋ,
 дописни члан САНУ

Мо ну мен тал на 
сту ди ја

Исто ри ја срп ске књи жев не кри ти
ке 1768–2007 Пре дра га Па ла ве стре об-
ја вље на је у Ма ти ци срп ској као плод 
ње не два де се то го ди шње са рад ње са 
Ин сти ту том за књи жев ност и умет-
ност. У тој мо ну мен тал ној сту ди ји 
Па ла ве стра ука зу је да је „по јам кри-
ти ке у срп ској књи жев но сти био че сто 
из ло жен ко ре ни тим про ме на ма”. Од-
ре ђу ју ћи ча со пис За ха ри ја Ор фе ли на 
Сла ве носерб скиј ма га зин из 1768. као 
по ла зну тач ку у том раз во ју, Па ла ве-
стра ис ти че да је Ор фе ли но ва про све-
ти тељ ска на ме ра би ла да ин фор ми ше 
и ту ма чи сми сао но вих уче них књи га, 
„не же ле ћи да усту па стра ни це сво га 
’Ма га зи на’ ни ка квим јав ним спо ро-
ви ма”. У слич ном сми слу је и До си теј 
ис ти цао да сва ко ко пи ше о књи га ма 
тре ба да го во ри „о оно ме што је бо го у-
год но и на пол зу чи та во га (...) на ро да”. 
Али већ с Ву ком Ка ра џи ћем кри ти-
ка се ви ше не за у ста вља „на оп штим 
пи та њи ма књи жев но сти” не го ста вља 
у круп ни план „кон крет но књи жев но 
де ло”, та ко да већ Вук вр ши „кри ти
ку тек ста, ко ји ни ка да ни је одва јао 
од кон тек ста”, да ју ћи „пра ве оце не, 
не у ви је не, че сто гру бе и не уч ти ве”. У 
ана лог ном по ле мич ком кон тек сту пе-
де се тих и ше зде се тих го ди на 19. ве ка 
на зи ре се у за мет ку „бу ду ћа по де ла 
на ауто ном ну и ан га жо ва ну књи жев-
ну и умет нич ку свест – по де ла ко ју 
ће уско ро за тим Све то зар Мар ко вић 
и ње го ви про тив ни ци учи ни ти суд-
бин ском уну тра шњом од ли ком чи та-
ве мо дер не срп ске кул ту ре”.
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До бит ни ци на гра да 
Ву ко ве за ду жби не (1990–2009)

НА ГРА ДА ЗА НА У КУ: 

1990. Ми ле Не дељ ко вић, Го ди шњи оби ча ји у Ср ба 
1991.  Ми ро слав Пан тић, Књи жев ност на тлу Цр не Го ре 

и Бо ке Ко тор ске од XVI до XVI II ве ка
1992. Жи ван Ми ли са вац, Исто ри ја Ма ти це срп ске
1993. Ра дош Љу шић, Вожд Ка ра ђор ђе I
1994. Мом чи ло Спре мић, Де спот Ђор ђе Бран ко вић и ње го во до ба
1995. Дра ги ша Жив ко вић, Европ ски окви ри срп ске књи жев но сти
1996.  Ва си ли је Кре стић, Гра ђа о Ср би ма у Хр ват ској 

и Сла во ни ји (1848–1914)
1997.  Ми лош Бла го је вић, Др жав на упра ва у срп ским 

сред њо ве ков ним др жа ва ма
1998. Во ји слав Ко раћ, Ма ри ца Шу пут, Ар хи тек ту ра ви зан тиј ског све та 
1999. Да ни ца Пе тро вић, Хи лан дар ски кти то ри у пра во слав ном по ја њу 
2000. Ра ди вој Ра дић, Страх у по зној Ви зан ти ји 1180–1543.
2001. Дин ко Да ви дов, Сен тан дреј ска Са бор на цр ква
2002. Алек сан дар Ло ма, Пра ко со во
2003. Иван Клајн, Твор ба ре чи у са вре ме ном срп ском је зи ку I 
2004. Во ји слав С. Јо ва но вић са ко а у то ри ма, Но во бр до
2005. Ко ста Ни ко лић, Ге не рал Дра го љуб Ми ха и ло вић (1893–1946)
2006. Би ља на Јо ва но вић-Стип че вић, Бе о град ски па ри меј ник
2007. Бо шко Су вај џић, Ила ри он Ру ва рац и на род на књи жев ност
2008. Мир ја на Де те лић, Еп ски гра до ви
2009.  Пре драг Па ла ве стра, Исто ри ја срп ске књи жев не 

кри ти ке 1768–2007. 

НА ГРА ДА ЗА УМеТ НОСТ: 

1990. Мла ден Ле ско вац, Са бра на де ла Ла зе Ко сти ћа
1991. Ви да Ог ње но вић, Је ли би ло кне же ве ве че ре (дра ма и ре жи ја)
1992. Но ви ца Пет ко вић, Са бра на де ла Мом чи ла На ста си је ви ћа
1993. Све ти слав Бо жић, Ли тур ги ја Св. Јо ва на Зла то у стог 
1994. Дра го слав Ми ха и ло вић, Го ри Мо ра ва
1995. Бран ко В. Ра ди че вић, Су је ве ри це и дру ге ре чи III 
1996. Бо сиљ ка По по вић-Ки ће вац, Ре тро спек тив на из ло жба
1997. Ма ти ја Бећ ко вић, Хле ба и Је зи ка
1998. Ми о драг Јо ва но вић, из ло жба и ка та лог „Урош Пре дић“
1999. Гој ко Су бо тић, збор ник Ма на стир Хи лан дар
2000. Ми ро Вук са но вић, Се мољ го ра
2001. Ол га Је врић, Из ло жба скулп ту ра 
2002.  Бо жи дар Пе тро вић, из ло жба Ста ре срп ске ку ће 

као гра ди тељ ски под сти цај 
2003. Рај ко Пе тров Но го, Не дре ма но око 
2004. Ду шан Ота ше вић, Ре тро спек тив на из ло жба 1965–2003. 
2005. Иван Јев тић, Кон церт за кла ри нет, кла вир и ор ке стар
2006.  Иви ца Мла ђе но вић, Осми бе о град ски три је на ле 

свет ске ар хи тек ту ре 
2007. Ми ро љуб То до ро вић, Пла ви ве тар
2008. Дра го мир Брај ко вић, Мо је се зна
2009. Сла во љуб Га лић Ђа ни, ко лек ци ја на ки та Сно ви Хи лан да ра

 При ре дио С. ВЕ ЈИ НО ВИЋ

ЈУ БИ ЛАР НО, ДВА ДЕ СЕ ТИ ПУТ

До де ље не на гра де Ву ко ве за ду жби не

Лауреат академик Предраг Палавестра говори захвално слово
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Лист Ву ко ве за ду жби не. Го ди на XXII – број 89, март 2010. Ре дак ци ја: Бе о град, Кра ља Ми ла на 2. Те ле фо ни: 2682-803, 2683-890, факс 2685-752. УРе ЂИ ВАЧ КИ ОД БОР: Слав ко Ве ји но вић (се кре тар), Ми лој ко П. Ђо ко
вић, Бран ко Злат ко вић (глав ни и од го вор ни уред ник), Бран ко Јо ва но вић, Ми ло рад Јо ва но вић, Ве ра Ми лан ко вић, Ме ли та Ми лин, Ми лош Не ма њић, Ра до мир Ј. По по вић, Бу ди мир По то чан, Сре то Та на сић. Ли ков но-
гра фич ки уред ник Или ја Ми ло ше вић. Фо то гра фи ја То ми слав Гру ји чић Ра ва њац. Лек тор и ко рек тор Ру жа Ми ло је вић. Ра чу нар ска об ра да Сне жа на Бо јић. Ло го тип Не бој ша Ми трић. Ти по граф ско пи смо: Ada mant. 
Лист се об ја вљу је три пу та го ди шње: у мар ту, сеп тем бру и де цем бру. Го ди шња прет пла та са по шта ри ном из но си 300 ди на ра. Жи ро-ра чун За ду жби не: 205-8530-09. Ти раж: 2.000 примеракa. Овај број је штам пан 31. 
мар та 2010. го ди не. Штам па: По ли ти ка Штам па ри ја д.о.о. Web si te: www.vu ko va-za du zbi na.rs E-mail: sladjana.mladjen@vukova-zaduzbina.rs; slavko.vejinovic@vukova-zaduzbina.rs; snezana.bojic@vukova-zaduzbina.rs

Про грам ски са вет 
Ву ко вих са бо ра

У уто рак 9. мар та 2010. у Ву ко вој 
за ду жби ни је одр жан ре дов ни са-
ста нак Про грам ског са ве та Ву ко вих 
са бо ра. На са стан ку је би ло ре чи о 
пред ло гу за осни ва ње Му зе ја је зи-
ка и пи сма у Тр ши ћу.

Иде ја је на и шла на одо бра ва ње 
и по др шку, с тим што је во ђе на ди-
ску си ја о то ме да ли да се но ва ин-
сти ту ци ја зо ве му зеј или да се на ђе 
при год ни је име сход но са др жа ју. 
Дон ка Шпи чек је пред ло жи ла на-
зив: Ку ћа срп ског је зи ка и пи сма у 
Тр ши ћу.

Раз го ва ра но је о пред ло зи ма про-
гра ма за 39. Ђач ки Ву ков са бор и 76. 
Ву ков са бор. Мно ги са др жа ји Ђач ког 
Ву ко вог са бо ра про те ћи ће у зна ку 
при пре ма за 40. ју би лар ни Ђач ки 
Ву ков са бор 2011. го ди не. По твр ђе но 
је го сто ва ње де це с ју га Ср би је, као и 
уче шће под млат ка Огран ка Ву ко ве 
за ду жби не из Гра ди шке ко ји ће свој 
про грам, по све ћен Да ни ци за мла
де, из ве сти у не де љу 23. ма ја 2010. 
на ма лој отво ре ној сце ни код Ву ко-
ве ку ће. Пред ло же но је да 76. Ву ков 
са бор у сеп тем бру 2010. бу де у зна-
ку ју би ле ја Ме ше Се ли мо ви ћа, Ла зе 
Ко сти ћа, Го ди не књи ге и је зи ка и 20 
го ди на на гра де Ву ко ве за ду жби не.

 Д. ЂЕ ДО ВИЋ

До де ље на на гра да 
Де јан Ме да ко вић 

Жи ри за до де лу књи жев не на гра-
де Де јан Ме да ко вић, у са ста ву: Дра-
шко Ре ђеп (пред сед ник), Ра до ван 
По по вић и Јо ван Ћи ри лов, на са стан-
ку одр жа ном у Све ча ној са ли До ма 
Ву ко ве за ду жби не 18. но вем бра 2009, 
јед но гла сно је од лу чио да се на гра-
да Де јан Ме да ко вић за 2009. до де ли 
ака де ми ку Ми о дра гу Б. Про ти ћу, за 
књи гу Но је ва бар ка III, у из да њу Срп-
ске књи жев не за дру ге (2009). 

У ужем из бо ру је би ла и књи га 
Ста ни сла ва Жив ко ви ћа, Жи вот сли
ка, и то ње но тре ће до пу ње но из да-
ње, ко је је об ја вио Ин тер принт из 
Бе о гра да (2009).  

У обра зло же њу од лу ке жи ри ја 
ис так ну то је да ме мо а ри Ми о дра-
га Про ти ћа зна чај но от кри ва ју ге о-
граф ски и ду хов ни ам би јент ње го ве 
култ не ини ци ја ти ве да афир ми ше и 
са ви со ким кри те ри ју ми ма опи ше 
на шу умет ност у 20. ве ку. Ње го ва ре-
че ни ца, ко јом је обо га тио бе о град-
ски стил, и да нас на дах ну то до ка зу је 
и све до чи да нас је, по след њих по ла 
сто ле ћа, учи ла да гле да мо сли ку, да 
про ми шља мо, да дру га чи је пам ти-
мо. По себ но је ис так ну то да је под-
виг ове Про ти ће ве књи ге мер љив са 
ис тра жи ва њи ма Дра го сла ва Сре јо-
ви ћа и Де ја на Ме да ко ви ћа. 

Књи жев ну на гра ду Де јан Ме да
ко вић уста но ви ла је ИК Про ме теј 
за нај бо љи ме мо ар ски спис на срп-
ском је зи ку, об ја вљен у књи зи или 
у пе ри о ди ци. На гра да се са сто ји од 
злат ни ка, за тим све ча но об ли ко ва-
не ди пло ме (рад Ла сла Ка пи та ња), 
као и јед не мо но гра фи је Де ја на Ме-
да ко ви ћа, у из да њу Про ме те ја. Пр ва 
на гра да до де ље на је и уру че на 9. ја-
ну а ра 2009, са да по чив шем књи жев-
ни ку, Мо ми Ка по ру (1937– 2010), за 
ауто би о граф ски спис Ис по ве сти. 

Сед ни ца 
Управ ног од бо ра 

То ком Два на е сте сед ни це Управ-
ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не, одр-
жа не 28. де цем бра 2009, усво јен је 
Фи нан сиј ски план за 2010. го ди ну, 
као и из ме не и до пу не Пра вил ни ка 
о ра ду Ву ко ве за ду жби не. Оце ње но 
је да пред ло же ни Фи нан сиј ски план 
ре ал но осли ка ва еко ном ско ста ње 
Ву ко ве за ду жби не и ис так ну то да ће 
и ова го ди на би ти, у ве ли кој ме ри, 
усло вље на оп штим еко ном ским ста-
њем у зе мљи. Због то га је нео п ход-
но, ре че но је у рас пра ви, још ви ше 
ра ди ти на оства ри ва њу што ра ци-
о нал ни јег утро шка фи нан сиј ских 
сред ста ва и, исто вре ме но, на сто ја ти 
да се одр жи ни во и ква ли тет по сто-
је ћих про гра ма. Ве о ма је ва жно да 

се, у скла ду са ре ал ним еко ном ским 
мо гућ но сти ма За ду жби не, по кре ћу 
ини ци ја ти ве и за но ве про грам ске 
ак тив но сти и са др жа је. У том сми слу 
Управ ни од бор је утвр дио кон крет не 
за дат ке и оба ве зе. Та ко ђе, Управ ни 
од бор је до нео и ви ше од лу ка из сво-
је над ле жно сти.    

 С. ВЕ ЈИ НО ВИЋ

Сти пен ди је нај бо љим 
сту ден ти ма 

Фонд Ми ха и ло Пу пин Срп ске на-
род не од бра не (СНО), на ше нај ста-
ри је ор га ни за ци је из САД, по чев од 
2003. го ди не до де љу је сти пен ди је 
нај бо љим срп ским сту ден ти ма. Ове 
го ди не Фонд је до де лио 20 сти пен-
ди ја, у из но су од по 500 до ла ра, ко је 
су до бит ни ци ма све ча но уру че не 27. 
ја ну а ра 2010. го ди не у Ми ни стар ству 
за ди ја спо ру Ре пу бли ке Ср би је. 

Да ро ви 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: 
Осто ја Бал кан ски, Бо го љуб Стан ко-
вић, Свен ка Са вић, Дра го слав Де вић, 
Ду шан Ђо ко вић, Удру же ње Ср ба из 
Хр ват ске у Бе о гра ду и Ми о драг Ћу-
пић из Под го ри це.

Чи го ја штам па у Бе о гра ду да ро-
ва ла је Ву ко вој за ду жби ни сто ти ну и 
пе де сет при ме ра ка књи ге Из „Цве ћа 
зла“ Шар ла Бо дле ра у пре во ду Ле о-
на Ко је на.

Дра ган Стој ков, ака дем ски сли-
кар из Сом бо ра, да ро вао је пор трет 
у уљу ака де ми ка Де ја на Ме да ко ви ћа 
и омо гу ћио ура мљи ва ње и за шти ту 
ре пли ке Ка ра ђор ђе ве штап ске за ста-
ве из Пр вог срп ског устан ка. 

Пор трет Ву ка Ка ра џи ћа да ро вао је 
ака де мик Ни ко ла – Ко ка Јан ко вић, 
ва јар, аутор идеј ног ре ше ња, а сред-
ства за од ли ва ње обез бе дио је Рај ко 
Ду кић из Ми ли ћа (Бо сна и Хер це го-
ви на). Пор трет је из ра ђен у Умет нич-
кој ра ди о ни ци Ку зман у Сме де ре ву. 

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

За ду жби на ри 
Ву ко ве за ду жби не (85) 

Бе О ГРАД
Љу би ца, ро ђе на Ма рић и Дра

ги ша Јо ко вић, ве ли ки до бро тво ри, 
у спо мен сво је на не Аг ни је и де де 
Ар се Ђор ђе ви ћа, ме са ра из Мла де-
нов ца. 

Ма ри ја Пе тро вић, се ћа ње на 9. 
но вем бар.

УЖИ Це
Ду шан ка Бје ли ца, ве ли ки до бро-

твор, у спо мен сво је на не Аг ни је 
и де де Ар се Ђор ђе ви ћа, ме са ра из 
Мла де нов ца, у чи јој су се ку ћи ро-
ди ле њи хо ве уну ке Ду шан ка, Је ле-
на и Љу би ца, ћер ке Ол ге и Ра до ми ра 
Ма ри ћа, учи те ља. 

 С. БО ЈИЋ

К
ра јем про те кле го ди не рас ту жи ла нас 
је из не над на смрт дра гог нам чо ве ка 
и пе сни ка, ка ко му и са мо име ка зу је, 
Дра го ми ра Брај ко ви ћа. На мах по сле 
про мо ци је сво је књи ге Пе смо твор ци 

пе смо твор цу, срп ски пе сни ци До си те ју (За ду жби-
на „До си теј Об ра до вић“, Бе о град, 2009) у те ми швар-
ској Гим на зи ји „До си теј Об ра до вић“, Брај ко ви ћу је 
по зли ло и на кон дво днев не бор бе за жи вот, пре ми-
нуо је у Бе о гра ду 29. но вем бра 2009. го ди не.  

Ро ђен је 1947. го ди не у се лу Пи са на Је ла, код Би-
је лог По ља у Цр ној Го ри. Сту ди је је за вр шио на 
Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Ба вио се но ви-
нар ством и био је ду го го ди шњи уред ник за кул ту ру 
Дру гог про гра ма Ра дио Бе о гра да. Об ја вио је два де-
се ти ну пе снич ких књи га, ме ђу ко ји ма се из два ја 
збир ка Кр ва ва свад ба у Бр за ви (1976) ко ја је до жи-
ве ла чак је да на ест из да ња. Пи сао је и при ре ђи вао 
ан то ло ги је пе са ма за де цу, а као жан ров ски ра зно-
вр стан пи сац, аутор је и про зних па ро ди ја, пу то пи-
са, мо но дра ма, књи жев них огле да и те ле ви зиј ских 
сце на ри ја. Са ста вио је и ви ше те мат ски осо би тих 
пе снич ких ан то ло ги ја. По след њих го ди на жи во та 
уре ђи вао је ра диј ску ру бри ку Ан то ло ги ја пе сни ка 
и при пре мио исто и ме ну књи гу. Брај ко вић је при ре-
дио и на пи сао по го во ре за иза бра не пе сме број них 
ве ли ка на срп ске по е зи је.

Мно ге су ње го ве књи ге на гра ђе не на шим нај зна-
чај ни јим књи жев ним при зна њи ма. Из ме ђу оста лих, 
за књи гу Мо је се зна, ка зи ва ња из Пи са не Је ле (Бе-
о град ска књи га, 2007), Брај ко вић је до био На гра ду 
Ву ко ве за ду жби не у умет но сти за 2008. го ди ну. За 
укуп но ви ше де це ниј ско ства ра ла штво за слу жио је 
на гра де Фи лип Ви шњић, In stel, Ву ко ва на гра да, Пе
чат ва ро ши срем ско кар ло вач ке, Pa das Amo e nus, 
Злат ни бе о чуг, Од зи ви Фи ли пу Ви шњи ћу.

Брај ко ви ће ва смрт је од јек ну ла ме ђу књи жев ним 
и кул тур ним све том, а мно жи на ме ди ја је та да по но-
во огла си ла и штам па ла мно ге ње го ве сти хо ве, што 
је, опет, по све до чи ло исти ну о веч ном ства ра лач ком 
при су ству пе сни ка. 

 Бран ко ЗЛАТ КО ВИЋ

Ни ко ла – Ко ка Јан ко вић: 
портрет Вука Караџића

У СПО МЕН

Дра го мир 
Брај ко вић

(1947–2009)

С
еп тем бра 2009. го ди-
не, срп ска кул тур на 
и на уч на јав ност 
оста ла је без још 
јед ног свог вред ног 

пре га о ца. Умро је ар хи тек та др 
До бро слав – Бој ко Ст. Па вло вић, 
лич ност зна на мно гим по сле ни-
ци ма кул ту ре, по себ но они ма 
ко ји се ба ве за шти том не по крет-
них кул тур них до ба ра.

Син срп ског ди пло ма те из углед-
не бе о град ске по ро ди це, ди пло ми-
рао је ар хи тек ту ру 1941. го ди не, да 
би већ 1944. по стао му зеј ско-кон-
зер ва тор ски струч њак а овла шће-
ни про јек тант 1951. го ди не. Зва ње 
док то ра ар хи тек ту ре сте као је 1961. 
Нај ве ћим де лом сво је про фе си о-
нал не де лат но сти био је усме рен 
на про у ча ва ње и не по сред ну за-
шти ту мно гих спо ме ни ка кул ту ре 
у на шој зе мљи.

У свој ству са вет ни ка-кон зер-
ва то ра и ре дов ног про фе со ра 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду (Ту ри-
змо ло шке на у ке) са ра ђи вао је са 
број ним од го ва ра ју ћим ин сти ту-
ци ја ма у зе мљи и ино стран ству 
као што су Удру же ње ар хи те ка та 
и кон зер ва то ра у Бе о гра ду, UNE-
SCO-ICO MOS у Па ри зу, Ин сти тут за 

на род ну ар хи тек ту ру на Бал ка ну 
у Ве ри ји (Грч ка) и дру ге. У окви-
ри ма са рад ње са овим углед ним 
уста но ва ма оста ће упам ће на ње-
го ва мно га пре да ва ња из стру ке, 
као и број ни об ја вље ни ра до ви – 
Цр кве брв на ре у Ср би ји (Бе о град, 
1962, 1994), Спо ме ни ци кул ту ре 

у Ју го сла ви ји (Бе о град, 1975), На
род но гра ди тељ ство на Бал ка ну 
(Бе о град, 1987), Yougo sla vie, Ar chi
tec tu re tra di ton nel les des Bal kans, 
(Ати на, 1990) и мно га дру га. Др 
Па вло вић се ба вио и про јек то ва-
њем цр кве них и дру гих зда ња и 
спо ме ни ка. Та ко ђе, уче ство вао је 
у ства ра њу не ко ли ко до ку мен тар-
них фил мо ва и из ло жби из стру-
ке. Био је но си лац ор де на Све тог 
Са ве I сте пе на.

Жи ве ћи ви ше од осам де сет го-
ди на у ку ћи сво јих пре да ка у 
Го спо дар Је вре мо вој ули ци и пра-
те ћи и бе ле же ћи њен сва ко днев ни 
жи вот, др Бој ко Па вло вић је, 2003. 
го ди не, об ја вио књи гу јед но став-
ног на сло ва, али бо га тог са др жа ја 
– Го спо дар Је вре мо ва ули ца. У овој 
ули ци, као јед но од нај зна чај ни-
јих зда ња је и згра да не ка да шње 
Ве ли ке шко ле, да нас Му зе ја Ву ка 
и До си те ја, чи јом је са на ци јом др 
Па вло вић ру ко во дио при ли ком 
пр ве ре кон струк ци је 1948. го ди не. 
Сто га, не ка пот пи сни ку ових ре до-
ва бу де до зво ље но да и овом, по-
след њом при ли ком, ис ка же сво ју 
нај то пли ју за хвал ност др Па вло-
ви ћу за сва ки до бро на мер ни са вет 
и ука за ну по моћ.

 Љи ља на ЧУ БРИЋ

ЗА СЕ ЋА ЊЕ

До бро слав – Бој ко 
Ст. Па вло вић

(1916–2009)



3 МАРТ 
2010.

< 1. страна
Та ко је, ре ци мо Ла за Ко стић у по ле ми-
ци са Све то за ром Мар ко ви ћем ис ти-
цао раз ли ку из ме ђу ствар ног жи во та 
и пе снич ког за но са у ко ме до ла зи до 
„хар мо нич ног скла да ства ра лач ке ма-
ште и објек тив не исти не”, као што је и 
Љу бо мир Не дић, пр ви срп ски мо дер-
ни кри ти чар, „за сту пао на че ла ства ра-
лач ког ин ди ви ду а ли зма и зах те вао да 
кри ти ка про ник не у есте тич ко-пси хо-
ло шку вред ност де ла ка ко би мо гла 
схва ти ти ’чо ве ка ко ји се у њој огле-
да и чи ју сли ку тре ба из ње из ве сти’”. 
Та при ча се за тим раз гра на ла у ви ше 
пра ва ца; док је, ре ци мо, Бог дан По по-
вић ис ти цао да су „естет ска вред ност 
и естет ска функ ци ја умет нич ког де ла 
ње го ве глав не и нај ва жни је од ли ке”, 
Скер лић, је, као „књи жев ни иде о лог, 
бо рац и на ци о нал ни во ђа”, сма трао да 
„књи жев ност на мо рал ном пла ну мо-
же има ти пре по ро ди тељ ску уло гу”. 

На ста вак књи жев но кри тич ких по-
ле ми ка Па ла ве стра пра ти за тим у 
Пан ду ро ви ће вом оспо ра ва њу Бог да-
на По по ви ћа и Јо ва на Скер ли ћа, као 
и у ње го вом су ко бу са Све ти сла вом 
Сте фа но ви ћем, ко ји је, ка ко ис ти че 
Па ла ве стра, „при па дао пр вом пред-
рат ном та ла су срп ских мо дер ни ста и 
у пу ном сми слу те ре чи био ’пре те ча 
мо дер ни зма’” (...) 

Књи жев на су че ља ва ња тог до ба 
уокви ре на су и ука зи ва њем на мно-
га дру га име на ко ја су да ла зна чај на 
обе леж ја срп ској кул ту ри и кри ти ци 
тог вре ме на – од С. Јо ва но ви ћа, В. Ћо-
ро ви ћа, Ј. Цви ји ћа, А. Бе ли ћа, В. Пе-
тро ви ћа, мла до бо са на ца и дру гих. У 
тим раз ма тра њи ма по себ на и по дроб-
на па жња по све ће на је кри ти ци Иси-
до ре Се ку лић и Бран ка Ла за ре ви ћа.

У зна ку све оштри јег иде о ло шког 
и лич ног су ко бља ва ња – као ру кав-
ца ши ре срп ске, и не са мо срп ске 
исто риј ске при че – при ка зан је у Па-
ла ве стри ној сту ди ји пе ри од срп ске 
књи жев не кри ти ке из ме ђу два ра та, 
као и по сле Дру гог свет ског ра та. Пр-
ви па ра докс те па но ра ме су ко бља-
ва ња про ис ти че мо жда оту да што у 
тој бит ки „ста рих” и „но вих”, „но ви” 
до би ја ју ле ви чар ска обе леж ја по сле 
Пр вог свет ског ра та, да би се уочи 
Дру гог свет ског ра та на шли на уда-
ру сво јих пар тиј ских вр хо ва у су ко бу 
на књи жев ној ле ви ци. Не по сред но 
по сле Дру гог свет ског ра та ти и срод-
ни по гле ди и да ље су про гла ша ва ни 
по ли тич ки „не по доб ним” са ста но ви-
шта со ци ја ли стич ког ре а ли зма, али 
уско ро, де ли мич но за хва љу ју ћи су ко-
бу са Ин фор мби ро ом, а де ли мич но и 
не ким обе леж ји ма зна чај них но вих 
ства ра ла ца као што су Вас ко По па и 
Ми о драг Па вло вић, као и мно ги дру-
ги, мо дер ни сти су по ста ли ипак по-
ли тич ки „ко рект ни” у очи ма вла сти и 
у јав ном жи во ту. У при ка зи ва њу тих 
су ко ба и иде о ло шких ка лам бу ра Па-
ла ве стри на реч до би ја та ко ђе знат-
но оштри ја обе леж ја, као, на при мер, 
кад го во ри о Ра до ва ну Зо го ви ћу, ко ји 
је „гла сом јав ног ту жи о ца гр мео про-
тив бур жо а ске умет но сти”, или о Ми-
ло ва ну Ђи ла су као ко ман ди ру „че те 
по слу шни ка и пар тиј ских ја ни ча ра”, 
ко ји се „огла ша вао (...) у нај те жим го-
ди на ма кр ва вих идеј них чист ки и ис-
ку ше ња”, још од су ко ба на књи жев ној 
ле ви ци уочи Дру гог свет ског ра та.

Нај зад, Па ла ве стра ука зу је и на 
во де ћа име на срп ске уни вер зи тет-
ске кри ти ке, као што је, ре ци мо, Ми-
лан Ка ша нин ко ји да је сли ку кул ту ре 
„срп ског сред њег ве ка (...) це ло ви то, 
јер он књи жев ност ви ди у скло пу са 
чи та вим исто риј ским, ду хов ним и 
кул тур ним кон тек стом сред њо ве ков-
не ви зан тиј ско-срп ске кул ту ре”. А ту 
је за тим, по ред мно гих дру гих и Ми-
ло рад Па вић ко ји је то ли ко до при нео 
на шем упо зна ва њу са срп ском књи-
жев но шћу 17. и 18. ве ка сво јим ши ро-
ким са гле да ва њем „раз ли чи тих де ла 
и кул тур них ути ца ја, чи ја су деј ства 
и уза јам не по ве за но сти ду го би ле из-
ван ин те ре со ва ња кла сич не књи жев-
не исто ри о гра фи је“ (...) 

(Из вод из го во ра)
 Ака де мик Све то зар КО ЉЕ ВИЋ 

Са мо је тај на 
не при ко сно ве на

Из ве сно је да би и са вре ме ни, прет-
по ста вље ни, со фи сти ци ра ни ал хе-
ми чар био са свим бес по мо ћан пред 
из дво је ном, на о чи том и не у по ре ди вом 
ни ском злат них от кри ћа Сла во љу ба 
Га ли ћа Ђа ни ја. Ов де јед но став но ни-
је мо гу ће ни на ко ји на чин об но ви ти, 
опо на ша ти, ре про ду ко ва ти, то ће ре ћи 
фал си фи ко ва ти пред ме те чи је зна че-
ње се не ис цр пљу је тек је ди но нео пи-
си вим, но вим злат ним сја јем. На лик 
на нео сво ји ве, сва ка ко сим бо лич не 
твр ђа ве тре ћег сми сла, ове ми ни ја ту-
ре са жи ма ју, и у сми слу стен да лов ске 
кри ста ли за ци је ода но сти, је дин стве не 
по ру ке пр вог и по то њег ча са. 

Ал хе ми ча ри би, да кле, уна пред из-
гу би ли бит ку јед но став но за то што се 
њи хов ода бра ни узор од чи стог зла та, 
у кру гу сим бо ла ко ји је исто не мер-
љив, удва ја са тај ном ко ју, из да ле ка и 
из бли за, до но си овај Га лић са мно го-
број них хи лан дар ских хо до ча шћа. 

Са мо је тај на не при ко сно ве на и, 
увек, на лик на је згро ора ха о ко ме је, 
дав но већ, пи сао Лав Анин ски (...) 

У ме ло дич ној струк ту ри Ђа ни је ве 
ко лек ци је не пре кид но тра је по ми сао 
на смер ност, на ти ху ус треп та лост Хи-
лан да ра. Хи лан дар ске мо на шке зо ре, 
ма сли не, зве ки ри, две ри, зи ди не, кр-
сто ви, про зо ри, ви ди ков ци сва ке вр-
сте, у хра број ва ри ја ци ји јед не те исте 
вер нич ке скру ше но сти, за овог ве ли-
ког ис тра жи ва ча ма те ри је и ду хов-
них об зи ра сред њо ве ков них бе ле га, 
као и ду хов них об зи ра ко је та ко ђе 
под ра зу ме ва, са мо су под сти ца ји за 
нео че ки ва ни пре лом, уга слу ва тру, 
суд бо но сни фраг мент. Ужа са ва ју ћи 
се оп штих ме ста на шег зла тар ства, 
овај ва јар и апо ло гет тзв. ма лих фор-
ми, на пра гу древ не стра сти и са чу ва-
ног за на та атри бу и ра свет сим бо ла и 
хри шћан ског ти пи ка та ко ус треп та ло, 
та ко аутен тич но и та ко не по но вљи во, 
да се мо же го во ри ти о под ви гу ини-
ци ја ти ве. 

Ни на ко га на лик, Сла во љуб Га лић 
Ђа ни сво ју пут нич ку, ис тра жи вач ку 
до жи вљај ност и те ка ко ди сци пли но-
ва но под вр га ва све том и све тлом пра-
ви лу хо до ча шћа. Зла то је лек. 

Ми мо и ла зе ћи се са ста рим, осво-
је ним фор ма ма и при зем ним ге о-
ме три змом по тро ше но сти, Га лић је, 
по пут Иси до ре Се ку лић, и дик та ту-
ри кру га ти хо су прот ста вио сло бо ду 
аси ме три је. Та ко је не са мо утвр дио, 
ве ли ки наш ка ли граф зла та, да не ма 
два иста об ли ка ни ти две при бли жно 
јед на ке ма три це, не го ка ко се под за-
вет ном све тло шћу кр ста, све ја вља у 
ис ко ше ном, то ће ре ћи ди на мич ном 
ста њу ве ре. То исто по ка зу је у ко ли-
ким је раз ме ра ма Га лић из ри чи то 
мо дер ни ства ра лац, са сво јим не до у-
ми ца ма, на хе ре ним пре се ци ма, та ко 
бли ста вом по себ но шћу сва ке од тих 
скулп ту ра од зла та, од уну тра шње ва-
тре, од не у ни шти во сти (...)

Го то во не чу ве но: Га ли ће ви пу то пи-
сни де та љи, у на о ко ма ле ним оним 
фор ма ма, има ју не при спо до би ву мо-
ну мен тал ност. 

И по пра ви лу, иза зи ва ју но ву екс-
пло зи ју све тло сти. По пут Бе ли ни је-
вог Све тог Се ба сти ја на, у мле тач кој 
цр кви Сан Ђо ва ни е Па о ло, и по пут 
Ко њо ви ће ве Ви зан ти је, Га ли ће ву ко-

лек ци ју ва ља по сма тра ти у над моћ ној 
сун че вој све тло сти. Та да се тек от кри-
ва ко ли ко је зла то у Га ли ће вим ру ка-
ма опо ме на на је ди ну на шу ко хе зи ју 
ве ро до стој но сти и трај но сти. 

Све тлост је при су ство са мо, а Сла-
во љуб Га лић на дах ну ти по сред ник. И 
он нај че шће по сре ду је у на шу ко рист. 
Не ра ди се о при пад но сти. Реч је пре-
вас ход но о тај ни ко ја је не ис це ље на, 
бро ја ни ца за сва вре ме на, успо ме на 
на ону фа мо зну за пе ту у веч но сти ко-
ју су ма ри ли и на ши зна ме ни ти пе-
сни ци про ла зно сти.

Га лић нам за це ло пре о ста је, не пре-
ру шен, нео п хо дан, ле ко вит.

(Из вод из бе се де пред сед ни ка Од бо-
ра за на гра ду у умет но сти)

 Др Дра шко РЕ ЂЕП

О тај ни
син те зе

Ко лек ци ја на ки та Сно ви Хи лан да
ра, сло бод но мо же мо ре ћи ре мек-
де ло са вре ме ног срп ског зла тар ства, 
ве ли ка је мај стор ска син те за Сла во-
љу ба Га ли ћа Ђа ни ја (1954), при ме ње-
ног умет ни ка из Кра гу јев ца. Ње го ва 
Га ле ри ја на ки та већ ду жи низ го ди на 
до пун ским зна че њем и зра ком уче-
ству је у есте ти зо ва ном мик су из ло га, 
од сја ја и це на, ко јим мон де на град ска 
штраф та пр вог ре да, са увек но вим 
плоч ни ком, нај но ви јим ре сто ран-
ским ба шта ма, де зе ни ма, кок те ли ма 
и нај ста ри јим гра ђан ским зда њи ма, 
из ра жа ва и не гу је гор њу ме ру ур ба-
не сва ко дне ви це у исто риј ској шу ма-
диј ској пре сто ни ци и ње ну кул тур ну 
ам би ци ју уче шћа у све тли ма са вре-
ме не евро пе.

Под тим све тли ма пред ста вља ли су 
се и Га ли ће ви ју ве лир ски ра до ви, на 
из ло жба ма у Па ри зу и Ви ћен ци, али 
је ова ко лек ци ја са ду гим пе ри о дом 
на ста ја ња, Сно ви Хи лан да ра, сво ју 
до вр ше ност ста ви ла у на зоч ност но-
вем бра 2008. на из ло жби у Бе о гра-
ду, у Му зе ју при ме ње не умет но сти, а 
сво ју ве ле про мо ци ју до жи ве ла је на 
ово го ди шњем Ме ђу на род ном сај му 
зла тар ства у Но вом Са ду, ка да је под 
по кро ви тељ ством по кра јин ског се-
кре та ри ја та за кул ту ру из ло же на као 
ре пре зен та тив ни пра те ћи про грам 
ме ђу на род не ма ни фе ста ци је (...) 

Ова ко лек ци ја уоб ли ча ва и јед ну 
по е ти ку, јед ну ми сао ко ја сво је зна-
чењ ске кон се квен це ну ди и као од-
го вор на не са мо умет нич ка пи та ња 
на шег раз до бља. Пла не тар ни су да ри 
ве ли ких по ло ва оп стан ка, као што су 
тра ди ци о нал но и мо дер но, за ви чај-
но и гло бал но, иди о ле кат ско и уни-
вер зал но, об ли ку ју јед ну кон тро вер зу 
ко ја у на шој кул ту ри ва пи је за кре а-
тив ним раз ре ше њем и хар мо ни за ци-
јом. При ми тив ну гра ђу, на ци о нал но 
зна ко ви ту већ по свом бла го сло ве ном 
хи лан дар ском по ре клу, Га лић до во ди 
у ве зу са јед ном пост мо дер ном стра-
те ги јом упра вља ња фор мом и као 
ре зул тат до би ја не тек пу ки ефе кат 
опри сут ње ња про шлог, већ упра во су-
прот но, уко ре њи ва ња овог са да шњег. 
Ту се тра ди ци ја, са сво јим ко но та ци ја-
ма на ци о нал ног и све тог, по ја вљу је не 
као опо нент, не го као су штин ска опле-

ме њу ју ћа по др шка са вре ме но сти, чак 
и у ње ној те жњи ка ефе мер ном и мон-
де ном. Не у по ре ди ве ар хај ске енер ги-
је кул тур ног и иден ти тет ског на сле ђа 
ра зор не су за сва ку са вре ме ну фор му 
ко ја им се су прот ста вља. Ка да се ове 
ру де и вул ка ни тла, ме ђу тим, пу сте 
у то ко ве са вре ме ног сен зи би ли те та, 
до би ја ју се учин ци не слу ће не сна ге 
и де ли кат но сти, у исти мах. Га ли ће-
ва је мај стор ска тај на у син те зи ко ја 
је по чет ним ста па њем хи лан дар ског 
гво жђа са пле ме ни тим ме та лом из 
кра гу је вач ке Га ле ри је на ки та ус пе-
ла да по ве же, у још ши рем ра спо ну, и 
јед ну ар ти стич ку ам би ци ју ло кал не 
за нат ске рад ње са екс клу зи ви те том 
нео н ских оче ки ва ња нај пре сти жни-
јих свет ских га ле ри ја. 

Не ма сум ње да Сла во љуб Га лић, као 
у ду жем вре мен ском пе ри о ду по твр-
ђи ван ства ра лац, и ње го ва ко лек ци-
ја на ки та Сно ви Хи лан да ра за слу жу ју 
го ди шњу на гра ду Ву ко ве за ду жби-
не за умет ност. Ра ди се о то ме да ово 
де ло опред ме ћу је јед ну спе ци фич но 
ву ков ску иде ју о ин тер на ци о нал ној 
ко му ни ка тив но сти и свет ском зна ча ју 
на ци о нал ног кул тур ног по тен ци ја ла, 
ка да је на ме ран да се упо до бљу је, и по 
то ме оно ова кву на гра ду чак зах те ва. 

(Из вод из го во ра)
 Са ша МИ ЛЕ НИЋ

Од лу ка Од бо ра 
за умет ност

На осно ву Од лу ке о до де љи ва њу 
на гра да Ву ко ве за ду жби не, Од бор 
за на гра ду у умет но сти, на сед ни-
ци од 18. но вем бра 2009. го ди не – у 
са ста ву: др Дра шко Ре ђеп, пред-
сед ник, Ђор ђе Ма ла вра зић, пу-
бли ци ста, Дра ган Стој ков, сли кар, 
Сре то Бо шњак, исто ри чар умет но-
сти, Ра да Ђу ри чин, драм ски умет-
ник, и Са ша Ми ле нић, чла но ви 
– ве ћи ном гла со ва до нео је од лу-
ку да се на гра да Ву ко ве за ду жби-
не у обла сти умет но сти за 2009. 
го ди ну до де ли Сла во љу бу Га ли ћу 
Ђа ни ју за ко лек ци ју на ки та Сно
ви Хи лан да ра. 

ОБРА ЗЛО Же Ње

Сва ка ко је је дин стве но на сто-

ја ње Сла во љу ба Га ли ћа Ђа ни-
ја, на шег ис так ну тог умет ни ка 
из Кра гу јев ца, да у по све ће но сти 
хи лан дар ских успо ме на и сва ко-
ја ких оста та ка њи хо ве ма те ри-
јал но сти, оства ри спој кла сич ног, 
тра ди ци о нал ног по и ма ња умет-
но сти на шег зла тар ства и, исто 
та ко, ин спи ри сан пре плет мо дер-
них ре ше ња. Ова ко лек ци ја ко ја, 
у ме ђу вре ме ну, сти че и зна ме ни-
ту европ ску ак ту ел ност, у нај бо-
љем мо гу ћем сми слу у исти мах 
об на вља по ми сао на древ но зла то 
и сре бро ме ди је вал них на ших си-
ту а ци ја, и по лет са вре ме не скулп-
тор ске ми сли. Овај наш Бен ве ну то 
Че ли ни ис тра жу је ма те ри јал зла-
та и дра гу ља са ин тим ном, до-
жи вље ном стра шћу да не по но ви 
ба нал ност си ме три је, и да на сва-
ком осво је ном об ли ку оста ви онај 
бе лег жи во та о ко ме је, као о јед-
ној од ка те го ри ја укуп ног тра ја ња, 
пе вао Вељ ко Пе тро вић као о да ху 
жи во та.

Сла во љуб Га лић Ђа ни иде та ко 
у ред оних на ших ства ра ла ца пр-
во га ре да ко ји ву ков ску тра ди ци ју 
на ста вља ју усред но, сме ло об на-
вља ју ћи осво јен сми сао, до ста вља-
ју ћи па жњи кон крет ног гле да о ца 
и са вре ме ни ка све на ше ско ро на 
гра фи те на лик цр те и ре зе уне-
зве ре но сти, не си гур но сти, пла не-
тар них ка та кли зми. Та ко ње го ва 
оства ре ња, ко ја се на да ле ко ра за-
зна ју у мно штву сте ре о ти па тзв. 
при ме ње не умет но сти, отва ра-
ју мо гућ ност бо га те афир ма ци је 
но вих спо је ва, не по но вљи вог ду-
хов ног ко ла жа сло бо де. Са мо је 
овај ску по це ни ма те ри јал мо гао 
да су ге ри ше хи лан дар ску све ти-
њу, и са мо је из мак ну та ма три ца 
уоби ча је но сти омо гу ћи ла да се све 
пре по зна ис ко ше но, мул ти пли ци-
ра но, не из дво је но.

На гра да са Ву ко вим зна ме њем 
сва ка ко и у овом слу ча ју ука зу је 
на ис тра жи ва ње ве о ма чул но, на 
ре зул тат из ри чи то оства ре не ви-
со ке ва тре за на та, на моћ ну по-
зи ци ју уса мље ног пре га ла штва и 
столп ни штва, у је ди ном мо гу ћем, 
иси до рин ском сми слу. Сла во љуб 
Га лић Ђа ни је да нас и ов де, и још 
по не где, не при ко сно вен, не у по ре-
див, нео че ки ван.

Од бор је од лу чио да, при ли ком 
до де љи ва ња на гра де, о ла у ре а ту, 
у име Од бо ра, го во ре Са ша Ми ле-
нић и Дра шко Ре ђеп.

Пред сед ник Од бо ра
 др Дра шко РЕ ЂЕП

Од лу ка Од бо ра за на у ку
На осно ву Од лу ке о до де љи ва њу на гра да Ву ко ве за ду жби не, Од бор за на-

гра ду у на у ци, на сед ни ци од 8. де цем бра 2009. го ди не – у са ста ву: проф. др 
Сло бо дан Гру ба чић, до пи сни члан СА НУ, пред сед ник, проф. др На да Ми ло-
ше вић-Ђор ђе вић, до пи сни члан СА НУ, проф. др Не над Љу бин ко вић, проф. 
др Алек сан дар Ло ма, проф. др Љу бин ко Ра ден ко вић, др Мар та Фрајнд и 
Ми ло је Ва сић, исто ри чар умет но сти, чла но ви – ве ћи ном гла со ва до нео је 
од лу ку да се на гра да Ву ко ве за ду жби не у обла сти на у ке за 2009. го ди ну 
до де ли ака де ми ку Пре дра гу Па ла ве стри за де ло Исто ри ја срп ске књи жев
не кри ти ке 1768–2007, I–II.

ОБРА ЗЛО Же Ње

Од бор за на у ку Ву ко ве за ду жби не имао је 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 овој на гра ди. Ипак, два су 
де ла би ла с пра вом из дво је на: дво том на Исто ри ја срп ске књи жев не кри ти
ке (1768–2007) ака де ми ка Пре дра га Па ла ве стре, у из да њу Ма ти це срп ске, и 
књи га про фе со ра Гој ка Те ши ћа Срп ска књи жев на аван гар да 1902–1934. 

Ве ли ком ве ћи ном гла со ва Од бор је до де лио на гра ду Пре дра гу Па ла ве-
стри. На ве шћу не ке од раз ло га ко ји су на та кву од лу ку на ве ли чла но ве 
Од бо ра.

Мај стор крат ке, је згро ви те ре че ни це, Па ла ве стра пи ше са две ру ке, и као 
на уч ник и као књи жев ни кри ти чар. Са ис ку ством ко је до но си днев на кри-
ти ка, под ра зу ме ва ју ћи и ри зи ке су до ва без ве ће дис тан це, сме ло је пре-
шао ли ни ју на ко јој су за у ста вља на мно га ис тра жи ва ња у обла сти на у ке о 
књи жев но сти, а то је 1941. го ди на. Са вла ђи ва њем мно го вр сне гра ђе, чи ју је 
са др жи ну со бом но сио и пре жи вља вао го ди на ма, ми ре ћи сво је по и ма ње 
син те зе с пој мом ре кон струк ци је про шло сти, све сно је се бе из ло жио ри-
зи ку ко ји не мо гу да из бег ну ни ан то ло ги ча ри де ла сво јих са вре ме ни ка, 
„тих ра сад ни ка лич них не при ја те ља“ – да као ве ро до сто јан све док вре ме-
на у ко јем је ак тив но уче ство вао у нај жи вљим стру ја њи ма, бу де нај стро жи 
пре ма кри ти ча ри ма сво је ге не ра ци је (а по уз бу дљи вој вре мен ској вер ти-
ка ли по не кад и пре ма њи хо вим прет ход ни ци ма и след бе ни ци ма), чак и 
да овлаш из рек не и по не ку те жу оце ну.

На чи ном ко јим је пи сао, ме то да ма и по е ти ка ма ко је је про жи вео, по-
сле ди ца ма ко је ће тек про из ве сти, Па ла ве стра је ство рио де ло не про ла-
зне вред но сти. Оно је гу сто, ин те грал но: са гле дав ши књи жев ни жи вот с 
обе ње го ве стра не, по ре кло је су до ве и ста во ве пре ма ко ји ма су па лан ка и 
про вин ци јал ност основ ни си но ни ми на ше кул ту ре. 

То су тек не ки од раз ло га због ко јих је Од бор Ву ко ве за ду жби не до де лио 
на гра ду из обла сти на у ке ака де ми ку Пре дра гу Па ла ве стри. До сто јан стве-
но, мир но и ши ро ко, он је исто ри ју срп ске кри ти ке вра тио њој са мој, јер је 
ње не по сто ја не вред но сти осло бо дио про ла зног и ефе мер ног.

Пред сед ник Од бо ра
 проф. др Сло бо дан ГРУ БА ЧИЋ,

до пи сни члан СА НУ

Миодраг Матицки (десно) уручује признање Славољубу Галићу Ђанију
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С
а срп ске естрад не сце не, из 
срп ске му зич ке ет но кул ту-
ре, по по врат ку са кон цер та 
у Аран ђе лов цу, из не на да је 
„оти шао“ Ми лан Ба бић. Де-

це ни ја ма је био при су тан на естра ди. 
Пр во на ју го сло вен ској, по том срп ској. 
То плим, сна жним гла сом, осе ћај ним, 
али и дис крет ним ин тер пре та ци ја ма 
увек је при па дао слу ша о ци ма дра гом, 
ин тим ном кру гу оми ље них пе ва ча. 

Ни ка да, чи ни се, ни је био у ћу дљи вој, 
не стал ној жи жи рас ко шно осве тље не 
естрад не сце не. Та вр ста по пу лар но сти 
ни је га при вла чи ла. Ме ђу тим, ва ља на-
гла си ти да се то ком ду ге пе вач ке ка ри је-
ре ни је ни ка да ни су о ча вао са хи ро ви тим, 
по мод ним про ме на ма рас по ло же ња слу-
ша лач ке пу бли ке. Вер не слу ша о це на ви-
као је на ра зно вр стан, зна лач ки про бран, 
сми шље но би ран и ода бран ре пер то ар. 
Као ма ло ко ји пе вач са естра де, Ми лан 
Ба бић ни је при ста јао на ком про ми се са 
вла сти том са ве шћу. Увек је био пе вач од 
умет нич ког ин те гри те та.

Тру дио се и као пред сед ник „Ко ре на“, 
удру же ња за не го ва ње и по пу ла ри са ње 
тра ди ци о нал них на род них пе са ма, да 
учи ни све што му је би ло у мо ћи ако би 
ста ре на род не пе сме, ста ру на род ну му-
зи ку „по вра тио у жи вот“. Са су пру гом Рад-
ми лом тру дио се да „Ко ре ни“ оку пе све 
оне естрад не умет ни ке, пе ва че и му зи-
ча ре, ко ји су на сто ја ли да тра ди ци о нал на 
на род на пе сма и на род на му зи ка не бу ду 
пре пу ште ни за бо ра ву, а да но во ком по но-
ва не на род не пе сме из ра ста ју из тра ди-
ци о нал них ко ре на. Под вођ ством брач ног 
па ра Ба бић, „Ко ре ни“ су ор га ни зо ва ли и 
одр жа ли број не кон цер те ши ром Ср би је. 

Пе вач ки ре пер то ар Ми лан Ба бић је го-
ди на ма пра вио са ве ту ју ћи се са су пру гом, 
нај вер ни јим и, јед но вре ме но, нај зах тев-
ни јим кри ти ча рем. Пе вао је ста ре срп ске 
на род не пе сме, ста ре рет ко (а сва ка ко ре-
ђе) пе ва не град ске пе сме, пе сме ко је су му 

„ле жа ле“, ко је је во лео. Са та на ним уку сом 
и ме ром при хва тао је и но во ком по но ва не 
на род не пе сме. Од њих је зах те вао да ме-
ло ди јом, хар мо ни јом и рит мом бу ду на-
чи ње не на осно ва ма тзв. из вор не на род не 
му зи ке. Тра жио је од њих јед но вре ме но 
и му зич ки и по ет ски ква ли тет. По ње го-
вом ду бо ком уве ре њу оне су мо ра ле да 
об је ди њу ју здру же ни на пор ком по зи то ра 
и пи сца тек ста. У њи ма је, као и у дав но 
ство ре ним, тзв. ста рим на род ним пе сма-
ма, мо рао да се огле да и ис ка зу је са вре-
ме ни жи вот ни и дру штве ни тре ну так.

Н
и је при ста јао на ком-
про ми се ни ка да они је-
су би ли осо бе ни по мод ни 
им пе ра тив исто риј ског 
тре нут ка. Био је увек за-

до во љан број но шћу ода них слу ша ла ца. 
Ни је же лео да тај број при вре ме но по-
ве ћа по це ну гу бит ка пе вач ког, од но сно 
умет нич ког ин те гри те та. 
Ми лан Ба бић ни је био „ка фан ски пе-

вач“ (лич но во лим и ка фа ну и ка фан ске 
пе ва че. Ово, да кле, ни је кри тич ка оце на, 
већ ти по ло шка кон ста та ци ја!). У ње го вим 
пе сма ма при сут ни су че сто и ка фа на и 

ви но (Кад се се тим ми ла ду шо, Го спо де 
дра ги, да л' ова же на су ви ше ли чи на њу 
итд.). Уз ње го ве пе сме не лу па ју се ча ше. 
Ње го ве, че сто сет не пе сме, пе ву ше се по-
лу гла сно за вла сти ту ду шу (Ни је ми ла ко, 
ста ри се по ла ко!, Ду шо, мо ја ду ши це..., 
Од ла зи, од ла зи, Без те бе је гор ко ви но..., 
Баш ми се не да...). Чак и ка да би за пе-
вао по зна те бо ем ске пе сме, по пут оне 
ста ре, до бро зна не Кра дем ти се у ве че ри 
под пен џе ри, или оне рет ко пе ва не ста ре 
град ске пе сме А што ће мо љу бав кри ти 
– то је чи нио у ма ни ру пе ва ча тру ба ду ра, 
ко га пра те, ка ко би то ре као Ми лан Ра-
кић, „три сви ра ча у цр но ме пла шту“.

Без об зи ра на то да ли је пе вао „ста ре 
на род не пе сме“ по пут Је сен сти же ра на, 
Да зна зо ра, да зна зо ра или но во ком по-
но ва не пе сме, ко је су већ до сти гле ста тус 
„ста рих“ и „пра вих“, по пут пе са ма Ста
ни, ста ни, Ибар во до или За ра сле су ста
зе оне, да ли је пе вао „на род не шла ге ре“ 
као што су, на при мер Сли ку тво ју љу
бим, Не ве ни, не ве ни, не ве ни..., Јед на ре ка 
у мом кра ју, или нас под се ћао на сти хо ве 
пре ле пе и пре ту жне пе сме Алек се Шан-
ти ћа – Мо ја но ћи... – Ми лан Ба бић је увек 
пе смом до при нео ства ра њу опу шта ју ће, 
ма ло ме лан хо лич не, ма ло но стал гич не 
ат мос фе ре.

Био је скро ман, увек спре ман да са слу-
ша, да по мог не, ако мо же. Оста вљао је 
ути сак сми ре ног, ве дрог чо ве ка. Бри га ма 
и ту гом ни је хтео да оп те ре ћу је ни ко га. 
Раз ло ге за сре ћу и за до вољ ство на ла зио 
је у сво јој де ци и у сва ко днев ном ра ду. 
Чи ни се да смрт жи вот не са пут ни це ни-
ка да ни је пре бо лео. То се мо гло на слу ти-
ти из по не ке из го во ре не ре чи, ре че ни це, 
по кре та чи је је зна че ње мо гло би ти ра зу-
мљи во са мо они ма ко ји су их го ди на ма 
гле да ли за јед но. 

Ми лан Ба бић је „оти шао“, али ње гов 
глас и ње го во пе ва ње на ста вља ју осо бе-
ни жи вот на но са чи ма зву ка и у број ним 
сни мље ним те ле ви зиј ским еми си ја ма. 

 Не над ЉУ БИН КО ВИЋ

ИЗ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ ПЉЕ ВАЉ СКОГ КРА ЈА

Ја бу ка 
култ но во ће 

код Ср ба

Ј
а бу ка, воћ ка ши ро ког аре а ла, у на ро ду зна на је од 
пам ти ви је ка. На род се ди ви ње ној ље по ти, бо ји, 
уку су и об ли ку, по њој су да ва на име на нај љеп-
шим ди је ло ви ма људ ског ти је ла: дви је ја бу чи це 
на обра зи ма, ја бу чи ца под гр лом, дје во јач ке гру-

ди као дви је ја бу ке, за по не ко га се го во ри ло да је здрав, 
је дар и ру мен као ја бу ка. Мно га се ла, пла ни не и бр да 
има ју име Ја бу ка, Ја буч но, Ја бу чи ца, као и пре зи ме на 
љу ди Ја бу чар, име на жи во ти ња Ја бу чи ло (коњ вој во де 
Мом чи ла).

Пје сни ци ма, пи сци ма, ли ков ним умјет ни ци ма, му зи ча-
ри ма и пје ва чи ма, ја бу ка је ин спи ра ци ја, по ста ла је сим-
бол љу ба ви, при ја тељ ства и не ких оби ча ја.

Ве зе на ја бу ка

По сто јао је оби чај кад дје вој ка ста са за уда ју, на дан-два 
пред не ки са бор код цр кве гдје се ску пља ло до ста омла-
ди не и на ро да, дје вој ка убе ре здра ву, ру ме ну и ли је пу ја-
бу ку, око ње опле те мре жи цу од цр ве на пле ти ва, и по ђе 
на са бор ста вив ши је у тор би цу. Ако на са бо ру раз го ва ра 
са мом ком ко ји јој се сви ђа, на ра стан ку би му на дар по-
кло ни ла ја бу ку. Мо мак би узео и за др жао ја бу ку, ако му 
се дје вој ка до па да. То је био знак да мом ко ви ро ди те љи 
иду у ку ћу дје вој чи на оца и за про се је. Ако се мом ку дје-
вој ка не сви ђа или је у дру ге дје вој ке узео ја бу ку, од био 
би по клон би ра ним ри је чи ма да се не ће још же ни ти или 
би на шао не ки дру ги раз лог.

Ја бу ка – мо мач ка би ља га дје вој ци

Кад ис про си дје вој ку мо мак јој да је би ља гу (за ру ку): пр-
стен, ма ра ми цу ли је по на ве зе ну и ру ме ну ја бу ку. У на ро-
ду је по сто ја ла из ре ка да је мо мак дје вој ци за за ру ку дао 
„зла тан пр стен и ја бу ку“. 

Стри је ља ње ја бу ке кроз пр стен

У не ким кра је ви ма код Ср ба по сто ји оби чај, кад сва то-
ви до ђу пред ку ћу дје вој чи них ро ди те ља, род би на, при ја-
те љи и ком ши је их срет ну, ли је по до че ка ју, по здра ве се и 
ка да по пи ју по ча ши цу ра ки је, до ма ћин сва то ве по зи ва 
у ку ћу. По не ко ли ко дје вој чи них ро ђа ка и ком ши ја сто ји 
пред вра ти ма или ка пи јом и „не до зво ља ва“ да сва то ви 
уђу у дво ри ште или ку ћу док ста ри сва т или не ко дру ги 
не устри је ли кроз пр стен ја бу ку, обје ше ну на вр ху ду гач ке 
мот ке или ви со ка др ве та бли зу ку ће. Кад стри је лац по го ди 
ја бу ку тек се до пу шта сва то ви ма да уђу у ку ћу.

 По ми ре ње при ја те ља 
и по твр ђи ва ње при ја тељ ства

До га ђа се да мо мак од ве де дје вој ку сво јој ку ћи са пре ла, 
си је ла или са бо ра или да дје вој ка по бјег не из сво је ку ће 
за мом ка. На кон из вје сног вре ме на ро ди те љи мла де на-
ца се срет ну и до го во ре да о кр сној сла ви или не ком дру-
гом пра зни ку до ђу на по ми ре ње, јер је дје вој ка „по бје гла“, 
а мо мак се оже нио, а да о то ме ро ди те љи ни је су ни шта 
зна ли (али и кад дје вој ка оде са сва то ви ма из ро ди тељ ске 
ку ће иде се на по твр ђи ва ње при ја тељ ства). У оба слу ча-
ја, при ја те љи, осим уоби ча је них да ро ва и по кло на, но се 
у при ја тељ ску ку ћу за кла но ро га то му шко јаг ње или ши-
ље же са на так ну тим ја бу ка ма на оба ро га и ста вље ном 
ја бу ком у уста. Умје сто јаг ње та ако се но си пра се на дар, 
ја бу ка се ста ви у уста. 

Ја бу ка у слав ској бу кли ји

Бу кли ју, слав ску ра ки ју, до ма ћин за јед но са кр сно и мен-
ским ко ла чем из но си пред го сте и ста вља на сто. Ра ки ја 
сто ји у здје ли (ћа си), до ма ћи ца је за сла ди ше ће ром или 
ме дом и ста ви у бу кли ју три ја бу ке ко је сим бо ли шу ора-
ча и пар во ло ва.

По сли је уна крст пре сје че ног ко ла ча го сти пи ју бу кли ју 
из ћа се на здра вља ју ћи је дан дру гом уна крст. Док бу кли ја 
„иде“ са врх со фре пре ма за че љу, не ко од го сти ју „укра де“ 
и са кри је ја бу ку та ко да на ста не ша ла и тра же ње „ло по-
ва“ ме ђу го сти ма.

Да ри ва ње бад ња ка ја бу ком

Уочи Бо жи ћа кад до ма ћин уне се бад ња ке у ку ћу и ста-
ви на ог њи ште, до ма ћи ца осим ше ће ра на бад ња ке ста ви 
оно ли ко ја бу ка ко ли ко у ку ћи има че ља ди, па сва ко че-
ља де при је ве че ре по је де ја бу ку, да би то ком го ди не би ли 
здра ви, је дри и ру ме ни као ја бу ка. 

У не ким се ли ма по сто ји оби чај, кад по ло жај ник ују тру 
до ђе да „оби ђе“ бад ња ке и до ма ћи ну и че ља ди ма че сти-
та Бо жић, он од ку ће до не се ја бу ку у ко ју је по за ба дао не-
ко ли ко нов чи ћа, па кад оба ви оби ча је ве за не за бад ња ке, 
ја бу ком „да ру је“ бад ња ке, ста вља ју ћи је на сред њи бад-
њак или пред ог њи ште и тек до ма ћи ну и по ро ди ци че-
сти та Бо жић.

Ја бу ка дар при ја те љи ма

За ври је ме бер бе до ма ћи ца иза бе ре не ко ли ко ки ло гра-
ма круп них, ру ме них, здра вих и ру ком тр га них ја бу ка, 
по себ но их оста ви и да је на дар при ја те љи ма и дра гим 
го сти ма. Ко на дар да је ја бу ку, по љу би је и са на кло ном 
пре да го сту, а овај та ко ђе би ра ним ри је чи ма за хва љу је 
да ро дав цу.

Ста вља ње ја бу ке на гроб

До ла ском на гроб мла дој и дра гој осо би род би на до не-
се ја бу ку, по љу би је и ста ви на хум ку код уз гла вља или 
на спо ме ник.

 Бу ди мир СВР КО ТА

П
о сле па да Сме де ре ва, ко га 
су ку лу ком по ди гли срп-
ски де спот Ђу рађ Бран ко-
вић и ње го ва же на Је ри на, 
ви ђе ни ји Ср би мо ра ли су 

да бе же из то га гра да. До ско ра це ње ни 
и ра до ви ђе ни у го сти ма су сед них вла-
да ра, кра ље ва и кне же ва, са да су би ва-
ли пут ни ци-на мер ни ци ко ји оби ја ше 
пра го ве углед них дво ро ва, тра же ћи по-
моћ, или, још че шће, бо ре ћи се и мо ле-
ћи за го ли жи вот.

Де спо та Сте фа на, си на њи хо вог, Тур ци 
су осле пе ли, сул тан лич но, па је прог нан 
и оси ро тео кре нуо од не ми ла до не дра га. 
Нај пре се упу тио сво јој се стри Кан та ку-
зи ни, гро фи ци цељ ској, а он да и по зна-
том Скен дер бе гу у Ал ба ни ју. Иако слеп, у 
ње га се за гле да ла ро ђа ка Скен дер бе го ва, 
ле па и обра зо ва на плем ки ња Ан ге ли на, 
кћи Ари ја ни та, го спо да ра ел ба са на: Оче, 
ја сам се би иза бра ла! Са мо ти бла го слов 
да нам даш, па да иде мо пред ол тар! 

Не ко вре ме су Сте фан и Ан ге ли на жи-
ве ли ту, у Ал ба ни ји. Пред на ва лом Ту ра-
ка од се ли ше се у Фур лан ски Бе о град, у 
Ита ли ји, где за хва љу ју ћи по мо ћи са три 
стра не, па пе, Мле та ка и Ду бров ни ка, не-
ка ко пре жи вља ва ху. Ме ђу тим, на смрт 
бо ле стан и у ве ли кој бе ди, Сте фан пи-
ше Ду бров ча ни ма: Пле ме ни ти Ду бров
ча ни, ме ни се при бли жио суд њи час, ево, 
зо ве ме Све ви шњи! Не за бо ра ви те мо ју 
див ну су пру гу, Ан ге ли ну, и на шу не ја ку де
цу Ђор ђа, Ма ру и Јо ва на, јер отац им не 
оста ви ни сре бра ни зла та, ни има ња ни 
по кућ ства! 

Ка да се упо ко јио де спот Сте фан, удо ва 
Ан ге ли на, са де цом и мо шти ма ње го вим, 
на ста вља се ља ка ње по окол ним др жа ва-
ма и дво ро ви ма. По том уда је Ма ру, па се 
на по зив угар ског кра ља Ма ти је са дво-
ји цом си но ва на се ља ва у Срем, за јед но 
са мо шти ма му же вље вим. 

Си шав ши са бро да, узе ше ма ло хле ба 
и ви на да се за ло же, да обе ду ју, па ма-
на стир ко ји ту не што ка сни је крај ба ре 
по ди же, на зва ше Обед. Од мах је по тра-
жи ла згод но ме сто за град њу цр кве и 
по ла га ње му же вље вих мо шти ју: Ов де 
те ме ље ко пај те!, па од да са ка бро да 

на ко јем су до пло ви ли да де да се на-
пра ви скром на др ве на цр ква и по све ти 
је све том Лу ки. 

Са да син Ђор ђе по ста је де спот, до бив-
ши на упра ву гра до ве Ку пи ник, Слан-
ка мен и Бер ка со во и кра ље ву ро ђа ку 
Иза бе лу. Ме ђу тим, Ђор ђа су при вла чи-
ли ви ше Бог и ве ра, па се по ра ста ви, убр-
зо, тај но, без ичи јег зна ња, за мо на шио у 
Ку пи ни ку, по став ши Мак сим. 

По след ња на да ку ће Бран ко ви ћа је 
брат Јо ван, али крат ко ве чан, до нео је и 
крај ди на сти ји по след њих срп ских де спо-
та. Не срећ на мај ка мно го је су за про ли-
ла жа ле ћи свој не срећ ни по род. Мо на ху 
Мак си му је по но во по ну ђе но, он од био, 

па са да он и мај ка Ан ге ли на, са не што 
по кућ ства и мо шти ма оца и бра та, кре-
ћу опет на пут, јер им је го сто прим ство 
ис те кло. Од ла зе вла шком вој во ди Јо ва ну 
Ра ду лу, ко ји Мак си му по ве ра ва упра ву 
над ми тро по ли јом, а овај сво јим угле дом 
и име ном га ми ри са мол дав ским вој во-
дом Бог да ном. 

Ка да је умро вла шки вој во да, он и мај-
ка се по но во до се ља ва ју у Срем. При ја-
те љи Јак ши ћи да ру ју их зе мљи штем и 
уз по моћ ру ског кне за Ан ге ли на по ди-
же жен ски ма на стир Сре те ње у се лу Кру-
ше до лу. 

М
ај ко, у знак на шег сре
те ња са зе мљом на ших 
пре да ка, на по ло ви
ни ово га пу та, са гра ди 
жен ски ма на стир. Не

ка бу де по све ћен Сре те њу Го спод њем, а 
ја ћу дру ги, му шки. Ка ко он ре че, та ко 
се и зби. Мај ка Ан ге ли на по слу ша си на, 
са гра ди и по све ти га, а он по сле у сво јој 
за ду жби ни оста де као ми тро по лит бе о-
град ски и срем ски све до смр ти, где би 
и са хра њен. 
Остав ши уса мље на, је ди но са мо шти-

ма нај бли жих, и она се уско ро пре ста ви. 
Са хра ни ше је у ње ној за ду жби ни, у се лу 
Кру ше до лу. На род је за пам ти као ми ло-
срд ну и ве ли ко ду шну, же ну ко ја је си ро-
ма шној де ци де ли ла да ро ве, а бо га ти ма 
уса ђи ва ла свест о вред но сти ма трај ни-
јим и сјај ни јим од сре бра и зла та. Би ла 
је све ти тељ ка и уте ши тељ ка же на у не-
во љи и на да очај ним, ве ра да је до бро та 
за веч ност, а бо гат ство за трен, да је љу-
бав моћ ни ја од мр жње и све тли ја од сва-
ке све тло сти. 

Ка да је ев ге ни је Са вој ски по ту као Тур-
ке код Пе тро ва ра ди на, они су при ли ком 
бе жа ња на чи ни ли кр ва ви пир по це лој 
Фру шкој го ри – пљач ка ли су ма на сти-
ре, а мо шти де спот ске по ро ди це, сје ди-
ње не у ма на сти ру Кру ше до лу, све ти њу 
нај ве ћу, рас ту ри ли и спа ли ли. Са чу ва-
ни су са мо оста ци, ме ђу ко ји ма је и ру-
ка мај ке Ан ге ли не, она ко јом је чи та вог 
жи во та пру жа ла ово зе маљ ске да ро ве за 
сла ву веч ну. 

 Бран ка РА ДО ВА НО ВИЋ

ЗА НЕ ЗА БО РАВ
 

Ми лан Ба бић
(1943–2009)

Мај ка Ан ге ли на 
и по след њи Бран ко ви ћи

Мајка Ангелина, 
мозаик Паје Јовановића 
на „Ангелиануму” (1908)
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У Све ча ној са ли Оп шти не 
Ста ри град, 7. но вем бра 
2009. го ди не, уз при су ство 
број них за ду жби на ра, го сти ју 
и уче сни ка, одр жа на је ре дов на 
го ди шња Скуп шти на 
Ву ко ве за ду жби не 

С
куп шти ни су при су ство ва ли за ду-
жби на ри и уте ме љи ва чи Ву ко ве 
за ду жби не, ве ли ки до бро тво ри и 
до бро тво ри, пред сед ни ци и пред-
став ни ци огра на ка За ду жби не, 

по ве ре ни ци, чла но ви од бо ра и рад них те ла, 
го сти, пред став ни ци ми ни стар ста ва, уста но-
ва и ме ди ја у Ре пу бли ци Ср би ји. 

По здрав не те ле гра ме Скуп шти ни упу ти ли су: 
проф. др Жар ко Об ра до вић, ми ни стар про све-
те Вла де Ре пу бли ке Ср би је; про свет ни рад ни ци 
са пред сед ни ком оп шти не Апа тин Жи во ра дом 
Сми ља ни ћем; Дра гу тин Бр чин, са вет ник ми-
ни стра про све те, и Са ша Ми ле нић, пред сед ник 
Скуп шти не гра да Кра гу јев ца, ко ји је и из ра зио 
во љу Кра гу јев ца да фи нан си ра об ја вљи ва ње 
пре о ста ле две књи ге Са бра них де ла Ву ка Сте
фа но ви ћа Ка ра џи ћа (три на е сте књи ге Пре пи ске 
и дру гог то ма тре ће књи ге Ву ко вих спи са О је
зи ку и књи жев но сти).

С по чет ка ра да, Скуп шти на је ми ну том ћу та-
ња ода ла по шту пре ми ну лим за ду жби на ри ма 
из ме ђу две сед ни це: Здрав ку Ђер ма но ви ћу из 
Ко це ље ве, Ра то ми ру Цви је ти ћу из Ужи ца, Ми-
ле ту Не дељ ко ви ћу из Бе о гра да и его ну Фе ке те 
из Бе о гра да. 

Скуп шти ни се, за тим, обра тио и по же лео успе-
шан рад Зо ран Ха мо вић, са вет ник ми ни стра кул-
ту ре Ре пу бли ке Ср би је, и Мла ђан Ци цо вић, из 
Пред став ни штва Ре пу бли ке Срп ске у Бе о гра ду.  

Скуп шти на је, за тим, усво ји ла пред ло же ни 
днев ни ред: 1. По здрав на реч управ ни це Сла ђа-
не Мла ђен; 2. Све ча на бе се да: др Мар та Фрајнд 
– Срп ски и европ ски Ла за Ко стић; 3. Усва ја ње За-
пи сни ка 21. Скуп шти не; 4. Др Ми о драг Ма тиц ки: 
Ву ко ва за ду жби на да нас; 5. Ди ску си ја: ака де мик 
Ви дој ко Јо вић, проф. др Љу бин ко Ра ден ко вић, 
доц. др Вељ ко Бр бо рић, Са ша Ми ле нић, Ми о драг 
Илић и проф. др Јо ван Гор чић; 6. Мр Љу бо мир 
Ми лу ти но вић: Из ве штај Над зор ног од бо ра; 7. Из-
бор чла на Од бо ра Ву ко ве за ду жби не за На гра ду 
у умет но сти; 8. Уру чи ва ње За хвал ни ца ве ли-
ким до бро тво ри ма и до бро тво ри ма Ву ко ве за-
ду жби не; 9. Пред ста вља ње Да ни це за мла де – Гост 
Огра нак Ву ко ве за ду жби не Ко сов ска Ми тро ви ца 
(Фи ло зоф ски фа кул тет Ко сов ска Ми тро ви ца).

На кон по здра вих ре чи Сла ђа не Мла ђен, др 
Мар та Фрајнд је на по чет ку сво је бе се де – Срп
ски и европ ски Ла за Ко стић – ис та кла да се 2009. 
на вр ша ва сто го ди на од ка да је Ла за Ко стић об-
ја вио по след ње из да ње сво јих пе са ма и у ње му 
јед ну од нај ве ћих пе снич ких тво ре ви на срп ско-
га је зи ка, пе сму San ta Ma ria del la Sa lu te. Био је 
то пе сни ков опро штај са по е зи јом и жи во том. 
Пре ми нуо је 9. де цем бра, на ред не 1910. го ди не. 
Бе се да Мар те Фрајнд це ло ви то је об ја вље на у 
ка лен да ру Да ни ци за 2010. го ди ну.

По сле из ре че не бе се де, Скуп шти на је јед но-
гла сно усво ји ла за пи сник са 21. сед ни це Скуп-
шти не Ву ко ве за ду жби не, а по том се др Ми о драг 
Ма тиц ки освр нуо на Из ве штај за про те кли пе-
ри од и го во рио о пер спек ти ва ма и ра ду Ву ко ве 
за ду жби не у на ред ном пе ри о ду. 

По том је во ђе на је дин стве на рас пра ва о до ку-
мен ти ма: Из ве штај о ра ду Ву ко ве за ду жби не за 
пе ри од но вем бар 2008 – ок то бар 2009. и Пред лог 
про гра ма ра да за пе ри од но вем бар 2009 – ок то-
бар 2010. го ди не. 

У ди ску си ји су уче ство ва ли: Ви дој ко Јо вић 
(го во рио о ак тив но сти ма Ву ко ве за ду жби не од 
Скуп шти не 2008. до Скуп шти не 2009. и о Про гра-
му ра да За ду жби не до 23. Скуп шти не); Љу бин ко 
Ра ден ко вић (о ра ду Три би не Ву ко ве за ду жби не 
и пла ни ра ним те ма ма из ци клу са Кул тур но на
сле ђе); Вељ ко Бр бо рић (о ак ту ел ним пи та њи ма 
срп ског је зи ка и је зич ке кул ту ре у обра зов ном 
си сте му, сред стви ма мул ти ме ди јал не ко му ни-
ка ци је и у из да ва штву и ра ду Са ве та за срп ски 
је зик Ву ко ве за ду жби не); Ми о драг Илић је упо-
знао Скуп шти ну са за кључ ком Са ве та Ву ко ве за-
ду жби не да се упу ти ини ци ја ти ва Скуп шти ни 
Ср би је, од но сно од го ва ра ју ћем скуп штин ском 
Од бо ру и Ми ни стар ству кул ту ре, да се на ђе на-
чин ко ји ће од вра ћа ти до ма ће при вред ни ке да 
сво ја пред у зе ћа име ну ју стра ним на зи ви ма, а 
у ци љу за шти те срп ског је зи ка и ћи ри ли це; Ве-
се лин Сте фа нов ски, све ште ник и ста ре ши на 
ми си о нар ске цр кве у Тр ши ћу, пред ло жио је да 
Ву ко во род но ме сто Тр шић по ста не цен тар (ре-
ги о нал ни) у ко ме би се уна пре ђи вао рад у обла-
сти је зи ка, ду хов но сти, кул ту ре, из да ва штва, 
би бли о те кар ства и ства ра ла од го ва ра ју ћа ба за 
по да та ка; Ра ден ко Пе јо вић, члан На уч ног са ве та 
Фон да ци је Жа бљак-Шав ник-Плу жи не, го во рио 
је о ак тив но сти ма Фон да ци је, по себ но о на уч-
ном ску пу На из во ру Ву ко ва је зи ка и пред ло жио 
да се у Да ни ци за 2011. го ди ну об ја ве не ка зна-
чај на са оп ште ња са овог на уч ног ску па и да се 
у Ре дак ци ју Да ни це име ну је ње гов пред став ник; 
Рај на Бран ко вић го во ри ла је о ра ду но во о сно ва-
ног Огран ка Ву ко ве за ду жби не у Ва ље ву; Алојз 

Ујес је пред ло жио да Ву ко ва за ду жби на ини ци-
ра ак тив ност да се, пре ма ра ни јим до го во ри-
ма и пла ну, у Ри сну по диг не спо ме ник тро ји ци 
на ших ве ли ка на: Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу, 
Ву ку Вр че ви ћу и Ву ку По по ви ћу; Дра го Ње го-
ван је ис та као по тре бу за шти те срп ске ћи ри ли-
це; Жи во рад Ан дре је вић је ука зао на по тре бу 
да пред став ни ци не ких др жав них ор га на Ре пу-
бли ке Ср би је, ко ји по се ћу ју ди ја спо ру, ви ше ува-
жа ва ју кул тур но-обра зов не асо ци ја ци је у тим 
сре ди на ма, ка ква је, на при мер, уста но ва Ву ко
ва за ду жби на у Љу бља ни, ко ја има де фи ни са не 
про гра ме у овој обла сти и ко ја оку пља ве ли ки 
број за ду жби на ра и са рад ни ка; Ра до ван Ба ња-
нац из Тр ши ћа (и Ка на де) го во рио је о по тре би 
уна пре ђи ва ња ра да до пун ских шко ла срп ског 
је зи ка ко је по ха ђа ју на ша де ца у све ту.    

У на став ку сед ни це, Скуп шти на је јед но гла-
сно усво ји ла до ку мен та: Из ве штај о ра ду Ву ко
ве за ду жби не за пе ри од но вем бар 2008 – ок то бар 
2009. го ди не; Про грам ра да За ду жби не за пе ри од 
но вем бар 2009 – ок то бар 2010. и Из ве штај Над
зор ног од бо ра.   

Скуп шти на је, за тим, јед но гла сно иза бра ла 
Са шу Ми ле ни ћа за чла на Од бо ра за на гра ду у 
умет но сти Ву ко ве за ду жби не. 

По сле усво је них из ве шта ја, ис так ну тим за ду-
жби на ри ма, до бро тво ри ма и ве ли ким до бро тво-
ри ма уру че на су при зна ња. За хвал ни це Ве ли ки 
до бро тво ри уру че не су: Ра ден ку Пе јо ви ћу из Под-
го ри це; Љу би ци и Дра ги ши Јо ко вић из Бе о гра да; 
Ду шан ки Бје ли ца из Ужи ца; Не на ду Хри са фо ви-
ћу из Па ри за; Јан ку Ста ме но ви ћу из Бе о гра да; 
Ни ко ли Бр ка но ви ћу из Сом бо ра; Ми лун ки Ми-
тић из Ни ша; Ми ло шу Де ви ћу из Мон тре а ла; Ју-
ли ја ни и Зо ра ну Јо ви чи ћу из Бе о гра да. 

За хвал ни це До бро тво ри уру че не су: Дра гу 
Ње го ва ну из Срем ске Ка ме ни це; Ма ри ји Пе тро-
вић из Бе о гра да; Стан ки Ко раб-Ву че ко вић из Бе-
о гра да и Прав ном фа кул те ту у Бе о гра ду. 

При зна ње „за из у зе тан до при нос у оства ри ва-
њу про гра ма Ву ко ве за ду жби не“ уру че но је Ра-
да ни Ви ли Ста ни шље вић из Гра ди шке. 

При зна ња за „до при нос у оства ри ва њу про-
гра ма Ву ко ве за ду жби не“ уру че на су: Дра гу ти-
ну Бр чи ну из Бе о гра да, Не на ду Љу бин ко ви ћу из 
Бе о гра да, Дра га ну Бо гу то ви ћу из Бе о гра да, Дра-
гу ти ну Но во се лу из Под го ри це, Гро зда ни Ко ма-
ди нић из Чач ка, Ве ри Се ку лић из Ба ва ни шта и 
Пред у зе ћу Ли до из Зе му на. 

На кра ју сед ни це, Огра нак Ву ко ве за ду жби не у 
Ко сов ској Ми тро ви ци, у ор га ни за ци ји Ва лен ти-
не Пи ту лић, про фе сор ке Фи ло зоф ског фа кул те-
та у Ко сов ској Ми тро ви ци, при ре дио је ефек тан 
и ве о ма ус пе ли про грам, у ко јем су мла ди за-
ду жби на ри са Ко со ва и Ме то хи је пред ста ви ли 
Да ни цу за мла де Ву ко ве за ду жби не. 

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

Скуп штин ска бе се да 
пред сед ни ка 

Ву ко ве за ду жби не
Дра ги го сти! По што ва ни за ду жби на ри!
Сна гу Ву ко ве за ду жби не чи ни број на по ро-

ди ца за ду жби на ра, по себ но ње ни огран ци, њих 
че тр де се так, од ко јих, ка ко то и би ва у по ро ди ца-
ма, не ки пред ња че у ра ду, док се код оних успа-

ва них тру ди мо да ожи ви мо њи хо ву де лат ност 
и оса вре ме ни мо њи хо ве дав но утвр ђе не про-
гра ме. У про те клој го ди ни осно ва ни су огран ци 
у Ва ље ву и Апа ти ну, а у при пре ми је осни ва-
ње огра на ка у Кра гу јев цу, Су бо ти ци, Би је љи ни 
(Ре пу бли ка Срп ска), Фран цу ској, Швај цар ској 
и Аустра ли ји. На го ди шњој скуп шти ни у Чач ку 
одр жан је и са ста нак пред став ни ка на ших огра-
на ка ра ди до го во ра о за јед нич ком ра ду.

Сна га Ву ко ве за ду жби не ле жи и у тим ском 
ра ду пре га ла ца ко ји су спрем ни да у са да шња 
фи нан сиј ски не по вољ на вре ме на уло же сво је 
зна ње и труд да би про гра ми би ли што ефи ка-
сни ји, пот пу ни ји и да би се оства ри ли на на чин 
до сто јан угле да Ву ко ве за ду жби не. За ду жби ном 
ру ко во ди тим мла ђих ча сни ка ко ји је ус пео да 
про грам ски ову го ди ну ко ја је за на ма учи ни 
успе шном и, што је још ва жни је, да осми сли де-
лат ност За ду жби не у пе ри о ду ко ји је пред на ма, 
у ко јем се ула жу ве ли ки на по ри на утвр ђи ва њу 
и об но ви др жа ве Ср би је, на ње ном укљу чи ва њу 
у за јед ни цу европ ских на ро да, што под ра зу ме ва 
ду го роч ни је стра те ги је, по себ но у обла сти кул-
ту ре, отва ра ња и очу ва ња и афир ма ци је на ци о-
нал них вред но сти и ду хов но сти срп ског на ро да. 
Из тог ти ма же лим да из дво јим пред сед ни ка 
Управ ног од бо ра, до пи сног чла на СА НУ Ви дој-
ка Јо ви ћа, пот пред сед ни ка на ше Скуп шти не, на-
уч ног са вет ни ка Љу бин ка Ра ден ко ви ћа, ко ји је 
осми слио Три би ну Ву ко ве за ду жби не и, у окви-
ру ње, успе шно во ди ци клус Кул тур но на сле ђе, 
пот пред сед ни ка УО про фе со ра Бран ка Бр бо ри-
ћа, ко ји успе шно ор га ни зу је рад но во о сно ва-
ног Са ве та за је зик Ву ко ве за ду жби не, ма ги стра 
Бран ка Злат ко ви ћа ко ји нам да ру је све ус пе ли је 
бро је ве на ше га ли ста За ду жби на и успе ва, и по-

ред то га што смо, због ма те ри јал них раз ло га, ри-
там из ла же ња ли ста све ли на три бро ја, да нам 
ефи ка сно и у пот пу но сти при бли жи рад Ву ко ве 
за ду жби не и ње них огра на ка, али и свих ре ле-
вант них зби ва ња у обла сти ма ко ји ма се ба вио 
Вук Ка ра џић. И ма ле ни тим стал но за по сле них 
уло жио је у про те клој го ди ни из ван ред не на по-
ре да се уна пре ди рад За ду жби не.

Про те кле го ди не Ву ко ва за ду жби на је по себ-
но би ла окре ну та мла ди ма и на то ме ће ис тра-
ја ти. У из ве шта ју мо же те на ћи пре глед број них 
так ми че ња на ших огра на ка на ме ње них мла ди-
ма у ко ји ма уче ству је све ви ше ђа ка, као што је 
слу чај са Да ни ма ћи ри ли це у Ба ва ни шту где се 
на гра ђу ју нај бо љи са ста ви о ћи ри ли ци и нај леп-
ше из ра ђе ни ве зо ви; Ву ко во зво но, так ми че ње за 
мла де пи сце ко је ор га ни зу је наш огра нак у Гим-
на зи ји у Ло зни ци, или онај у Ни шу, Чач ку, на 
Жа бља ку, у Мо шта ни ци... Ву ко ва за ду жби на по-
кро ви тељ је мно гих ре пу блич ких так ми че ња из 
по зна ва ња је зи ка и књи жев но сти, го вор ни штва, 
ре ци та тор ства. Ста ра ће мо се да, убу ду ће, ње но 
уче шће на Ђач ком Ву ко вом са бо ру про грам ски 
бу де још пот пу ни је. За хва љу ју ћи по др шци Ми-
ни стар ства про све те, Да ни ца Ву ко ве за ду жби-
не већ ви ше го ди на сти же у све шко ле у Ср би ји, 
она об ја вље на за 2009. је и са но во по кре ну тим 
до дат ком Да ни ца за мла де – школ ски за бав ник. 
Упра во тај за бав ник на ме њен мла ди ма, ко ји је 
спре ман као до да так и се дам на е стом го ди шту 
Да ни це за 2010, тре ба ло би што пре да по ста не 
по себ но из да ње ко је ће, чак и пре ко ки о ска за 
про да ва ње но ви на, по ста ти до сту пан мла ди ма. 
Ту је и еди ци ја син те за, ка пи тал на из да ња ко-
ји ма се за о кру жу је оно што на зи ва мо ма ти цом 

Срп ства: Срем кроз ве ко ве. Сло је ви кул ту ра Фру
шке го ре и Сре ма, Сло је ви кул ту ра Ба на та (у 
штам пи), а у на ред ним го ди на ма би ће ура ђен 
сли чан збор ник о Шу ма ди ји.       

Ву ко ва за ду жби на де лат ност за сни ва на оно-
ме што нам је Вук сво јим де лом ба шти нио, на 
за ду жби на ма ко је нам је по да рио. Нај ве ћа Ву ко-
ва за ду жби на је су је зик и пи смо. Мо шо Ода ло-
вић, пе сник за мла де ко ји је као лич ност го ди не 
пред ста вљен у Да ни ци за мла де, с пра вом је зик 
на зи ва отаџ би ном. Вук је на чи нио пр ви реч ник 
на род ног је зи ка и тај је зик пот кре пио ан то ло-
гиј ским оства ре њи ма усме ног ства ра ла штва, 
уда ра ју ћи те ме ље по то њем књи жев ном је зи ку. 
У сво јој беч кој Да ни ци об ја вио је и по пу лар ну 
гра ма ти ку срп ског је зи ка и ми ће мо за сле де ћу 
Да ни цу на ру чи ти та кву исту, при ме ре ну на шем 
тре нут ку, јед но став ну, да не од би ја уче ни ке и да 
по мог не Ср би ма у ди ја спо ри.  

Срп ски књи жев ни је зик се, још за Ву ко ва жи-
во та, и по том, раз ви јао. Ства ра ли су га пр ви ву-
ков ци, на че лу са Бран ком Ра ди че ви ћем, по том 
су до шле и на ред не ге не ра ци је ву ко ва ца, ме ђу 
ко ји ма се као рас ков ни чар је зи ка, као пе сник 
ко ји је до дна спо знао сна гу и са мо твор ност си-
ле ре чи, ко је му су се отва ра ла но ва зна че ња и 
но ве је зич ке мо гућ но сти, мо ра из дво ји ти Ла-
за Ко стић. Ма кар због пе сме San ta Ma ria del la 
Sa lu te, на ше пе сме над пе сма ма, ко ју је ис пе-
вао пре рав но сто го ди на. Сле ди ли су но ви рас-
ков ни ча ри је зи ка, пе сни ци аван гар де, не ка да и 
ус пе ли ји екс пе ри мен та то ри не го пе сни ци, по-
пут Ви на ве ра, али ко ји су за слу жни за осло ба-
ђа ње сна ге је зи ка, мо ћи ства ра ња но вих ре чи 
у ду ху је зи ка, па и пре о бли ко ва ња пре у зе тих, 
јер не тре ба спре ча ва ти про жи ма ња жи вих је-
зи ка већ по по тре би усва ја ти и стра не ре чи, с 
ме ром и на на чин до сто јан ле по те и вред но сти 
соп стве ног, по шту ју ћи при ро ду свог је зи ка, ка-
ко су то, уоста лом, ве што чи ни ли До си теј и Вук 
ка да је реч о сла ве ни зми ма и тур ци зми ма. Ово 
су раз ло зи да као те му сле де ћег окру глог сто ла 
Ву ко ве за ду жби не у да не Ву ко вог са бо ра пред-
ло жи мо – Је зик срп ског пе сни штва. Овај окру гли 
сто ће на нај бо љи на чин по ка за ти да је Ву ко ва 
је зич ка ре фор ма би ла не са мо не ми нов на већ 
и пло до твор на, да су за хва љу ју ћи њој у срп ској 
књи жев но сти на ста ла де ла свет ске вред но сти: 
Мом чи ло На ста си је вић, Раст ко Пе тро вић, Цр-
њан ски, Ан дрић.

На про шло го ди шњој Скуп шти ни при хва ти ли 
смо као при о ри те тан за да так Ву ко ве за ду жби-
не ду го ро чан про је кат Кул ту ра је зи ка. Пре ма 
та да шњим пред ло зи ма осно ва ли смо Са вет за 
је зик Ву ко ве за ду жби не, одр жа ли успе шан окру-
гли сто по све ћен те ми Кул ту ра је зи ка ко ји је 
на и шао на оп ште при хва та ње и по др шку јав-
но сти, па и над ле жних ми ни стар ста ва за кул-
ту ру, обра зо ва ње и на у ку. Са ми ни стри ма тих 
ми ни стар ста ва у Ву ко вој за ду жби ни одр жан је 
са ста нак на ко јем је при хва ће но на сто ја ње Ву-
ко ве за ду жби не да је пи та ње је зи ка и пи сма од 
др жав ног зна ча ја и да за вре ђу је да се на ђе као 
при о ри тет у ду го роч ним стра те ги ја ма де лат но-
сти ко је та три ми ни стар ства по кри ва ју. И по-
ред то га што је рад на не го ва њу кул ту ре је зи ка 
ду го роч ни по сао, у ко ји се мо ра ју укљу чи ти и 
уста но ве и ор га ни за ци је ко је су ком пе тент не за 
утвр ђи ва ње стан дар ди за ци је је зи ка – Ма ти ца 
срп ска, СА НУ са Ин сти ту том за срп ски је зик, ка-
те дре фи ло зоф ских фа кул те та, али и из да ва чи, 
лек то ри, ор га ни за то ри шко ла за срп ски је зик у 
ма ти ци и ди ја спо ри – при хва ћен је пред лог да 
се 2010. го ди на про гла си Го ди ном кул ту ре срп
ског је зи ка и књи ге. Ву ко ва за ду жби на би уче-
ство ва ла у оно ме што од ре ђу је и при ро ду ње не 
де лат но сти, а то је при ме на стан дар ди за ци је, 
пре све га у шко ла ма, из да ва штву, ме ди ји ма и 
са вре ме ним сред стви ма елек трон ских ко му ни-
ка ци ја. Ако Скуп шти на при хва ти, по ста ра ли би-
смо се и да обез бе ди мо сред ства за уво ђе ње још 
јед не на гра де Ву ко ве за ду жби не, по ред оних за 
умет ност и за на у ку. Би ла би то на гра да Рас
ков ник је зи ка за по је дин це и уста но ве ко ји су 
у про те клој го ди ни нај ви ше до при не ли не го-
ва њу кул ту ре је зи ка. Мо гао би то би ти цвет на 
чи јим би ла ти ца ма би ло ис пи са но: је зи ка, а у 
сре ди ни, ста рим сло ви ма, раз ло мље на реч на 
сми сле не сло го ве-по ру ке: рас – ков – ник. На сто-
ја ће мо да у До му Ву ко ве за ду жби не об но ви мо 
про стор ко ји би био на ме њен Цен тру за срп ски 
је зик и књи гу.

Ву ко ва за ду жби на на ста ви ће да ши ри и сна-
жи сво ју де лат ност, др же ћи се већ опро ба ног 
ре цеп та: до бро про це ни ти мо гућ но сти и свр сис-
ход ност по ду хва та, па кре ну ти у ре а ли за ци ју – 
ко рак по ко рак. И не од у ста ја ти од оно га што је 
до го во ре но и утвр ђе но. Све вре ме нам је на уму 
да се мо ра мо др жа ти Ву ко вих по ру ка ко је има-
ју трај ну вред ност. Јед на од тих је сте и да тре ба 
тра жи ти но ва ре ше ња, ства ра ти пут. Вук је че-
сто по на вљао: Да не ма ве тра, па у ци би не бо пре
мре жи ли! Све сни смо да су опа сне фло ску ле: На 
Ву ко вом пу ту и На Ву ко вом тра гу, ко је мо гу да 
по кри ју и оно што не ма вред ност вред ну па жње, 
да Ву ков пут ни је пред на ма, већ да оста је за на-
ма, да Ву ков пут са ми мо ра мо да ства ра мо. 

А, опет, ма ло је та квих пре га ла ца ка кав је био 
Вук Ка ра џић, ко ји из те ме ља успе ва ју да уз др-
ма ју ду хов ност свог на ро да и учи не је про дук-
тив ном, спрем ном да при ми и ство ри но во, но ве 
вред но сти. Да нас, док Ср би ја тра жи свој пут и 
сво је ме сто, као да смо у не ка квом ду хов ном за-
сто ју. Не до ста је нам Вук.

 Др Ми о драг МА ТИЦ КИ

ОДР ЖА НА 22. СКУП ШТИ НА ВУ КО ВЕ ЗА ДУ ЖБИ НЕ

Ву ко ва за ду жби на да нас

По здрав ни те ле грам про свет них 
рад ни ка и пред сед ни ка оп шти не  
Апа тин Жи во ра да Сми ља ни ћа

По што ва ни при ја те љи, за ду жби на ри Ву ко вог де ла, 
На си ноћ ној све ча но сти у До му кул ту ре у Апа ти ну, по све ће ној Да ну про свет них рад ни ка 

Ре пу бли ке Ср би је, го во рио је др Ми о драг Ма тиц ки, ко ји је исте ве че ри отво рио и из ло жбу по-
све ће ну Ву ку Ка ра џи ћу. На тај на чин за по че ле су ак тив но сти на фор ми ра њу Огран ка Ву ко ве 
за ду жби не у Апа ти ну. Же ли мо вам успе шан рад на да на шњој го ди шњој Скуп шти ни Ву ко ве 
за ду жби не уз на ше обе ћа ње да ће мо учи ни ти све да убр зо по ста не мо део ва ше по ро ди це по-
што ва ла ца Ву ко вог де ла.

Завршница свечаног програма Скупштине, чланице 
Огранка Вукове задужбине из Косовске Митровице
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Ка ко је Вук Караџић, 
као два де се то го ди шњи 
мла дић, пр во 
по лу го ди ште пр вог 
раз ре да Ве ли ке шко ле 
про вео као ђак Ива на 
Ју го ви ћа, а исто вре ме но 
је ви ше ме се ци 
сва ко днев но про во дио са 
њим у за јед нич кој ку ћи, 
мо же се прет по ста ви 
да је Ју го вић у том 
пе ри о ду имао сна жан 
ути цај на Ву ка 
и ње го во по то ње 
обра зов но и кул тур но 
об ли ко ва ње

Ј
о ван Са вић, по зна ти ји под 
псе у до ни мом Иван Ју го вић 
(Сом бор, 1772 – Ве ли ки Беч-
ке рек, 1813) био је, уз До си те-
ја Об ра до ви ћа, нај по зна ти ји 

и нај у ти цај ни ји пре чан ски Ср бин 
у Пр вом срп ском устан ку. Ин те ли-
ген тан и ши ро ко обра зо ван, Јо ван 
Са вић је, по све до че њи ма са вре-
ме ни ка, умео пра вил но чи та ти, 
пи са ти, пре во ди ти и го во ри ти ла-
тин ски, не мач ки, фран цу ски, ита-
ли јан ски, ру ски и ма ђар ски је зик, 
а са чу ва на пи сма, ко ја је пи сао на 
сла ве но серб ском или ла тин ском је-
зи ку, го во ре о ње го вој из ван ред ној 
пи сме но сти и ви со ком сти лу. Син 
сом бор ског пра во слав ног све ште-
ни ка Га ври ла Са ви ћа, шко ло ван на 
Уни вер зи те ту у Пе шти, где је за вр-
шио пра во, Јо ван Са вић је че ти ри 
го ди не био про фе сор Кар ло вач ке 
гим на зи је (1798–1802), на кон че га је, 
до ле та 1805, био се кре тар на дво ру 
вр шач ког вла ди ке Јо си фа Јо ва но ви-
ћа Ша ка бен те.  

У је сен 1805. Са вић је пре шао у уста-
нич ку Ср би ју (у опа кли ји, ка ко бе ле жи 
про та Ма ти ја Не на до вић у сво јим Ме
мо а ри ма), где је узео псе у до ним Иван 
Ју го вић. По стао је пи сар, а убр зо и пр-
ви се кре тар Ка ра ђор ђе вог Пра ви тељ-
ству ју шчег со вје та. Као пред став ник 
срп ских уста ни ка, на ла зио се у не-
ко ли ко ди пло мат ских ми си ја у Вла-
шкој и Мол да ви ји (где је пре го ва рао 
са пред став ни ци ма ру ског дво ра) 
и Бе чу. Не ко вре ме (1809/10) био је и 
пр ви су ди ја Бе о гра да, а на кон смр-
ти До си те ја Об ра до ви ћа, по ста вљен 
је (кра јем мар та 1811) за по пе чи те ља 
про све ште ни ја (ми ни стра про све те) 
у Пра ви тељ ству ју шчем со вје ту и ту 
ду жност је оба вљао све до мар та 1813, 
ка да је, због су ко ба са „ру со фи ли ма“, 
на пу стио Ср би ју. Ути цај Ива на Ју го ви-
ћа на пред вод ни ке устан ка, по себ но 
на Ка ра ђор ђа и Мла де на Ми ло ва но-
ви ћа, био је сна жан, а на ње го вим и 
До си те је вим иде ја ма др жав не са мо-
стал но сти и ује ди ње ња срп ства те ме-
љи ла се у знат ној ме ри и уста нич ка 
др жав на по ли ти ка. 

Уз број не по ли тич ке за слу ге за сво је 
оте че ство, уло га Ива на Ју го ви ћа би ла 
је кључ на и за по кре та ње бе о град ске 
Ве ли ке шко ле, чи је ду бо ке обра зов не 
ко ре не да нас ба шти ни Уни вер зи тет 
у Бе о гра ду (Ју го вић је 1808. осми слио 

и по кре нуо ову шко лу, по угле ду на 
угар ске ви со ке шко ле, а у пр во вре ме 
био је и њен је ди ни про фе сор). Ти ме 
је овај сом бор ски еру ди та, са ис тан ча-
ним осе ћа њем за ме ру на ци о нал ног и 
ци ви ли за циј ског, за бе ле жен и у про-
свет ној по ве сни ци сво га на ро да.

Вук Ка ра џић, ко ји је то ком 1807/08. 
жи вео у Бе о гра ду у ку ћи свог ро ђа ка 
Јêфта Са ви ћа Чо три ћа са Ива ном Ју-
го ви ћем, у до дат ку сво је књи ге Пра
ви тељ ству ју шчи со вјет серб скиј (Беч, 
1860) по све тио је Ју го ви ћу чи та во јед но 
по гла вље, ко је пред ста вља пр во ра зре-
дан из вор за Ју го ви ћев жи во то пис, по-
себ но за онај део жи во та ко ји је про вео 
у уста нич кој Ср би ји. Вук је пр во по лу-
го ди ште школ ске 1808/09. био и Ју го-
ви ћев уче ник у пр вој ге не ра ци ји ђа ка 
Ве ли ке шко ле, па је свог про фе со ра, и 
као су ста нар, и као ђак, и као ње гов пи-
сар у Со вје ту, по зна вао ве о ма до бро.  

За ње га, сем оста лог, Вук на во ди да 
се ро дио у Бач кој, у Сом бо ру, да му је 
пра во име би ло Јо ван Са вић, да је био 
вр ло ли јеп чо вјек: у стру ку ви сок, а ни
ти је био вр ло та нак ни де бео, ма сти 
је био сме ђе, имао је по ве ли ке ли је пе 
бр ко ве, и у обра зу био је мно го на лик на 
лик кра ља Сте фа на Уро ша I... (и у оба-
ве штај ном из ве шта ју Јо си фа Бен тле ра 
из 1810. пи ше да је Ју го вић чо век ле пог 
ста са, а ње го ва сли ка, об ја вље на у 
књи зи Ан дре Га ври ло ви ћа Зна ме ни ти 
Ср би XIX ве ка, на ста ла је по јед ној ски-
ци са чу ва ној код Ју го ви ће вих по сред-
них по то ма ка, а по спе ше на је упра во 
овим Ву ко вим опи сом). Ка да пи ше о 
Са ви ћу, Вук при лич но про фа но на во-
ди да је за вре ме слу жбе у кар ло вач кој 
Гим на зи ји ми тро по лит Стра ти ми
ро вић омр зао на њ што је био вр ло ли
јеп чо вјек и же не су га ра до има ле, те 
га ис тје ра из слу жбе и из Кар ло ва ца... 
Та Ву ко ва тврд ња доц ни је је иза зва ла 
рас пра ву са исто ри ча рем Ми ла ном 
Ђ. Ми ли ће ви ћем, ко ји је по сум њао у 
исти ни тост овог на во да, на шта је Вук 
оштро од го во рио да је све то мо гао и 
друк чи је ка за ти и до ка за ти, али сам 
на па ме ти на шао да је она ко нај при
стој ни је, ка ко не би мо рао ре ћи не што 
дру го и го ре, што би Стра ти ми ро ви ћу 
би ло на сра мо ту. Пи сац овог ра да про-
на шао је у Ар хи ву СА НУ, у Срем ским 
Кар лов ци ма, јед но нео бја вље но, ве о ма 
оштро пи смо Јо ва на Са ви ћа ми тро по-
ли ту Стра ти ми ро ви ћу из 1804, на осно-
ву ко га мо же да се за кљу чи да Ву ко ва 
тврд ња, ве ро ват но, ука зу је на то ка ква 
је кле ве та про тив Ју го ви ћа би ла из ре-
че на ми тро по ли ту.

О по чет ку свог по знан ства с Ју го ви-
ћем Вук пи ше: Јеф то Са вић (Чо трић), 
со вјет ник на хи је Звор нич ке, и мој ро
ђак и пр ви учи тељ, по мо јој же љи да 
бих што на у чио и на мо ју мол бу, узме 
к се би исто та ко Ју го ви ћа, за ко је га сам 
ја у Кар лов ци ма слу шао да је вр ло учен, 
а и у со вје ту као пи сар по знао сам се 
ма ло с њи ме... Опи су ју ћи Ју го ви ће ву 
еру ди ци ју Вук ка же: Фран цу ске је књи ге 
чи тао нај ви ше и си ла пу та, кад је ли
је по ври је ме би ло, хо да ју ћи по авли ји 
та ко здра во као да се с ки ме раз го ва
ра, и по свој при ли ци је ово чи нио, да би 
му се је зик на ви као на из го вор фран цу
ски јех ре чи. Да не ре чем да се ни ка кав 
Ср бин на ше га вре ме на (по че так дру ге 
по ло ви не XIX сто ле ћа) у на у ци и ра зу
му не би мо гао с њи ме ис по ре ди ти, али 
се ја мач но мо же ре ћи, да је био из ре
да нај у че ни јих и нај па мет ни јих Ср ба. 
Осо би то је био до сје тљив и на под сми
јех го тов. Ју го вић је мла дог Ву ка Ка-
ра џи ћа учио и не мач ком је зи ку. Ка да 
је Вук, ко ји је ку по вао и на ба вљао оно 
што је тре ба ло за ку ћу, јед ном при ли-
ком у обли жњој рад њи ци про на шао на 

ће пен ку не ко ли ко књи га пи са них на 
не мач ком, од нео их је Ју го ви ћу, а он, 
по што их је пре гле дао, одво јио је јед-
ну за се бе (то је исто ри ја ко ју је ка сни је 
пре во дио за Ве ли ку шко лу), а јед ну је 
дао Ву ку, ко ји је ту књи гу по сли је пред 
њим чи тао, и он ми је по ка зи вао, што 
ни је сам ра зу мио. О ње го вој на ра ви Вук 
је све до чио да ко ли ко год што је Ју го
вић био на у чен и па ме тан, то ли ко је 
био по но сит и би је сан: сла бо је ко мо гао 
с њи ме ли је по го во ри ти... али за чу до, 
са сво ји јем уче ни ци ма био је при лич но 
љу ба зан... Вук бе ле жи и да је Ју го вић у 
Ср би ји био здрав, са мо што је очи мо
рао чу ва ти и сваг да их је у ју тру прао 
мла ком во дом, као и да за је ла осо би та 
ни је ма рио, а исто та ко ни за ли је пе 
ха љи не. Во лео је шљи во ви цу из Ја дра, 
ко ју му је Вук до но сио, а по под не је 
кат кад пио и не го тин ско цр но ви но. 

У сво јим за пи си ма о Ју го ви ћу Вук 
је оста вио и све до чан ство 
о отва ра њу Ве ли ке шко ле у 
Бе о гра ду, о ње ним пр вим 
уче ни ци ма и пр вим да ни-
ма ње ног ра да (Ју го вић ме
ни ниг да ни је ка зао за што 
књи гу ову пре во ди, али кад 
је сву пре ве де, он да ка же да 
ће да отво ри ве ли ку шко лу, 
и по пре по ру ци Мла де но вој 
Ка раЂор ђи је и со вјет од
ре де му 1500 гро ша на го
ди ну... Ју го вић из по чет ка 
ни је пре да вао ни шта дру
го осим исто ри је и ра чу на. 
Исто ри ју је из сво је га ру ко
пи са ка зи вао ђа ци ма, те су 
је пи са ли, па им је по сли је 
ту ма чио. Уз исто ри ју го во
рио је че сто и о ге о гра фи ји, 
и за то је био на ба вио не
ко ли ке ма пе, ко је су на зи ду 
би ле обје ше не; ра чун је пре
да вао на и зуст, и за чу до је 
у то ме био вјешт – осо би
то што се ти че раз ло ма
ка – што но се у нас ка же, 
и у др ве ну гла ву мо гао би 
ули ти...).

Осим опи са лич них осо-
би на и оп штих ме ста из 
Ју го ви ће ва жи во та у Ср би-
ји, Вук бе ле жи и не ко ли ко 
дра го це них из вор них све-
до чан ста ва и анег до та, а у 
ње го вом пре пи су са чу ва не 
су и две Ју го ви ће ве пе сме. 
Пр ва пред ста вља по гр дан и са ти ри чан 
епи таф, за пра во па скви лу на над гроб-
ни нат пис ко ји је До си теј Об ра до вић 
са ста вио Пе тру Но ва ко ви ћу Чар да-
кли ји, не ка да шњем фрај кор ском ка-
пе та ну, ру со фи лу и чла ну уста нич ких 
ди пло мат ских ми си ја, ина че љу том 
Ју го ви ће вом про тив ни ку због чи јих је 
кле ве та при вре ме но из гу био слу жбу 
у Со вје ту кра јем 1807. го ди не.

П
о што је над гроб на пло-
ча Пе тра Чар да кли је 
до не та у Бе о град, Ју-
го вић је по слао Ву ка 
да ви ди нат пис, на у-

чи га на и зуст и кад се вра ти, очи та 
га Ју го ви ћу од ри је чи до ри је чи. Већ 
су тра дан по по ста вља њу Чар да кли-
ји не над гроб не пло че, осва ну ла је 
Ју го ви ће ва па скви ла при ле пље на 
на ка ме ну у цр кве ном зи ду, ви ше 
гро ба Чар да кли ји на, као и на не ко-
ли ко град ских рас кр шћа: Ов де ле жи 
Чар да кли ја / В срб ском кри лу гад
на зми ја; / Ар на у тин љу ти бја ше, 
/ Скот ски сваг да и жи вља ше; / За
кон, ве ру он по га зи, / Сер бље бра ћу 
он омра зи: / Мал’ се не зби је го тру
дом, / Да с’ по би ју ме жду со бом... / 

Зе мљи ца је сво јим тру сом / Све до
чи ла бра ћи Ру сом / Бож ју ја рост на 
злоб ни ка, / Все об шче га кле вет ни ка, 
/ Тру див ши се от мо сти ти, / Ко сти 
враж је из ба ци ти... (на дан ка да је 
Чар да кли ја по ко пан, пи ше Вук, уве-
че се за тре сла зе мља).
Па скви ла Ива на Ју го ви ћа Чар да кли-

ји об ја вље на је пр во у Ву ко вом се ћа њу 
на Ју го ви ћа, у књи зи Пра ви тељ ству
ју шчи со вјет серб скиј, али у не што 
скра ће ном об ли ку и са из ме ње ним 
ре до сле дом сти хо ва, за пи са них пре ма 
Ву ко вом се ћа њу, са на по ме ном: Ме ни 
се чи ни да ово га има још, али се на и
зуст не опо ми њем ви ше, а што имам 
на пи са но ни је ов дје, не го је у Бе чу.

До из вор ног ру ко пи са Ју го ви ће-
ве па скви ле Вук је до шао ка сни је, 
по сред ством Ла за ра Ар се ни је ви ћа 
Ба та ла ке, ко ји га је по ку пио ме ђу па-
пи ри ма за о ста лим на Ју го ви ће вом 

сто лу, на кон што се пре ба цио пре ко 
Са ве у Зе мун, у мар ту 1813. го ди не. 
По ре чи ма Љу бо ми ра Јо ва но ви ћа, у 
Ву ко вој за о став шти ни на ђе на су два 
ру ко пи са ове Ју го ви ће ве пе сме, је дан 
кра ћи и не пот пун (ра ни је об ја вљен) 
и је дан пот пун, по ко ме је Јо ва но вић 
ис пра вио ње не сти хо ве у Ву ко вом по-
гла вљу о Ју го ви ћу, об ја вље ном по но во 
1898. у књи зи Ску пље ни исто риј ски и 
ет но граф ски спи си Ву ка Сте фа но ви
ћа Ка ра џи ћа. Ју го ви ће ва пе сма пи са-
на је у за ви чај ном осме рач ком сти ху, 
ина че сти ху пе ва ња у ко лу, ко ји је у то 
вре ме ко ри стио и Ви ћен ти је Ра кић, а 
ка сни је и Ла за Ко стић. 

Дру ги Ву ков за пис пред ста вља сти-
хо ван, под сме шљив и увре дљив од-
го вор Ју го ви ћев на про зни До си те јев 
пре кор (на пи сан на чи та вом та ба ку) 
због па скви ле Чар да кли ји, ко ји по чи-
ње по сло ви цом: У ла жи су крат ке но
ге, на шта Ју го вић од го ва ра: У ла жи су 
крат ке но ге, / То нас уче ба сне мно ге, / 
А ви де и љу ди. / Ли си ца је тан ка ста
са, / Ал’ је она па сја гла са, / За лу ду се 
тру ди: / Кри је очи, / Ме дља ре чи, / Ал’ 
је ви де љу ди... Иза сти хо ва (ко јих има 
још, и ко ји су, у од но су на До си те ја, би-
ли без об зир но оштри – нпр. Ка лу ђер 

си био, / И до бро си пио... Грч ки сваг да 
го во ра ше / Сер бље Гр ком про да ва ше... 
Нит је ла дан ни ти врућ, / Нит је наш, 
ни ти туђ...), ко ли ко се Вук се ћа, би ла 
је и Ју го ви ће ва по ру ка: Сти ди те се ви 
ко ји зло чи ни те, а не гле дај те да за
сти ди те оне ко ји то об ја вљу ју!  

В
ук бе ле жи и ка ко је Ју го-
вић пред њим пре во дио, 
сва ко днев но му чи та ју-
ћи пре ве де не де ло ве, 
већ по ме ну ту књи гу 

Исто ри ја сви ју на ро да од по ста ња 
све та до Хри ста не мач ког пи сца 
чи је име ни је за бе ле же но.
Пре вод ни је са чу ван, а уко ли ко је 

и био за вр шен, по сто јао је као ру ко-
пи сна књи га, од но сно уџ бе ник ко ји 
је ко ри шћен у Ве ли кој шко ли за на-
ста ву исто ри је, ко ју је Ју го вић пре да-
вао сво јим уче ни ци ма то ком пр вих 
ме се ци по сто ја ња ове шко ле. Исто ри-
ју је Ју го вић пре во дио у сти хо ви ма, а 
при ме ре на ве де не за Нем це при ла-
го ђа вао би Ср би ма. Сти хо ви су би ли 
ра ђе ни у стил ској тра ди ци ји кла си ци-
ста тог до ба. Вук их на во ди по се ћа њу, 
и ка же да их се опо ми ње вр ло до бро: 
Мeчем па ки про сла вље ни / Ра до сти ју 
вос хи шче ни / Тру бим гла сно по все ло
ној / Бра ћи на шој раз се ле ној: / Сер биа 
ца ри ца / Пре све тла го ли ца / Скип тер 
са ма дер жит свој. Се ћа ју ћи се и у ста-
ро сти Ју го ви ће вог пре во да ове књи ге, 
Вук пи ше по ла ве ка ка сни је: Ја сам 
ову књи гу... мно го тра жио ко је ку да и 
ни ка ко је ни је сам мо гао на ћи. Ме ни се 
чи ни, да је ова исто ри ја, ова ко у крат
ко, би ла љеп ше на пи са на не го све ко је 
сам на ла зио њу тра же ћи. 

О Ју го ви ће вом на пу шта њу Ср би-
је Вук је, та ко ђе, оста вио за пис: На 
свр шет ку го ди не 1812, опет, упра во о 
Бо жи ћу, до ђе од Ка раЂор ђи ја пи смо 
со вје ту, да се и Ју го вић и Ра до њић и 
Гру је вић (ко ји је био пр ви се кре тар у 
со вје ту) из го не из слу жбе (као ње мач
ки љу ди...); и бу ду ћи да се је по го ва ра
ло да ће их сву тро ји цу из Би о гра да 
по сла ти не куд уну тра у зе мљу, за то 
се Ју го вић по пла ши и но ћу пре бјег не 
на аустриј ску стра ну... И пр ва вест о 
Ју го ви ће вом на пу шта њу Бе о гра да и 
пре ла ску у Зе мун оти шла је упра во 
Ву ку Ка ра џи ћу, ко ме Сте фан Жив ко-
вић-Те ле мак 9/21. мар та 1813, с ду хо-
ви тим ци ни змом, пи ше: Но во си чуо 
да је Ју го вић оти шао к Са ви ћу! (алу ди-
ра ју ћи на ње гов псе у до ним у Ср би ји 
и пра во пре зи ме у Аустри ји).

Ка ко је Вук, као два де се то го ди шњи 
мла дић, пр во по лу го ди ште пр вог раз-
ре да Ве ли ке шко ле про вео као ђак 
Ива на Ју го ви ћа, а исто вре ме но је ви-
ше ме се ци сва ко днев но про во дио са 
њим у за јед нич кој ку ћи, мо же да се 
прет по ста ви да је Ју го вић у том пе-
ри о ду имао сна жан ути цај на ње га и 
ње го во обра зов но и кул тур но об ли ко-
ва ње (о том ути ца ју Ју го ви ћа на Ву-
ка, пе ва ју ћи о Ива ну Ју го ви ћу у сво јој 
Сер би јан ки, све до чи и С. М. Са рај ли ја 
сти хо ви ма: У истог је и Вук Ја дра ни не 
/ Бли же с’ спо зно с књи гом и са со бом). 
Ни је ис кљу че но да ти ути ца ји ни су 
би ли и дво смер ни, јер се је зик Ву-
ка Ка ра џи ћа ја сно огле да у на род ној 
при чи ко ју је Ју го вић, у по ли тич ком 
кон тек сту, из ре као у свом чу ве ном го-
во ру у Пра ви тељ ству ју шчем со вје ту, 
из ре че ном 24. фе бру а ра 1810. го ди не.  

Чи ње ни ца да се Вук Ка ра џић та ко 
ја сно и сли ко ви то се ћао Ива на Ју го-
ви ћа и по ла ве ка ка сни је, ка да га је 
бла го на кло но опи си вао ме ђу пред-
вод ни ци ма Пр вог срп ског устан ка, 
ову прет по став ку са мо по твр ђу је.

 Ми лан СТЕ ПА НО ВИЋ

ИЗ ИСТО РИ ЈЕ СА НИ ТЕ ТА

Фран цу зи 
пи шу

Ве ли ком 
го спо да ру

М
е ди цин ске но ви не, ча со пис 
ме ди цин ског фа кул те та у 
Фран цу ској, у ко ји ма је об-
ја вљен чла нак да об но вље-
на Ср би ја по тре бу је ле ка ре 

и апо те ка ре, ни су до са да про на ђе не. Али су 
за то са чу ва на два пи сма, јед ног ле ка ра и јед-
ног апо те ка ра ко ји су се на тај оглас ја ви ли 
кне зу Ми ло шу (В. Ми ха и ло вић, Из исто ри је 
са ни те та, 417–419).

У пи сму ле ка ра Ан ри Ша ле та од фе бру а ра 
1837. из ра жа ва се ди вље ње ко јим Ње го во ви-
со чан ство „те жи да у сво јој кне же ви ни ра ши-
ри та ко ко ри сну на у ку“ – ме ди ци ну. „По ла скан 
овом иде јом, усу ђу јем се овим, кне же, да Вам 
пред ло жим и да Вас мо лим за љу ба зност да ме 
удо сто ји те од го во ром. Ја сам док тор ме ди ци не 
и хи рург са уни вер зи те та у Стра збу ру. Нео же-
њен, стар 25 го ди на, сла бог ма те ри јал ног ста ња, 

али са до вољ но со лид ним зна њем на ше (фран-
цу ске) ме ди ци не. ето, то је све што мо гу по ну-
ди ти Ва шем ви со чан ству, као јем ство у за ме ну 
за оно што би ви со чан ство бла го и зво ле ло учи-
ни ти мла дом чо ве ку, спрем ном да на пу сти сво-
ју отаџ би ну, да би по мо гао свом бли жњем. Ако 
Ваш на род ни је зик ни је су ви ше те жак, ну жда и 
по тре ба на те ра ће ме да га за крат ко вре ме на-
у чим; а нај леп ша уте ха за то би ће да у Ср би ји 
ули је мо љу бав пре ма на у ци, пле ме ни тој и ко-
ри сној, ко ја за сад чи ни част на шој отаџ би ни.“

У дру гом пи сму из ја ну а ра 1839. го ди не, од 
ма ги стра фар ма ци је Ам бру аз Пјер Пон се ла, 
пи ше:

„Чи тао сам пре крат ког вре ме на у на шим 
но ви на ма ка ко хо ће те да ша ље те ви ше ва ших 
по да ни ка мла ди ћа у стра не шко ле за из у ча-
ва ње ме ди ци не. Же ља за пу то ва њем и за част 
да слу жим та квог вла да о ца, ко ји се ба ви на у-
ком, и ко ји је по ма же, као и ам би ци ја и же ља 

да стек нем ка ри је ру, по бу ди ли су ме на овај 
ко рак. Ја сам апо те кар хе ми чар. Ра дим у Па ри-
ској шко ли за ис пи ти ва ње фран цу ског нов ца. 
Те ако би сте ме мо гли ко ри сно упо тре би ти за 
Ва шу иде ју, ста вљам Вам на рас по ла га ње мо је 
зна ње и ис ку ство. По тру ди ћу се да учи ним све 
што је мо гу ће, да про цве та на у ка ко ју ви по ма-
же те и шти ти те, а ко ја слу жи на част др жа ви. 
Стар сам 28 го ди на, а мо је ис ку ство од 5 го ди-
на мо же Вам ко ри сно по слу жи ти, ако усво ји-
те мо ју по ну ду.“

Да ли је, ина че не пи сме ни, Ве ли ки го спо-
дар, пред ста вљен у оном члан ку као за штит ник 
на у ке и му дрих гла ва, по пут ре ци мо Фри дри-
ха Ве ли ког, ко ји је го ди на ма го стио Вол те ра, 
од го во рио на ова пи сма, ни је по зна то, али се 
по у зда но зна да Фран цу зи, ни ле кар ни апо-
те кар, ко ји су му пи са ли, ни ка да ни су до шли 
у Ср би ју.

 Др Бра на ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ

ИВАН ЈУ ГО ВИЋ (ЈО ВАН СА ВИЋ) И ВУК КА РА ЏИЋ

Сли ко ви те успо ме не

осветљења

Отварање Велике школе у Београду, 
детаљ слике Б. Радовановића 
(Иван Југовић у средини, 
крај њега је млади Вук Караџић)
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У 
тим ве ли ким и суд-
бо но сним да ни ма 
– и за вре ме Пр-
вог срп ског устан-
ка ка да су срп ски 

се ља ци, по ре чи ма Про те Ма-
ти је Не на до ви ћа, „на гли ли са 
шко лом“, а „се ла се пот пи си ва-
ла“ да им се отва ра ју шко ле, и 
по сле Дру гог устан ка, ка да се 
Ср би ја по че ла ла га но из ви ја-
ти из тур ског за гр ља ја – увек 
је би ло и пре чих по сло ва и 
пре чих бри га од шко ле. Сто-
га се, с пра вом, тек по сле Ха-
ти ше ри фа од 1830, „ко јим је 
ре гу ли сан до тле нео д ре ђе ни 
ме ђу на род ни по ло жај Ср би је“, 
мо гло оче ки ва ти да се и шко-
ли по кло ни ве ћа па жња. Ме-
ђу тим, та да су се ис пре чи ле 
но ве те шко ће – кнез Ми лош и 
ње го ва нај бли жа око ли на. Не-
пи смен и не по вер љив пре ма 
шко ли и шко ло ва ним љу ди ма, 
на ро чи то од не срећ не Ђа ко ве 
бу не (јер је и Ми ло је Ђак био 
ма ло пи смен), кнез Ми лош је 
упор но ста јао на ста рим по-
зи ци ја ма: да је шко ла у не ку 
ру ку бес по сли ца од ко је у том 
те шком вре ме ну има пре чих 
бри га. Ње го ва око ли на, опет, 
чи ни ла је све са сво је стра не 
да кнез оста не при том уве ре-
њу. Је дан од нај гр ла ти јих из 
те око ли не, Ми ли сав Ла по вац 
јав но је го во рио да шко ле ни су 
по треб не и да све пи сме не љу-
де тре ба по би ти, јер они на род 
на бу не по ди жу, па да се гра ђа-
ни пред власт ја бу ком по зи ва-
ју, а по рез бе ле жи у ра бош.

У та квим при ли ка ма Вук Ка-
ра џић („у мла до сти ко зар из Тр-
ши ћа, а са да спи са тељ срб ске 
гра ма ти ке“, ка ко га је по дру гљи-
во звао Си ма Ми ло са вље вић Па-
штр мац) уза луд је до ка зи вао да 
се шко ла и шко ло ва них љу ди не 
тре ба бо ја ти и на ва љи вао да се 
за шко ле „на чин пра ви тељ ства 
од ре ди, пра ви тељ ство да се по-
ста ви, и што год за ко на да се 
са ста ви и из да, и то све пре ма 
зе маљ ским при ли ка ма“. Упо ран, 
он је јед но вре ме чак био при-
до био и са мог кне за Ми ло ша да 
га учи чи та ти, и ма ло је још тре-
ба ло па да оштро ум ни кнез ту 
ве шти ну и са вла да, али пре те-
ко ше они из Ми ло ше ве око ли не 
до ка зи ма: да те бес по сли це ни-
су по треб не Го спо да ру, јер да оне 
не што вре де, не би пи сме ни љу-
ди од ње га не пи сме ног тра жи ли 
слу жбу не го он од њих. А кад се 
нај зад Ми лош с њи ма сло жи да 
је та ко, он да про та Жу јо вић за-
пре ти Ву ку да ће му и ону дру-
гу здра ву но гу пре би ти, ако још 
ко ји пут по ме не Го спо да ру да га 
учи пи сме но сти. 

С
во је не го до ва ње 
про тив та квих љу-
ди и та квог ми-
шље ња о шко ли, 
Вук је, на шав ши се 

ван Ср би је и кне же вог до ма-
ша ја, јав но из ло жио кне зу Ми-
ло шу у свом чу ве ном пи сму од 
12. апри ла 1832. у ко ме из ме ђу 
оста лог пи ше: „Да уче ни љу-
ди бу не по ди жу про тив пра-
ви тељ ства, то га се ни ма ло не 
тре ба бо ја ти, ни ти за то шко ле 
пре зи ра ти и њи хо ву уред бу од-
ла га ти. Ја ми слим да се уче ни 
љу ди му дрој и пра вед ној вла-
сти нај ра ди је по ко ра ва ју, а на 
не прав ду уста ју и нај про сти ји 
љу ди... (Сто га) ако сте ра ди да 
вам се љу ди у Ср би ји не бу не, ја 
ми слим да за то сла бо по ма же 
бо ја ти се шко ле и на у ке“.
Ово пи смо у то до ба ни је мо гло 

има ти ни ка квог дру гог ефек та 
сем што је Го спо да ра без гра-
нич но раз дра жи ло, а Ву ку до не-
ло низ не при јат но сти, на ро чи то 

на оној чу ве ној пар ла то ри ји у Зе-
му ну („ка кве ни је би ло од ка ко је 
пар ла то ри је“) где су му Ми ло ше-
ви иза сла ни ци, „по Го спо да ре вој 
на ред би“ пред све том опсо ва ли 
све по ре ду.

Ка да је не ко ли ко го ди на ка-
сни је (1835) из би ла Ми ле ти на 
бу на, ко ја је Ср би ји до не ла крат-
ко трај ни Сре тењ ски устав, кнез 
Ми лош се се тио Ву ка и ње го вог 
пи сма у ко ме је би ло пу но при-
ја тељ ских са ве та. И та да у Ми-
ло ше вом др жа њу пре ма шко ли 
на ста је ва жан пре о крет. Већ иду-
ће, 1836, он отва ра бо го сло ви ју, из 
ко је ће се доц ни је ре гру то ва ти и 
учи те љи, и по ста вља Пе тра Ра до-
ва но ви ћа, гим на зиј ског на став-
ни ка, за ди рек то ра сви ју шко ла 
у Ср би ји.  

Ипак, не ког ве ћег успе ха у про-
све ти ни је би ло, ни ти га је мо гло 
би ти све до 1838. Те го ди не По пе-
чи тељ ство про све шче ни ја, ко ме 
је на че лу ста јао „ге не рал-ма-
јор и ка ва љер Сте фан Сте фа но-
вић – Тен ка“, из да де две ва жне 
и од исто риј ског зна ча ја од лу-
ке: На зна че ни је учеб них пред ме
та (на став ни план и про грам) и 
На ста вле ни је (упут ста ва) учи те
љи ма. Тек по сле ових рас пи са на-
род на шко ла у Ср би ји до би ла је, 
уз стру чан над зор, и сво је уре ђе-
ње ко је се го ди на ма оче ки ва ло, а 
учи те љи упут ства ка ко да ра де у 
шко ли и ка ко да се вла да ју.  

У
ско ро, по сле овог 
вид ног на прет ка 
у про све ти, у жи-
во ту Кне же ви не 
Ср би је до го ди ле 

су се ва жне по ли тич ке про ме-
не ко је су има ле ути ца ја и на 
на шу основ ну шко лу. Уста во-
бра ни те љи, из во је вав ши Тур-
ски устав, обо ри ли су кне за 
Ми ло ша 1839, а на пре сто до-
ве ли ње го вог си на Ми ха и ла, 
ко ји је та да имао тек 16 го ди-
на. Су прот но кон зер ва тив ном 
оцу, мла ди Ми ха и ло је хтео да 
се по ка же као ве ли ки за штит-
ник про све те, и за и ста про све-
та се на шла у цен тру па жње: 
ли цеј до би ја струч но обе леж-
је и пр ву го ди ну пра ва, осни-
ва се школ ски фонд, Дру штво 
срп ске сло ве сно сти итд.
Ути цај ових по ли тич ких про-

ме на на на род ну шко лу, ме ђу-
тим, ни је био она кав ка кав се с 
пра вом оче ки вао. До Ми ха и ло-
вог до ла ска на род не шко ле су 
би ле тро ја ке: пра ви тељ стве не, 
чи је је учи те ље пла ћа ла др жа-
ва, оп штин ске, ко је су из др жа ва-
ле оп шти не, и при ват не, ко је су 
из др жа ва ли ђач ки ро ди те љи по 
по год би са учи те љи ма. За вре ме 
пр ве Ми ха и ло ве вла де, од 1840, 
све шко ле по ста ју оп штин ске, 
тј. оп шти не по ди жу и из др жа-
ва ју шко ле и по га ђа ју и пла ћа ју 
учи те ље, а др жав на власт вр ши 
са мо над зор и одо бра ва из бор 
учи те ља.

По сле ових пр вих ме ра уста во-
бра ни тељ ске вла де, ко је су би ле 
до бро на мер не, али рђа во сра чу-
на те, на род на се шко ла на шла у 
ве о ма те шким при ли ка ма. Учи-
тељ ско ста ње по ста ло је у пра вом 
сми слу бед но. И до тле, у учи те ље 
су ишли они ко ји ни су мо гли на-
ћи не ку бо љу, уно сни ју слу жбу, а 
од та да овај по зив по го то ву ни је 
био при вла чан.

Бед но учи тељ ско ста ње да ло 
је по во да уста во бра ни те љи ма да 
по но во про у че пи та ње на род них 
шко ла, и та ко је ство рен За кон о 
при хо ду глав ног школ ског фон-
да ко јим је тре ба ло да се по пра-
ви те шко учи тељ ско ста ње, јер се 
са да ста ло на гле ди ште да учи-
те ље не ис пла ћу ју ви ше оп шти не 
не го да се ис пла ћу ју од ин те ре са 
школ ског фон да.

 Ви та РА ДО ВА НО ВИЋ

У 
све ту се го во ри око 7.000 
раз ли чи тих је зи ка. Не-
ке од њих го во ри са мо 
не ко ли ко хи ља да љу ди, 
а не ке сто ти не ми ли о на 

– нпр. ман да рин ски, ко ји је глав на 
ва ри јан та ки не ског. Не ке је зи ке због 
ми гра ци ја – што је слу чај и са срп-
ским – го во ри ви ше љу ди у ино стран-
ству не го у зе мљи по ре кла. Упра во 
Аустри ја сво јим мул ти на ци о нал ним 
уре ђе њем пред ста вља од ли чан при-
мер ди рект не за ви сно сти успе шне 
ин те гра ци је, у сми слу до брог до пу-
ња ва ња ма тер њег је зи ка со лид ним 
не мач ким. 

О зна чај ној за ви сно сти пр вог и 
дру гог је зи ка ми гра на та, од но сно ли-
ца ко ја су по ста ли гра ђа ни Аустри-
је, зна ли су на ши пре ци ви ше не го 
мно ги да на шњи са вре ме ни ци. Оно 
што се мо же на у чи ти из зах те ва је-
зич ке по ли ти ке у ви ше на ци о нал ној, 
а ти ме и ви ше је зич ној не ка да шњој 
Ду нав ској мо нар хи ји, тек је по след-
њих го ди на у пра вом сми слу на уч но 
вред но ва но и да нас се ко ри сти за из-
град њу аустриј ске мо дер не по ли ти ке 
ин те гра ци је.

Кон ти ну и ран раз вој пр вог је зи ка 
омо гу ћа ва по зи тив не је зич ке и ког-
ни тив не ефек те. Ако осо ба, на про тив, 
не раз ви ја да ље пр ви је зик, та да су и 
ефек ти сти ца ња зна ња дру гог је зи ка 
не га тив ни, и та ква осо ба че сто оста је 
по ло ви чан го вор ник јер ни је овла да-
ла ни јед ним ни дру гим је зи ком. 

Зна чај и сми сао ма тич ног је зи ка 
до бро је по знат и до стој ни ци ма срп-
ске цр кве не за јед ни це у Бе чу ко ја 
ове го ди не сла ви 150 го ди на по сто ја-
ња. Ова је ин сти ту ци ја про жи ве ла низ 
на ци о нал них, ге о граф ских, је зич ких, 
као и уну тра шњих рас ко ла и про ме на. 
Је зик је по се би и „све док“. Век и по се 
„срп ско хр ват ски је зик“ учио на Беч-
ком уни вер зи те ту као за јед нич ки је-
зик ве ћи не Ју жних Сло ве на. Ме ђу тим, 
да на шња 3-4 но во на ста ла је зи ка, ко ја 
су се из по ли тич ких раз ло га „раз ви ла“ 
из срп ско хр ват ског, пред ста вља ју се у 
ре ги о ну Бал ка на као по себ ни је зи ци. 
И све се ово зби ва у вре ме гло ба ли-
за ци је ко је на сва ком ко ра ку до ка зу-
је ислу же ност на ци о нал них др жа ва у 
еко ном ско по ли тич ком сми слу. Исто-
ри ја бал кан ских на ро да, пу на пре о-
кре та, до ве ла је у „кр ва вом“ 20. ве ку 
до лин гви стич ке про вин ци ја ли за ци је 
и/или до на ци о нал но обо је не је зич-
ке рас цеп ка но сти ко ја да нас ни је у 
ста њу гло ба ли за ци ју ни да про из ве-
де ни да уве зе. Мно го Аустри ја на ца 
је на кон рас па да Тре ћег рај ха, ко ји 
им је на нео то ли ко мно го ја да, та ко-
ђе би ло срећ но због осни ва ња Дру ге 
Ре пу бли ке Аустри је. Али, ни ко ме ни-
је па ло на па мет да ства ра по се бан 
аустриј ски је зик. Мно го је ва жни је би-
ло ује ди ни ти сна ге за ства ра ње јед не 
но ве евро пе.  

Зе мље по пут Ду нав ске мо нар хи је, 
на чи јој је те ри то ри ји жи ве ло (и жи-
ви) мно го на ци ја и мно го се је зи ка 
го во ри, че сто су би ле из ло же не спе-
ци фич ним дру шве но по ли тич ким 
про бле ми ма. Због то га је у Аустри ји, 
као кла сич ној усе ље нич кој зе мљи 
у ко јој је већ би ло при пад ни ка око 
50 на род но сти, би ла по треб на спе-
ци фич на је зич ка по ли ти ка. Је зич ку 
по ли ти ку пред ста вља ју ме ре и ре гу-
ла ти ва ко ји ма се про пи су је упо тре ба 
од ре ђе них је зи ка или од ре ђе на упо-
тре ба (и за бра на) је зи ка пу тем је зич-
ких пра ви ла. У Ду нав ској мо нар хи ји 
је је зич ка по ли ти ка у 18. ве ку об у хва-
та ла ме ре и про пи се „ко ји су ути ца ли 
на ста тус и дру штве не функ ци је мно-
гих је зи ка на ро чи то у ви ше је зич ким 
ре ги о ни ма.“ 

еко ном ске и по ро дич не ве зе ко је је 
„ку ћа Аустри ја“ уста но ви ла од 16. до 
20. ве ка са свим ва жним по ли тич ким 
и вер ским пред став ни ци ма у евро-
пи зах те ва ле су не го ва ње ви ше је зич-
но сти и ре ли ги о зну то ле ран ци ју. За 
дру ге ве ли ке си ле Аустри ја је пред-
ста вља ла при мер мо де ла успе шно-
сти. Мо нар хи ја је функ ци о ни са ла 

на сво јим глав ним ли ни ја ма пре ма 
уну тра, јер је пра во вре ме но усле ди-
ло ета бли ра ње цен трал не вла сти и 
за јед нич ке мо гућ но сти раз у ме ва ња, 
што зна чи мо дел ком би на ци је слу-
жбе ног и ло кал ног је зи ка. Успе шан 
пут Аустри је се са сто јао у то ме што 
је ор га ни зо ва на цен трал на власт од 
сре ди не 17. ве ка, исти на, без при ме не 
оштри јих ме ра, али је ипак од лу чи-
ва ње пре пу ште но вла сти ма по је ди-
нач них зе ма ља, тзв. гу бер ни ја ма. Пре 
те ре зи јан ске ре фор ме је нај пре упо-
тре бља ван ла тин ски као слу жбе ни 
је зик са про ме њи вим успе хом. Овај 
је зик је од сред њег ве ка имао уни вер-
зал ни зна чај у ве ли ком де лу рим ско-
ка то лич ке евро пе. За Аустри ју је ток 
исто ри је зах те вао јед но „ши ре“ ре ше-
ње. Мо нар хи ја је још са „Ма ђар ском“ 
об у хва та ла и ве ли ке гру пе Сло ве на, 
пра во слав них хри шћа на. Њи хо во је-
ди но пи смо до 19. ве ка би ло је цр кве-
но сло вен ско. Ла тин ски та мо ни је био 
до во љан из ре ли ги о зно по ли тич ких 
раз ло га.

Хаб збур шко цар ство је, што се ти че 
је зич ке, ре ли ги о зне и кул тур не по-
ли ти ке, да ло исто риј ска ре ше ња ет-
нич ких (пре ко гра нич них) про бле ма. 
На и ме, је зич ка, од но сно кул тур но-
по ли тич ка сли ка Ду нав ске мо нар хи-
је са ње ним број ним на род но сти ма 
и је зич ким за јед ни ца ма би ла је ре-
зул тат ње не спољ не по ли ти ке. Ти ме 
су из гра ђе не, од но сно учвр шће не од-
ре ђе не еко ном ске ве зе са парт нер-
ским зе мља ма из ко јих су од 17. ве ка 
у Аустри ју гру пе ми гра на та до ла зи ле 
или би ле по сла не. Пр ви Ср би – тр гов-
ци и за на тли је – при сти гли су у Беч 
го то во исто вре ме но кад и тур ска вој-
ска (пред ко јом су и по бе гли) ко ја је 
1683. из вр ши ла оп са ду цар ског гра-
да. Не ки од њих су Бе чу по ну ди ли ва-
жне услу ге но се ћи по ру ке или до ја ве 
о тур ској оп са ди (В. Рор бах, На тра гу 
Ср ба у Бе чу, 2005). Дру ги су по ма га-
ли кра јем 17. и по чет ком 18. ве ка као 
вој ни ци „аустриј ске“ ар ми је у по ти-
ски ва њу Осма на до Ни ша. Из ве сно је 
по зив па три јар ха Ар се ни ја III Чар но-
је ви ћа (ко ји је 1690. из бе гао у Аустри-
ју) „на ује ди ње ње свих хри шћа на у 
бор би про тив Осма на“ мо ти ви сао 
на из ра зи ти ју при ме ну сло вен ских 
из ра за и тра ди ци је у мо нар хи ји. У 
„аустриј ској“ ар ми ји су се по ја ви-
ли пр ви зна ци пан сла ви зма ко је је 
Оскар Ха лец ки озна чио као „аустро-
сла ви зам“.

Хр ва ти, Сло ва ци, Сло вен ци и Ср би 
по ста ли су све сни сво јих за јед нич-
ких сло вен ских и хри шћан ских ко-
ре на и би ли су спрем ни да се за њих 
бо ре. За нај ви шег го спо да ра су при-
зна ли ца ра у Бе чу.

П
о жа ре вач ки мир 1718. 
је омо гу ћио про ши ре-
ње аустриј ске те ри то-
ри је, као и сло бод ну 
тр го ви ну за тр гов це 

Ца ре ви не на чи та вом под руч ју Тур-
ске. Одо ма ће не по ли гло те, грч ки и 
срп ски тр гов ци су на беч ком Флајш-
марк ту (и око ли ни), где се на ла зи-
ла и њи хо ва за јед нич ка цр ква (та да 
пра во слав на грч ко-срп ска), ну ди-
ли ску по це ну ро бу са Ис то ка. С дру-
ге стра не, они су би ли не за ме њи ва 
по моћ беч ким тр гов ци ма у из во зу 
беч ког пор це ла на, на ки та, му зич-
ких ин стру ме на та и на ме шта ја на 
Ду на ву и у зе мља ма Бал ка на.
Сви ови фак то ри су по слу жи ли цар-

ском дво ру да про ши ри ути цај на Бал-
ка ну, али су до ве ли до не са гла сја са 
Ру си јом у 19. ве ку ко ја је те жи ла да 
ус по ста ви пре власт над свим Сло ве-
ни ма и при сту пу Ја дра ну (по ли тич ки 
пан сла ви зам).

Ср би су оба вља ли ва жну слу жбу 
на цар ским по гра нич ним има њи ма 
на аустриј ско-тур ској вој ној гра ни ци 
(Кра ји ни), на се ље ним већ од 16. и 17. 
ве ка и оп те ре ће ним стал ним не ми ри-
ма. За вре ме вла да ви не ца ре ва Ле о-
пол да I, Јо си па I и Кар ла VI, Ср би су 
због вој них за слу га сте кли низ при-
ви ле ги ја и по ста ли ва жан фак тор др-
жав не по ли ти ке.   

По сле по ра за Ту ра ка срп ским по ро-
ди ца ма сред њег и ни жег сло ја одо бре-
но је на се ља ва ње у бли зи ни град ских 
зи ди на у беч ком пред гра ђу „Rat zen-
stadl“, да на шњем осмом окру гу. Ви ше 
по зи ци о ни ра на ли ца, као срп ски тр-
гов ци, офи ци ри и ка сни је ду хов ни-
ци, умет ни ци и кне зо ви, ста но ва ли 
су у гра ду.

У 18. и 19. ве ку је тр го ви на са Ср би-
јом по при ми ла за па же не раз ме ре. 
Све ви ше се као стан дард ни је зик у 
свим ре ги ја ма ис ти цао не мач ки, ко ји 
је Ма ри ја Те ре зи ја уве ла као слу жбе-
ни је зик свих на ме ште ни ка кра љев-
ских под руч ја (не и у по кра јин ским 
ор га ни ма вла сти!) и ко нач но га је цар 
Јо сип II ета бли рао као слу жбе ни је зик 
„ко ји би свим вла сти ма мо рао би ти 
бли зак“. Па ра лел но с овим, у „аустриј-
ском мо де лу“ би ли су при ви ле го ва ни 
и је зи ци при пад ни ка дру гих на ро да. 
Одо бре њем ца ри це Ма ри је Те ре зи је 
Ср би су већ из ме ђу 1741. и 1745. до би-
ли пра во да штам па ју књи ге на ћи ри-
ли ци (и цр кве но сло вен ском пи сму), 
а 1766. и при ви ле ги ју на соп стве ну 
штам па ри ју у Бе чу, што је био знак 
ве ли ког при зна ња и др жав ног по ве-
ре ња. 

Н
а род ни цар Јо сип II је 
у овом по гле ду оти-
шао још да ље. Али ни 
ње гов брат и на след-
ник цар Ле о полд II 

ни је пре ки нуо ову тра ди ци ју и 1791. 
је одо брио из да ва ње пр вих срп ских 
но ви на уре ђе них по угле ду на „Беч-
ке но ви не“. У по чет ку су из ла зи ле на 
цр кве но сло вен ском је зи ку, је ди ном 
пи сму Ју жних Сло ве на. Тек је 1817. 
Вук Сте фа но вић Ка ра џић, тво рац 
срп ског пи сма, на пи сао чла нак на 
„срп ском“. У Бе чу су штам па на нај-
по зна ти ја де ла срп ске књи жев но сти. 
Оду ше вље ње Сло ве на је по слу жи ло 
лин гви сти Јер не ју Ко пи та ру, по ре-
клом Сло вен цу, да ство ри у Бе чу ја-
ки цен тар сла ви сти ке. Уз са гла сност 
ца ра по ло жио је те мељ пан сло вен-
ском зда њу ука зу ју ћи на је зич ку 
бли скост сло вен ских на ро да, што 
је код ве ћи не њих под ути ца јем не-
мач ког ро ман ти зма до ве ло до бу ђе-
ња на ци о нал не све сти. 
На Беч ком уни вер зи те ту је 1849. 

осно ва на ка те дра за сло вен ску фи ло-
ло ги ју, чи ји је пр ви но си лац био Ко-
пи та рев „пи то мац“ Сло ве нац Франц 
Ми кло шић ко га је због из у зет них за-
слу га цар Фра њо Јо сип уз ди гао у ви-
те шки ред.

Че шки на уч ник ви со ке на ци о нал-
не све сти Фран ти шек Па лац ки је већ 
у апри лу 1848. твр дио: За и ста, да 
аустриј ска цар ска др жа ва већ ду го 
не по сто ји, мо ра ло би се у ин те ре су 
Евро пе, у ин те ре су ху ма ни зма, по жу
ри ти да се та ква ство ри. Па лац ки је 
био фа сци ни ран на цр том Уста ва 1848. 
ко ји је свим пле ме ни ма у Мо нар хи-
ји обез бе дио не по вре ди во пра во на 
очу ва ње на ци о нал но сти и га ран то-
вао јед нак трет ман свих ло кал них је-
зи ка у шко ла ма, слу жба ма и јав ном 
жи во ту. Основ ни прин ци пи овог ши-
ро ко об у хват ног пра ва на на ци о нал-
ност оста ли су го то во не из ме ње ни у 
За ко ну о гра ђан ским пра ви ма од 21. 
12. 1867. и за др жа ли су се као за кон ски 
основ на ци о нал не по ли ти ке аустриј-
ске вла де до про па сти Мо нар хи је.

У нај мла ђој аустриј ској по кра ји-
ни Бур ген лан ду жи ви и да ље основ-
на иде ја је зич ке по ли ти ке Ду нав ске 
мо нар хи је. Ни у јед ном дру гом ре-
ги о ну евро пе не жи ве да нас три 
на ро да – Ма ђа ри, Хр ва ти и го вор-
ни ци не мач ког је зи ка (не кад у спле-
ту на ци о нал них за ва да) – као вер ни 
Аустри јан ци у ми ро љу би вој ко ег зи-
стен ци ји. Над раз до ри ма и гро бо ви-
ма про шло сти да нас се за јед ни штво 
чу ва и еко ном ски ужи ва. Сва ки ко-
рак ко јим европ ска уни ја успе ва да 
по диг не па жњу Сло ве на пре ма Сло ве-
ни ма – по ја ча ва па жњу и дру гих на-
ро да пре ма њи ма. 

 Др Вол фганг РОР БАХ,
уни вер зи тет ски про фе сор у Бе чу

ИЗ РУ КО ПИ СА ВИ ТЕ РА ДО ВА НО ВИ ЋА
(1902–1983), БИВ ШЕГ ШКОЛ СКОГ

НАД ЗОР НИ КА

Кнез Ми лош 
пре ма шко ли
Од тро но шке џа га ре у ко јој је учио Вук, 
па до уста во бра ни тељ ске шко ле, на ша 
основ на шко ла про шла је дуг и те жак пут

ЛИН ГВИ СТИЧ КА ПРО ВИН ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈА БАЛ КА НА

Је зич ка по ли ти ка 
Ду нав ске мо нар хи је

Век и по се „срп ско хр ват ски је зик“ учио на Беч ком уни вер зи те ту као 
за јед нич ки је зик ве ћи не Ју жних Сло ве на. Ме ђу тим, да на шња 
34 но во на ста ла је зи ка, ко ја су се из по ли тич ких раз ло га „раз ви ла“  
из срп ско хр ват ског, пред ста вља ју се у ре ги о ну Бал ка на као по себ ни је зи ци
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У 
Све тли ћу, код Гор ње Тр на ве, на 
сат хо да од То по ле, 14. ја ну а ра 
1862, у по ро ди ци Лу ке и Ан ђе ли-
је Ву ки ће вић, ро ђен је син пр ве-
нац Пе тар. Он је че тво ро ра зред ну 

основ ну шко лу за вр шио у род ном ме сту. Го-
ди не 1874. пре се лио се код тет ке у Кра гу је вац, 
где је жи вео све до за вр шет ка ни же и ви ше 
гим на зи је. Био је из у зе тан ђак, те од че твр тог 
раз ре да ни же гим на зи је до би ја бла го де ја ни је, 
од но сно др жав ну сти пен ди ју. У ју ну 1882. од-
лич ним успе хом је по ло жио ма ту ру и ти ме 
окон чао шко ло ва ње у Кра гу јев цу. То ком ле та 
од слу жио је је дан део ђач ког вој ног ро ка.

Три на е стог сеп тем бра исте го ди не, Пе тар 
Ву ки ће вић је упи сао пр ву го ди ну сту ди ја на 
При род но-ма те ма тич ком од се ку Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Бе о гра ду. Од мах по упи су до би ја 
бла го де ја ни је и сти пен ди ја га пра ти за све вре ме 
ње го ва шко ло ва ња. То ком сту ди ја се ин тен зив-
но ба вио но вим до стиг ну ћи ма у ма те ма тич ким, 
фи зич ким и астро ном ским на у ка ма. Ме ђу тим, 
увек је би вао по стра ни ка да су сту ден ти или 
про фе со ри про те сто ва ли про тив по рет ка, ве ро-
ват но сма тра ју ћи да би од др жа ве од мах усле ди-
ле ре пре си је, од но сно од у зи ма ње сти пен ди је.

Сту ди је 1886. за вр ша ва од лич ним успе хом, а 
у то ку ле та окон ча ва и дру ги део ђач ког вој нич-
ког ро ка. У фе бру а ру сле де ће го ди не иза бран 
је за аси стен та на црт не ге о ме три је и астро но-
ми је. Као аси стент Ве ли ке шко ле, у то ку школ-
ске 1887/88. го ди не пре да је у Дру гој бе о град ској 
гим на зи ји, без пла те.

Два де сет ше стог ма ја 1889. до био је др жав ну 
сти пен ди ју и као др жав ни пи то мац от пу то вао 
на сту ди је у Бер лин. Та мо се упи сао на Фи ло зоф-
ски фа кул тет где је сту ди рао ма те ма ти ку, али је 
слу шао и пре да ва ња из елек тро ди на ми ке, фи зи-
ке и фи ло зо фи је. Упо знао је про фе со ре Шле зин-
ге ра, Фук са, План ка, Хел мхол ца, Ва лем бер га... 
Сту ди је на Бер лин ском уни вер зи те ту за вр шио 
је 21. ју ла 1894. го ди не.

Од мах по по врат ку са сту ди ја кон ку ри ше за 
ме сто про фе со ра ма те ма ти ке на Ве ли кој шко-
ли у Бе о гра ду. Да на 29. сеп тем бра об ја вље но је 
да је тај по сао до био, ка сни је чу ве ни, Ми ха и ло 
Пе тро вић, Ми ка Алас, ко ји је у од но су на Ву ки-
ће ви ћа сте као пред ност за са мо је дан глас. Овај 
то ни је мо гао зна ти, јер је истог да на у Бер ли ну 
по ла гао док тор ски ис пит са ди сер та ци јом Die 
In va ri an ten der Li ne a ren Ho mo ge nen dif e ren tial 
– Gle ic hun gen nter Ord nung.

Да је остао у Бер ли ну, Ву ки ће вић би се, као 
док тор на у ка, ве ро ват но за по слио на не ком од 
фа кул те та или на уч них ин сти ту та. У Бе о гра-
ду, пак, је ди но ме сто ко је је од го ва ра ло ње го вој 
стру ци, ме сто про фе со ра ма те ма ти ке у Ве ли кој 
шко ли, за у зео је Ми ха и ло Пе тро вић, ко ји је док-
то ри рао у Па ри зу. Та ко је је дан од пр вих срп ских 
док то ра ма те ма тич ких на у ка (пр ви Ср бин ко ји 

је док то ри рао у Бер ли ну), у ре зиг на ци ји, од лу-
чио да се ви ше не ба ви на у ком, ка да то ни је по-
треб но др жа ви ко ја га је шко ло ва ла.  

У то вре ме ди рек тор Дру ге бе о град ске гим на-
зи је био је Сре та Стој ко вић, Ву ки ће ви ћев про фе-
сор из кра гу је вач ке ви ше гим на зи је, те док тор 
ма те ма тич ких на у ка од лу чу је да по ста не гим-
на зиј ски про фе сор. Ка ко се из ван Ве ли ке шко ле 
би ло те шко ба ви ти на у ком, Ву ки ће вић је по ла-
ко ула зио у ко ло те чи ну гим на зиј ског про гра ма, 
пре да ју ћи ма те ма ти ку и стра не је зи ке. Та ко ђе, 
енер ги ју је усме рио и на рад у Про фе сор ском 
дру штву. Био је члан ви ше од бо ра, бла гај ник, 
а за тим и пот пред сед ник Дру штва. Пред во дио 
је по крет на став ни ка не за до вољ них За ко ном о 
сред њој шко ли, пла та ма и ме стом у дру штву. 
При ку пио је по дат ке о пла та ма чи нов ни ка у 
Кра ље ви ни Ср би ји и на шао да пу ков ни ци при-
ма ју го ди шњу пла ту од 7.000 ди на ра, ин же ње ри 
4.000, прав ни ци и су ди је 4.000-5.000, а про фе-
со ри 3.000 ди на ра. Ре ак ци ја обре но ви ћев ске 
вла сти на овај по крет је би ла оштра. Уче сни-
ци про те ста су ка жње ни, Про фе сор ско дру штво 
ума ло ни је уки ну то, а лист Дру штва не ко вре ме 
ни је из ла зио.

Ка да је, 1897, Про фе сор ско дру штво осно ва ло 
Фонд за Ву ко ву шко лу, Ву ки ће вић је од ре ђен 
за бла гај ни ка. Овај фонд је, под Ву ко вим име-
ном, при ку пљао но вац за по ди за ње но ве згра де 
Дру ге бе о град ске гим на зи је. Ву ки ће вић је, као 
бла гај ник, во дио ра чу на о сва ком и нај ма њем 
при ло гу, о сва кој ци гли ци, све је чи нио да се 
сред ства уве ћа ју. 

Про ме ном ди на сти је, но ва ка ра ђор ђе ви ћев-
ска власт је оне ко ји су се бу ни ли про тив бив-
шег ре жи ма по ку ша ла да уми ри та ко што им је 
оста вља ла да са ми ре ше про бле ме ко је су ра ни-
је ис ти ца ли. Та ко је про фе сор Ву ки ће вић 1905. 
рас по ре ђен у Ми ни стар ство про све те, те је као 
се кре тар Ми ни стар ства био над ле жан за еко-
ном ско-фи нан сиј ске по сло ве и бу џет, са за дат-
ком да из на ђе сред ства за фи нан си ра ње ра да 
про свет них уста но ва и пла та за по сле них.

По ред мно гих ад ми ни стра тив них по сло ва, Ву-
ки ће вић је та да са Бра ни сла вом То до ро ви ћем, 
про фе со ром Тр го вач ке ака де ми је у Бе о гра ду, ус-
пео да са ста ви обим ни уџ бе ник, тј. мо но гра фи ју 
из ак ту ар не ма те ма ти ке – обла сти ко ја се ба ви 
пи та њи ма бан кар ства и оси гу ра ва ју ћих дру шта-
ва. Ово де ло, под на зи вом По ли тич ка ра чу ни ца, 
об ја вље но је 1907. го ди не. У то вре ме, ње гов бив-
ши про фе сор и ди рек тор Сре та Стој ко вић по ста-
је пот пред сед ник Срп ске књи жев не за дру ге ко ја 
та да об ја вљу је слав на до ма ћа на уч на де ла (Ка
ме но до ба Ј. Жу је ви ћа, Из при ро де Ј. Пан чи ћа и 
Из на у ке о све тло сти Ђ. Ста но је ви ћа). Ву ки ће-
вић се при дру жу је овој уста но ви и 1906. по ста је 
члан Над зор ног од бо ра. Ме ђу тим, Срп ској књи-
жев ној за дру зи је нај ви ше по мо гао у ши ре њу 
пла ве књи ге и умно жа ва њу члан ства, јер је од 
1911. по стао по ве ре ник СКЗ-а за град Бе о град.

На на го вор при ја те ља, ПТТ ин спек то ра Алек-
сан дра Јо ви чи ћа, Пе тар Ву ки ће вић је, 6. сеп тем-
бра 1908, из Ми ни стар ства про све те пре шао у 
Ми ни стар ство гра ђе ви на, на ме сто на чел ни ка 
По штан ско-те ле граф ског оде ље ња. Ту је нај пре 
ду го пре гле дао ак та сво га прет ход ни ка, кон сул-
ту ју ћи се са ин спек то ром Јо ви чи ћем. За кљу чио 
је да је ово сна жан и углав ном ухо дан си стем по-
штан ских ста ни ца, те ле граф ских и те ле фон ских 
во до ва и об у че ног људ ства, али да у си сте му не до-
ста је оне пе дант но сти и ди сци пли не, на ко ју је он 
био на ви као у Бер ли ну и у про све ти. Осим то га, у 
са мом ми ни стар ству би ло је ко руп ци је. У то ку је 
би ла афе ра ве за на за из град њу но ве бе о град ске 
те ле фон ске цен тра ле у Ко сов ској ули ци, у ко јој је 
и сам ми ни стар оп ту жи ван за мал вер за ци је. 

И
з ње го вог оде ље ња, пре ко По
штан скоте ле граф ског ве сни ка, 
чи ји је уред ник (по функ ци ји) 
од мах по стао, уско ро у сва ку по-
шту при спе ва ју ње го ви ко мен-

та ри, при мед бе, на ред бе. Др Пе тар Ву ки ће вић 
је на ме сту на чел ни ка По штан ско-те ле граф-
ског оде ље ња про вео укуп но че ти ри го ди не, 
што до та да ни је би ло за бе ле же но, јер су на-
чел ни ци ме ња ни обич но по сле па да сва ке 
вла де, а ра ни је, у вре ме Обре но ви ћа, вла де по-
не кад ни су тра ја ле ни ме сец да на. На по чет ку 
Бал кан ских ра то ва, 1912, рас по ре ђен је за на-
чел ни ка свих вој них по шта Срп ске вој ске. 
По сле Пр вог свет ског ра та, од 1920. био је ди-

рек тор гим на зи је у Сом бо ру. Тру дио се да у но во-
о сло бо ђе ном кра ју мла де др жа ве по диг не ни во 
све сти о на ци о нал ној кул ту ри. Го ди не 1921. је уз 
по др шку Бра ни сла ва Ну ши ћа, ко ји је био на чел-
ник Умет нич ког оде ље ња Ми ни стар ства про све-
те, у при зе мљу сом бор ске гим на зи је ор га ни зо вао 
ве ли ку сли кар ску из ло жбу Удру же ња ли ков них 
умет ни ка. Из ло жба је би ла отво ре на од 26. мар та 
до 10. апри ла 1921. Три го ди не ка сни је при ре дио 
је све ча ност у част 60. ро ђен да на Бра ни сла ва 
Ну ши ћа. Ше стог но вем бра 1924, у сом бор ском 
по зо ри шту је одр жа но пре да ва ње о ве ли ком ко-
ме ди о гра фу, а град ски по зо ри шни ди ле тан ти су 
из ве ли Ну ши ћев ко мад Свет ски рат.

Та ко ђе, Ву ки ће вић је на сто јао да сво је уче ни-
ке учла ни у Цр ве ни крст, да ње го ви со кол ци бу-
ду на гла су, али да не за бо ра ве и умет ност, те је 
осно вао и књи жев ни клуб, од но сно ђач ку дру-
жи ну Скер лић. У гим на зи ји је по сто ја ла и сли-
кар ска шко ла, ко ју су по ха ђа ли са мо уче ни ци 
гим на зи је, а во дио ју је Ла још Ки раљ. 

На жа лост, при ли ком обе ле жа ва ња сто го ди-
шњи це сом бор ске гим на зи је (1972), овај вред ни 
и углед ни про свет ни пре га лац по ме нут је са мо 
јед ном, и то уз гред, упр кос то ме што је ду жност 
ди рек то ра гим на зи је оба вљао се дам го ди на, до 
1927, ка да је и пен зи о ни сан. Умро је у оку пи ра-
ном Бе о гра ду 29. сеп тем бра 1941. го ди не.

 Ми ло рад ЈО ВА НО ВИЋ

СЕ ЋА ЊЕ НА ГЕ НЕ РА ЛА 
ДРА ГИ ШУ ПАН ДУ РО ВИ ЋА 
(1885–1951)

По ро дич ни 
кул тур ни 
ка пи тал

О
б ја вљи ва њем књи ге Ге не рал Дра
ги ша Пан ду ро вић – жи вот и све
до че ња (Бе о град, 2007), ко ју је 
при ре дио исто ри чар Ми ле С. Бје-
ла јац, са увод ном сту ди јом о овом 

ди ви зиј ском ге не ра лу Вој ске Кра ље ви не Ју-
го сла ви је и ње го вом жи вот ном и про фе си о-
нал ном пу ту, за о кру же на је при ча о јед ном 
при пад ни ку срп ске вој не ели те и ње го вој зле-
ху дој су ди ни. Са мо две го ди не ка сни је, по-
чет ком фе бру а ра 2009, упо ко ји ла се Оли ве ра 
Пан ду ро вић (1914–2009), ста ри ја кћи ге не ра ла 
Пан ду ро ви ћа, чи ме се до вр ша ва исто ри ја ове 
ста ре срп ске гра ђан ске по ро ди це.   

У прет ход но об ја вље ној књи зи Се ћа ња и ис
по ве сти, са же тој би о гра фи ји Дра ги ше Пан ду-
ро ви ћа, са увод ним тек стом Од се ља че та до 
ге не рал ских пле те ни ца (прир. Б. М. Ми хај ло-
вић и Ђ. Пет ко вић, Па ра ћин, 2004), оцр та ва се 
пу та ња да ро ви тог де ча ка из се ла Се ње крај Ра-
ва ни це, ко ји по сле за вр ше не основ не шко ле 
обра зо ва ње на ста вља у па ра ћин ској и ни шкој 
гим на зи ји, да би као пи то мац 35. кла се Вој не 
ака де ми је (1902), ко ју за вр ша ва 1906, на ста вио 
успе шну вој ну ка ри је ру као ди ви зиј ски ге не рал 
пред по че так Дру гог свет ског ра та. Као ге не рал, 
за сту пљен је у књи зи Ад ми ра ли и ге не ра ли Кра
ље ви не Ју го сла ви је (прир. М. С. Бје ла јац, Ин сти-
тут за но ви ју исто ри ју, 2004).     

Упо ре до са офи цир ском ка ри је ром, те че и ства-
ра ње по ро ди це. Та ко се Дра ги ша Пан ду ро вић, као 
млад по руч ник са слу жбом у Кру шев цу, 1913. же-
ни Дра ги цом Бран ко вић (1891–1974), учи те љи цом, 
кћер ком тр гов ца Жи во ји на Бран ко ви ћа и су пру-
ге му Ан ке из Па ра ћи на. Мла ди офи цир убр зо 
од ла зи у Дру ги бал кан ски рат про тив Бу га ра, а 
Дра ги ца ра ђа кћер ку Оли ве ру и че ка су пру га да 
се вра ти из ра та. Убр зо из би ја Пр ви свет ски рат 
и по ро ди ца се по но во раз два ја. Из ра та Пан ду-
ро вић из ла зи као ма јор и 1920. за вр ша ва Ви шу 
шко лу Вој не ака де ми је и сти че зва ње ге не рал-
штаб ног офи ци ра. Те го ди не ра ђа им се и мла ђа 
кћи Рад ми ла (1920–2002). По ро ди ца је упот пу ње-
на, су пру га Дра ги ца, као стуб ку ће, по ди же и вас-
пи та ва две кће ри, а већ пот пу ков ник Пан ду ро вић 
на ста вља успон у вој ној ка ри је ри.

Го ди не из ме ђу 1920. и 1934. би ле су нај плод-
ни је у ка ри је ри ге не ра ла Пан ду ро ви ћа и нај-
срећ ни је у по ро дич ном жи во ту. Као ви со ко 
обра зо ван и да ро вит офи цир, Д. Пан ду ро вић 
пре да је у Вој ној ака де ми ји, где као оде љен ски 
ста ре ши на са ра ђу је са Ве ли ми ром Не ма њи ћем, 
оцем ауто ра овог при ло га. Већ 1934. он је уна пре-
ђен у чин бри гад ног ге не ра ла и слу жбу је у При-
шти ни, Н. Са ду, Шти пу и Под го ри ци. По ро ди ца 
га, раз у ме се, сле ди. Оли ве ра за вр ша ва гим на-
зи ју и не на ста вља да ље шко ло ва ње, а Рад ми ла 
се школ ске 1939/40. упи су је на Прав ни фа кул тет 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

Дру ги свет ски рат се бли жи, бри гад ни ге не рал 
Пан ду ро вић де цем бра 1939. би ва уна пре ђен у 
ди ви зиј ског ге не ра ла и по ста вљен за ко ман дан-
та Ду нав ске ди ви зи је. Ме ђу тим, с об зи ром на то 
да не уче ству је у вој ном пу чу 27. мар та 1941, би ва 
пен зи о ни сан, али већ по чет ком апри ла 1941, по 
муч ком на па ду Не мач ке на Кра ље ви ну Ју го сла-
ви ју, вој не вла сти га ре ак ти ви ра ју и по ста вља ју 
за ко ман дан та Три глав ске ди ви зи је.  

Дру ги свет ски рат та ко по но во раз два ја чла-
но ве по ро ди це. Ге не рал Пан ду ро вић за по чи ње 
сво ју оди се ју кра хом ју го сло вен ске вој ске и од-
ла ском у не мач ко за ро бље ни штво, ка да по чи-
ње да во ди и сво је рат не бе ле шке, ко је ће би ти 
обе ло да ње не на по чет ку спо ме ну те књи ге. И пут 
тог ру ко пи са је био нео би чан. По смр ти ге не ра-
ла Пан ду ро ви ћа у Вер деу крај Осна бри ка, ру ко-
пи си, 12 све за ка пе дант но ис пи са них чит ким 
ру ко пи сом, оста ли су у по се ду јед ног фран цу-
ског офи ци ра све до сре ди не 60-их го ди на, ка да 

их је у Бе о град до нео проф. др Дра ган Не дељ ко-
вић и пре дао по ро ди ци. Су пру га Дра ги ца и две 
кће ри, ко је су оста ле у Ср би ји, по сле бо рав ка 
у Кру шев цу за вре ме ра та, до ла зе у Бе о град и 
не мо гав ши да се вра те у офи цир ски стан у Ре-
сав ској ули ци, ко ји су ре кви ри ра ле но ве вла сти, 
на ста њу ју се пр во у ста ну Дра ги ши ног бра та у 
Про те Ма те је 3, да би по сле не ко ли ко го ди на, 
за ме ном, пре шле у стан у ули ци Све тог Са ве 17. 
Та ко на ста је нов жи вот по ро ди це Пан ду ро вић. 
Рад ми ла ни је на ста ви ла сту ди је на Прав ном 
фа кул те ту, али се, за хва љу ју ћи по др шци ака де-
ми ка Или је Ђу ри чи ћа, за по сли ла као би бли о те-
кар у Ин сти ту ту за ме ди цин ска ис тра жи ва ња, 
а Оли ве ра као слу жбе ник у Срп ској књи жев ној 
за дру зи. Ни јед на се ни је уда ла. Оста ле су уз мај-
ку до ње не смр ти 1974, а за тим на ста ви ле да не-
гу ју успо ме не на ро ди те ље.

Дух ста ре срп ске гра ђан ске по ро ди це био је 
при су тан и у сва ко днев ном жи во ту, и у по ро-
дич ним ри ту а ли ма, и у од но си ма са бли ским 
ро ђа ци ма и при ја те љи ма, упр кос те шком жи во-
ту и не ма шти ни у го ди на ма не по сред но по сле 
ра та. У ста ну је би ла ста ра стил ска тр пе за риј-
ска гар ни ту ра, са лон са ста рин ским фо те ља ма 
и тро се дом, умет нич ке сли ке, по ро дич не фо то-
гра фи је, два пор тре та у уљу Оли ве ре и Рад ми ле. 
До ми нант но ме сто у са ло ну има ле су по ли це са 
књи га ма. Ма да је и сам ге не рал Пан ду ро вић био 
вој ни пи сац, ко ји је на пи сао не ко ли ко књи га за 
пи том це Вој не ака де ми је, по ро дич на би бли о те-
ка, ства ра на и у пе ри о ду пред рат, по пу ња ва на 
је си сте мат ски упра во и у по сле рат ном пе ри о-
ду. За хва љу ју ћи Оли ве ри, ко ја је би ла слу жбе ник 
СКЗ-а, у тој би бли о те ци на шао се и ве ли ки број 
из да ња ове ста ре и по зна те срп ске из да вач ке 
ку ће. Та ко ова би бли о те ка, ко ја је бро ја ла око 
600 на сло ва, ни је би ла пре сти жна збир ка књи га, 
већ функ ци о нал ни фонд ода бра них де ла бо га те 
из да вач ке про дук ци је дру ге по ло ви не 20. ве ка. 
По по след њој во љи Оли ве ре Пан ду ро вић, ова 
не ве ли ка али зна чај на би бли о те ка пре да та је 
не по сред но по ње ном упо ко је њу, 25. мар та 2009, 
На род ној би бли о те ци „Ду шан Ма тић“ у Ћу при-
ји, као спо мен-би бли о те ка на Дра ги шу Пан ду-
ро ви ћа, зна ме ни тог жи те ља то га кра ја. 

На Но вом гро бљу у Бе о гра ду, пар це ла 96, гроб-
но ме сто 451, са да по чи ва ју Дра ги ца, Рад ми ла и 
Оли ве ра Пан ду ро вић. Са мо је дан скро ман над-
гроб ни спо ме ник обе ле жа ва ово ме сто веч ног 
по ко ја три же не, ко ји је склон уру ша ва њу. Зем-
ни оста ци Дра ги ше Пан ду ро ви ћа по чи ва ју у ур-
ни 632 у Спо мен хра му Све ти Ђор ђе у Осна бри ку, 
за јед но са зем ним оста ци ма не ко ли ко де се ти на 
дру гих офи ци ра Вој ске Кра ље ви не Ју го сла ви је. 
Да ли је то за слу же на суд би на не ко ли ко ге не ра-
ци ја ча сних и па три от ски вас пи та них срп ских 
офи ци ра? По тре сна је ис по вест Дра ги ше Пан ду-
ро ви ћа, пот пи са на 28. но вем бра 1945, ка да је де-
фи ни тив но од лу чио да се не вра ти у зе мљу. Та да 
се бол но ис по ве да нај дра жим би ћи ма ко ја ни ка-
да ви ше не ће ви де ти: „Шта да вам ка жем на кра ју 
– пи ше та да 60-го ди шњи ге не рал. – Жи вот је пред 
ва ма, ми ле мо је кће ри. Уз ва шу дра гу ма му, и с 
њом за јед но, ви ће те има ти још мно го жи вот них 
ра до сти.“ Све три про жи ве ле су жи вот до сто јан-
стве но, али без мно го жи вот них ра до сти. 

 Др Ми лош НЕ МА ЊИЋ

Генерал Драгиша Пандуровић

Петар Вукићевић

УЗ ЖИ ВО ТО ПИС ПЕ ТРА ВУ КИ ЋЕ ВИ ЋА (1862–1941)

Про клет ство дру гог

Да је остао у Бер ли ну, Пе тар 
Ву ки ће вић би се, као док тор 
на у ка, ве ро ват но за по слио 
на не ком од фа кул те та или 
на уч них ин сти ту та. 
У Бе о гра ду, пак, је ди но ме сто 
ко је је од го ва ра ло ње го вој 
стру ци, ме сто про фе со ра 
ма те ма ти ке у Ве ли кој шко ли, 
за у зео је Ми ха и ло Пе тро вић, 
ко ји је док то ри рао у Па ри зу. 
Та ко је је дан од пр вих срп ских 
док то ра ма те ма тич ких 
на у ка (пр ви Ср бин ко ји је 
док то ри рао у Бер ли ну), 
у ре зиг на ци ји, од лу чио да 
се ви ше не ба ви на у ком, ка да 
то ни је по треб но др жа ви 
ко ја га је шко ло ва ла
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Сре да, 23. сеп тем бар 2009. – У До му 
кул ту ре Гра ча ни ца на Ко со ву и Ме то хи-
ји отво рен пр ви Са јам књи га, на ко ме је 
уче ство ва ло 14 из да ва ча из Ср би је. Са јам 
отво рио Зо ран Ха мо вић.

Пе так, 25. сеп тем бар – Удру же ње 
књи жев ни ка Ср би је све ча но отво ри ло, 
у За ду жби ни Или је М. Ко лар ца, 46. Бе о-
град ски ме ђу на род ни су срет пи са ца.

Пе так, 25. сеп тем бар – Скуп шти-
на Удру же ња Ба шти на и бу дућ ност – 
Аран ђе ло вац 1859. до не ла је од лу ку о 
уста но вље њу го ди шње на гра де Ми ле Не
дељ ко вић за нај бо љу књи гу у про те клој 
го ди ни об ја вље ну у Ср би ји из обла сти 
ет но ло ги је, ет но му зи ко ло ги је, на род не 
или усме не књи жев но сти.

По не де љак, 28. сеп тем бар – На Прав-
ном фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра-
ду отво рен пр ви Са јам прав не књи ге, на 
ко ме је уче ство ва ла и Ву ко ва за ду жби на 
са сво јим из да њи ма.  

Уто рак, 13. ок то бар – У част др Га-
бри је ле Шу берт, про фе со ра Уни вер зи-
те та у Је ни, ко ја је као ино стра ни члан 
при мље на у СА НУ, у хо те лу Ха јат ор га-
ни зо ва но је Ли те рар ному зич ко ве че о 
те ми Ср би и Нем ци. На све ча но сти су из-
ве де на и де ла ком по но ва на на сти хо ве 
из Збир ке срп ских на род них пе са ма Ву ка 
Ка ра џи ћа, ко ја су пре ве де на на не мач-
ки. При сут ни ма се обра тио и Ми о драг 
Ма тиц ки. 

Сре да, 14. ок то бар – У До му Ву ко ве 
за ду жби не пред ста вље на књи га Срп ски 
Се вер, Дра шка Ре ђе па, ко ју је об ја ви ла 
Из да вач ка ку ћа Пе шић и си но ви, у окви-
ру Би бли о те ке Те ста мент. О књи зи су 
го во ри ли: Ми о драг Ма тиц ки, Ра да Ђу-
ри чин, Са ша Ми ле нић, Ђор ђе Си би но-
вић, Ве сна Пе шић и аутор. При сут не је 
по здра вио Ви дој ко Јо вић.

Че твр так, 15. ок то бар – По во дом 65. 
го ди шњи це осло бо ђе ња Бе о гра да од не-
мач ке оку па ци је, у Ру ском до му у Бе-
о гра ду отво ре на из ло жба срп ских и 
ру ских сли ка ра и ва ја ра, ко ја је под се-
ти ла на хе рој ску бор бу и по жр тво ва ње 
два на ро да у за јед нич кој бор би за осло-
бо ђе ње. 

Сре да, 21. ок то бар – Одр жа не сед ни це 
еко ном ског и Над зор ног од бо ра Ву ко ве 
за ду жби не на ко ји ма је усво јен Фи нан-
сиј ски из ве штај за пе ри од ја ну ар–сеп-
тем бар 2009. го ди не.

Сре да, 21. ок то бар – У окви ру ци клу-
са Кул тур но на сле ђе, на Три би ни Ву ко ве 

за ду жби не пред ста вље на је књи га Род и 
је зик, ко ју су при ре ди ле Свен ка Са вић, 
Ма ри ја на Ча нак, Ве ро ни ка Ми тро и Гор-
да на Шта сни. Из да ва чи: Жен ске сту ди је 
и ис тра жи ва ња и Фу ту ра пу бли ка ци је, 
Но ви Сад, 2009.

По не де љак, 26. ок то бар – Одр жа на Је-
да на е ста (102) сед ни ца Управ ног од бо ра 
Ву ко ве за ду жби не. Усво јен је Из ве штај о 
ра ду за пе ри од но вем бар 2008 – ок то бар 
2009, Фи нан сиј ски из ве штај за пе ри од 
ја ну ар–сеп тем бар 2009. и Про грам ра да 
за 2010. го ди ну. Управ ни од бор утвр дио 
је ток и при пре му 22. сед ни це Скуп шти-
не Ву ко ве за ду жби не.   

По не де љак, 26. ок то бар – Одр жа-
на Тре ћа сед ни ца Са ве та Ву ко ве за ду-
жби не, на ко јој су усво је на до ку мен та 
при пре мље на за 22. сед ни цу Скуп шти-
не Ву ко ве за ду жби не. Са вет је дао ви ше 
су ге сти ја и пред ло га око уна пре ђи ва ња 
ра да За ду жби не у на ред ном пе ри о ду. 

Че твр так, 29. ок то бар – За ду жби на До
си теј Об ра до вић, на 54. Ме ђу на род ном 
бе о град ском сај му књи га, пред ста ви ла је 
књи гу Иза бра не ба сне До си те ја Об ра до
ви ћа, ко ју је при ре дио Ми о драг Ма тиц ки, 
а осли као Пре драг То до ро вић. 

Сре да, 4. но вем бар – У Га ле ри ји СА НУ 
отво ре на је из ло жба Љу би ца Ма рић / 100 
го ди на од ро ђе ња... тај на / ти ши на / тво
ре ње... Из ло жбу је отво рио Не бој ша Бра-
дић, ми ни стар кул ту ре. Аутор из ло жбе је 
Ме ли та Ми лин, а по ет ске тек сто ве Љу би-
це Ма рић го во ри ла је драм ска умет ни ца 
Да ра Ча ле нић.  

Су бо та, 7. но вем бар – У Све ча ној са-
ли Град ске оп шти не Ста ри град одр жа на 
22. сед ни ца Скуп шти не Ву ко ве за ду жби-
не на ко јој је усво јен Из ве штај о ра ду 
Ву ко ве за ду жби не за пе ри од но вем бар 
2008 – ок то бар 2009. го ди не; Про грам ра
да За ду жби не за пе ри од но вем бар 2009 
– ок то бар 2010. го ди не и Из ве штај Над
зор ног од бо ра.

Скуп шти на је иза бра ла Са шу Ми ле-
ни ћа за чла на Од бо ра за на гра ду у умет-
но сти Ву ко ве за ду жби не и ис так ну тим 
за ду жби на ри ма, до бро тво ри ма и ве-
ли ким до бро тво ри ма уру че на су при-
зна ња. Гост Скуп шти не био је Огра нак 
Ву ко ве за ду жби не из Ко сов ске Ми тро-
ви це (Фи ло зоф ски фа кул тет у Ко сов ској 
Ми тро ви ци).

Сре да, 18. но вем бар – Од бор Ву ко ве 
за ду жби не за на гра ду у умет но сти одр-
жао је сед ни цу на ко јој је до нео Од лу-
ку да се на гра да Ву ко ве за ду жби не за 
умет ност у 2009. го ди ни до де ли Сла во-

љу бу Га ли ћу Ђа ни ју за ко лек ци ју на ки-
та Сно ви Хи лан да ра. 

Че твр так, 26. но вем бар – Под ви со-
ким по кро ви тељ ством Тра ја на Ба се скуа, 
пред сед ни ка Ру му ни је, и Бо ри са Та ди-
ћа, пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је, а у 
ор га ни за ци ји Са ве за Ср ба у Ру му ни ји, у 
Те ми шва ру је отво ре на ма ни фе ста ци ја 
Да ни срп ске кул ту ре. У то ку се дам да-
на из ве ден је бо гат кул тур но-умет нич-
ки про грам: пред ста вље на је ан то ло ги ја 
срп ске књи жев но сти у Ру му ни ји, отво-
рен Са јам срп ских књи жев них ча со пи-
са, ор га ни зо ва ни су књи жев ни су сре ти, 
из ло жбе сли ка, кон цер ти, по зо ри шне 
пред ста ве, по се та спо мен-ку ћи До си те-
ја Об ра до ви ћа у Ча ко ву и при ре ђе на све-
ча на ака де ми ја До си те ју у част.

По не де љак, 7. де цем бар – За ду жби-
на До си теј Об ра до вић об ја ви ла је ан то-
ло ги ју пе са ма о До си те ју, при ре ђи ва ча 
Дра го ми ра Брај ко ви ћа (1947–2009), под 
на сло вом Пе смо твор ци пе смо твор цу. 

Уто рак, 8. де цем бар – Од бор Ву ко ве 
за ду жби не за на гра ду у на у ци одр жао 
је сед ни цу на ко јој је до нео Од лу ку да 
се на гра да Ву ко ве за ду жби не за на у ку у 
2009. го ди ни до де ли ака де ми ку Пре дра-
гу Па ла ве стри за де ло Исто ри ја срп ске 
књи жев не кри ти ке 1768–2007. Из да вач 
Ма ти ца срп ска.   

Сре да, 16. де цем бар – У Све ча ној са-
ли До ма Ву ко ве за ду жби не одр жа на 
кон фе рен ци ја за но ви на ре, на ко јој су 
про гла ше ни до бит ни ци на гра да Ву ко ве 
за ду жби не за на у ку и за умет ност у 2009. 
го ди ни. Том при ли ком пред ста вље на је и 
из да вач ка де лат ност Ву ко ве за ду жби не: 
Да ни ца за 2010. го ди ну, Да ни ци за мла
де – дру го го ди ште,  лист За ду жби на, број 
87–88, Збор ник Ба нат кроз ве ко ве. Сло је
ви кул ту ра Ба на та  (у штам пи). 

Сре да, 23. де цем бар – На све ча но сти 
у Уни вер зи тет ској би бли о те ци Све то зар 
Мар ко вић, За ду жби на Ни ко ле Спа си ћа 
уру чи ла је пла ке те и нов ча не на гра де 
нај бо љим сту ден ти ма Ме ди цин ског и 
По љо при вред ног фа кул те та Уни вер зи-
те та у Бе о гра ду.   

Че твр так, 14. ја ну ар 2010. – На Фи-
ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду отво рен 
тро днев ни, 51. тра ди ци о нал ни ре пу блич-
ки се ми нар за на став ни ке и про фе со ре 
срп ског је зи ка и књи жев но сти (са вре-
ме но про у ча ва ње срп ског је зи ка и књи-
жев но сти). Ор га ни за то ри се ми на ра су: 
Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност, 
Ми ни стар ство про све те Ре пу бли ке Ср би-
је и Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду. 

Су бо та, 23. ја ну ар – Срп ско кул тур-
но-про свет но-ху ма ни тар но дру штво 
Све ти Са ва (осно ва но 1886) при ре ди ло 
је у ре пре зен та тив ној са ли Ру ског до ма 
све ча ност на ко јој су по де ље не на гра де 
уче ни ци ма сред њих и основ них шко ла 
ко ји су уче ство ва ли на књи жев ном кон-
кур су ко ји Дру штво сва ке го ди не, о сво јој 
сла ви, рас пи су је на сло бод не те ме о све-
то са вљу. Ово го ди шњи по кро ви тељ ма-
ни фе ста ци је би ло је Ми ни стар ство ве ра 
Ре пу бли ке Ср би је.   

Уто рак, 26. ја ну ар – У Ма лој са ли За-
ду жби не Или је М. Ко лар ца одр жа на је 
Све то сав ска бе се да Ву ко ве за ду жби не, 
под на зи вом Би се ри „Да ни це”, на ко јој је 
пред ста вље но се дам на е сто го ди ште Да
ни це Ву ко ве за ду жби не – Да ни ца за 2010. 
го ди ну, као и Да ни ца за мла де. У увод ној 
ре чи Дра шко Ре ђеп је пред ста вио свих 
се дам на ест го ди шта Да ни це као кул ту-
ро ло шки про је кат од по себ ног зна ча ја. 
Осим Сла ђа не Мла ђен, управ ни це, и 
Ми о дра га Ма тиц ког, глав ног и од го вор-
ног уред ни ка, уче ство ва ли су и ауто ри, 
као и драм ски умет ни ци Ра да Ђу ри чин 
и Дра ган Ву че лић, а у му зич ком де лу – 
Хор цр кве Све тог Мар ка.  

Сре да, 27. ја ну ар – По во дом Да на Све-
тог Са ве, у Цен тру Са ва, Ми ни стар ство 
про све те Ре пу бли ке Ср би је ор га ни зо-
ва ло је Све то сав ску ака де ми ју Исто ри
ја Са вом за по чи ње. Го во рио је проф. др 
Жар ко Об ра до вић, ми ни стар про све те. 
На све ча но сти су ис так ну тим про све та-
ри ма и уче ни ци ма до де ље не и све то сав-
ске на гра де. 

Пе так, 29. ја ну ар – За ду жби на До
си теј Об ра до вић ор га ни зо ва ла је дво-
днев ни на уч ни скуп о те ми До си теј и 
(срп ска) шко ла на ко јем је уче ство ва ло 
28 на уч ни ка. Мо де ра тор: Ду шан Ива-
нић. 

Уто рак, 2. фе бру ар – У Ву ко вој за-
ду жби ни одр жа на Дру га сед ни ца Про-
грам ског са ве та за обе ле жа ва ње Го ди не 
књи ге и је зи ка, на ко јем је утвр ђен план 
ра да Са ве та у на ред ном пе ри о ду. Сед ни-
ци је пред се да вао Зо ран Ха мо вић. 

Че твр так, 4. фе бру ар – Ака де мик Ми-
ло сав Те шић, пе сник и есе ји ста, ово го ди-
шњи је до бит ник на гра де за ро до љу би ву 
по е зи ју Од зи ви Фи ли пу Ви шњи ћу, ко-
ју до де љу је За ду жбин ско дру штво Пр
ви срп ски уста нак у Ора шцу. На гра да 
му је уру че на на Дан др жав но сти Ср би-
је, 15. фе бру а ра, у Ма ри ће ви ћа ја ру зи у 
Ора шцу, где је пре 206 го ди на, на Сре те-
ње, вожд Ка ра ђор ђе по ди гао Пр ви срп-
ски уста нак. 

Че твр так, 4. фе бру ар – У окви ру обе ле-
жа ва ња Да на Све тог Са ве, у про сто ри ја ма 
Кул тур но-про свјет ног дру штва Про свје
та у Ри је ци отво ре на је Пу ту ју ћа из ло жба 
ћи ри ли це, ко ју је ор га ни зо ва ло удру же-
ње гра ђа на Кул ту ра ћи ри ли це из Бе о гра-
да. Из ло жба је, та ко ђе, пред ста вље на и у 
књи жа ри Про свје та у За гре бу, на ко јој су 
при ка за ни ра до ви на ших нај ве ћих ка ли-
гра фа, ти по гра фа и умет ни ка. 

Уто рак, 16. фе бру ар – Жи ри Ве чер
њих но во сти за до де лу на гра де Ме ша 
Се ли мо вић, на сед ни ци у До му Ву ко ве 
за ду жби не, до нео је од лу ку да се на гра-
да у част овог на шег ве ли ког књи жев-
ни ка до де ли Жи во ра ду Не дељ ко ви ћу, 
пе сни ку из Кра ље ва, за збир ку пе са ма 
Овај свет ко ју је об ја ви ла Из да вач ка ку-
ћа Ар хи пе лаг из Бе о гра да.   

Че твр так, 18. фе бру ар – У Све ча ној 
са ли Ста рог дво ра у Бе о гра ду уру че не су 
Ву ко ве на гра де ко је, 46. пут по ре ду, до де-
љу је КПЗ Ср би је ис так ну тим ства ра о ци ма 
и уста но ва ма из обла сти кул ту ре, на у ке и 
умет но сти. На гра де су до би ли и чла но ви 
Управ ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не Не-
над Љу бин ко вић и Жар ко Ди мић.

Сре да, 24. фе бру ар – У Све ча ној са ли 
До ма Ву ко ве за ду жби не до де ље не су на-
гра де Ву ко ве за ду жби не за 2009. го ди ну. 
На гра да за на у ку уру че на је ака де ми ку 
Пре дра гу Па ла ве стри за књи гу Исто ри ја 
срп ске књи жев не кри ти ке 1768–2007, I-II, 
а На гра да за умет ност при па ла је Сла во-
љу бу Га ли ћу Ђа ни ју за ко лек ци ју на ки та 
Сно ви Хи лан да ра. 

Пе так, 4. март – У Гра ди шки, у са-
ли Кул тур ног цен тра, све ча но је пред-
ста вље но и по де ље но пре ну ме ран ти ма 
се дам на е сто го ди ште Да ни ца 2010. Уче-
ство ва ли су Ми о драг Ма тиц ки и Сла ђа-
на Мла ђен. 

Уто рак, 9. март – У Све ча ној са ли До-
ма Ву ко ве за ду жби не одр жа на Ше ста 
Ву ко ва три би на из ци клу са Кул тур но 
на сле ђе о те ми Кон грес фол кло ри сти ке 
у Ру си ји и срп ска фол кло ри сти ка. Уче-
ство ва ли: ру ко во ди лац Три би не проф. др 
Љу бин ко Ра ден ко вић, проф. др Мир ја на 
За кић и мр Је ле на Јо ва но вић. 

Уто рак, 9. март – У Ву ко вој за ду жби-
ни одр жа на сед ни ца Про грам ског од бо-
ра Ву ко вих са бо ра. Усво јен је Из ве штај 
о 75. Ву ко вом са бо ру и утвр ђен Про-
грам 39. Ђач ког Ву ко вог са бо ра и 76. Ву-
ко вог са бо ра. На са стан ку је би ло ре чи 
и о осни ва њу Ку ће срп ског је зи ка и пи-
сма у Тр ши ћу.  

 При ре дио Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

У 
2009. го ди ни Ву ко ва 
за ду жби на у Бе о гра-
ду за по че ла је но ву де-
лат ност – при пре му и 
спро во ђе ње пе ри о дич-

не три би не „Кул тур но на сле ђе“. 
Три би на је за ми шље на као пред ста-
вља ње и вред но ва ње но вих, зна чај-
ни јих књи га и до га ђа ја из обла сти 
из у ча ва ња је зи ка, фол кло ра и на-
род не кул ту ре срп ског и дру гих сло-
вен ских и бал кан ских на ро да.

Циљ ове три би не је да ин фор ми ше 
јав ност о ва жни јим ре зул та ти ма у ис-
тра жи ва њу по је ди них те ма из обла-
сти је зич ко-кул тур не про бле ма ти ке, да 
под стак не раз ви ја ње кри тич ке ми сли 
о ста њу је зи ка и кул тур не ба шти не код 
Ср ба и њи ма срод них на ро да, да оку-
пи за ин те ре со ва не љу де, ко ји мо гу зна-
њем и до бром во љом по мо ћи да је зик и 
кул тур но на сле ђе до би ју од го ва ра ју ће 
вред но ва ње у са да шњем дру штву и да 
бу ду са чу ва ни за но ве на ра шта је.

Ру ко во ди лац Три би не је пот пи сник 
ових ре до ва.

Пр ва три би на (19. фе бру а ра 2009) би-
ла је по све ће на те ми Сло вен ски фол
клор и фол кло ри сти ка да нас, а по во дом 
из ла ска из штам пе збор ни ка ра до ва 
„Сло вен ски фол клор и фол кло ри сти ка 
на раз ме ђи два ми ле ни ју ма“ (Бал ка но-
ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град 2008). У 
по ме ну том збор ни ку су об ја вље на 22 

ра да по зна тих ис тра жи ва ча фол кло ра 
из 11 сло вен ских зе ма ља. Ака де мик Ми-
ро слав Пан тић је го во рио о ру ко пи су 
Во ји сла ва Јо ва но ви ћа: „Збор ник/Ан то-
ло ги ја ла жне на род не по е зи је“, ко ји је 
под ње го вим ста ра њем об ја вљен у овом 
збор ни ку. Та ко ђе на овој три би ни, др 
Љу бин ко Ра ден ко вић је пред ста вио и 
нај но ви ја ен ци кло пе диј ска из да ња из 
обла сти фол кло ри сти ке у сло вен ским 
зе мља ма. У раз го во ру је уче ство вао и 
др Ми о драг Ма тиц ки.

Дру га три би на (10. апри ла 2009) има-
ла је те му – књи гу др Дра го љу ба Дра-
гој ло ви ћа, Па га ни зам и хри шћан ство у 
Ср ба (Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2008). 
У раз го во ру о књи зи, у ко ме су уче-
ство ва ли др Мир ја на Де те лић, проф. 
др Алек сан дар Ло ма, проф. др Ра ди вој 
Ра дић, ру ко во ди лац Три би не и аутор 
књи ге, ука за но је на по ле ми чан ка рак-
тер по ме ну тог де ла. На и ме, аутор књи-
ге под ми то ло ги јом под ра зу ме ва са мо 
на у ку о ми то ви ма, а не и ми то ло шки 
по глед на свет, ка ко је ина че при хва-
ће но у на у ци. Углав ном све што је ве-
за но за сфе ру бо жан ског код Сло ве на 
он до во ди у ве зу са хри шћан ским или 
апо криф ним из во ри ма. У ди ску си ји 
је за ме ре но ауто ру да се ба ви кри ти-
ком не ких не зна чај них ауто ра, да се 
не огра ђу је до вољ но ја сно од ми сти фи-
ка ци је „Ве ле со ва књи га“ и да за не ма-
ру је низ зна чај них књи га о сло вен ској 
ми то ло ги ји пољ ских и ру ских ауто ра. 

Тре ћа три би на (29. април 2009) 
има ла је за по вод књи гу др Мир ја не 
Де те лић, Еп ски гра до ви: лек си кон (Бал-
ка но ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град, 
2007). О овом, сва ка ко, ка пи тал ном де-
лу го во ри ли су: др Ли ди ја Де лић, мр 
Сми ља на Ђор ђе вић, мр Ан дреј Фај гељ, 
ру ко во ди лац Три би не и аутор ка књи ге. 
Ис так ну то је да се ра ди о син те тич ком 
де лу, ко је ће би ти по у здан при руч ник 
за бо ље раз у ме ва ње ју жно сло вен ских 
еп ских пе са ма. Ука за но је и да су по-
је ди ни гра до ви ко ји има ју ми нор но 

зна че ње у на род ним пе сма ма (нпр. 
Ву ко вар) у лек си ко ну при ка за ни до-
ста ши ро ко. Пи та ње је да ли на зи ве ло-
ка ли те та тре ба да ва ти она ко ка ко их 
ми да нас пре по зна је мо или сам на зив 
књи ге зах те ва да они бу ду свр ста ни у 
об ли ку у ко јем су по све до че ни у еп-
ским пе сма ма. Узев ши да књи га има 
де таљ не ре ги стре, ово пи та ње ни је од 
ве ли ког зна ча ја за ње но ко ри шће ње.

Че твр та три би на (5. ју на 2009) би-
ла је по све ће на оце ни књи ге др Ве сне 
Мар ја но вић, Ма ске, ма ски ра ње и ри

ту а ли у Ср би ји (Чи го ја штам па и ет-
но граф ски му зеј у Бе о гра ду, Бе о град 
2008). У раз го во ру су уче ство ва ли: 
ака де мик Пе тар Вла хо вић, ру ко во-
ди лац Три би не и аутор ка књи ге. Ука-
за но је да је по ме ну та мо но гра фи ја 
пр ва та кве вр сте код Ср ба. Она об у-
хва та, ка ко не ка да шње ма ски ра ње, 
та ко и ње го ве са вре ме не об ли ке. Је-
дан од не до ста та ка ове књи ге је да не-
ма пот пу ну те мат ску би бли о гра фи ју 
пред ме та ис тра жи ва ња и да ни су об-
ра ђе ни сви зна чај ни ји из во ри у ча со-
пи си ма (нпр. о ву ча ри ма). 

Пе та три би на (21. ок то бар 2009) би-
ла је по све ће на књи зи Род и је зик, ко ју 

су при ре ди ле: Свен ка Са вић, Ма ри ја-
на Ча нак, Ве ро ни ка Ми тро и Гор да на 
Шта сни (Но ви Сад, 2009). У раз го во ру 
о овој књи зи су уче ство ва ли: проф. др 
Дра га на Мр ше вић-Ра де вић, проф. др 
Ми ро слав Ни ко лић, проф. Бог дан Тер-
зић и проф. др Свен ка Са вић.

У књи зи Род и је зик ука зу је се на 
мо гу ће прав це нор ми ра ња срп ског 
је зи ка, ка ко би се на је зич ком пла-
ну ис по љи ла рав но прав ност по ло ва. 
Аутор ке кон ста ту ју да је зик за о ста је 
за про ме на ма у дру штву. Пред ла жу 12 
упут ста ва, пот кре пље них при ме ри ма, 

ка ко би се у јав ној и слу жбе ној упо-
тре би срп ског је зи ка оства ри ла род на 
рав но прав ност. По зна то је да је срп-
ски је зик нор ми ран на осно ву ње го-
ве жи ве упо тре бе. Пи та ње је да ли су 
при хва тљи ви, са по зи ци ја еко но ми-
је је зич ких сред ста ва, не ки на зи ви 
за жен ска за ни ма ња, ти па: бор ки ња 
(уме сто бо рац), гу да чи ца, де фек то ло
шки ња, ди ри гент ки ња, ди пло мат ки
ња, ен до кри но ло шки ња, фи ло зоф ки ња, 
фи ло ло шки ња, фо то граф ки ња, хи рур
шки ња, књи го вот ки ња (уме сто књи го
во ђа), ку сто ски ња, ло ва чи ца (уме сто 
ло вац), ме те о ро ло ги ња, пе да го шки ња, 
пе ша ки ња, сек су ал на рад ни ца (уме сто 
про сти тут ка), сто чар ка, сут ки ња 

(уме сто су ди ја), те о ло шки ња, ва тро
га ски ња и др. По се бан оде љак књи ге 
чи ни есеј Ма ри ја не Ча нак „Ин тер пре-
та ци ја по да та ка из Ре ги стра: је дан од 
мо гу ћих при сту па од ред ни ци вра ча ра 
и срод ним ре чи ма“.

У увод ном де лу се да је осврт на ма-
три јар хал ни култ Ве ли ке бо ги ње и 
пра те ћих ми то ло шких би ћа чи ја ам-
би ва лент ност, ка ко сма тра аутор ка, 
пред ста вља про дукт де мо ни за ци је 
или хри сти ја ни за ци је жен ског кул та 
и са ме жен ско сти. При то ме, по ре кло 
вра ча ра се до во ди у ве зу са све ште ни-
ца ма кул та Ве ли ке бо ги ње. Мно го шта 
у овом есе ју не ма на уч ну осно ву. У на-
у ци не ма са гла сно сти да је ма три
јар хат био ну жан сту пањ раз вит ка 
сва ког дру штва. Култ Ве ли ке бо ги ње се 
ве зу је за не ка пра и сто риј ска дру штва 
и о ње му не ма ни ка квих кон крет них 
по да та ка у ка сни јем пе ри о ду.

У спи сак об лич ких ва ри јан ти од-
ред ни це вра ча ра уне ти су на зи ви ко-
ји се не са мо по ко но та ци ји, већ и по 
зна че њу бит но раз ли ку ју: не мо же се 
из јед на чи ти круг на зи ва – ба ја ли ца, 
ба хо ри ца, ба сма ра са на зи ви ма вра ча
ра, вра жа ли ца, га та ра, а тек је то не мо-
гу ће са на зи ви ма ве шти ца, ве штер ка, 
ве шти чи на, ма ђи о ни ца. Та ко ђе, по-
себ не су де лат но сти би љо бер ка, тра
ва ру ша. Тре ба раз ли ко ва ти и књи шке 
од на род них об ли ка, као што су: хи ро
мант ки ња, про ро чи ца, ма ги чар. 

Ше ста три би на (9. март 2010) би ла 
је по све ће на упра во за вр ше ном Дру-
гом кон гре су ру ских фол кло ри ста. 
Раз го ва ра ло се о те ми: Кон грес фол
кло ри ста у Ру си ји и срп ска фол кло
ри сти ка. За па жа ња о овом кон гре су, 
и ка кав зна чај он мо же има ти за срп-
ску фол кло ри сти ку, из не ли су проф. 
др Мир ја на За кић, мр Је ле на Јо ва но-
вић и ру ко во ди лац Три би не. По ка-
за на су и не ка но ва ру ска из да ња из 
обла сти фол кло ри сти ке. Осврт на овај 
кон грес об ја вљу је се по себ но.

 Др Љу бин ко РА ДЕН КО ВИЋ

 ЛеТОПИС ВУКОВе ЗАДУЖБИНе 87–88
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У Ма лој са ли За ду жби не 
Или је М. Ко лар ца 
у Бе о гра ду 26. ја ну а ра 
2010. одр жа на је 
„Све то сав ска бе се да 
Ву ко ве за ду жби не“, 
под на зи вом „Би се ри 
Да ни це”, на ко јој је би ло 
по себ но ре чи о „Да ни ци“ 
за 2010. го ди ну и о 
„Да ни ци за мла де“. 
Уче ство ва ли су: 
др Ми о драг Ма тиц ки, 
глав ни и од го вор ни 
уред ник „Да ни це“, 
и ауто ри. Др Дра шко 
Ре ђеп, књи жев ни 
кри ти чар и пред сед ник 
Од бо ра Ву ко ве за ду жби не 
за на гра ду у умет но сти, 
бе се дио је о се дам на ест 
го ди шта срп ског 
на род ног илу стро ва ног 
ка лен да ра – „Да ни цa“ 
Ву ко ве за ду жби не 
(1994–2010)

П
о вр шном по гле ду мо-
гло би се учи ни ти да 
кон крет на јав на лек-
ти ра се дам на ест књи-
га Срп ског на род ног 

илу стро ва ног ка лен да ра Да ни ца 
(1994–2010) пред ста вља вид ба вље-
ња со бом, за тво ре ни круг, по зна ту 
при чу. Баш обр ну то, ма и овла шно 
пре ли ста ва ње ових ву ков ских за-
бав ни ка, та ко по уч них и та ко све-
жих, пут ни ка на мер ни ка от пр ве 
су но вра ћу је у са ме про дор не ду би-
не и че сто не по јам не стра сти вре-
ме на ко ја су иза нас, али и оних ко ја 
вр шњач ки до жи вља ва мо. 

По ка за ло се још јед ном да су нај-
зна чај ни ја на ша оства ре ња, у сти ху 
јед на ко као и у ка ме ну, у си сте му исто 
као и у ка сни јој над град њи, упра во 
она ко ја оста ју у ди ја ло гу са ра ни-
је ис по ље ном стра шћу, за вет ном ре-
че ни цом. Хте ло се ре ћи да је об но ва 
Ву ко ве Да ни це, да кле оне ко ја је из-
ла зи ла од 1826. до 1829, али и за 1834. 
го ди ну, срећ но ука за ла на мо гућ ност 
тра ја ња као усло ва кул тур ног ам би-
јен та, али и на кон ти ну и тет иде ја Ву ка 
Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа не тек је ди но 
као ове ре них и пре по зна тљи вих, не го 
као под сти цај них и иза зов них. 

По у ка, као реч че сто не мно го оба-
зри во скло ње на у раз го во ру ви со ко од-
не го ва ног уса гла ша ва ња, ов де има, бар 
по мом ми шље њу, кључ ни удео про сти-
ра ња Ву ко вог ама не та. Ов де се, усред 
Да ни це, том по уч ном, да кле раз вој ном 
то ку ства ри при кло ни ло то ли ко зна ме-
ни тих на ших име на, да би већ јед ном 
пе жо ра тив но ту ма че ње по пу ла ри за-
ци је на у ке и умет но сти ва ља ло оста-
ви ти пред вра ти ма сми сла. Она дру га 
Ву ко ва реч, за бав ник, упра во је и на ше 
са вре ме ни ке оба ве зи ва ла да се, на о ко 
јед но став ним, игри вим по те зи ма, али 
ни ка ко по јед но ста вље но, го во ри и су-
ди, пре ћут ку је и са ња, да се ре че ни ца 
пре ва љу је ле жер но, а не као ком пли-

ко ва ни на бу ко до но со ров ски пер пе ту-
ум мо би ле. Да ни цу, ту и та кву, уре ђу је 
од пр вог го ди шта Ми о драг Ма тиц ки 
са На дом Ми ло ше вић-Ђор ђе вић (пр-
ву књи гу, из 1994. пот пи су је и Ми ле 
Не дељ ко вић), и то хра бро, упр кос, тр-
пе љи во. Пр кос се, да ка ко, од но си на 
те шко ће не по јам не, ба ри ка де ло шег 
ви ђе ња, не ра зу ме ва ње као та кво.  

У за ми шље ном, прет по ста вље ном 
по пи су, бо ље ре ћи опи су бит них те ма 
Да ни це, у ре ги стру кључ них име ни-
ца, сва ка ко је је зик она маг ма, оно чу-
до, она по јав ност спо ра зу ме ва ња ко ја 
не дво сми сле но по ка зу је да је Ву ков 
Рјеч ник је дин стве на срп ска, не ис це-
ље на и ба сно слов на ен ци кло пе ди-
ја. Са мо већ При че о ре чи ма Мил ке 
Ивић ин спи ри шу дра ма тич но, али 
и по но сно: то ли ко ни јан си, то ли ко 
дво бро ја у јед ни ни, то ли ко зна чењ-
ских ме та фи зич ких раз ре ше ња. То-
ли ко тра гич них хи ја ту са из ме ђу во ђе 
и во жда, у кон тек сту уста нич ком, али 
и до ма но ви ћев ском за це ло. Је зик ни-
је са мо ма те ри ја за сло же не ви ви сек-
ци је по тан ко сти на ших рас по ло же ња, 
не го је, на овим стра ни ца ма, че сто у 
из у зет ним ри ма ма на ших пе снич ких 
пре да ка и са вре ме ни ка, чи та ва јед на 
за ста ва ко ја се ви јо ри и уме сто са зна-
ња о гра ни ца ма на ци о на ко ји их ни ка-
да ни је спо знао. На овим стра ни ца ма, 
и по и гра ва ње сро ко ви ма древ но сти, и 
увр ну тост лек си ке Вас ка По пе, иду не 
за јед но, не го ком пле мен тар но. 

За тим, и са свим бли ско Ву ко вој по-
ја ви и по ве сни ци, Пр ви срп ски уста-
нак са мно го ли ким ре фе рен ца ма 
ко је су, та ко ра но, Ле о пол да Ран кеа 
под ста кле да пи ше о срп ској ре во лу-
ци ји, бу ни ожи во тво ре ној као из нај-
жи вље, нео б у зда не ро ман ти чар ске 
ин спи ра ци је. Уста нич ке кле тве и за-
кле тве, ње гов де се те рац и ње го ве тра-
гич не суд би не, на са мом по чет ку свих 
на ших осло бо ди лач ких ра то ва, сва ка-
ко су у под сет ни ку за ноћ ну стра жу 
крај древ них ог њи шта, али и за пре-
по зна ва ње вла сти тог ли ка у оном Ка-
ра ђор ђе вом пла ме ну. 

Он да Хи лан дар, као за вет но из во ри-
ште и ис хо ди ште у исти мах. Је два да 
би се мо гао про на ћи сту ди о зан, раз-
ми шљен, по стра ни по ста вљен ра порт 
о на шим стра да њи ма и о бе жа ни ја ма, 
хо до ча шћу и мо на шким би бли о те ка-
ма из обе ру ке, а да се, у не при ко сно-
ве ном све тлу, не по ка же све ти га ба рит 
Срп ског Ато са. Да кле Ато са ко ји је ин-
спи ри сао и се дам на ест зда ња фру-
шко гор ских ма на сти ра, и то ли ко то га, 
на свим стра на ма све та. Хи лан дар је, 
уоста лом, у овим књи га ма, ре пре зен-
та тив но, у јар ком ци но бе ру по ста вље-
но сло во над свим ре ли кви ја ма на шег 
ра се ја ња ко је је исто усуд, и ко је је не-
при ко сно ве но. 

Сва ка ко је ту и Ко со во, као те ма про-
шло сти, као за кле тва, као са бља, али и 
као да на шња, су ро ва ствар но сна сли-
ка по гро ма, по жа ра, де ва ста ци ја сва ке 
вр сте. Рас пре да ју ћи ве ли ке и по мно го 
че му ве чи те ко сов ске те ме, на ша пе-
снич ка ми сао је, јед на ко као и исто риј-
ска и ле ген дар на, осва ја ла увек из но ва, 
и увек ка мен по ка мен, ме тох по ме-
тох, са бљу по са бљу, све без у слов но сти 
ле ген дар ног бо ја, али исто та ко и оно-
га што је шест ве ко ва жи ва ра на, све та 
реч, не до дир љи вост по се би. 

На по кон ту је и Бе о град, с оре о лом 
ду жно сти око гла ве, пре и по сле што је 
по стао и био пре сто ни ца де спо та Сте-
фа на Ла за ре ви ћа. Мо жда је при ступ 
ве ли кој са ги о Бе о гра ду баш онај ко ји 
је не го ва ла Да ни ца: мо за ич но све до-
че ње, по је ди нач ни слу чај, стр ма ули-
ца, отво ре не ка пи је на све стра не. 

Сво је вре ме но је Ду шан Ма тић, по-
ли граф и про фе сор сло бо де, ра до-

зна лом но ви на ру по ста вио по врат но 
пи та ње: „Вас ин три ги ра мо ја ра зно-
вр сност, а ја се не кад пи там – да ли 
сам до вољ но ра зно вр стан?“ Не знам 
да ли је икад успе шно ор га ни зо-
ван и за сно ва ном про гра му до кра ја 
одан уред ник Да ни це по ста вио се-
би ово и ова кво пи та ње, али је сва-
ка ко не по роч но ја сно да је овај наш 
ре спек та бил ни го ди шњак у ло ги ци 
пред ста вља ња, зе ле ним све тлом за 
ра зно вр сност жан ро ва и но вим ме-
диј ским и тех но ло шким ре ше њи ма у 
ве ли кој ме ри ус пео да нас оку пи та ко 
раз ли чи те, са рад ни ке јед на ко као и 
чи та о це, оства ру ју ћи је дин ствен са-
бор на ко ме има ју шта да ка жу сви 
на ши цен три, вас ко ли ка на ша ин те-
ре со ва ња, ста ри и но ви за на ти. Тај 
са бор ни дух би за це ло и Вук ве о ма 
ма рио и у овим на шим исто не ве се-
лим вре ме ни ма и не по го да ма. Као да 
ни шта ни је за бо ра вље но, и као да нам 
је, јед на ко, Рјеч ник не пре кид но на 
уму. Пи са ли су и пи шу на стра ни ца-
ма Да ни це пе сни ци и епи ско пи, ску-
пља чи усме них пре да ња и ар хив ски 
ис тра жи ва чи, хро ни ча ри и ко лум ни-
сти, ан то ло ги ча ри и бе сед ни ци, љу-
ди од стру ке и фа на ти ци од уро ка, од 
стра сти, ко лек ци о на ри и пут ни ци, не-
и ма ри и пу то во ђе. Све са по ми сли ма 
на го ди шњу, а бог ме и ви ше го ди шњу 
кућ ну лек ти ру: при се ћа ња ни кад до-
ста, а осве же не на ше древ не при че 

и на но во по ка за ни пор тре ти на ших 
нај слав ни јих суд би на, али и оних ко-
ји, у та ко зва ном про се ку, озна ча ва ју 
ме ри ло сто ле ћа, да би смо у људ ским 
мо ћи ма ипак по ку ша ли да оспо ри мо 
тврд њу ка ко је за бо рав на ша је ди на 
по стој би на. 

Д
а ни ца да нас ни је са мо 
нај ти ра жни ји срп ски 
ча со пис, не го је је ди ни 
ко ји се до след но не по-
вла чи пред ве ли ким и 

те шким бре ме ном на ци о нал них 
бри га. Са мо би се на те му ње них 
пре ну ме ра на та, тих ду гих и по но-
сних ли ти ја с кра ја књи ге, ко је та ко 
ин спи ра тив но опо ми њу на по чет ке 
и ути цај не ра не ра до ве на шег из да-
ва штва, на по се у Ву ко вим го ди на ма, 
мо гла на пи са ти те ме љи та со ци о-
ло шка сту ди ја. Она би, мо ра се од-
мах ре ћи, дра ма тич но по ка за ла да 
се ода ност на ци о нал ном про гра му 
не ме ри увек ше сто ци фре ним, па и 
сед мо ци фре ним бро јем жи те ља ве-
ли ких на ших ме тро по ла, не го бри-
жном ус пла хи ре но шћу, не го но вом 
књи гом, све жим го ди штем у ру ци. 
Фе но мен Гра ди шке као нај ве ће Да
ни чи не прет плат нич ке, след стве но 
то ме и чи та лач ке адре се, по ка зу је 
да дух пре га ла штва и ско ро пр ко сне 
окре ну то сти до број, оба ве ште ној и 
по пу лар но пи са ној књи зи и те ка ко 
жи ви и све до чи о још јед ној по бе ди 

Да ви да. Го ли ја та је и ина че на пре-
тек, на оној дру гој стра ни.
Да ли се пам те и да ли има ју ути ца-

ја ти на ши при ло зи, ме ни увек на лик 
на ра пор те из рад не со бе, са ра ти шта, 
из са мог кру га бај ке, ко је, гру пи са не 
по од ред ни ца ма сво јих круп них те ма 
или не, на ла зе ме сто ме ђу ко ри ца ма 
књи ге ко ја се, не у мит но, до след но и 
тач но по ја вљу је уочи го ди не ко јој је 
„ме се цо слов за Ср бе сва три за ко на“ 
по све ћен?

Пло до ви ис тра жи ва ња до ко јих се 
мо гло до ћи ка зу ју да је ин те ре со ва ње 
за са др жа је на ших књи га би ло не сма-
ње но ве ли ко, и да ни је слу чај но што су 
се чи та ви ци клу си при ло га по је ди них 
ауто ра по ја ви ли као по себ не књи ге. 
Осве до че но знам да су тек сто ви у Да
ни ци би ли иза зо ви за но ва ис тра жи ва-
ња и нео че ки ва на пу то ва ња, све јед но 
што кат кад лу та ња у ла ви рин ту са вре-
ме ног не вре ме на. Ако то ко га за ни ма, 
бар што се ти че мог слу ча ја, а сва ки 
са рад ник Да ни це и те ка ко за слу жу је 
да бу де слу чај, то ће ре ћи ин ци дент 
са про шло шћу али и са бу дућ но шћу, 
при зна јем, мој глас за ко лек ци ју хи-
лан дар ског зла та Сла во љу ба Га ли ћа 
Ђа ни ја, као ово го ди шње на гра де за 
умет ност Ву ко ве за ду жби не, ни ка-
да не би био та ко од лу чан да ни сам 
у Да ни ци за 1997. про чи тао сту ди ју 
„Сим бо ли ка зла та и сре бра у на род-
ној кул ту ри“ Љу бин ка Ра ден ко ви ћа. 

Ни ка да, мо же би ти, о зво ни ку цр кве 
у Клен ку, из мог ком ши лу ка да кле не 
бих ра за зна вао да ле ко то тал ни је уста-
нич ке ве зе с обе стра не ре ке, не го што 
се то обич но ми сли, да ни је би ло ра да 
Ка та ри не Гра на те. И ни ка да се, бар не 
ме ни, не би де си ло да је дан на о ко ус-
пут ни, а из у зет но ин спи ра ти ван став 
Мар те Фрајнд, об ја вљен не дав но у Да
ни ци, о то ме да у пи та њу слав не пе сме 
Ла зе Ко сти ћа San ta Ma ria del la Sa lu te, 
по све ће не јед ној мле тач кој цр кви, да 
је у пи та њу да ле ко пре и ви ше ба рок-
на пе сма не го ро ман ти чар ски крик, 
бли жа сва ка ко Џо ну До ну не го Лор ду 
Бај ро ну, не би имао и уло гу прет по-
ста вље ног за дат ка... 

Као што се уско ро не мо же за ми сли-
ти Да ни ца без ре дов них при ло га Ви-
дој ка Јо ви ћа о срп ским на уч ни ци ма 
и Жар ка Ро шу ља о на шим чу ве ним 
ша љив ци ма. Но, уред нич ки до бро 
сми шље но, при су ство де та ља, опет 
у нај бо љем ву ков ском од ре ђе њу, ни-
је у овим то мо ви ма до при но си ло тек 
жи во сти, не го је, са да ка да је осе ћа ње 
по ре ме ће не рав но те же већ уве ли ко 
за ца ри ло, по ка зи ва ло ис ко са чу де са 
и не прав де про те клих вре ме на. До-
вољ но је под се ти ти на са свим кра так 
од ло мак ме мо а ра Де ја на Ме да ко ви-
ћа о суд би ни ауто мо би ла у ко ме је у 
Мар се ју уби јен краљ Алек сан дар I Ка-
ра ђор ђе вић, или на ону фа мо зну мр-
љу на фо то гра фи ји срп ске де ле га ци је 
на че лу са кне зом Ми ха и лом, да ка ко 

уочи оне дру ге, да ле ко се жне по се те 
Пор ти (Зо ри ца Јан ко вић), па на јед-
ном схва ти ти у ко ли ким је раз ме ра ма 
по ме ра ње ди мен зи је, за хват лич ног 
пре по зна ва ња ства ри, суд бо но сан и 
про ниц љив за се бе.

П
о знат је са др жај спи са 
ко јим су Алек сан дар 
Бе лић и Ми лош Мо-
ско вље вић, као пред-
сед ник и се кре тар 

Ву ко ве за ду жби не, 1940. го ди не пред-
ла га ли осни ва ње Ву ко вог го ди шња-
ка: „Ву ков го ди шњак тре ба да бу де не 
са мо сли ка кул тур ног раз вит ка на-
шег на ро да, пре све га ду хов не кул-
ту ре, већ и узор на, ре пре зен та тив на 
књи га у књи жев ном, је зич ком и тех-
нич ком по гле ду. Из ла зе ћи из го ди-
не у го ди ну, за до во ља ва ју ћи ду хов ну 
по тре бу нај ши рих на род них сло је ва 
и увла че ћи их у круг са вре ме не кул-
ту ре на на ци о нал ној осно ви ка ко ју 
је Вук схва тао, Ву ков го ди шњак тре ба 
да по ста не тра јан спо ме ник на шем 
ве ли ком ре фор ма то ру“. 
За се дам на ест сво јих го ди шта Да

ни ца, ка ко ви дим и ра за зна јем, ту 
ми си ју до кра ја, у све ди на мич ни јем 
раз во ју ме ди ја и но вих окол но сти, ис-
пу ња ва и из се бе об на вља. Оту да је ло-
гич но што до ти че и сиг на ли зам, као 
је ди ни наш пра вац по ни као на на-
шем тлу, ви со ке пла не тар не ак ту ел-

но сти, и де ва сти ра но Са ра је во, и на ше 
хо до ча шће за гу бље ним исто риј ским 
гра до ви ма срп ског се ве ра пре до ча ва 
бол но и не пре бол но. 

У до след но сти сво јих сад већ пре по-
зна тљи вих књи га, са цр ве ном тра ком 
не за бо ра ва и ко сов ског бо жу ра, Да ни
ца да нас има при ви ле ги ју да, по ред 
ко ла Срп ске књи жев не за дру ге и сад 
већ не ста лих, за бо ра вље них Књи га за 
на род Ма ти це срп ске, по ста не не за о-
би ла зни свод на ших кућ них би бли о те-
ка. Те књи ге су за ло га на шег пам ће ња, 
та ко че сто су ро во на ру ша ва ног и ри-
гид ним ре жи ми ма кро је ног по ту ђој, а 
не по на шој ме ри. Тре ну так је прет пра-
знич ки све то сав ски. И баш по го ду је да 
се се ти мо сти ха по сла ни це Џо на Ба у-
рин га Ву ку, не дав но по но во штам па не 
у пре во ду Је ле не Ша у лић: „При јат но се 
лу та по Ср би ји тво јој слу ша ју ћи те бе...“. 
Чи ни се да те да ле ке ре чи из 1827. го-
ди не умно го ме по ка зу ју у ко ли ким је 
раз ме ра ма Ву ко ва на ме ра би ла пло-
до твор на, моћ на, ути цај на. 

„Ка лен дар је књи га, ко ја на ро ду нај-
ви ше пол зе мо же учи ни ти.“ Та ко ве-
ли Вук у пред го во ру на ме ње ном пр вој 
Да ни ци. Та ре че ни ца ви ше и ори ги-
нал ни је од би ло ког ма ни фе ста ка зу-
је ствар но сну мо гућ ност и по но сну 
оства ре ност на шег нај ти ра жни јег, на-
ци о нал ног, ра до зна лог и сме лог ча-
со пи са чи ја нас је 17. све ска оку пи ла 
са бор но, по но сно, исти ни то.

 Др Дра шко РЕ ЂЕП

За ду жби на ру у част
За ду жби на Или је Ми ло са вље ви ћа Ко лар ца 28. но вем бра 2009. 

обе ле жи ла је 131. го ди ну по сто ја ња. Дав не 1878, те ста мен том ве-
ли ког срп ског до бро тво ра, осно ва на је за ду жби на у ци љу ши ре-
ња на у ке и кул ту ре ме ђу срп ским на ро дом. Ина че, Ко ла рац је 
за жи во та 1861. осно вао Књи жев ни фонд, чи јим би се сред стви-
ма по ма га ла срп ска књи жев ност. Део нов ца је био пред ви ђен за 
из град њу згра де, ко ја је за вр ше на 1932. го ди не. 

По во дом Да на За ду жби не одр жан је кон церт пи ја ни ста Ми ло-
ша Ми хај ло ви ћа и Вла ди ми ра Ми ло ше ви ћа. До бит ни ци Пла ке те 
За ду жби не за 2009. го ди ну су лин гви ста Дра го Ћу пић, ин тер ни-
ста Ге ор ги на Пу дар, му зич ки кри ти чар Зо ри ца Ко јић. Нај бо ља 
из ло жба у Га ле ри ји За ду жби не у се зо ни 2008/09. би ла је по став-
ка ака дем ске сли кар ке Је ле не Трај ко вић.

Раз глед ни цом у свет
У Му зе ју при ме ње не умет но сти од 6. но вем бра 2009. до 15. ја ну-

а ра 2010. го ди не би ла је отво ре на из ло жба Раз глед ни це у Ср би ји 
1895–1914, чи ји је аутор мр Је ле на Пе раћ, ку стос Му зе ја. Раз глед-
ни це су се по ја ви ле у тре ћој че твр ти ни 19. ве ка као илу стро ва не 
по штан ске  кар те. На ста нак раз глед ни ца у на шој сре ди ни по кла-
па се са по ја вом фил ма, а прет ход ни ца и осно ва у 19. ве ку би ла 
им је фо то гра фи ја. Пр ва се ри ја раз глед ни ца код нас по ја ви ла се 
1895. у из да њу бе о град ске књи жа ре Ве ли ми ра Ва ло жи ћа.

На из ло жби у Му зе ју при ме ње не умет но сти, ко ја је отво ре на 
на Дан му зе ја, пред ста вље но је 367 екс по на та из збир ки ово га 
му зе ја, На род не би бли о те ке Ср би је, Би бли о те ке гра да Бе о гра да, 
као и при ват них ко лек ци о на ра. Из ло жбу је пра тио ре пре зен та-
ти ван, бо га то илу стро ван ка та лог.

Му зеј Ву ка и До си те ја по но во ра ди
Му зеј Ву ка и До си те ја од 19. ја ну а ра 2010. го ди не по но во је отво-

рен за по кло ни ке Ву ко вог и До си те је вог де ла. То ком прет ход них 
шест ме се ци за вр ше на је са на ци ја де ла ме ђу спрат не кон струк-
ци је и то пред ста вља са мо нај ну жни ји и нај не оп ход ни ји део ре-
кон струк ци је. Му зеј ска згра да, у Је вре мо вој ули ци на Дор ћо лу, 
по ти че из 1739. го ди не и јед на је од рет ких са чу ва них при ме ра 
бал кан ске ку ће у срп ској пре сто ни ци.

По во дом Да на Му зе ја Ву ка и До си те ја, од но сно 61 го ди не по сто-
ја ња ове ин сти ту ци је, 26. фе бру а ра 2010. го ди не пред ста вљен је 
но ви му зеј ски ка та лог, у ко ме је аутор ка и ди рек тор ка Му зе ја Љи-
ља на Чу брић пр ви пут јав но сти пре до чи ла це ло вит пре глед кул-
тур но-исто риј ских до ба ра ко је по се ду је Ву ков и До си те јев му зеј. 

 Ка та ри на ГРА НА ТАСА ВИЋ

ИЗ МЕ ЂУ ДВА БРО ЈА

СА ПРЕД СТА ВЉА ЊА „ДА НИ ЦЕ“ И „ДА НИ ЦЕ ЗА МЛА ДЕ“ 2010.

По у ке упо зо ре ња

Драшко Ређеп представља календар „Даницу”, крај њега Слађана Млађен и Миодраг Матицки
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О
д лу ком Пр вог кон гре-
са, одр жа ног у Мо скви 
и Сне ги ри ма (2006) 
утвр ђе но је да се кон-
гре си фол кло ри ста Ру-

си је спро во де сва ке че твр те го ди не. 
Ор га ни за тор и Пр вог и Дру гог кон-
гре са био је Др жав ни цен тар ру-
ског фол кло ра (Го су дар ствен ный 
ре спу бли кан ский цен тр рус ско
го фо ль кло ра) из Мо скве, уз по др-
шку Ми ни стар ства кул ту ре Ру си је. 
Ор га ни за тор ових ве ли ких ску по-
ва је ус пео да то ком 2005–2006. го-
ди не об ја ви че ти ри то ма ре фе ра та 
са пр вог, као и пр ви том са дру гог 
ску па (2010). Ове го ди не оче ку је се 
об ја вљи ва ње и оста лих то мо ва ре-
фе ра та са Дру гог кон гре са.

По број но сти уче сни ка и ши ри ни 
за хва ће них те ма овај на уч ни до га ђај 
се мо же упо ре ђи ва ти је ди но са ве ли-
ким ме ђу на род ним кон гре си ма. У ра-
ду Дру гог кон гре са ру ских фол кло ри ста 
уче ство ва ло је око 520 ис тра жи ва ча из 
83 гра да Ру си је и два де се так фол кло ри-
ста из 17 дру гих зе ма ља. По сле про то-
ко лар ног отва ра ња Кон гре са у ве ли кој 
са ли Цен трал ног до ма на уч ни ка у Мо-
скви и бо га тог фол клор ног про гра ма, 
да љи ње гов рад од ви јао се у про сто-
ри ја ма од ма ра ли шта у Јер шо ву (не-
ка да шњег гро фов ског до ма и има ња у 
Под мо ско вљу). Ре фе ра ти и са оп ште ња 
под не ти су у окви ру 13 сек ци ја, 14 окру-
глих сто ло ва и два ди ску си о на клу ба. 
По пра ви лу, во ди ла се и жи ва на уч на 
рас пра ва на сва кој од сед ни ца.

На Кон гре су је раз ма тра на про бле-
ма ти ка свих гра на фол кло ри сти ке: 
на род но (усме но) по ет ско ства ра ла-
штво, ет но му зи ко ло ги ја и хо ре о гра-
фи ја, де ко ра тив на на род на умет ност, 
као и об ли ци но вог фол кло ра. По себ-
но је би ло ре чи и о гра нич ним обла-
сти ма фол кло ра и о ње го вом од но су 
пре ма дру гим на у ка ма.

Од ва жних те ма ко је су би ле пред мет 
раз ма тра ња на сек ци ја ма тре ба по ме-
ну ти: је зик фол кло ра, књи жев ност и 
фол клор, тек сто ло ги ја фол кло ра, фол-
клор и ми то ло ги ја, фол клор и ет но гра-
фи ја, фол клор у обра зов ном про це су, 
те о рет ски и прак тич ни аспект ет но му-

зи ко ло ги је итд. На окру глим сто ло ви-
ма раз ма тра на је ужа про бле ма ти ка 
фол кло ра, као што су жан ро ви (еп ске 
пе сме, при по вет ке, ту жба ли це, ба ја ња, 
ма ле фол клор не фор ме, игре), као и 
не ка спе ци фич на пи та ња (чу ва ње и 
за шти та фол кло ра, ме ђу ди сци пли-
нар но из у ча ва ње фол кло ра, ет но бо та-
ни ка, пе ри о дич на и се риј ска из да ња 
фол кло ра, фол клор и ин тер нет итд.).

На Кон гре су је би ло при мет но не ко-
ли ко зна чај них пра ва ца у из у ча ва њу 
фол кло ра – те о риј ска фол кло ри сти ка 
(В. П. Ани кин, В. М. Га цак, Г. А. Ле вин-
тон), ет но лин гви стич ки аспект (С. М. 
Тол стој, е. Барт мињ ски, Н. П. Ан тро-
пов, И. А. Се да ко ва, е. Л. Бе ре зо вич и 
др.), лин гво фол кло ри сти ка (А. Т. Хро-
лен ко са са рад ни ци ма), ре ги о нал ни 
фол клор (К. е. Ко ре по ва са са рад ни-
ци ма и дру ги), еп ска по е зи ја (Ј. А. Но-
ви ков), исто ри ја фол кло ри сти ке (Т. Г. 
Ива но ва са са рад ни ци ма), но ви об ли-
ци фол кло ра (А. К. Бај бу рин, С. Ј. Не-
кљу дов, К. е. Шу мов, А. А. Пан чен ко). 
По ка за ло се да је ве ли ко ин те ре со ва-
ње и за из у ча ва ње фол кло ра и ми то-
ло ги је (од го ва ра ју ћа сек ци ја је има ла 
пет се си ја). У овом крат ком пре гле-
ду не мо гу се по ме ну ти сви зна чај ни 
уче сни ци Кон гре са. О пра вом зна ча ју 
по је ди них ре фе ра та мо же се го во ри ти 
на кон об ја вљи ва ња збор ни ка ре фе ра-
та са овог кон гре са.

У ра ду Дру гог кон гре са ру ских фол-
кло ри ста уче ство ва ло је и тро је срп-
ских ис тра жи ва ча фол кло ра, и то: 
ет но му зи ко ло зи – проф. др Мир ја на 
За кић и мр Је ле на Јо ва но вић, као и 
пот пи сник ових ре до ва.

Пе ри о дич но одр жа ва ње кон гре са 
ру ских фол кло ри ста има ве ли ки зна-
чај за раз ви так ру ске фол кло ри сти ке, 
ко ја је ина че во де ћа у све ту, али и за 
раз ви так фол кло ри сти ке у дру гим 
европ ским, пре све га, због срод но сти 
је зи ка – сло вен ским зе мља ма. Под 
уда ром гло ба ли за ци је и ко мер ци јал-
ног дру штва, фол клор, као ва жан еле-
мент ду хов не кул ту ре јед ног на ро да, 
бес по врат но не ста је. Од го вор ност је 
свих ко ји се њи ме ба ве и оних ко ји 
схва та ју ње гов зна чај, да се он са чу ва 
за бу ду ће ге не ра ци је. 

 Др Љу бин ко РА ДЕН КО ВИЋ 

ПЕТ НА ЕСТ ГО ДИ НА 
НА ГРА ДЕ ЗА РО ДО ЉУ БИ ВО 

ПЕ СНИ ШТВО

Од зи ви 
Фи ли пу 

Ви шњи ћу

З
а ду жбин ско дру штво „Пр-
ви срп ски уста нак“ из 
Ора шца до де ли ло је пе-
снич ку на гра ду Од зи ви 
Фи ли пу Ви шњи ћу за 2010. 

го ди ну ака де ми ку Ми ло са ву Те ши-
ћу за, ка ко сло ви у Ди пло ми, „сим бо-
лич ки из раз ово ве ков ног ро до љу бља, 
ко је као свој стве на нит ње го во га пе-
снич ког тво ра штва по ве зу је тра ди-
ци о нал ну лир ску ми сао и са звуч је 
са вре ме ном на шег и бу ду ћег бив-
ство ва ња, по че му је до сто јан след-
бе ник слав ног узо ра пе сни ка бу не“.

Те ши ћу је на гра да све ча но уру че-
на на ме сту зна ме ни тог Ора шач ког 
збо ра, о Сре те њу 15 (2) фе бру а ра 2010. 
у Ора шцу. Том при го дом ла у ре а ту је 
по све ће но и књи жев но ве че ко је је, уз 
при су ство ауто ра, књи жев ног кри ти ча-
ра Ива на Злат ко ви ћа и број не пу бли-
ке, одр жа но у аран ђе ло вач ком Му зе ју 
два да на уочи Сре те ња – да ту ма ка да 
је у Ора шцу 1804. по диг нут Пр ви срп-
ски уста нак, а ко ји се од 2001. зва нич-
но сла ви и као Дан др жав но сти Ср би је. 
Књи жев но при зна ње тра ди ци о нал но 
пра ти и об ја вљи ва ње збир ке ода бра-
них сти хо ва ро до љу би ве са др жи не. 
Нај но ви ја пе снич ка књи га Ми ло са ва 
Те ши ћа Гром о Све том Са ви (Ора шац, 
2010), та ко ђе, са др жи и за па же ни По го-
вор Вла ди ми ра Ди ми три је ви ћа.

Ми ло сав Те шић ро ђен је у Ље штан-
ском (код Ба ји не Ба ште) 1947. го ди не. 
Гим на зи ју и Ви шу пе да го шку шко лу 
по ха ђао је у Ужи цу, а основ не и по-
сле ди плом ске сту ди је за вр шио је на 
Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. 
За по слен је у Ин сти ту ту за срп ски је-
зик у Бе о гра ду као уред ник Реч ни ка 
СА НУ. За до пи сног чла на СА НУ иза-
бран је 2000. го ди не, а 2006. и за ње ног 
ре дов ног чла на. Об ја вио је пет на е-
стак збир ки по е зи је, ви ше књи га есе-
ји стич ке и лир ско-при по вед не про зе. 
При ре дио је иза бра не пе сме Ста ни-
сла ва Ви на ве ра и Мом чи ла На ста-
си је ви ћа. У из да њу ча со пи са По ве ља 
об ја вљен је, са до тад пот пу ним био-
би бли о граф ским по да ци ма, збор ник 
ра до ва Ми ло сав Те шић пе сник (1998), а 
у из да њу За ду жби не „Де сан ка Мак си-
мо вић“ пу бли ко ван је збор ник ра до ва 
По е зи ја Ми ло са ва Те ши ћа (2005).

Те ши ће ве пе снич ке књи ге на гра-
ђе не су де се ти ном пре сти жних књи-
жев них при зна ња, а за це ло куп но 
пе снич ко де ло на гра ђен је Жич ком 
хри со ву љом, Ди со вом на гра дом и на-
гра да ма „Де сан ка Мак си мо вић“ и „Ја-
ков Иг ња то вић“.

 Мр Бран ко ЗЛАТ КО ВИЋ

Ф
онд Проф. др Мар ко В. Ја рић 
осно ван је у Бе о гра ду 23. ју на 
1998. го ди не, у знак се ћа ња на 
мла дог на уч ни ка, јед ног од нај-
бли ста ви јих умо ва срп ске фи-

зи ке, ко ји је жи вео и ра дио у САД. Осни ва чи 
Фон да су: по ро ди ца Ја рић, Фи зич ки фа кул тет, 
Ин сти тут за фи зи ку, Ин сти тут за ну кле ар не 
на у ке Вин ча, Ма те ма тич ки ин сти тут СА НУ и 
Кон грес срп ског ује ди ње ња.

Мар ко Ја рић је ро ђен 17. мар та 1952. у Бе о гра ду. 
Гим на зи ју је за вр шио у Мо ста ру 1970, а на При-
род но-ма те ма тич ком фа кул те ту Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, Од сек за фи зи ку, ди пло ми рао је 1974. 
као нај бо љи сту дент у из у зет но успе шној ге не ра-
ци ји. Не ка да шњи и са да шњи про фе со ри Фи зич-
ког фа кул те та пам те га као осо бе но та лен то ва ног 
и обра зо ва ног фи зи ча ра, ко ји је још у то ку сту ди-
ја по чео да об ја вљу је ра до ве у свет ским на уч ним 
ча со пи си ма, чи ме је при ву као па жњу до ма ће и 
свет ске на уч не јав но сти. По сле за вр ше них сту-

ди ја 1974, Мар ко од ла зи на док тор ске сту ди је у 
САД, на Град ски ко леџ Њу јор ка, ко је је за вр шио 
у нај кра ћем ро ку, у про ле ће 1978, као нај бо љи 
док то рант. Док то ри рао је код про фе со ра Џо зе фа 
Бир ма на, јед ног од нај це ње ни јих струч ња ка у 
обла сти фи зи ке кон ден зо ва ног ста ња ма те ри је.

За вре ме док тор ских сту ди ја Мар ко је сти-
цао и пре да вач ко ис ку ство. Био је аси стент и 
за ме ник пре да ва ча. Од 1978. до 1980. на Ка ли-
фор ниј ском уни вер зи те ту у Бер кли ју, као до бит-
ник пре сти жне Ми ле ро ве сти пен ди је, и од 1982. 
до 1984, на Сло бод ном уни вер зи те ту Бер ли на, 
као до бит ник це ње не Хум бол то ве сти пен ди је – 
по чи ње и зва нич но бли ста ва на уч на ка ри је ра 
Мар ка Ја ри ћа. Го ди не 1983. и 1984, као про фе сор 
по по зи ву, пре да је на Др жав ном уни вер зи те ту 
Мон та не у Бо зе ма ну, а 1985, у истом свој ству, 
пре да је и на Уни вер зи те ту Се вер не Да ко те. Већ 
сле де ће, 1986. го ди не ван ред ни је про фе сор по-
зна тог тек са шког А&М уни вер зи те та, на ко ме 
1990. до би ја ста тус ре дов ног про фе со ра и ту оста-
је све до сво је пре ра не смр ти. 

Би о гра фи ју мла дог на уч ни ка упот пу њу-
ју мно га го сто ва ња, кра ћи и ду жи бо рав ци на 
пре сти жним на уч ним ин сти ту ци ја ма у све ту 
– у Цен тру за ви со ке на уч не сту ди је у Бир Сир 
Иве ту (Фран цу ска), Ајн штај но вом цен тру за сту-
ди је те о риј ске фи зи ке Вајц ма но вог ин сти ту та у 
Изра е лу, Уни вер зи те ту у Хар вар ду, Ин сти ту ту за 
те о риј ску фи зи ку Уни вер зи те та Ка ли фор ни је 
у Сан та Бар ба ри, Ин сти ту ту за те о риј ску фи зи-
ку Уни вер зи те та Ка ли фор ни је у Сан та Кру зу и 
Уни вер зи те ту Кор нел у Ита ки. 

За све ово вре ме Мар ко ни је за бо ра вљао ни 
сво је при ја те ље и ко ле ге у зе мљи. Био је ре до ван 
и ра до ви ђен уче сник до ма-
ћих се ми на ра, то ком ко јих 
је др жао ви ше на дах ну тих 
пре да ва ња. Био је ве о ма 
по но сан ка да је 1993. иза-
бран за ван ред ног про фе-
со ра Уни вер зи те та Ни ко ла 
Те сла у Кни ну. 

Ис тра жи вач ки рад про-
фе со ра Ја ри ћа при па да те-
о риј ској фи зи ци у обла сти 
кон ден зо ва ног ста ња ма те-
ри је. О успе шно сти Мар ко-
ве ис тра жи вач ке де лат но сти 
и по стиг ну тим ре зул та ти-
ма нај бо ље све до чи ње го-
ва бо га та би бли о гра фи ја 
– об ја вио је ви ше од сто ти-
ну ра до ва у нај бо љим ме-
ђу на род ним ча со пи си ма и 
че ти ри књи ге. Ра до ви у фи зи ци ква зи кри ста ла 
Мар ку су до не ли сла ву и ве ли ка на уч на при зна-
ња, због че га се да нас сма тра за нај ве ћег свет ског 
екс пер та у овој обла сти.

За свој на уч ни рад Ја рић је до био мно га при-
зна ња. Пр ва на гра да је би ла Ок то бар ска на гра-
да гра да Бе о гра да (1974) за успех по стиг нут на 
сту ди ја ма, а за тим сле де: Фул брај то ва сти пен-
ди ја, Сти пен ди ја Град ског ко ле џа Њу јор ка, Ми-
ле ро ва сти пен ди ја Уни вер зи те та Ка ли фор ни је 
у Бер кли ју и Хум бол то ва сти пен ди ја (1981–1982). 
У би о гра фи ји Мар ка Ја ри ћа по себ но се ис ти че 

ње го во кра ји шко по ре кло (Тро ме ђа у Книн ској 
кра ји ни). Био је ис так ну ти члан ви ше удру же-
ња Ср ба у ра се ја њу, ини ци ја тор и је дан од осни-
ва ча Удру же ња Ср ба у Тек са су, као и је дан од 
глав них по кре та ча број них про тест них ску по ва 
Ср ба у Аме ри ци у јед ном од нај те жих пе ри о да 
бор бе срп ског на ро да за оп ста нак на ве ков ним 
ог њи шти ма. Као уче сник мно гих те ле ви зиј-
ских ин тер вјуа, па нел-ди ску си ја, по ку ша вао је 
да при бли жи срп ска гле ди шта аме рич кој јав но-
сти и да по пра ви не по вољ ну сли ку ко ју су о срп-
ском на ро ду ства ра ли во де ћи свет ски ме ди ји. 

По сто ја ње Фон да пред ста вља са мо је дан од 
на чи на чу ва ња успо ме на 
на лич ност и де ло Мар ка 
Ја ри ћа, јед ног од нај зна ме-
ни ти јих Ср ба да на шњи це, 
ко ји је пре ми нуо у Бе о гра-
ду, 25. ок то бра 1997, у 45. го-
ди ни жи во та.  

Фонд сва ке го ди не до де-
љу је на гра ду Мар ко Ја рић 
по је дин цу или гру пи на уч-
ни ка за вр хун ске ре зул та те 
у обла сти фи зи ке у ма ти ци 
и ди ја спо ри. На гра да се до-
де љу је на дан Мар ко вог ро-
ђе ња, 17. мар та, а са сто ји се 
од ди пло ме и нов ча ног из-
но са. Ово при зна ње сма тра 
се срп ском Но бе ло вом на
гра дом. 

Пи са не пред ло ге и обра-
зло же ња за на гра ду мо гу под но си ти по је дин ци, 
на уч не ин сти ту ци је или удру же ња. Нео п ход но 
је да при ло же на до ку мен та ци ја са др жи и ве ри-
фи ка ци ју зна ча ја оства ре них на уч них ре зул та та 
кан ди да та ко ји се пред ла жу за на гра ду. 

У Све ча ној са ли Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 17. 
мар та ове го ди не, одр жа на је све ча на ака де ми ја 
по све ће на до де ли на гра де из фи зи ке „Мар ко Ја-
рић“ за 2009. го ди ну. При зна ње је уру че но проф. 
др Че до ми ру Пе тро ви ћу, на уч ни ку ро дом из Бе-
о гра да, ко ји да нас жи ви и ра ди у САД. 

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

ДРУ ГИ СВЕ РУ СКИ КОН ГРЕС ФОЛ КЛО РИ СТА 

Жи ва на уч на 
рас пра ва

У Мо скви и у Јер шо ву, не да ле ко од Зве ни го ро да 
(че тр де се так ки ло ме та ра од Мо скве), 
од 1. до 5. фе бру а ра 2010, одр жан је Дру ги 
кон грес фол кло ри ста Ру си је

ФОЛ КЛО РИ СТИЧ КО ПРИ ЗНА ЊЕ

Уте ме ље ње 
на гра де „Ми ле 
Не дељ ко вић“

Удру же ње гра ђа на „Ба шти на и бу дућ ност 
– Аран ђе ло вац 1859“, под по кро ви тељ ством 
Оп шти не Аран ђе ло вац, по кре ну ло је ини ци ја ти ву 
за уте ме ље ње на гра де „Ми ле Не дељ ко вић“ за нај бо љу 
књи гу у обла сти са вре ме не фол кло ри сти ке

М
и ле Не дељ ко вић 
је при па дао кру-
гу нај зна чај ни јих 
ис тра жи ва ча на-
род ног жи во та и 

срп ске тра ди циј ске кул ту ре. О ње-
го вом пре га ла штву све до чи ве ли ки 
број књи га, на уч них ра до ва, уред-
нич ки труд у мно гим струч ним 
пу бли ка ци ја ма и гла си ли ма, као и 
члан ство у удру же њи ма и дру штви-
ма ко ја не гу ју кул тур ну ба шти ну 
соп стве ног на ро да.

На гра да „Ми ле Не дељ ко вић“ до-
де љу је се за нај бо ље де ло из обла сти 
ет но ло ги је (ан тро по ло ги је), ет но му-
зи ко ло ги је и усме не на род не књи-
жев но сти, а жи ри ко ји ће вред но ва ти 
при спе ле на сло ве са чи њен је од еми-
нент них на уч них рад ни ка: ака де мик 
Пе тар Вла хо вић, проф. др Не над Љу-
бин ко вић (пред сед ник), мр Је ле на Јо-
ва но вић, Ја сна Бје ла ди но вић-Јер гић, 
мр Бран ко Злат ко вић.

За на гра ду кон ку ри шу на уч не сту-
ди је и са ку пљач ке збир ке до ма ћих 
ауто ра на срп ском је зи ку, об ја вље не 
у про те клој, 2009. го ди ни, као пр во из-
да ње.

На гра да под ра зу ме ва нов ча ни из-
нос и пла ке ту, а из да ва чи су ду жни 
да по пет при ме ра ка књи га по ша љу 
до 15. ма ја ове го ди не на адре су: Удру-
же ње гра ђа на „Ба шти на и бу дућ ност 
– Аран ђе ло вац 1859“, ет но ку ћа, За на-
тлиј ска 63, 34300 Аран ђе ло вац, са на-
зна ком: за На гра ду „Ми ле Не дељ ко вић“. 
Удру же ње се, као ор га ни за тор, оба ве-
зу је да од из да ва ча от ку пи 20 при ме-
ра ка пр во на гра ђе не књи ге.

Кон цепт у ве зи с на гра дом „Ми ле 
Не дељ ко вић“ ма ни фе ста ци о ног је ка-
рак те ра. У сеп тем бру те ку ће го ди не, 
у окви ру све ча ног про гра ма до де ле 
на гра де, ор га ни зо ва ће се и низ про-
прат них са др жа ја. Они ће об у хва ти ти 
не ко ли ко се си ја раз го во ра (окру гли 
сто о жи во ту и де лу Ми ла Не дељ ко ви-
ћа, као и о ак ту ел ним фол кло ри стич-
ким те ма ма са ци љем да се под стак не 

раз ви ја ње ове на уч не обла сти и стек-
не увид у но ва са зна ња), за тим ре ви ју 
до ку мен та ри стич ко-филм ског ма те-
ри ја ла у ко јем Не дељ ко вић има уло гу 
ауто ра, сце на ри сте или ис тра жи ва-
ча, као и про грам из ло жбе ко ја ће те-
мат ски би ти по све ће на ства ра лач ком 
про це су овог зна ме ни тог кул тур ног 
по сле ни ка (об ја вље не пу бли ка ци је, 
фо то гра фи је, ру ко пи сни и ви део ма-
те ри јал, на гра де и при зна ња, лич ни 
пред ме ти итд.). 

У окви ру про гра ма пред ви ђе не су и 
ра ди о ни це за уче ни ке аран ђе ло вач-
ких основ них шко ла под на зи вом „Ву-
ко вим тра гом“ (ис тра жи вач ки рад на 
те ре ну) и „ет но ра зглед ни ца“ (кра ћи 
курс ет но фо то гра фи је). Ма ни фе ста-
ци ја ће би ти про пра ће на и на сту пи ма 
по зна тих из во ђа ча тра ди ци о нал не и 
ет но му зи ке, док се на ја вљу је и из ра да 
по себ ног сај та и об ја вљи ва ње пу бли-
ка ци је с ра до ви ма са одр жа них окру-
глих сто ло ва. 

Основ ни циљ це ло куп ног про грам-
ског кон цеп та пред ста вља ис ти ца ње 
зна ча ја де ла Ми ла Не дељ ко ви ћа, али 
и про па ги ра ње фол кло ри сти ке као 
на у ке с на ме ром да се по кре не ини-
ци ја ти ва о уте ме ље њу срп ског фол-
кло ри стич ког цен тра са сре ди штем у 
Аран ђе лов цу, што би под ста кло низ 
но вих са др жа ја (ор га ни зо ва ње ме ђу-
на род них на уч них ску по ва, ре ви јал 
бал кан ског ет но ло шког фил ма, осни-
ва ње шко ле фол кло ри сти ке, му зич ки 
фе сти вал ко ји би оку пљао гра ди те ље 
и из во ђа че на древ ним ин стру мен ти-
ма Бал ка на).

У ре а ли за ци ји ове ма ни фе ста ци-
је Удру же ње „Ба шти на и бу дућ ност 
– Аран ђе ло вац 1859“ оче ку је по др-
шку и Ми ни стар ства кул ту ре Ср би је, 
као и свих оних уста но ва, удру же ња 
и по је ди на ца с ко ји ма је и сам Ми-
ле Не дељ ко вић све срд но са ра ђи вао 
и при ја те ље вао, због че га смо и ду-
жни да ње го во кул тур но пре га ла-
штво ове ко ве чи мо на што до стој ни ји 
на чин.

 Мр Иван ЗЛАТ КО ВИЋ

ФОНД „ПРОФ. ДР МАР КО В. ЈА РИЋ” СВА КЕ ГО ДИ НЕ ДО ДЕ ЉУ ЈЕ 
НА ГРА ДУ ЗА ВР ХУН СКЕ РЕ ЗУЛ ТА ТЕ У ОБЛА СТИ ФИ ЗИ КЕ

 

У част зна ме ни тог 
на уч ни ка
У Све ча ној са ли Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 17. мар та 2010, 
при зна ње „Мар ко Ја рић“ за 2009. го ди ну уру че но је 
проф. др Че до ми ру Пе тро ви ћу, на уч ни ку ро дом из Бе о гра да, 
ко ји да нас жи ви и ра ди у САД
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Не ма ња Ра ду ло вић, 
„Сли ка све та у срп ским 
на род ним бај ка ма“, 
Би бли о те ка „Срп ско 
усме но ства ра ла штво“, 
књ. 4, Ин сти тут 
за књи жев ност 
и умет ност, Бе о град, 
2009, 323 стр.

Н
е ма ња Ра ду ло вић се 
опре де лио да осве тли 
из у зет но сло же на пи-
та ња, ве за на за стил и 
по е ти ку усме не бај ке. 

На о ко за хва та ју ћи са мо је дан од фе-
но ме на сти ли за ци је, Ра ду ло вић је 
ин тер ди сци пли нар ним уви ди ма 
об у хва тио по е ти ку жан ра, ком по-
нен те ко је чи не ло кал ни ко ло рит 
тра ди ци је и ње не од но се са ин тер-
на ци о нал ном ба шти ном.

До ко је ме ре су сло же на пи та ња за 
ко ја се аутор опре де лио от кри ва ју већ 
увод на раз ма тра ња, по све ће на де фи-
ни са њу пој мо ва по ста вље них у сре-
ди ште ис тра жи ва ња. Но, ни су ма ње 
сло же ни ни оста ли сег мен ти из дво-
је ни као че сти це сли ке све та и упо-
ри шта жан ров ског си сте ма: Вре ме и 
про стор; Ети ка и пра во; Ре ли ги ја и 
ма ги ја; Чо век, жи во ти ње и мит ска 
би ћа; По ро ди ца и дру штво; При ро да 
и ма те ри јал ни свет. Би бли о гра фи-
ја збир ки и ли те ра ту ре је, при том, 
по твр ди ла те шко ће ис тра жи ва ња, 
тим пре што се Ра ду ло вић ни је за-
др жао са мо на Ву ко вом кор пу су, већ 
му је при дру жио знат но ши ру гра ђу. 
У скла ду са зах те ви ма на уч них еди-
ци ја на кра ју књи ге на ла зи се ин декс 
пој мо ва, ко ји је об у хва тио нај бит ни је 
мо ти ве, тип ске ли ко ве, ре а ли је и еле-
мен те фан та сти ке, али и дру штве не 
по ја ве (авун ку лат, ини ци ја ци ја, хри-
шћан ство, за дру га, оби чај но пра во 
и др.), по е тич ке осо бе но сти и про-
це се сти ли за ци је свој стве не жан ру 
(ан тро по цен трич ност, аутен тич ност, 
јед но ди мен зи о нал ност, пси хо ло ги ја 
јун ги јан ска, сим бо ли ка, фор му ла, хи-
пер бо ли за ци ја итд.). 

Увод на син те за је еко но мич но са-
же ла нај зна чај ни је на уч не при сту пе 
усме ној бај ци, на ста ја ле у ра спо ну 
од два ве ка. Ра ду ло вић је исто вре-
ме но ис та као и те шко ће пре ци зног 
од ре ђе ња жан ров ског ,,ка но на”, не 
са мо због при ро де ин тер на ци о нал-
них мо ти ва, не го и због осо бе но-
сти усме не књи жев но сти, ди на ми ке 
про жи ма ња јед но став них об ли ка, 
али и пи та ња аутен тич но сти тек ста 
при пре мље ног за штам пу. Ука зу ју-
ћи на про бле ме раз вр ста ва ња гра-
ђе пре ма на ци о нал но-ре ги о нал ним 
по ла зи шти ма, Ра ду ло вић се уме сно 
при кло нио ста во ви ма ко ји ис ти чу 
ин тер на ци о нал ну рас про стра ње ност 
фа бу ла, не за не ма ру ју ћи осо бе ност 
ре а ли за ци ја у за ви сно сти од кон крет-
не сре ди не, ко јој при па да ју ка зи ва чи 
и њи хо ви слу ша о ци. 

Сли ка све та као ли те рар ни фе но мен 
са гле да ва на је кроз ана ли зе ве ли ког 
бро ја ва ри ја на та, у чи јем су сре ди шту 
ре пре зен та тив не збир ке срп ских на-
род них при по ве да ка В. Ка ра џи ћа и В. 
Чај ка но вић, али и да нас ма ло по зна ти 
за пи си. Ис тра жи ва њу при мар не гра-
ђе при дру же ни су ет но граф ски опи си, 
ве ро ва ња, оби ча ји, прав не, ре ли гиј-
ске и етич ке нор ме, чи ме је об у хва ћен 
нај ши ре од ре ђен фе но мен тра ди-
циј ске кул ту ре. Раз ло жив ши са став-
не ком по нен те „сли ке све та” (вре ме, 
про стор, дру штво, по ро ди ца, ре ли ги ја, 
ети ка, при ро да), Ра ду ло вић је ис та као 
и њи хо ва ме ђу соб на пре пли та ња, ко-
ја се ис по ља ва ју и у ду хов ној кул ту ри, 
у дру штве но-исто риј ским окви ри ма, 
у ни во и ма фор му ла тив но сти усме не 
ба шти не и у за ви сно сти од жан ров-
ског си сте ма (...)

Нај фре квент ни је ка те го ри је вре ме-
на по сма тра не су на ни воу раз во ја си-
жеа, у од но су на де ло круг и функ ци је 
ли ко ва бај ке. Про пов мор фо ло шки 

при ступ се та ко под ра зу ме вао, да би 
се пред ност да ла не са мој струк ту ри, 
већ жан ров ским нор ма ма као ком-
плек сном књи жев ном фе но ме ну. Фор-
му ле вре ме на (дан-ноћ, по ноћ, зо ра, 
ју тро, ве че) пр вен стве но су са гле да не 
на ком по зи ци о но-те мат ском пла ну. 
Ука за но је на мар ки ра ње епи зо да и 
на ра тив ног то ка, на кон струк ци је хро-
но то па, раз ви ја ње или по ни шта ва ње 
сим бо лич ког по тен ци ја ла, де ри ту а-
ли за ци ју об ред ног вре ме на тра ди циј-
ске кул ту ре.

Жан ров ским зах те ви ма свој стве на 
је ли не ар ност про ти ца ња вре ме на, 
док се на пла ну ли ко ва пред ност да-
је ро ђе њу и зре ло сти. Ка те го ри је ста-
ро сти и смр ти до би ја ју у бај ци осо бен 
ста тус, би ло да се ве зу ју за спо ред не 
тип ске ли ко ве (ро ди те љи; ста рац, ба-
ба), јед ну ета пу ју на ко вих аван ту ра 
(смрт-ожи вља ва ње) или про тив ни ке 
и не га тив не ју на ке (у си сте му на гра-
де-ка зне).

Про сто ру, ко ји сти ли зо ва но пред-
ста вља је дан сег мент сли ке све та, 
Ра ду ло вић је при сту пио на два ни-
воа, из дво јив ши уче ста ле пој мо ве 
(ку ћа, двор, ку ла, по друм, со ба, врт, 
град, се ло, пла ни на, шу ма, ја ма, пе-
ћи на, бу нар, је зе ро, мо ре и сл.) и до-
жи вљај про сто ра као це ли не. Сва ка 
од ред ни ца је по себ но ана ли зи ра на 
на при ме ри ма ва ри ја на та бај ки, али 
су на по ре до да те и број не ет но граф-
ске по је ди но сти. Ра ду ло вић за па жа 
ка ко ти де та љи уно се у струк ту ру бај-
ке ла тент ну ре а ли стич ну ат мос фе ру, 
упр кос на гла ше ној опо зи ци ји из ме-
ђу чо ве ко вог све та и све та оно стра ног 
(„ма кро гра ни ца”)...

Оде љак по све ћен ка те го ри ја ма ети-
ке и пра ва у сти ли за ци ји бај ке ве о ма 
је до бро по ка зао да се у сли ци све-
та ус по ста вља осо бен син кре ти зам 
пред ста ва, ко је при па да ју раз ли чи-
тим сло је ви ма тра ди ци је, у ди ја хро-
ниј ском и син хро ном сми слу. Са мим 
тим, пре пли ће се и ин тер на ци о нал ни 
ком плекс са ет но граф ским ре а ли ја-
ма кон крет не при по ве дач ке сре ди не. 
Ра ду ло вић је та ко ђе уочио два основ-
на ни воа ко је озна ча ва као екс пли-
ци тан (мо рал не нор ме у кон тек сту 
кул тур но-исто риј ских ре а ли ја) и им-
пли ци тан (књи жев ни, по ве зан са обе-
леж ји ма жан ра).

Ши ри план мо рал ног ко дек са по-
сма тран је у кон тек сту ни за ет но граф-
ских па ра ле ла, а сво је вр сна ети ка 
бај ке ис тра же на је у скло пу ње них 
по е тич ких за ко ни то сти. Скуп етич ко-
прав них нор ми са гле дан је на осно ву 
од но са ме ђу ли ко ви ма (ве ра/не ве ра, 
по што ва ње до го во ра, за кле тва и да-
ва ња ре чи-обе ћа ња, по ште ње), пре-
ма тип ским осо би на (скром ност/
по ште ње, вред но ћа, по слу шност/не-
по слу шност) и спа ја њем од но са са 
осо би на ма (са ми лост, исти на/лаж, 
ал тру и зам, го сто прим ство, сек су ал-
ни мо рал, за хвал ност)...

П
о гла вље о ре ли ги ји и 
ма ги ји та ко ђе се пре-
пли ће са прет ход ним 
сег мен ти ма, при че-
му су по ступ ци сти-

ли за ци је од ре ђе ни као але го риј ски, 
ар хе о ло шки и фе но ме но ло шки. За-
себ но су раз мо тре ни при ме ри ани-
ми зма, то те ми зма, ша ма ни зма, 
та буа, по и ма ња суд би не и „оно-
га” све та. На зна че на су од ре ђе на 
фан та стич на би ћа, еле мен ти ини-
ци ја ци је, за сту пље ност жр тве и по-
ступ ци хри сти ја ни за ци је.
За раз ли ку од из ра зи тог пре о бли ко-

ва ња оста лих еле ме на та тра ди циј ске 
кул ту ре, че сто скри ве них у струк ту ри 
жан ра, Ра ду ло вић је за па зио да је ма-
ги ја нај ја сни је и уче ста ло при сут на 
у на ра тив ном тки ву бај ке. Из дво јио 
је де таљ но или све де но при ка зи ва ње 
ма гиј ских рад њи, ма ги је би ља ка, вер-
бал ну ма ги ју, удео ма ги је у ре ша ва њу 
за да та ка, сти ца њу чу де сних свој ста ва 
и да ро ва, ожи вља ва ње, ма гич ни бег, 
при ме ре „бе ле” и „цр не”, кон такт не и 
ими та тив не ма ги је итд. На чи њен је 
и дра го цен ин декс пред ме та ко ји и у 
бај ка ма и у ет но граф ско-ма гиј ском 
ком плек су има ју по ду дар не функ ци је 
(штап-шта ка, нож, пр стен, дла ка, нов-
чић, узда; уло га кр ви, тра ва, од ре ђе-
них рад њи)... 

На основ ној опо зи ци ји жи во/не жи-
во по чи ва из два ја ње чо ве ка, жи во ти-
ња и мит ских би ћа у бај ка ма, уз низ 
при ме ра пре ла зних об ли ка. Ју на ци 
ко ји при па да ју раз ли чи тим сфе ра ма 
са гле да ни су на осно ву Ли ти је вих за-
кљу ча ка о од ли ка ма бај ке. Ра ду ло вић 
је у срп ским бај ка ма осве тлио ру ди-
мен тар ну пси хо ло ги ју ли ко ва, као 
мла ђи на нос, афек те, ре а ли стич ку 
и бај ков ну мо ти ва ци ју, фи зич ку по-
ја ву, ти по ве ре а ли за ци је опи са (ле-
по та у окви ри ма ло кал них нор ми и 
европ ског ка но на), спре гу етич ког са 
естет ским ка те го ри ја ма (ле по=до бро: 
ру жно=зло). Раз мо тре не су и функ ци-
је жи во ти ња у скло пу бај ке (до ма ће, 
ди вље, по моћ ни ци, жи во ти ње ко је 
при па да ју оно стра ним би ћи ма и ус-
по ста вља ју обр ну ту сли ку чо ве ко вог 
све та), њи хо ва по ве за ност са про стор-
ном и на ра тив ном пер спек ти вом (во-
да, зе мља, ва здух; ма гич на свој ста ва 
те ла, го вор). На по ре до са при ме ри-
ма из бај ки на во ђе на су ве ро ва ња, 
жи ва у на род ној ме ди ци ни, ма ги ји 
и об ред но-оби чај ној прак си. Ра ду ло-
вић за па жа да жи вот ност ве ро ва ња, 
и по ред тран сфор ма ци је у тки ву бај-
ке, да је под сти ца јан при по ве дач ки 
им пулс. Фан та стич на би ћа при ка за-
на су у за себ ном функ ци о нал ном ка-
та ло гу (змај, ђа во, ажда ја, усуд, ви ле, 
кри ла ти и јед но о ки љу ди, ала, ди во-
ви, Баш-че лик, ста рац од пе дља, псо-
гла ви, не бе ска те ла, ве тар, за хвал ни 
мр твац и не ве ста)... 

Н
а о ко су прот ста вље на 
обе леж ја (ин тер на ци-
о нал на рас про стра-
ње ност и ло кал на 
ре а ли за ци ја си жеа) 

из дво је на су и у по гла вљу о сли ци 
по ро ди це и дру штва. Ра ду ло вић у 
овом сег мен ту уоча ва ар ха ич ни, оп-
шти ји ни во и сти ли за ци ју, за ви сну 
од кон крет не при по ве дач ке сре ди-
не. Про дор ре а ли ја, ме ђу тим, ни је 
са гле дан као њи хо во пре по зна ва ње 
у ва ри јан та ма бај ке, већ је ски ци ра-
на услов на ти по ло ги ја, по ве за на са 
ши рим „кул тур ним кру гом” и „кул-
тур ним сло је ви ма”.
Ана ли зе су ука за ле на ја сно или 

дис крет но при су ство сиг на ла, ко ји 
от кри ва ју при пад ност при по ве да-
ча од ре ђе ној ре ги ји (озна че не су као 
аустро у гар ски, ори јен тал ни и ме ди-
те ран ски тип). Ка да тај, не ми нов ни, 
про дор ре а ли ја оба вља „де ко ра тив ну 
функ ци ју”, уса гла шен је са оста лим 
еле мен ти ма бај ке и не де ста би ли зу-
је жан ров ски си стем. Иако је у скло пу 
ком плек сне те ма ти ке ра да би ло го то-
во не мо гу ће из два ја ње и афи ни те та 
по је ди нач них при по ве да ча, Ра ду ло-
вић је упра во у овом по гла вљу ука зао 
на мо гућ но сти и та квих ис тра жи вач-
ких за хва та. 

Не што оп шти ји план по но во је 
отво рен у по гла вљу о при ро ди и ма-
те ри јал ној кул ту ри, а ка та ло шки–мо-
за ич но су раз мо тре ни при ме ри из 
бај ки и упо ре ђе ни са ет но граф ским 
по да ци ма. За ни мљи ва су за па жа ња 
о не за сту пље но сти пред ме та људ-
ске кул ту ре у фан та стич ном све ту, 
као од ли ка од ре ђе них мо де ла бај-
ке. По ступ ци глав ног ју на ка, иако 
ускла ђе ни са на ра тив ним то ком и 
жан ров ским нор ма ма, та да се мо гу 
ту ма чи ти као ин вер зи ја по на ша ња 
кул тур них ју на ка(...)

еко но мич не за вр шне на по ме не 
об је ди ни ле су нај ва жни је за кључ-
ке, ко ји се од но се на по је ди нач не 
сег мен те сли ке све та и ти по ве ње-
ног (пре)об ли ко ва ња у жан ров ским 
окви ри ма бај ке. По ста вље ни ци ље-
ви у овим ис тра жи ва њи ма би ли су 
уто ли ко сло же ни ји, јер је сва ка ка те-
го ри ја, из дво је на као чи ни лац сли ке 
све та, мо гла да бу де пред мет за себ-
них из у ча ва ња. У кон цен три са ном, 
стил ски про чи шће ном из ла га њу по-
стиг ну та је про пор ци ја из ме ђу ми ну-
ци о зно ана ли зи ра ног кор пу са бај ки, 
обим не ет но граф ске гра ђе, број них 
и ра зно ли ких те о риј ских при сту па. 
Ра ду ло вић је та ко де таљ но са гле да-
вао естет ски нај у спе ли је ва ри јан те из 
нео бич ног угла, ко ји до са да ни је био 
за сту пљен у ту ма че њи ма срп ске на-
род не бај ке.

 Др Сне жа на СА МАР ЏИ ЈА

Дра шко Ре ђеп, 
„Срп ски се вер“, 
Пе шић и си но ви, 
Бе о град, 2009, 
276 стр.

Н
ај но ви ја књи-
га Дра шка Ре ђе-
па, Срп ски се вер, 
упр кос од ред-
ни ци CIP ни је 

на уч на про за из под руч ја кул-
тур не исто ри о гра фи је. Ка ква 
би то би ла фан та зма го рич на 
исто ри о гра фи ја – јер сам цен-
трал ни пред мет ове збир ке 
есе ја и кра ћих ра до ва, од ко-
јих су не ки од ра ни је по зна ти, 
те мат ски је од ре ђен већ у на-
сло ву – кад је, да кле, сам срп-
ски се вер јед на фик ци ја. Не 
за то што му не до ста је од ре ђе-
ње у ге о граф ском про сто ру и 
исто риј ском вре ме ну, не за то 
што не би имао хло ро фи ла у 
ра сти њу или стра сти у умет-
но сти и лек ти ри, већ пре све-
га за то што је Ре ђе пов кон цепт 
срп ског се ве ра бит но уто пиј-
ски. То је, уства ри, иде ја, ко ја 
мно го ви ше ра чу на са бу ду ћим 
вре ме ном и чи та о цем не го са 
исто риј ским на сла га ма у чи-
јем еле мен ту пре би ва (...) 

У сво јој са др жи ни та иде ја има 
не што срод нич ко са цр ве ном 
ни ти Пе ки ће ве са ге о Ње го ван 
– Тур ја шким, са ар го на у ти ком 
тра га ња за vo ri o di ti kos di a dro mos, 
за спа со но сним се ве ро за пад ним 
про ла зом. За јед нич ки је тај мит-
ски ко рен, та пра мо ти ва ци ја од 
ко је се гра ди от клон, из ба вље ње 
као су бли ма ци ја. Код Ре ђе па, до-
ду ше, ма ње у про це су, ви ше из 
фи нал не пер спек ти ве, с аку сти-
ком јед ног Те бе по јем, као да се 
спа се ње већ од и гра ло и као да 
смо за шти ће ни све том као те ко-
ви ном. А упра во се ра ди о крх ко-
сти овог учин ка и нео си гу ра ном 
кул тур ном до стиг ну ћу, ко је сва-
ким ча сом мо же да се стро ва ли 
у ра се ли не ја ва шлиј ске ко ло те-
чи не, пле мен ске за ту ца но сти и 
ле ван тин ског дре ме жа. Да, го во-
ри мо о бу џа ку као не га ци ји све-
та. Из бу џа клиј ске пер спек ти ве 
свет је увек не где та мо, он је по 
де фи ни ци ји пре чан ски, и гу бе ћи 
се у пер спек ти ва ма да љи не, где 
су бо је све бле ђе и бле ђе, увек, ко-
нач но, бе ло свет ски. Из ба вље ње 
од бу џа клиј ске пер спек ти ве за-
пра во је сте тра га ње за про ла зом, 
ис тра жи ва ње јед не стра те шке, 
се ве ро за пад не еман ци па ци је од 
ју го и сточ не за ба че но сти.

У том сми слу, Срп ски 
се вер су бла го ве сти о 
еман ци па ци ји ко ја 

се већ до го ди ла, јед на пе да го-
шка по ру ка на ци о нал ног рад-
ни ка, у ста ро врем ском из ра зу, 
да се на соп стве ну кул ту ру и 
те ка ко мо же мо осло ни ти, да 
је она по у здан основ ин тер и о-
ри за ци је и отва ра ња све та, да-
ка ко спе ци фи чан, али одр жив, 
кон ку рен тан и про дук ти ван у 
европ ским ком па ра ци ја ма. 
У вре ме ни ма да на шњим, ка-
да Ср би ја на пу шта соп стве ни 
ин те гра ли стич ки про грам ју-
го сло вен ства и че сто не спрет-
но, као Тор ндај ко ва мач ка, 
ме то дом по но вље них по ку-
ша ја и слу чај них успе ха, тра га 
за сим бо ли ма сво је тра ди ци-
о нал не су ве ре но сти и мо дер-
не ме ђу на род не по ве за но сти, 
ме ша ју ћи по е ти ке филм ског 
пред ста вља ња са со бом са-
мом, за зи ва ју ћи и фуд бал ску 
ре пре зен та ци ју у по моћ, Ре-
ђеп, про фе сор ски дис крет но и 
по кро ви тељ ски до шап та ва: а, 
што не би сте про ба ли с на ци-
о нал ном кул ту ром.
У књи зи Срп ски се вер он као 

да по на вља и по пра вља си ту а-
ци ју из хе рој ског до ба гра ђан ске 
ре во лу ци је ка да са до ла ском пр-
вих не мач ка ра из пре ка у за ви-
чај ном, пре сто ном Кра гу јев цу 
на ста ју, ре дом, го то во све на ци-

о нал не ин сти ту ци је мо дер не 
Ср би је – од Да ви до ви ће вог Уста-
ва и Сте ри ји ног Ли це ја, до Јо а-
ки мо вог те а тра и Шле зин ге ро ве 
бан де. За то ни је са мо ге о гра фи-
ја раз лог због ко јег Ре ђе пов по-
јам срп ског се ве ра об у хва та и 
Шу ма ди ју, баш као и Вој во ди ну. 
За и ста, не мо же је ди но у Ср би-
ји Ду нав да има са мо јед ну оба-
лу, не го, ваљ да, гра до ви са де сне 
оба ле и ње но за ле ђе, за јед но са 
ле вом чи не је дин стве но срп ско 
По ду на вље. За то, на тра гу Вељ ка 
Пе тро ви ћа, ко ји по во дом ад ми-
ни стра тив ног кон цеп та Ду нав-
ске ба но ви не ви те шког кра ља 
Алек сан дра Ује ди ни те ља др-
жи за сни ва ју ће пре да ва ње на 
Ко лар цу, и Ре ђеп др жи да су 
Шу ма ди ја и Вој во ди на, као је-
дин ствен кул тур но-исто риј ски 
про стор, за пра во ге о гра фи ја 
срп ског се ве ра. 

Али ус твр див ши да је то јед-
на иде ја, хте ли смо ре ћи не са мо 
ње ну не сво ди вост на ге о гра фи ју, 
већ мно го ви ше. Из ме ђу оста лог, 
иде је су и по кре та чи, оне има-
ју моћ ра све тља ва ња за там ње-
них пре де ла вред но сти, те као 
кр ти це ри ју у ко ре ну хе ге ли јан-
ског So len прин ци па. Мо ра ли и 
по ли ти ке за сни ва ју се на њи ма, 
ма кар са ми и не зна ли за то у 
сво јим ску че ним ин тер пре та-
тив ним окви ри ма.

Ре ђеп, као ка кав ре не-
сан сни чо век са ба рок-
ном ети ке том, по пут 

сво јих бли жњих ко јих не ма, 
дез о ри јен ти са ној срп ској прак-
си ну ди ма тич ну иде ју срп ског 
се ве ра као ин струк ци ју да сва-

ка по ли ти ка, уко ли ко тре ба да 
је успе шна, ко ре ни у кул ту ри. 
По ли ти ка вр ши прак тич ни из-
бор, али кул ту ра јој по све тљу је 
зна чењ ску суп стан цу оп ци ја и 
ал тер на ти ва. Пре ви ше смо, са-
мо оп те ре ћу ју ће, ма ри ли за југ, 
за јед ну сред њо ве ков ну, ви-
зан тиј ску, у осно ви со лун ску 
па ра диг му, ко је још од вре-
ме на тур ске ин ва зи је ре ал но 
ви ше не ма, чак ни у са мом Со-
лу ну. Ка да Ср би ја, на ма пред 
очи ма, иш че за ва, из ме ђу Бе о-
гра да и Ко со ва, је ди них ен ти-
тет ских ре ал но сти ко је ра сту и 
ко је би се, пер спек тив но, јед-
ног да на мо гле не где на Мо ра-
ви сре сти и гра ни чи ти, иде ја 
срп ског се ве ра до ла зи и као 
прак тич ко-по ли тич ки под сти-
цај. Уме сто мит ског на сле ђа и 
ње го вих про па ган ди стич ких 
зло у по тре ба, ва ља нам осве-
сти ти еле мен тар ну, не по бит-
ну чи ње ни цу да је мо дер на 
др жа во твор ност Ср би је ствар 
срп ског се ве ра.  
Ако се ика ква ре ге не ра ци ја 

пла ни ра или уоп ште же ли, она 
мо же до ћи ис кљу чи во као ути-
цај и еман ци па тор ска прак са 
овог вој во ђан ско-шу ма диј ског 
кул тур ног је згра.

До та да, пло вид ба на не мир-
ном мо ру на ци о нал не по ле ми ке 
ad in fi ni tum и европ ске исто ри-
је мо ра да по тра жи но ви ори-
јен тир, све ти о ник на ко ји нам 
упра во ука зу је Ре ђе по ва кул-
тур на син те за под иде јом срп-
ског се ве ра.

 Са ша МИ ЛЕ НИЋ

ИЗ КУЛ ТУР НЕ ГЕ О ГРА ФИ ЈЕ

Срп ски се вер 
као уто пи ја

Насловна страна 
књиге Д. Ређепа

ПРИ ЛОГ ПО Е ТИ ЦИ УСМЕ НИХ ЖАН РО ВА

Ствар ност 
и ма шта ни ја у сти лу 

на род не бај ке
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У 
јед ном од прет ход них бро-
је ва За ду жби не др Та ња 
Пе тро вић нас је упо зна ла 
са Ср би ма у Бе лој Кра ји-
ни, у Сло ве ни ји. Сад има-

мо и ње ну књи гу по све ће ну овој ма лој 
срп ској за јед ни ци ко ја ви је ко ви ма 
жи ви на тлу Сло ве ни је. Да нас је за и-
ста ма ла за јед ни ца, изо ло ва но срп ско 
острв це у Сло ве ни ји, а не кад је то би-
ла ве ли ка срп ска ком пакт на цје ли на 
у са ста ву Вој не кра ји не: Бе ла Кра ји на 
у да на шњој Сло ве ни ји и Жум бе рак у 
да на шњој Хр ват ској пред ста вља ли су 
ве ли ко под руч је ко је су Ср би на се ли-
ли и пред ста вља ли за шти ту од тур ских 
на ср та ја.

Да на шње срп ско ста нов ни штво у Бе-
лој Кра ји ни пред ста вља оста так Ср ба ко-
ји су се ту по че ли до се ља ва ти сре ди ном 
16. ви је ка. С вре ме ном се, сти ца јем исто-
риј ских и дру штве них окол но сти, срп ско 
ста нов ни штво аси ми ло ва ло – што у Сло-
вен це, што у Хр ва те.

Да нас у Бе лој Кра ји ни има још че ти ри 
срп ска пра во слав на се ла: Бо јан ци, Ма-
рин дол, Ми ли ћи и Па у но ви ћи. Kад се не ка 
је зич ка за јед ни ца на ђе у по ло жа ју на ци-
о нал не ма њи не, она би ва под ло жна аси-
ми ло ва њу, гу бље њу сво га иден ти те та. Ту 
је на уда ру и ма тер њи је зик – он у про це-
си ма аси ми ло ва ња би ва за ми је њен је зи-
ком ве ћин ског ста нов ни штва. До за мје не 
је зи ка до ла зи под ути ца јем раз ли чи тих 
фак то ра од ко јих су зна чај ни – ути цај ве-
ћин ског ста нов ни штва, ин ду стри ја ли за-
ци ја и на чин жи во та ко ји она до но си, што 
ути че и на сла бље ње на ци о нал не сви је-
сти, ути цај сред ста ва ин фор ми са ња (и 
од нос ме ђу сред стви ма ин фор ми са ња ве-
ћин ског и ма њин ског на ро да, пре стиж), 
страх од са мо и зо ла ци је, бри га за пер спек-
ти ву мла дих на ра шта ја.

Ми слим да се не мо же за не ма ри ти ни 
об лик, ква ли тет и ин тен зи тет ве за ма-
њин ске за јед ни це са на ци о нал ном ма-
ти цом, по себ но ка да се ра ди о је зич ким 
пи та њи ма на Бал ка ну. У раз ли чи тим ма-
њин ским за јед ни ца ма у кон тек сту дје-
ло ва ња свих ових фак то ра раз ли чи то 
се фор ми ра вла сти ти став пре ма сво ме 
на ци о нал ном је зи ку. И тај став је вр ло 
би тан за очу ва ње је зи ка на ци о нал не 
ма њи не. Ви тал ност та кве ма њи не за ви-

си и од ње не ве ли чи не и од дру штве них 
окол но сти у ко јим ег зи сти ра. Књи га Та-
ње Пе тро вић нам го во ри у ка квом ста њу 
се на ла зи ова ма ла срп ска за јед ни ца у 
Бе лој Кра ји ни.

Ова књи га не пред ста вља лин гви стич-
ки опис је зи ка Ср ба у Бе лој Кра ји ни, не го 
се ба ви упра во ак ту ел ним ста њем је зи ка 
Ср ба. А на дје лу је про цес за мје не срп ског 
је зи ка ве ћин ским – сло ве нач ким. Оту-
да и под на слов књи ге Је зич ка иде о ло ги
ја у про це су за ме не је зи ка. Књи га по ред 
Пред го во ра срп ском из да њу и Уво да са др-
жи де вет по гла вља, за кљу чак, те ре зи ме 
на ен гле ском, дуг спи сак ци ти ра не ли те-
ра ту ре и ин декс пој мо ва, ге о граф ских и 
лич них име на. 

У пр вом по гла вљу раз ма тра се пи та ње 
ма лих ет нич ких за јед ни ца у ју го и сточ ној 
евро пи и по себ но се у та квом кон тек сту 
про у ча ва слу чај Ср ба у Бе лој Кра ји ни – 
њи хо ва со ци о кул тур на и со ци о лин гви-
стич ка си ту а ци ја, ге о граф ски по ло жај 
под руч ја гдје жи ве Ср би, а да је се и кра-
так увид у исто ри јат на се ља ва ња Ср ба у 
Бе лу Кра ји ну. Нај ста ри ји пи са ни из вор о 
при су ству Ср ба у Бе лој Кра ји ни по ти че 
из 1530, на во ди Т. Пе тро вић. Раз ли чи ти 
су раз ло зи усло ви ли да Ср бе ов дје сма-
тра ју дру гим, дру га чи јим.

У дру гом по гла вљу се опи су ју ре-
зул та ти ис пи ти ва ња ет но лин-
гви стич ке ви тал но сти Ср ба у 

Бе лој Кра ји ни. На жа лост, ис пи ти ва ње 
је по ка за ло да је да нас ни ска њи хо ва 
ет но лин гви стич ка ви тал ност на су прот 
чи ње ни ци да су се ту одр жа ли ско ро 
пет ви је ко ва. У сље де ћем по гла вљу је 
и опи са на је зич ка прак са Ср ба у Бе лој 
Кра ји ни ко ја је на ста ла као ре зул тат ни-
ске ет но лин гви стич ке ви тал но сти њи-
хо ве: на дје лу је про цес је зич ке за мје не. 
Та ња Пе тро вић ов дје ука зу је на јед ну 
не при јат ну чи ње ни цу – иако је срп ска 
ди ја лек то ло ги ја вр ло раз ви је на лин-
гви стич ка ди сци пли на, не ма мо лин-
гви стич ки опис го во ра Бе ле Кра ји не.
Она да ље го во ри да је ду хов ни слој кул-

ту ре уоп ште нај от пор ни ји у слу ча је ви ма 
је зич ких за јед ни ца ка кав је са Ср би ма 
Бе ле Кра ји не, па су и тер ми ни ко ји ма се 
та кав слој кул ту ре име ну је нај от пор ни-
ји на спо ља шње ути ца је. Ме ђу тим, кроз 
ду го трај ни кон такт, „па ра лел но са за ме-

њи ва њем не ких од пра во слав них оби ча ја 
ка то лич ким у пра во слав ним се ли ма Бе-
ле Кра ји не, те кло је и пре у зи ма ње сло-
ве нач ке лек си ке за не ке од ре а ли ја или 
по ја ва у тра ди ци о нал ној кул ту ри“. Упо-
ре до са пре у зи ма њем не ких пра зни ка од 
ка то лич ких Сло ве на ца до шло је до ре дук-
ци је ин вен та ра пра во слав них пра зни ка: 
аутор се по зи ва на ис тра жи ва ња Ми лен-
ка Фи ли по ви ћа, ко ји је утвр дио да се ов-
де не зна за пра зни ке пра во слав них Ср ба 
као што су Св. Ан дри ја, Св. Мра та, Св. Иг-
ња ти је, Је ре ми јин дан и др.

У на ред ним по гла вљи ма се опи-
су је је зич ка си ту а ци ја Ср ба у 
Бе лој Кра ји ни, про цес је зич ке 

за мје не са ста но ви шта њи хо ве је зич-
ке иде о ло ги је. Дру гим ри је чи ма, про-
у ча ва се ка кав је од нос из ме ђу је зич ке 
иде о ло ги је и (бр зи не) про це са је зич ке 
за мје не, кон крет ни је за мје не срп ског 
је зи ка сло ве нач ким, уз опис со ци јал-
них усло ва у ко ји ма су жи вје ли и у ко-
ји ма жи ве Ср би Бе ле Кра ји не.
Огра ни чен про стор не до зво ља ва да се 

ов дје по дроб ни је го во ри о то ме. Ипак, под-
ву као бих чи ње ни цу бит ну кад је у пи та њу 
је зич ка иде о ло ги ја: Ср би су од би ли по ну-
ду сло ве нач ке вла де по сли је от цје пље ња 
из Ју го сла ви је да им обез би је ди шко лу на 
срп ском је зи ку, на су прот чи ње ни ци да су 
се нај ста ри ји ста нов ни ци срп ских се ла 
шко ло ва ли на ма тер њем је зи ку. 

Ова књи га нам свје до чи да је да нас вр-
ло сла ба ви тал ност срп ског је зи ка у Бе лој 
Кра ји ни, да у не до стат ку ди рект них ве за 
са на ци о нал ном за јед ни цом и је зич ком 
ма ти цом, про цес за мје не срп ског је зи ка 
сло ве нач ким иде вр ло бр зо. Па и до рас-
па да ју го сло вен ске др жа ве на ста бил ност 
срп ског је зи ка ов дје ни је то ли ко ути ца ла 
срп ска ма ти ца, ви ше је то ме до при но си-
ла чи ње ни ца да је срп ски је зик у не кој 
мје ри био и над на ци о нал ни је зик у Ју-
го сла ви ји.

Ври јед на књи га Та ње Пе тро вић упо-
зна је нас са го во ром у не ста ја њу јед не 
ма ле срп ске оазе у Сло ве ни ји, оазе ко-
ја се та ко ђе сма њу је. Об ја шња ва нам ка-
ко се то де ша ва и за што ће се ов дје вр ло 
бр зо, на жа лост, пре ста ти и мај ци пи са-
ти и с њом го во ри ти на ма тер њем срп-
ском је зи ку. 

 Др Сре то ТА НА СИЋ

КЊИ ГА О БА НА ТУ

Сло је ви 
кул ту ра кроз 
ве ко ве

У 
окви ру сво је еди ци је Син те зе, 
Ву ко ва за ду жби на је при пре ми-
ла за штам пу дру гу по ре ду књи-
гу по све ће ну сло је ви ма кул ту ра 
по је ди них ре ги ја у ко ји ма жи ве 

Ср би. Го ди не 2006. об ја вљен је збор ник ра до ва 
са на уч ног ску па – Срем кроз ве ко ве. Сло је ви 
кул ту ра Фру шке го ре и Сре ма, а са да је пред 
на ма збор ник Ба нат кроз ве ко ве. Сло је ви кул
ту ра Ба на та.    

У увод ној ре чи уред ни ка Збор ни ка – Ми о дра-
га Ма тиц ког и Ви дој ка Јо ви ћа – ис так ну то је да 
се син те тич ки при ступ сло је ви ма кул ту ра Ба-
на та не од но си са мо на ње го ве са да шње гра-
ни це, већ се пред мет са гле да ва ве о ма ши ро ко. 
За хва љу ју ћи исто риј ским при ли ка ма, ова ре-
ги ја је ве ко ви ма зна чај но уче ство ва ла у утвр-
ђи ва њу тра ди ци ја европ ске кул ту ре, мо жда и 
сто га што су у њој за јед нич ки жи ве ли и ства ра-
ли мно ги на ро ди. 

Осо би то је ва жно ис та ћи да се на овом про јек-
ту оку пи ло ви ше од три де сет струч ња ка за по је-
ди не на уч не обла сти, ко ји су се по себ но ба ви ли 
Ба на том. Про ве ре ни тим са рад ни ка чи не исто-
ри ча ри, исто ри ча ри књи жев но сти, исто ри ча ри 
умет но сти, лин гви сти, фол кло ри сти и про у ча-
ва о ци ре ли ги ја, ет но ло зи, по зна ва о ци по зо ри-
шног, школ ског и цр кве ног жи во та у Ба на ту, као 
и они ко ји су на чи ни ли пре глед раз во ја по љо-
при вре де и ин ду стри ја ли за ци је Ба на та, бо ље ре-
ћи осно ва за раз вој кул тур ног жи во та.  

У пр вом де лу збор ни ка дат је пре глед исто ри је 
Ба на та, по чев од пра и сто ри је, при че му су об у-

хва ће ни ар хе о ло шки сло је ви древ них кул ту ра, 
све до по де ле Ба на та утвр ђе не Ви дов дан ским 
уста вом Кра ље ви не СХС. По себ но су об ра ђе ни 
нај ва жни ји исто риј ски до га ђа ји, ко ји су оста-
ви ли ду бљи траг у уоб ли ча ва њу кул ту ро ло шког 
ми љеа кроз ве ко ве, у сред њем ве ку, у вре ме вла-
да ви не по ро ди це Јак шић, за вре ме тур ске вла-
сти, у вре ме Ве ли ког беч ког ра та 1683–1699, као 
и у го ди на ма про те ри ва ња Ту ра ка из Ба на та 
(1716–1718). Са гле да на су зби ва ња и по сле ди це 
ко је су про у зро ко ва ле пре лом не го ди не ре во-
лу ци је 1848/1849, од лу ке Те ми швар ског са бо ра 
и Пр ви и Дру ги свет ски рат. 

У дру гом де лу збор ни ка оку пље ни су при ло зи 
о исто ри ји умет но сти, под ра зу ме ва ју ћи и при-
ме ње не, ко ји осве тља ва ју по зи ци ју Ба на та као 
гра нич ног про сто ра из ме ђу ис то ка и за па да. 
У том сми слу, по себ но су об ра ђе ни ма на сти ри 
у Ба на ту (Ба нат ска Све та го ра) и књи жев ни и 
кул тур ни кру го ви ко ји су на ста ја ли у цр кве ним 
се ди шти ма (Те ми швар, Вр шац). Опи са ни су: ар-
хи тек ту ра ба ро ка и ка сни јих стил ских сло је ва, 
рад зо гра фа, ре зба ра и ико но пи са ца, као и раз-
вој сли кар ства у Ба на ту. 

Под ву че но је да је Ба нат по себ но зна ча јан и 
као ре ги ја ко ја је из не дри ла сра змер но ве ли ки 
број књи жев ни ка, по себ но оних ко ји су обе ле-
жи ли по је ди не епо хе срп ске књи жев но сти, као 
што су До си теј Об ра до вић и Јо ван Сте ри ја По по-
вић у 18. и 19. ве ку, те Ми лош Цр њан ски и Вас ко 
По па у 20. ве ку. За ви дан је и број по зо ри шни ка, 
му зи ча ра, као и ин те лек ту а ла ца, ко ји су де ло-
ва ли у ба нат ским сре ди шти ма у вре ме кул тур-
ног пре по ро да. То се по себ но очи ту је у при ло гу 
о ба нат ској књи жев ној пе ри о ди ци (ли сто ви, ча-
со пи си, ал ма на си и ка лен да ри) ко ја је из ла зи ла 
у Те ми шва ру, Ве ли ком Беч ке ре ку, Вр шцу, Пан-
че ву, Ве ли кој Ки кин ди, Бе лој Цр кви. Ка да је реч 
о бо га тој из да вач кој де лат но сти, под ра зу ме ва-
ју ћи штам па ри је, чи та о ни це, књи жа ре, као и о 
жи вом и кон ти ну и ра ном по зо ри шном и му зич-
ком жи во ту, тре ба ис та ћи пло до твор ност су жи-
во та ви ше на ро да ко ји су на тим по љи ма би ли 
ве о ма по ве за ни, пре све га до при но се Не ма ца, 
Је вре ја, Ма ђа ра, а у пр вим де це ни ја ма 20. ве ка 
и Ру са ко ји су се, по сле ре во лу ци је у Ру си ји, до-
брим де лом на се ли ли у Ба на ту.

Тре ћи део збор ни ка по све ћен је исто риј ским 
пре гле ди ма кул тур ног жи во та по је ди них на ро-

да у ко ји ма је осве тљен њи хов до при нос кул ту ри 
Ба на та: Ру му на, Ма ђа ра, Не ма ца, Ру са, Сло ва-
ка и Је вре ја.   

За хва љу ју ћи бо гат ству сло је ва кул ту ра Ба на-
та, обим ној гра ђи ко ја је до да нас при ку пље на и 
про у че на, уред ни ци из ра жа ва ју на ду да ће збор-
ник Ба нат кроз ве ко ве. Сло је ви кул ту ра Ба на
та оправ да ти на сто ја ња Ву ко ве за ду жби не да 
се сво је вр сним син те за ма на ста лим тим ским 
ра дом осве тле сло је ви кул ту ра нај зна чај ни јих 
ре ги ја у ко ји ма жи ви срп ски на род.

О 
то ме го во ри и бо гат ство са др жа ја 
Збор ни ка, ко ји у це ли ни об ја вљу-
је мо: I) Сне жа на Ма рин ко вић, 
Ба нат у пра и сто ри ји, ан ти ци и 
то ком се о бе на ро да; Мом чи ло 

Спре мић, По ро ди ца Јак шић у Ба на ту; Алек-
сан дар Кр стић, Ба нат у сред њем ве ку; Јел ка 
Ре ђеп, Гроф Ђор ђе Бран ко вић, ви зи о нар об-
но вље не срп ске др жа ве; Ду шан М. Ко ва че вић, 
При лог за исто ри ју Вр шач ког вла ди чан ства; 
Пе тар Ни ко лић, Вла ди ка Те о дор Не сто ро вић; 
Јо ван Пе јин, Ба нат под тур ском оку па ци-
јом; Жар ко Ди мић, Пр ви Аустро-тур ски рат 
1716–1718. и осло бо ђе ње Ба на та од тур ске вла-
сти; Вла дан Га ври ло вић, Срп ски на ци о нал-
ни про грам на Те ми швар ском са бо ру; Јо ван 
Пе јин, Ба нат у „Ве ли ком ра ту“ 1914–1918. го ди-

не и осло бо ди лач ки на пор; Дра го љуб Р. Жи-
во ји но вић, Ба нат у пре го во ри ма Са ве зни ка и 
Ру му ни је 1914–1916; Дра го Ње го ван, Срп ско-ру-
мун ски од но си и по ло жај Ру му на у Срп ском 
Ба на ту од при са је ди ње ња Вој во ди не Ср би ји 
до Ви дов дан ског уста ва Кра ље ви не СХС. II) 
Дин ко Да ви дов, Зо граф ске ико не Ба на та Те-
ми швар ског; Ми о драг Јо ва но вић, Умет ност у 
Ба на ту у XVI II ве ку из ме ђу ис то ка и за па да; 
Бран ка Ку лић, Ба нат ски др во ре зба ри у XVI II 
ве ку; Во ји слав Ма тић, Ба рок у Ба на ту; Спа со је 
Гра хо вац, Срп ска књи жев ност у Ба на ту у XVI-
II и XIX ве ку; Ми о драг Ма тиц ки, Срп ска ба-
нат ска пе ри о ди ка (1827–1920); Дра шко Ре ђеп, 
Два де се ти век књи жев ног Ба на та; Алојз Ујес, О 
по зо ри шном ства ра њу на тлу Ба на та 1718–1918; 
Ми лош Не ма њић, Зна ме ни ти срп ски ин те лек-
ту ал ци и умет ни ци ме ђу Ба на ћа ни ма у вре-
ме кул тур ног пре по ро да; Алек сан дар Ло ма, 
Сло вен ски имен ски сло је ви у Ба на ту: пре глед 
до са да шњих на ла за и пре о ста ла пи та ња; Ни-
ко ла Ф. Пав ко вић, Сло је ви на род не ре ли ги је у 
Ба на ту; Се ле на Ра ко че вић, Ма три це ус по ста-
вља ња дру штве них иден ти те та у тра ди ци о-
нал ној пле сној прак си Ср ба у Ба на ту то ком 
XX ве ка. III) Ла у ра Спа ри о су, Ру му ни у Ба на ту; 
Бран ко Бе шлин, Нем ци у Ба на ту; Аг неш Озер, 
Ма ђар ска исто ри о гра фи ја XIX ве ка о Ба на ту; 
Алек сеј Ар се њев, Ру си у Ба на ту; Јан Ба би ак, 
Сло ва ци у Ба на ту; Во ји сла ва Ра до ва но вић, Је-
вре ји у Ба на ту; Је ле на Кне же вић, Сли кар ство 
на ци о нал них ма њи на у Ба на ту (Ма ђа ра, Ру-
му на, Не ма ца и Сло ва ка) од XVI II до XX ве ка. 
IV) Зо ран Тур кан, При лог за исто ри ју Све те го-
ре Ба нат ске; Сте ван Бу гар ски, Прав ни по ло жај 
Пра во слав не срп ске епар хи је Те ми швар ске; 
Гро здан ка Гој ков, Школ ство у Ба на ту; Ми о драг 
Ми лин, За јед ни ца и шко ла код ба нат ских Ср-
ба у Ру му ни ји; Рај ка Гру бић, По љо при вре да 
Ба на та до сре ди не XX ве ка; Дра ган Пе тро вић, 
Ин ду стри ја ли за ци ја Ба на та.
На ко ри ца ма збор ни ка, као сим бо лич ни знак 

за чи ња ња и тра ја ња кул ту ре Ба на та кроз ве ко-
ве, на шла су се ко ли ца од гли не са два точ ка из 
брон за ног до ба у ко ја су упрег ну те све те пат ке 
(Ду пљај ска ко ли ца, ис ко па на крај Вр шца). У ко-
ли ци ма сто ји Вр шач ки идол спре ман да, уз по-
моћ сун ца, уз ле ти.

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НИ И СА ВРЕ МЕ НИ 
ПО ЛО ЖАЈ ЖЕ НЕ

Ет но ло ги ја 
као оквир за 
лич ни ис каз

Ми ли ца Пет ко вић, „Же не По ни ша вља“, 
Pipress, Пи рот, 2008, 106 стр.

ЈЕ ЗИК У НЕ СТА ЈА ЊУ

Пи смо мај ци
Tanja Petrović, „Srbi u Beloj Krajini. Jezička ideologija u procesu zamene jezika”, 
Balkanološki institut SANU – Znanstvenoraziskovalni center Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti, Beograd 2009.

К
њи гом-те ста мен-
том Же не По ни
ша вља и Ми ли ца 
Пет ко вић се при-
дру жу је гру пи 

број них ауто ра ко ји раз ма-
тра ју по ло жај же не у Ср би ји у 
19. и 20. ве ку. На рав но, Ми ли-
ца то чи ни у свом По ни ша вљу. 
Тра ди ци о нал ни дру штве ни и 
по ро дич ни по ло жај же не у пи-
рот ском кра ју ту ма чен је кроз 
не ко ли ко нај зна чај ни јих дру-
штве них уста но ва (брак, удо-
ви штво, за дру гу), али, и уз 
је дан спе ци фи чан осврт.

Иако се ра ди о ма те ри ја лу ко-
ји је при ку пљен то ком ње них 
ду го го ди шњих ис тра жи ва ња у 
на се љи ма пи рот ске оп шти не, 
ова ле па и то пла књи га не мо же 
се сма тра ти кла сич ном ет но ло-
шком сту ди јом, јер лич ни пе чат 
аутор ке при су тан је на сва кој ње-
ној стра ни ци.

У ис тра жи ва ња из до ме на тра-
ди ци о нал не кул ту ре и жи во та 
на до ве зу ју се раз ми шља ња и 
ко мен та ри Ми ли це Пет ко вић, 
освр ти на са вре ме ни аспект из-
дво је ног и уоче ног оби ча ја. Тај, 
до след но спро ве ден па ра ле ли-
зам на ли ни ји тра ди ци о нал но–
са вре ме но, да је по се бан тон и 
зна чај овој књи зи, ко ја на нај-
леп ши на чин по твр ђу је да је 
ода бир чи ње ни ца и ма те ри ја ла 
ко ји се ко мен та ри ше увек лич-
ни чин. Оби ча ји из жи вот ног 
ци клу са са мо су осно ва за лич-
но ви ђе ње по ло жа ја же не. По тка 
је лич на ис по вест Ми ли це Пет-
ко вић, обра зо ва не и хра бре же-
не, а ет но ло ги ја са мо сред ство 
по сред ног ис ка за лич ног ста ва 
о окру же њу, на ра ви ма, мен та-
ли те ту. 

Тај став је кри ти чан, с јед ном 
вр стом стро го сти, јер зна ци уз ви-
ка су та ко че сти на кра ју ње них 

ре че ни ца. То ни је ис каз гор чи-
не и па то са, већ не при ста ја ња и 
ду бо ког не сла га ња са оним че му 
је же на По ни ша вља би ла, или 
још је сте, из ло же на. Ми ли ца 
Пет ко вић до бро по зна је од нос 
за нат ско-тр го вач ке и па три јар-
хал но-па ла нач ке сре ди не пре-
ма же ни и зна да из бор за же ну 
ни ка да ни је био лак ни јед но ста-
ван. За то се аутор ка пи та: За што 
кроз нај ду жи део брач ног жи во-
та не ма љу бав них ша пу та ња и 
не жних до ди ра и по гле да? За и-
ста, куд се де де љу бав? Он да ка да 
се нај ви ше сти че, ка да се ра ђа ју 
и по ди жу де ца, ка да је нај ви ше 
ра до сти и ка да ни шта ни је те-
шко ура ди ти, има нај ма ње не-
жно сти! На пи та ње о узро ци ма 
ве ков ног ло шег по ло жа ја же не, 
пре све га у по ро ди ци, Ми ли ца 
Пет ко вић од го ва ра: Мо гло би се 
за кљу чи ти да су ве ко ви ма вла-
да ли исти оби ча ји, ти ра ни са ње 
и по ни жа ва ње же не, кће ри, се-
ста ра. Оси о ни од нос му шкар ца 
пре ма же ни на ла зи упо ри ште у 
то бож тра ди ци ји, а су шти на је у 
ла жном мо ра лу.

За пи си и ту ма че ња о срп ској 
сва ко дне ви ци и кул ту ри лич но-
сти ко ји ма при па да и Ми ли ца 
Пет ко вић, из у зет но су зна чај ни 
за скла па ње мо за и ка о срп ском 
дру штву на пра гу тре ћег ми ле-
ни ју ма. Али, и не са мо због то-
га, већ и за то што су ови ис кре ни 
лич ни за пи си и ван вре мен ски. 
Сто га бих за вр ши ла јед ном од 
аутор ки них по ру ка: Из по ро ди-
це и оста та ка тра ди ци о нал ног 
на род ног жи во та тре ба за др жа-
ти при мар но – склад у по ро ди ци, 
љу бав и по што ва ње чла но ва по-
ро ди це. И нај мла ђи ма до зво ли-
ти пра во на став и ми шље ње, да 
сва ко од чла но ва (по ро ди це) сам 
о се би од лу чу је уз мак си мал ну 
по др шку по ро ди це.

 Мр Мир ја на МЕН КО ВИЋ

Дупљајска колица, 
ископана крај Вршца
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Вла де та Ко ла ре вић, 
„На го ве сти“, 
Дру штво „Све ти 
Са ва“, Бе о град, 2009.

В
ла де та Ко ла ре вић 
при па да оном кру гу 
пе сни ка ко ји сво ја 
по е тич ка обе леж ја 
за сни ва ју на тра ди-

циј ској кул ту ри соп стве ног на-
ро да. Ње гов пе снич ки дис курс 
на ста је под ути ца јем не по сред-
ног за пи си ва ња, про у ча ва ња и 
ана ли тич ког ту ма че ња усме ног 
на род ног ства ра ла штва, што се 
очи ту је на пла ну је зич ко стил-
ских еле ме на та, фор ме, као и 
се ман ти ке по ет ског тек ста. 

Збир ка На го ве сти, че твр та Ко ла-
ре ви ће ва аутор ска књи га пе са ма, 
отва ра се не ко ли ким сти хо ви ма 
за бе ле же ним од Пе тро ни ја Про-
да но ви ћа, ду хо ви тог ка зи ва ча из 
шу ма диј ских кра је ва, ко ји ма се на 
иро ниј ски на чин ука зу је на основ-
не то но ве овог ру ко пи са, про же тог 
ни ти ма ми сти ке, слут ње и та ме. 
Пр ва пе сма но си на слов „Об лик“, 
сим бо лич ки сли ка ју ћи вас це ли 
не бе ски про стор за тво рен у фор-
му „облут ка“, по твр ђу ју ћи Ко-
ла ре ви ће ва по е тич ка свој ства 
– ре ду ко ва ну фор му, јед но став ност 
и сли ко ви тост из ра за, нео сим бо-
ли стич ки ка рак тер, му зи кал ност 

(асо нант ност) тра ди ци о нал ног 
усме ног лир ског са звуч ја.

Те мат ско-мо тив ски ком плекс 
На го ве сти озна чен је пој мо ви-
ма: ћут ње, мра ка, ми сли, са мо ће, 
сти да. Иза вр ло крат ких на сло ва 
(ис ка за них јед ном реч ју или син-
таг мом), кри је се свет за но сних 
и упе ча тљи вих сли ка и ре флек-
си ја ко ји ма Ко ла ре вић на спе ци-
фи чан лир ски на чин ис по ве да 
ду би ну људ ског би ћа и обе леж ја 
соп стве ног по ет ског иден ти те та. 
То је по е зи ја оби чај ног, ри ту ал ног 
и фол клор но-ма гиј ског ис ку ства 
(нпр. пе сма „Сли ва ње стра ве“), али 
и сти хо ви ко ји ма про ве ја ва ју и ме-
лан хо лич ни то но ви као спо зна ја о 
бре ме ну укле те уса мље но сти.

Ду бо ка лир ска ис по вест из ко је 
се очи ту је осе ћа ње стра ха и оча ја 
про ис хо ди из уве ре ња да је „из-
гон“ из соп стве ног би ћа ко рак у 
још ве ћу „та му“ (ви ла јет ни свет 
хто нич них си ла), док је „за тво ре-
ност“ и ми стич на „ћут ња“ есен ци-
јал но ста ње људ ског ду ха („ду ша 
ми се/ни кад не отво ри“). Сто га, 
по тра га за реч ју, сти хом, из ра зом 
ко ји од го ва ра ми сли и осе ћа њу – 
основ ни су про блем ски мо мен ти 
Ко ла ре ви ће вог об ли ко ва ња пе-
снич ког иден ти те та.  

Пе сма под на зи вом „Глу во до-
ба“ ис пи са на је по ступ ком са мо-
от кри ва ња, пре во де ћи про цес 
ства ра ња у ди мен зи ју мит ског 
вре ме на, у је ди ни тре ну так ка-
да на ста је „пра ва пе сма“. По е та је 
уклет ник ко ји се бо ри про тив соп-
стве них де мо на („кр стом“ као „пи-

саљ ком“), из не дрив ши „са же тост“ 
и „кри ке“ из ду би не сво га би ћа. 
„Мо ли тва“ и „Осну так“ су сти хо-
ви ко ји ма се скла па ју ко ри це ове 
збир ке, по и сто ве ћу ју ћи „мрак“ и 
„мо ли тву“, и не оста вља ју ћи пе-
сни ку ни јед ну дру гу мо гућ ност но 
да стр пљи во „гра ди се бе као цр-
кву“ – је ди но уто чи ште од „та ме“. 
Вла де та Ко ла ре вић пе ва „про роч-
ким“ гла сом о пе сни ку (ис ку ше-
ни ку и мо на ху), ре чи ма ко је су 
на лик „мо ли тви“, скру ше но по-
пут ди ја ка уре зу ју ћи их „кр стом“ 
у све ве ков ни па лимп сест тра га ња 
за „све тим“ ме стом по сто ја ња „ка-
пи и на ше суд би не“.

На го ве сти су зре ла пе снич ка 
ру ко вет, оде ну та у бру ше ну лир-
ску фор му, по пут „бе лут ка“ Вас ка 
По пе ко ји се на ме ће као сво је вр-
сна сим бо лич ка и естет ска ико на 
дис кур зив не по е зи је, од га ја не на 
из во ри ма тра ди ци о нал не усме-
не и пе снич ке кул ту ре. Нај че шћа 
стил ско и зра жај на сред ства ко ји-
ма се об ли ку је овај по ет ски свет су 
епи те ти (нај фре квент ни ји: „цр но“, 
„мрач но“), апо стро фе, пер со ни фи-
ка ци је („ноћ про вла чи пр сте кроз 
ви со ку тра ву“), као и ме та фо рич-
ки ис ка зи.

Ко ла ре вић нас под сти че да 
искре но са о се ћа мо са чо ве ко вом 
пат њом, стра да њем и уса мље но-
шћу, не оста вља ју ћи нас ни ка ко 
рав но ду шним пред соп стве ним 
сим бо лич ким ви зи ја ма кроз ко-
је на слу ћу је мо чед ну оп сед ну тост 
ма гиј ском ле по том по сто ја ња.

 Мр Иван ЗЛАТ КО ВИЋ

Гро зда на Ко ма ди нић, 
„За ви чај на сно ви ђе ња“, 
Огра нак Ву ко ве 
за ду жби не Ча чак 
– Цен тар за кул ту ру, 
спорт и ту ри зам 
Дра га че во, Ча чак–Гу ча, 
2010, 156 стр. 

С
ве књи ге Гро зда не Ко-
ма ди нић су за пра во 
„за ви чај на сно ви ђе ња“. 
У све њих је аутор ка 
утка ла до са ња не и не-

до са ња не ша ре ни це сно ва, им пул-
се нео б у зда не мла до сти, не пи са на 
пра ви ла па три јар хал не по ро ди це, 
оби ча је, ве ро ва ња, жу бо ре по то ка и 
ша па те тра ва.

Сва ње на се ћа ња за ро ње на су у об-
зор ја род ног Дра га че ва. Гра на ју се и 
ли ста ју на ста блу ко је, на по је но со-
ко ви ма из ду бо ког ко ре ња, уз ра ста 
ка не бу тра ја ња. А Гро зда на их раз-
ли ста ва на мно гим стра ни ца ма сво-
јих Ва ров ни ца, Пред ска за ња, Књи ге о 
љу ба ви, у Ри зни ца ма на род ног ка зи
ва ња, ро ма ну По тка од сно ва, при-
по вет ка ма за и скре лим као Ро са на 
сун цу, а са да и ме мо ар ском про зом, 
ко ја вер но од сли ка ва, не та ко дав но, 
али за у век ми ну ло вре ме син те ти зо-
ва но у бај ко ви том на сло ву За ви чај на 
сно ви ђе ња. 

У 23 при че сли ле су се све ње не ту ге 
и ра до сти, но стал ги је и по ме ни, дра ги 
жи ви и дра ги упо ко је ни. Она за ви чај 
и да нас ви ди и са ња и не да му да се 
отрг не из за гр ља ја веч ног пам ће ња. 

За то из ње га по но во, као род но ста бло 
цр пи ства ра лач ку енер ги ју, а из за пре-
те них се ћа ња су бли ми ра по ру ке, оне 
ле пе по ру ке, за зна не и не зна не по-
што ва о це на род не му дро сти, сте че не 
ис ку стви ма се ља ка. Укле са на у мер-
мер ну веч ност за пи са не ре чи, сно ви-
ђе ња Гро зда не Ко ма ди нић они рич ки 
вас кр са ва ју дух јед ног вре ме на и под-
не бља, ко је је за њу и све ти ли ште ро-
ђе ња и по ре кла. Оту да, на пи та ње из 
на слов не при че: „Где нам је за ви чај?“, 
аутор ка да је уни вер за лан од го вор: „То 
је ме сто где смо се пр ви пут пла чем 
огла си ли да смо жи ви, ме сто где смо 
пр ви пут угле да ли мај чи не очи и пла-
во не бо, осе ти ли ра дост жи вље ња, ду-
шу на пу ни ли ле по том и љу ба вљу, да 
нас це лог жи во та чу ва и хра ни“. 

Сво јим спе ци фич ним сен зи би ли те-
том Гро зда на Ко ма ди нић и да нас осе-
ћа „ка ко ми лу ју ро зли и кр ме зли бо је“ 
на ср џа ди, про стир ци ко ја се чу ва као 
све ти ња, јер има ду шу мај ке. „Тка ла 
је, и у по тку, сре ћу за ђе цу сно ва ла“ 
и би ла упор на, да „баш жен ску ђе цу 
шко лу је, јер, му шка рац ће увек би ти 
го спо дар у ку ћи“.

Гро зда на Ко ма ди нић је ро ђе на у 
Пша ни ку, жи во пи сном се о це ту вр-
лет ног Дра га че ва, а да нас је ма ги-
стар срп ског је зи ка и књи жев но сти 
и са рад ник Срп ске и Ру ске ака де ми-
је на у ка. Мај ка је би ла у пра ву. За-
хва љу ју ћи по жр тво ва ном оцу, ко ји 
је знао сми сао ње них ре чи, сва су се 
де ца шко ло ва ла, бе ле жи Гро зда на у 
при чи Ср џа да. 

Ова књи га је и омаж срп ској па-
три јар хал ној по ро ди ци, опо ме на, 
под стрек, и при мер ка ко смо са мо у 
љу ба ви и сло зи увек ја чи, што, при-
зна ће те, бле ди у овом на шем, по 
све му оту ђе ном и де ху ма ни зо ва-
ном све ту. За то опо ми њу ће од је ку ју 
по след ње ре чи оца, ко ји на из ди са-

ИЗ МУ ЗЕ ЈА ВУ КА И ДО СИ ТЕ ЈА

Kаталог 
це ло ви те збир ке

М
у зеј Ву ка и До си те ја пред-
ста вља је дан од рет ких при-
ме ра ме мо ри јал ног му зе ја 
ко ји не ма ста тич ни ка рак-
тер и уста ље ну фор му ко ја 

се уоби ча је но ве зу је за овај тип му зеј ских 
уста но ва. Не пре ки дан ток му зе о ло шког раз-
ви ја ња ни је оне мо гу ћи ла огра ни че ност у ма-
те ри ја лу. На про тив, Му зеј Ву ка и До си те ја је 
од осни ва ња, пре све га за хва љу ју ћи за ла га-
њу за по сле них струч них ли ца, уста но ва ко-
ја ин тен зив но не гу је дво стру ку де лат ност. У 
њој се исто вре ме но раз ви ја ју основ на му зе-
о ло шко-ме мо ри јал на и нео п ход на на уч но и-
стра жи вач ка де ло ва ња ко ја су до при не ла да 

овај спо ме ник кул ту ре за вре ди ста тус ак тив-
ног и жи вог му зе ја.
У сво јој за ни мљи вој исто ри ји фор ми ра ња и 

по сто ја ња, део да на шње збир ке Му зе ја по ти че из 
пр во бит не Ву ко ве со бе ко ја је по сто ја ла у окви ру 
На род ног му зе ја, а чи ја је збир ка пред ста вље на у 
Ка та ло гу из 1900, за хва љу ју ћи при ље жном ра ду 
зна ме ни тог Ми ха и ла Вал тро ви ћа. То ком на ред-
них де це ни ја, пре ци зни је по сле Пр вог свет ског 
ра та, Ву ко ва оста ви на по ста ла је део Исто риј ског 
оде ље ња На род ног му зе ја, а за тим но во фор ми-
ра ног Му зе ја кне за Па вла. Од вре ме на ка да је 
осно ван као Му зеј Ву ка и До си те ја 1949. го ди-
не, а по себ но 1979. од ка да је у са ста ву На род ног 
му зе ја, па до да нас, де ло ви збир ке при ка за ни су 
јав но сти пу тем број них из ло жби и пу бли ка ци ја. 
Ме ђу тим, на све о бу хват ни ка та лог збир ке, ко ји 
је нај зах тев ни ји по сао у рад ном ве ку му зе а ла ца, 
са раз ло гом се че ка ло ви ше од по ла ве ка.

Ду го го ди шњи рад и из у зет на ак тив ност му-
зеј ске са вет ни це Љи ља не Чу брић из не дри ли су 
сло је ви ти ка та лог збир ке Му зе ја Ву ка и До си те-
ја. Збир ка се де це ни ја ма уве ћа ва ла и по себ но 
је дра го це на, јер са др жи не са мо ме мо ри јал не 

пред ме те ко ји све до че о жи во ту и де лу две ис-
так ну те лич но сти срп ске исто ри је, већ је обо га-
ће на и ма те ри ја лом ко ји пред ста вља осо бе ну 
вред ност за це ло куп ну срп ску кул ту ру. Осим 
лич них пред ме та Ву ка Ка ра џи ћа и по кућ ства 
ње го ве по ро ди це, део збир ке чи ни зна тан опус 
ар хи ва ли ја и ори ги нал них фо то гра фи ја, а као 
ра ри тет Му зе ја сма тра се де вет аутен тич них До-
си те је вих пи са ма. Зна тан део му зеј ске це ли не 
пред ста вља ли ков на збир ка у ко јој је по се бан на-
гла сак на де ли ма зна ме ни тих умет ни ка 20. ве ка, 
ме ђу ко ји ма су ори ги нал ни пор тре ти Ву ка Ка ра-
џи ћа сва ка ко нај зна чај ни ји. Осим за о став шти не 
Ми не Ка ра џић-Ву ко ма но вић, део му зеј ске збир-
ке чи ни по себ на ар хив ска гра ђа у ви ду оста ви-
на Ву ко вих са рад ни ка Ђу ре Да ни чи ћа и Ју сти на 
Ми хај ло ви ћа, као и ње го вих след бе ни ка Ти хо-
ми ра Ђор ђе ви ћа и за на уч ну јав ност ве ро ват но 
ма ло по зна та оста ви на Дра гу ти на Ко сти ћа.  

Ка та лог ко ји је пред на ма пред ста вља си сте-
ма ти чан и све о бу хва тан пре глед збир ке. Ње гов 
зна чај је пре све га у то ме што се пр ви пут кул тур-
ној и на уч ној јав но сти пру жа на увид му зеј ска 
збир ка у це ли ни. Та ко ђе, Ка та лог са др жи увод 

аутор ке у ко ме је ја сно и пре глед но пред ста вљен 
исто ри јат Му зе ја и ње го ве де лат но сти. Око сни цу 
Ка та ло га чи ни по гла вље исто риј ске збир ке ко ја 
је сва ка ко нај о бим ни ја це ли на у ко лек ци ји Му-
зе ја. По себ но по гла вље за пре ма ли ков на збир ка. 
Бо га то илу стро ван стил ски про чи шће ним фо то-
гра фи ја ма, Ка та лог са др жи ше мат ски рас по ред 
при ка за них му зеј ских еле ме на та збир ке ско-
ро на сва кој стра ни што га у тех нич ком сми слу 
чи ни пре глед ним. Пу бли ка ци је је и сво је вр сни 
углед ни под стрек раз ви ја њу кул тур но-про свет-
не и на уч но и стра жи вач ке уло ге му зе ја. Аутор ка 
Љи ља на Чу брић је де це ниј ским ра дом ус пе ла да 
оства ри оно што је кру на му зе ал ског де ло ва ња и 
по све ће но сти, а то је сва ка ко све о бу хват ни ка та-
лог збир ке чи ји на ста нак ни у јед ном тре нут ку не 
пред ста вља лак по ду хват. Ти ме је аутор ка по све-
до чи ла о зна ча ју и вред но сти Му зе ја Ву ка и До-
си те ја ко ји де це ни ја ма опо вр га ва ми шље ње да 
су ме мо ри јал ни му зе ји „мр тви му зе ји“ на мар-
ги ни ин те ре со ва ња јав но сти. На осно ву струч не 
де лат но сти и агил но сти аутор ке Ка та ло га мо ра-
мо по че ти да су ди мо дру га чи је. 

 Та ња ВИ ЋЕН ТИЋ

Бу квар, то је пр ва деч ја књи га, 
њи хо ва пр ва ра дост и пр ва му ка. 

 Сте во Чу ту ри ло

И
з ло жба Бу ква ри и бу
квар ска на ста ва код 
Ср ба, отво ре на о Све-
том Са ви, 27. ја ну а ра 
2010, при ре ђе на је са 

же љом да се осве тли и ре кон стру и-
ше ве о ма бо гат и за ни мљив раз ви-
так пр ве ђач ке књи ге – бу ква ра.

На из ло жби ко ју је при ре ди ла Бра-
ни сла ва Јор да но вић, му зеј ска са вет-
ни ца, пред ста вље ни су бу ква ри ко је 
су ко ри сти ли Ср би кроз исто ри ју, од 
сред њег ве ка до да нас, као и ме то де 
по чет ног об у ча ва ња у чи та њу и пи-
са њу. Осим опи сме ња ва ња у ре дов ној 
на ста ви, ту је и при каз по чет ног об у-

ча ва ња де це са по себ ним по тре ба ма 
(сла бо ви де и глу во не ме). Ис тра жу ју-
ћи бу ква ре, отва ра ла су се и по ста вља-
ла но ва пи та ња и ди ле ме. Ода кле име 
и шта је бу квар у ства ри? Кроз исто ри-
ју су сре ће мо на зи ве: Азбу ка, Учеб на ја, 
Бу кви ца, Ал фа ви та, Пр ва зна ња, Абе-
це да, Пер во је уче ни је, да би нас све то 
до ве ло до са зна ња ка ко име „бу квар” 
по ти че од ре чи „бу ква” – сло во, сло ва-
ри ца, у Ру си ји ве ро ват но у 16. ве ку (по 
Ла зи Чур чи ћу). 

Из ло жба је исто риј ска при ча о бу-
ква ри ма, о хро но ло ги ји њи хо ва на-
стан ка, о ауто ри ма, са др жа ји ма, као и 
азбу ка ма ко је су се ко ри сти ле. Ду го су 
кул тур ној јав но сти би ла не по зна та са-
зна ња о на шем пр вом бу ква ру. Сто га 
је по вест о тој књи зи и ње ним пе да го-
шким свој стви ма и зна ча ју у исто ри ји 
срп ске про све те и пи сме но сти по себ-

на. Пр ви срп ски бу квар, пр ви ћи ри-
лич ки бу квар на срп ско сло вен ском 
је зи ку, штам па ли су мо на си игу ман 
Сте фан и инок Са ва 1597. у Ве не ци ји, 
у два из да ња – 20. ма ја на са мо два 
ли ста и 25. ма ја, на че ти ри ли ста. Би-
ле су то књи ге ма лог фор ма та исто-
га са др жа ја, са азбу ком од 37 сло ва, 
одељ ком са име ни ма сло ва, тек сто ви-
ма за чи та ње – по зна те по чет не мо-
ли тве за јед нич ке мно гим чи но ви ма, 
оде љак са бро је ви ма, за вр шни за пис 
за слу жних за штам па ње.

Ду го се че ка ло на на ред не срп ске бу-
ква ре, по ја ви ли су се знат но ка сни је 
и обе ле жи ли 18. век. По сле се о бе Ср-
ба под Ар се ни јем Чар но је ви ћем, услед 
по тре ба ор га ни зо ва ња школ ства у но-
вој сре ди ни и под но вим ути ца ји ма, 
по ја вио се у Вој во ди ни и дру ги бу квар, 
Гра ма тик или уче ни пи сме ни кни жни, 

чи ји је ру ко пис, пре пи си вач ки, пре во-
ди лач ки и при ре ђи вач ки рад Га ври ла 
Сте фа но ви ћа Вен цло ви ћа из 1717. го-
ди не. Са сво јих 600 стра ни ца, овај бу-
квар пред ста вља чу де сну књи гу ко ја 
се да нас чу ва у Ар хи ву СА НУ. 

На по ри за ор га ни зо ва ње соп стве ног 
школ ства и обра ћа ње за по моћ Ру си ји, 
усло ви ли су до ла зак ру ских учи те ља 
ко ји су до не ли Мо сков ски бу квар Те о-
фа на Про ко по ви ћа из 1724. Ова књи га 
је обе ле жи ла бу квар ску на ста ву то ком 
18. ве ка и пре штам па ва на је ви ше пу та 
у ра зним ме сти ма (Рим ни ку, Бе о гра ду, 
Це ти њу, Бе чу, Ки је ву), пред ста вља ју ћи 
основ и узор за по ја ву но вих бу ква ра.

Ме ђу бу ква ри ма ко ји су се та да по-
ја ви ли тре ба ис та ћи: Бу квар сла вен ски 
Ма ти је Ка ра ма на (Рим, 1738. и 1753) у 
ко ме је упо ре до дат при каз и ћи ри ли це 
и гла го љи це; бу квар За ха ри ја Ор фе ли-
на (Мле ци, 1767. и 1792) у ко ме је пр ви 
пут, осим цр кве не, штам па на и гра ђан-
ска азбу ка, а по ред цр кве ног и све тов-
но шти во за ве жба ње чи та ња. Да би 
по мо гао про цес уче ња пи са ња, Ор фе-
лин је та ко ђе при ре дио Про пи се (1776) 
и Ка ли гра фи ју (1778). Бу квар сла вен ски 
три а збуч ни Па вла Со ла ри ћа, штам пан 
у Мле ци ма 1812, са др жи де ло ве са цр-
кве ном азбу ком, гра ђан ском, као и 
гла го љи цом, а осим ме тод ских упут-
ста ва на кра ју при ла же и углед не та бле 
за ве жба ње у ле пом пи са њу. 

По осни ва њу штам па ри је у Бе о гра-
ду, по ја вљу ју се 1838. и пр ва два бу ква-
ра штам па на у Ср би ји: Ма ли учи тељ, 
или срп ски бу квар... Гли го ри ја За ри ћа 

и Срп ски бу квар или Но ва азбуч на књи
жи ца... Пе тра Ра до ва но ви ћа. Оба бу ква-
ра са др же и гра ђан ску азбу ку, ко ја је са 
њи ма при хва ће на и у на ста ви. Рас пи-
сом из 1839, По пе чи тељ ство про све ште-
ни ја одо бри ло је и пре по ру чи ло њи хо ву 
упо тре бу, при то ме из дав ши и на ред бу 
о за бра ни „ста рог из Не мач ке до но ши-
ва ног бу ква ра, не го да се пре да је нов у 
Ср би ји пе ча тан”. Дру гу по ло ви ну 19. ве-
ка обе ле жи ле су по ја ве: Са ве Мр ка ља и 
Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа, по бе да Ву ко вог 
пра во пи са и ћи ри лич ког пи сма (азбу-
ке од 30 сло ва, са вр ше не и је дин стве-
не, ко ја омо гу ћа ва при ме ну на че ла: 
„Пи ши као што го во риш, а чи тај ка ко 
је на пи са но”) и бу ква ра ко ји су озна-
чи ли пре крет ни цу у на ста ви по чет ног 
чи та ња и пи са ња. Пр ви та кав бу квар је 
Бу квар за основ не срп ске шко ле Ђор ђа 
На то ше ви ћа из 1870, са но вим пра во-
пи сом и пр ви пут при ме ње ном ме то-
дом нор мал не ре чи, ка да је на пу ште на 
ме то да сри ца ња, чи је се ко ри шће ње у 
на ста ви чи та ња ме ри ве ко ви ма. Сле де 
још уса вр ше ни ји бу ква ри: Сте ве Чу ту-
ри ла, ко ји су се ко ри сти ли че тр де сет го-
ди на у Ср би ји и Цр ној Го ри, Ми ха и ла 
Јо ви ћа, Уро ша Бла го је ви ћа, Ми ло ра да 
Ву јан ца, Че до ми ра Бу ше ти ћа, Ми ла-
на Ду ки ћа, Сте ва на Об ра до ви ћа, све до 
Дру гог свет ског ра та. Из ло жба при ка зу-
је и бу ква ре ко ји су би ли у упо тре би и 
по сле 1945, а по след ње му зеј ске ви три-
не су ис пу ње не екс по на ти ма са вре ме-
не бу квар ске про дук ци је, за кључ но са 
из да њи ма из 2009. го ди не.

 Бра ни сла ва ЈОР ДА НО ВИЋ

ОД СРЕД ЊЕГ ВЕ КА ДО ДА НАС

По вест о бу ква ри ма
У Пе да го шком му зе ју у то ку је про је кат „Бу ква ри и бу квар ска на ста ва 
код Ср ба”. Пред ви ђе но је ор га ни зо ва ње по крет не из ло жбе ко ја ће го сто ва ти 
по гра до ви ма Ср би је, об ја вљи ва ње „Збор ни ка ра до ва” и „Би бли о гра фи је 
срп ских бу ква ра 1597–2008”

                  ОМАЖ СРП СКОЈ ПА ТРИ ЈАР ХАЛ НОЈ                  ПО РО ДИ ЦИ

Опет о ко лев ци, али        друк чи је

НА ИЗ ВО РИ МА УСМЕ НОГ ПЕ СНИЧ КОГ СА ЗВУЧ ЈА

По е зи ја ма гич не 
чед но сти
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„Жи вот и де ло Дра ги ше 
Ва си ћа“, збор ник ра до ва 
са на уч ног ску па, приредио 
Бо ри сав Че ли ко вић, Му зеј 
руд нич кота ков ског кра ја, 
Г. Ми ла но вац, 2008, 380 стр.

К
ра јем 2008. на по кон је об ја вље-
на књи га Жи вот и де ло Дра ги ше 
Ва си ћа, збор ник ра до ва са на уч-
ног ску па одр жа ног још сеп тем-
бра 2005. го ди не, и то по во дом 120 

го ди на од ро ђе ња и 60 го ди на од смр ти овог 
пи сца и ин те лек ту ал ца, ро до љу ба и рат ни-
ка, адво ка та и по ли ти ча ра. Уче сни ци ску па, 
знал ци књи жев но сти и на ци о нал не исто ри-
је, том су при ли ком пре вред но ва ли Ва си ће во 
књи жев но де ло и ње го ву кон тро верз ну по ли-
тич ку и пу бли ци стич ку ак тив ност.  

Од 1990, об је ди ње на или по је ди нач но об ја-
вље на, де ла Дра ги ше Ва си ћа до ступ на су чи-
та о ци ма и ту ма чи ма. Ме ђу тим, и по сле то га, 
по ку ша ји да се о ње го вом де лу про го во ри на и-
ла зи ли су на пре пре ке, као што је и одр жа ва ње 
на уч ног ску па и об ја вљи ва ње збор ни ка од ла-
га но. Збор ник са др жи 25 при ло га ко ји го во ре 
о по ре клу по ро ди це Ва сић, о Ва си ће вом ин те-
лек ту ал ном из ра ста њу, ра то ва њу „пе ром и ма-
чем“, за тим о ње го вој про зи и пу бли ци сти ци, 
уре ђи вач ком и по ли тич ком ра ду, фраг мен ти-
ма за ње го ву би о гра фи ју, као и о кон фи ска ци-
ји Ва си ће ве имо ви не (ауто ри: Д. Ма ру шић, Ж. 
Че ко вић, Т. Ва сић-Ја ни ћи је вић, Р. Ма џа ре вић, Б. 
Че ли ко вић, Р. Бо јо вић, М. Бје ла јац, Д. Су бо тић, 
Н. Жу тић, М. Ти мо ти је вић, К. Ни ко лић, Б. Ди-
ми три је вић, Г. Да ви до вић, М. Пан тић, М. Лом-
пар, А. Јер ков, М. Аћи мо вић Ив ков, М. Не дић, С. 
Сте па но вић, Д. Мла де но вић, А. Јо ва но вић, Р. По-
по вић, М. Ву ко са вље вић, Ј. Зе че вић, В. Ди ми три-

је вић). Збор ник је илу стро ван фо то гра фи ја ма 
из Ва си ће вог жи во та, као и фо то до ку мен ти ма 
са одр жа ног ску па.  

Већ у пр вим Ва си ће вим ра до ви ма, књи жев на 
кри ти ка је за па зи ла ка ко је те ма ра та те мељ на 
пи шче ва ин спи ра ци ја, те је ње го ва про за ква-
ли фи ко ва на као ан ти рат на. Има ју ћи у ви ду 
Ва си ће во рат но ис ку ство, ње го ви са вре ме ни ци 
и пи сци пред го во ра пр вих Ва си ће вих збир ки 
при по ве да ка, М. Бог да но вић и 
С. Јо ва но вић, ис та кли су да га 
је „жи вот на чи нио при по ве-
да чем“, и да „ње го ва суд би на 
ства ра ње го ву лич ност“.

Не ма сум ње да је пи шче во 
ис ку ство, уче шће у сва три ра та 
из ме ђу 1912. и 1918. и ства ра лач-
ки по рив де мон стри ран уочи 
тих ра то ва, те мат ски усме ри-
ло Ва си ћа ко ји се, по сле ра то-
ва и вој не ве жбе на ал бан ској 
гра ни ци, сту ди јом Два ме се ца 
у ју го сло вен ском Си би ру вра тио 
као го тов пи сац, по ка зу ју ћи за-
ви дљи во при по ве дач ко уме ће. 
Бог да но вић је чак по сум њао да 
ће Ва сић уоп ште ства ра ти ако 
ви ше не бу де ра то ва. Ме ђу тим, 
по зни јим при ча ма, не та ко 
број ним, а те мат ски и стил-
ски уда ље ним од ра та и ре а-
ли стич ко-екс пре си о ни стич ког 
про се деа, сам Ва сић от кла ња 
кри ти ча ре ву скеп су. 

Уче сни ци ску па су по твр ди ли да је Дра ги ша 
Ва сић био ком плек сна ства ра лач ка и по ли-
тич ка лич ност. Био је ро ман си јер, при по ве-
дач, пу то пи сац, есе ји ста и кри ти чар, но ви нар 
и уред ник ли сто ва, члан Упра ве СКЗ-а, је дан од 
осни ва ча Срп ског кул тур ног клу ба и до пи сни 
члан Срп ске кра љев ске ака де ми је. Спа да у ред 
пр вих срп ских ме ђу рат них пи са ца и ин те лек-
ту а ла ца. Ње га су кри ти ча ри, као и М. Цр њан-
ског, Р. Пе тро ви ћа и М. На ста си је ви ћа, свр ста ли 
ме ђу пр ве на ше мо дер ни сте, чи ја де ла чи не за-

о крет пре ма ур ба ној сре ди ни и пси хо ло ги ји и 
мен та ли те ту град ског чо ве ка.

Ра то ви су Ва си ћу и чи та вој ње го вој ге не ра ци-
ји на мет ну ли су штин ско мо рал но и ег зи стен-
ци јал но пи та ње: „Има ли жр тва би ло ка квог 
сми сла!?“ Од го вор на то пи та ње Ва сић је дао 
ди рект но у пу бли ци стич ким ра до ви ма и ин-
ди рект но у по на ша њу и ис ка зу ју на ка ро ма на, 
при по ве да ка и при ча. Људ ски хра бар и та лен-

то ван ства ра лац, Ва сић је бра-
нио Ср би ју и „са бљом и пе ром“. 
Про шав ши че ти ри ра та, он је до 
кра ја ис цр пео сми сао бор бе, бо-
ла, оча ја ња, ве ре и сум ње. По 
свр шет ку вој ни, у но во на ста-
лој зби љи, Ва сић, ро до љуб, бо-
рац за исти ну, пра ва и по зи ци ју 
Ср ба – по стао је истин ски тра-
ги чар. Из не ве ре на оче ки ва ња, 
не за до вољ ство но вим ста њем 
и круп на мо рал на пи та ња на-
те ра ли су га да окре не „ћу рак 
на о па ко“.

Де ло вао је на по ре до са Сло бо-
да ном Јо ва но ви ћем, и у ње го вој 
сен ци, ра то вао са Дра жом Ми-
ха и ло ви ћем и био дру га лич-
ност Рав но гор ског по кре та, па 
се сте као ути сак да је де ло вао 
из дру гог пла на. А ни је та ко! 
Рат на и мир но доп ска ис ку ства, 
„бор ци и бе гун ци“ ста вља ли су 
Ва си ћа пред низ ди ле ма и од во-
ди ли на стран пу ти це, а по рат-

ни ко му ни сти и њи хо ви књи жев ни са те ли ти у 
ви ше де це ниј ско из гнан ство из књи жев но сти. И 
у, до да нас, не са свим раз ја шње ну смрт. 

Ис пра вља ју ћи исто риј ску не прав ду, Гор њо ми-
ла нов ча ни су се до стој но оду жи ли свом ве ли-
ком су гра ђа ни ну. Збор ни ком, ко ји је зна лач ки 
при ре дио Б. Че ли ко вић, струч на и чи та лач ка 
јав ност до би ла је осно ву за да ље про у ча ва ње 
књи жев не умет но сти и по ли тич ког де ло ва ња 
Дра ги ше Ва си ћа.

 Др До бри во је МЛА ДЕ НО ВИЋ

Пе ти Сре тењ ски са бор 
у Љу бља ни

Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Љу бља ни одр-
жао је у не де љу, 14. фе бру а ра 2010, тра ди ци о-
нал ну ма ни фе ста ци ју – Сре тењ ски са бор, пе ти 
по ре ду. Уз дру же ње и са бор ске раз го во ре за ду-
жби на ра, из ве ден је бо гат кул тур ни про грам. 
Све ча ни бе сед ник на Са бо ру био је ака де мик 
Ви дој ко Јо вић, пред сед ник Управ ног од бо ра Ву-
ко ве за ду жби не.

У по здрав ној ре чи, ко ју је на сло вио Сре та ње 
на Сре те ње, у Љу бља ни, Ви дој ко Јо вић је го во-
рио о до са да шњем ра ду Ву ко ве за ду жби не и ње-
ним бу ду ћим ак тив но сти ма, о че му је во ђе на 
са др жај на рас пра ва на го ди шњој Скуп шти ни 
Ву ко ве за ду жби не, ко ја је одр жа на 7. но вем бра 
2009. го ди не. Ука зао је на по тре бу стал ног уна-
пре ђи ва ња де ло ва ња огра на ка Ву ко ве за ду жби-
не, а на ро чи то у по гле ду оства ри ва ња њи хо ве 
бо ље ме ђу соб не ко му ни ка ци је, по ве зи ва ња и 
са рад ње на по сло ви ма и за да ци ма од за јед нич-
ког ин те ре са.

По хва лио је и ис та као ак тив но сти огра на ка у 
Гра ди шки, Жа бља ку, Чач ку, Ни шу, Ба ва ни шту, а 
по себ но Огран ка у Љу бља ни и ње го вог пред сед-
ни ка Жи во ра да Ан дре ји ћа, ко ји је за слу жан и 
за ин тер нет пре зен та ци ју тог огран ка на сло ве-
нач ком и срп ском је зи ку (ћи ри лич но!), ко ја је 
по ве за на са сај том Ву ко ве за ду жби не у Бе о гра-
ду. На кра ју је го во рио о овим те шким вре ме-
ни ма за срп ски на род у зе мљи и ди ја спо ри и о 
не пре су шној по тре би је дин ства, то ле ран ци је и 
сло ге ме ђу Ср би ма. У вре ме ка да нас дру ги де-
ле и на ме ћу стра не кул тур не и дру ге обра сце, 
нео п ход но је да се Ср би на свим про сто ри ма где 
жи ве ује ди њу ју и не гу ју свој је зик, сво је пи смо 
и оби ча је. Ма ли на ро ди не сме ју би ти раз је ди-
ње ни, јер им та да пре ти опа сност од не стан ка 
пред на ле ти ма ве ћих на ро да.

На ску пу је до де ље на и Ве ли ка Сре тењ ска по
ве ља Дру штву Срп ска за јед ни ца у Љу бља ни, ко ју 
је при мио др Ра до мир Ни ко лић, пр ви пред сед-
ник Дру штва.  В. Ј.

У зна ку тво ра ца кул ту ре 
и др жа ве

На осно ву пред ло га Ву ко ве за ду жби не да се 
2010. обе ле жи као „Го ди на кул ту ре срп ског је-
зи ка и књи ге“, Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Ни-
шу се, пр вим сво јим ово го ди шњим про јек том, 
при кљу чио та квој за ми сли. По во дом да на Ву-
ко вог ро ђе ња, сред њо школ ци ма је у 2009. го ди-
ни упу ће на кон курс на те ма: Мо је пи смо, на ша 
књи га – Све ти Са ва, До си теј и Вук. Уче ни ци-
ма ни шких шко ла при дру жи ли су се и уче ни ци 
Гим на зи је из Ди ми тров гра да. Мла ди су, осим 
зна ња гра ди ва, из ра зи ли и ве о ма зре ла раз ми-

шља ња и ра зно ли ко сти у тех ни ци ра да. Њи хов 
труд је, при го дом Да на Све то га Са ве 2010. го ди-
не, на гра ђен вред ним књи га ма – Да ни ца 2010, 
из да ње и по клон Ву ко ве за ду жби не из Бе о гра-
да, као и књи га ма чи ји су да ро дав ци из Ни ша. 
И овом при ли ком, град Ниш је пру жио пу ну тех-
нич ку по др шку, а би ли су при сут ни и пред став-
ни ци град ских вла сти, ло кал не са мо у пра ве, као 
и ни шких ин сти ту ци ја. Ме диј ски спон зор би ла 
је ре ги о нал на ТВ ста ни ца Бе ла ми. 

Осим ово го ди шње ја ну ар ске све ча но сти, ни-
шки Огра нак Ву ко ве за ду жби не је у фе бру а ру, 
де се ти пут, при ре дио про грам у част Сте фа на 
Не ма ње – Све тог Си ме о на Ми ро то чи вог, нај-
знат ни је лич но сти у ства ра њу са мо стал не срп-
ске сред њо ве ков не др жа ве. Би ла је то ма ла, али 
све ча на ака де ми ја и, као до са да, про пра ће на 
бе се дом. Осо би то нас ра ду је и при су ство мла ђе 
пу бли ке. Тех нич ку са рад њу и про стор за одр жа-
ва ње ове све ча не ве че ри пру жи ла је На род на 
би бли о те ка „Сте ван Сре мац“ у Ни шу, као и већ 
не ко ли ко го ди на уна зад. 

На по слет ку тре ба на по ме ну ти да Огра нак у 
Ни шу при пре ма три би ну о на шем пи сму и књи-
зи, на ко јој ће уче ство ва ти број ни знал ци, као и 
пред став ни ци Ву ко ве за ду жби не из Бе о гра да.

 Мр Ми лун ка МИ ТИЋ

Мла ди чу ва ри је зи ка 
и пи сма у Чач ку

Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Чач ку обе ле жио 
је де сет го ди на успе шног по сто ја ња и ра да. Тра-
ди ци о нал на при ред ба, по све ће на мла дим ства-
ра о ци ма, под на зи вом Мла ди чу ва ри на род не 
кул ту ре, одр жа на је у уто рак, 8. де цем бра 2009. 
го ди не, у ве ли кој са ли До ма кул ту ре, у окви ру 
про гра ма про сла ве Да на гра да.  

Сва ког но вем бра, по во дом Ву ко вог ро ђен да на, 
Огра нак Ву ко ве за ду жби не рас пи су је ли те рар ни 
и ли ков ни кон курс за уче ни ке основ них и сред-
њих шко ла, на ко ји се, осим ча чан ских ђа ка, ја-
вља ју и шко ле из гра до ва ши ром Ср би је у ко ји ма 
су ак тив ни огран ци За ду жби не. По кро ви тељ ма-
ни фе ста ци је је Скуп шти на гра да Чач ка. 

Уче ни ци основ них шко ла у нај мла ђем уз ра-
сту (од пр вог до че твр тог раз ре да) пи са ли су о 
те ми „При ча о ста рим ре чи ма“; у сред њем уз-
ра сту (од пе тог до осмог) „Ћи ри ли ца мо је пи-
смо“, а сред њо школ ци су за те му има ли ци тат 
Сте фа на Не ма ње „Пи са ње је раз го вор са ви је-
ко ви ма“. На чин на ко ји уче ни ци раз ми шља ју и 
пи шу да је на ду да ће срп ски је зик и ћи ри ли цу 
има ти ко да чу ва и са чу ва, а ова кви кон кур си су 
ту да под сти чу и мо ти ви шу мла де да се њи хо ви 
ли те рар ни по тен ци ја ли не све ду, у овом ди на-
мич ном вре ме ну, на оба ве зне пи сме не за дат ке 
и СМС по ру ке, ути сак је чла но ва жи ри ја. 

Пр ви пут се де си ло да на је дан кон курс ра до ве 
по ша љу сви уче ни ци јед не шко ле, а то су учи ни-

ли ма ли ша ни из Ко шту ни ћа, ко ји су по себ но по-
хва ље ни за кре а тив ност, јер су сво је ли те рар не 
ра до ве и ли ков но осми сли ли. Пред сед ник Ли-
ков ног кон кур са, исто ри чар умет но сти Дел фи-
на Ра јић, са пред сед ни ком Огран ка Гро зда ном 
Ко ма ди нић оце њи ва ла је ли ков не ра до ве и уру-
чи ла на гра де.

Умет нич ки део про гра ма, ко ји у ду ху на род-
ног ства ра ла штва кре и ра ју про фе со ри и на став-
ни ци ча чан ских шко ла, пред ста ви ла је Ми ли ца 
Ба ко вић. Ове го ди не сцен ске ко ла же, при ка зе 
и ре ци та ле при пре ми ли су уче ни ци основ них 
шко ла „Све ти ђа кон Ава кум“ из Тр на ве, „Све ти 
Са ва“, „Вук Ка ра џић“ и сред ње Пре храм бе но-уго-
сти тељ ске, а ре ци то ва ли су Ни ко ла Је ро ти је вић 
из шко ле „Та на ско Ра јић“ и Ма ри на Ла зо вић из 
шко ле „Сте па Сте па но вић“.

Пред сед ник Огран ка Гро зда на Ко ма ди нић 
уру чи ла је за хвал ни це да ро дав ци ма књи га за 
на гра ђе не уче ни ке у свим шко ла ма, уста но ва-
ма и по је дин ци ма ко ји су по мо гли ре а ли зо ва-
ње ове при ред бе. 

 Зо ри ца ЛЕ ШО ВИЋСТА НО ЈЕ ВИЋ

Бу ји ца про гра ма 
у Бе лој Во ди

Го ди не 2008. и 2009. би ле су за Огра нак Ву ко-
ве за ду жби не у Бе лој Во ди ме ђу нај у спе шни ји-
ма до са да. То ком 2008. Огра нак је ин ста ли рао 
ин тер нет пре зен та ци ју Бе ле Во де (www.be la vo-
da.com). Са Исто риј ским ар хи вом из Кру шев ца 
об ја вљен је збор ник Уло га ли ков них умет но
сти у ху ма ни за ци ји ур ба них про сто ра, а са 
КУД-ом „Рат ко Јо ва но вић“ из дат је го ди шњак 
за књи жев ност, на у ку, умет ност и кул ту ру Мо
рав ски ца ро став ник. Та ко ђе, Огра нак је био и 
су ор га ни за тор Књи жев не ко ло ни је Мо рав ски 
ца ро став ник на ко јој су уче ство ва ли: Љу би ша 
Ђи дић, Па вле Бу ба ња, Ра до шин За јић, пе ва чи 
и му зи ча ри. 

У 2009. штам па на је збир ка пе са ма Ноћ пу
ног мје се ца Бо жи да ра Но вок ме та. Са Ме сном 
за јед ни цом Огра нак је уче ство вао у за вр шет ку 
ве ли ког ам фи те а тра у цен тру Бе ле Во де и уре-
ђе њу ма лог ам фи те а тра у ам би јен ту ми не рал не 
во де ки се ља ја. Та ко ђе, са Ме сном за јед ни цом и 
КУД-ом „Рат ко Јо ва но вић“ Огра нак је био осни-
вач и Му зе ја кле сар ства и ва јар ства Мо рав ске 
шко ле у На род ном до му за чи је је уре ђе ње уло-
же но око 350.000 ди на ра, пре те жно у до бро вољ-
ном ра ду и ма те ри ја лу.  

Ис так ни мо да је Огра нак са КУД-ом „Рат ко 
Јо ва но вић“ про шле го ди не та ко ђе ор га ни зо вао 
Књи жев ну ко ло ни ју Мо рав ски ца ро став ник, на 
ко јој су уче ство ва ли: Ра до мир Ан дрић, Сло бо-
дан Па ви ће вић, Ми ћо Цви је тић, Зо ран Пе шић 
Сиг ма, пе ва чи и му зи ча ри; као и Сим по зи јум 
ва ја ра и сли ка ра Ра де Бо ро вић, на ко ме су уче-
ство ва ли: Дра ги ша Об ра до вић, ва јар из Вр њач-
ке Ба ње, и Ми лан Ђо кић, сли кар из Кра ље ва, 
сли ка ри из Тр сте ни ка и Кру шев ца. Огра нак је 
об ја вио и го ди шњак Мо рав ски ца ро став ник и 
мо но гра фи ју Му зеј кле сар ства и ва јар ства Мо
рав ске шко ле. На ини ци ја ти ву Огран ка оства рен 
је Спе ци јал ни ре зер ват при ро де Осре дак. 

 Др Ве ли бор ЛА ЗА РЕ ВИЋ

ИЗ  ДЕЛАТНОСТИ ОГРАНАКА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Ба ва ни шту 
КУД „Жар ко Зре ња нин“

26222 Ба ва ни ште, Ул. Ж. Зре ња ни на бр. 3, 
тел. 013/751-080, 064/5233-684

E-mail: dvoj ka@ pa net.rs; www.ci ri li ca.org.rs

Об ја вљу ју за уче ни ке основ них 
и сред њих шко ла и сту ден те 

КОНКУРС

Да ни ћи ри ли це 
Ба ва ни ште 2010.

Те ма је

ЧАСТ

Кон кур сом су об у хва ће ни:
1. Ли те рар ни рад (до јед не ку ца не стра не)
2. Илу стра ци ја
3.  Ка ли граф ски текст 

(де сет до три де сет ре чи) 
4. Вез (ве ли чи не џеп не ма ра ми це)
5. Ре љеф ни об лик (до 2 дм3), као и 
6. Ини ци јал кр сто но сног сло ва Ћ. 

На по ме не:
–  Ка ли граф ски рад, вез и ре љеф мо гу се 

укра си ти ини ци ја ли ма и илу стра ци ја ма 
у ве зи са пој мом Част

–  Ини ци јал се мо же из ра ди ти у свим 
тех ни ка ма

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

– Ра до ви се не вра ћа ју 

Мо ле се учи те љи, ве ро у чи те љи, на став ни-
ци и про фе со ри да по мог ну уче ни ци ма, као 
и да нај бо ље ра до ве (са име ни ма ауто ра на 
по ле ђи ни) до ста ве на адре су Огран ка у Ба-
ва ни шту до 30. 4. 2010.  

Струч ни жи ри про гла си ће три нај бо ља ра-
да за сва ки уз раст, за чи је ће ауто ре ор га ни-
за тор обез бе ди ти на гра де.

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

Све ча но уру че ње на гра да оба ви ће се у Ба-
ва ни шту 22. ма ја 2010. го ди не.

У ЧАСТ ДРА ГИ ШЕ ВА СИ ЋА (1885–1945)

Пре вред но ва ње де ла
                  ОМАЖ СРП СКОЈ ПА ТРИ ЈАР ХАЛ НОЈ                  ПО РО ДИ ЦИ

Опет о ко лев ци, али        друк чи је
ју из го ва ра, сво јој већ од ра слој де ци 
по ру ку у при чи Ама нет: „Сла жи те се 
ко љеб и со! Сла жи те се, сла жи те, ко 
љеб и со“!

О аутор ки ној при вр же но сти се лу, 
ко је је од у век ра ђа ло здра ву срп ску 
ин те ли ген ци ју, го во ри и је дан од ре-
цен зе на та књи ге, ака де мик Дра гу тин 
А. Ђу кић: „Ње не крат ке при че оби лу ју 
бо гат ством те ма и из вор но шћу је зи ка, 
по ку ша ва ју ћи, а у до број ме ри и успе-
ва ју ћи, да се о ски жи вот по но во до ве-
де у жи жу књи жев ног ин те ре со ва ња. 
Ве о ма успе шно ком би ну је ге не рал ни 
ре а ли стич ни при ступ са лич ним ро-
ман ти змом“. Аутор ка се озбиљ но ба ви 
и го ру ћим со ци јал ним про бле ми ма 
са вре ме ног, опу сте лог се ла, са број-
ним нео же ње ним мом ци ма и за ман-
да ље ним ку ћа ма. O то ме ко је да нас 
чу вар на пу ште них ог њи шта го во ри 
при ча Зов за ви ча ја. 

Ве чи та те ма и ин спи ра ци ја, мо то 
чи та вог кор пу са ли те ра ту ре, Con di-
tio si ne qva non, „пар на сов ски из вор“ 
на ко ме се га си сва ка жеђ и рас плам-
са ва жар жи во та – љу бав, не из бе жна 
је злат на жи ца, ко јом Гро зда на пле те 
сво је при че: Пр ва љу бав, Ма ги ја тру
бе, На зим ском рас пу сту, Уби је но ср
це, Не ви на ду ша. И она, као и мно ги 
пре ње, ми сли да се без љу ба ви не жи-
ви и сто га у при чи Пр ва љу бав ка рак-
те ри стич но бе ле жи: Ко ли ко се дво је 
већ ма во ле, уто ли ко ма ње уме ју да 
збо ре о сво јој љу ба ви.

Мо жда ће, у ду ху Гро зда ни них мо-
ти ва, не го ва ње за ви чај них по ри ва, 
за мно ге од нас, ка ко је за пи сао ре-
цен зент књи ге ака де мик Пе тар Вла-
хо вић, би ти „по ла зи ште у тра га њу за 
сми слом жи во та“. Та мо, у тој ко лев ци, 
из ко је су по ле те ле у вре ме све на ше 
на де, мо жда ће мо и са ми про на ћи од-
го во ре!

 Зо ри ца ЛЕ ШО ВИЋСТА НО ЈЕ ВИЋ

Дра ги ша Ва си ћ
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ОТВОРеНА 
ВРАТА 

ВУкОВе 
зАДУЖбИНе

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

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

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

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

При ло жни ци Ву ко ве за ду жби не по ста ју по је дин ци и ор-
га ни за ци је уко ли ко 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 у 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 25 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
Те ле фо ни: 2682-803; 2683-890; Факс: 2685-752
Те ку ћи ра чун: 205-8530-09

E-mail: sla dja na.mla djen @vu ko va-za du zbi na.rs
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

ПОЗИВ ЗА ПРЕТПЛАТУ

Име __________________________________________________________________

Презиме  _____________________________________________________________

Матични број (физичка лица)  _______________________________________

Фирма  _______________________________________________________________

ПИБ бр.  ______________________________________________________________

Адреса _______________________________________________________________

Поштански број ______________________________________________________

Телефон ______________________________________________________________

Факс  _________________________________________________________________
 
е-mail _______________________________________________________________

Годишња претплата (3 броја, са ПТТ трошковима): 300 дин.

Претплата се може извршити:

Доставом поруџбенице путем поште:
Вукова задужбина, 

Краља Милана 2, 11000 Београд; 

На телефоне: 011-2683-890, 011-2682-803

Факсом:  011-2685-752 

E-mail:
snezana.bojic@vukova-zaduzbina.rs;

sladjana.mladjen@vukova-zaduzbina.rs;
slavko.vejinovic@vukova-zaduzbina.rs

У ВУкОВОЈ зАДУЖбИНИ МОЖеТе НАбАВИТИ СЛеДеЋА ИзДАЊА:
  1. Календар Даница за 1994. годину ......................................................... 1.000 динара
 2.  Календар Даница за 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007. 

и 2008. годину ................................................................................................. 800 динара 
 3. Календар Даница за 2009. годину ...........................................................  900 динара
 4. Календар Даница за 2010. годину ........................................................  1.000 динара 
 5. Даница за младе II (2010) ...........................................................................  300 динара
 6. Фототипско издање Данице из 1826. године .................................... 1.000 динара
 7. Фототипско издање Данице из 1827. године ..................................... 1.000 динара
 8. Фототипско издање Данице из 1828. године ..................................... 1.000 динара
  9. Фототипско издање Данице из 1829. године .................................... 1.000 динара
10. Фототипско издање Данице из 1834. године ....................................  1.000 динара
 11.  Вуковој задужбини – академик Дејан Медаковић, зборник беседа, текстова о 

савременицима, спомени и записи Дејана Медаковића, као и прилози о 
њему објављени у листу Задужбина, Даници и другим публикацијама Вукове 
задужбине. Издавач Вукова задужбина (посебна издања), суиздавач Прометеј,      
Н. Сад ..................................................................................................................... 1.000 динара

12. Актуелност Вукових порука – Округли сто В. задужбине (10) .......... 400 динара
13.  Срем кроз векове, Зборник радова са Научног скупа „Слојеви култура Фрушке 

горе и Срема“, Издавачи: Вукова задужбина, Огранак Вукове задужбине у 
Беочину и Институт за књижевност и уметност ........................... 1.500 динара 

14.  Историја рударства у Срба – Старо српско рударство, аутори: Сима 
Ћирковић, Десанка Ковачевић-Којић, Ружа Ћук .......................... 1.000 динара

15.  Студије о Србима – Славистика – Србистика (Изабрани радови), Владимир П. 
Гутков, издавачи: Завод за уџбенике и наставна средства, Вукова задужбина

      и Матица српска ............................................................................................ 800 динара
16.  Студије о Србима – Српскохрватска јуначка песма (Максимилијан Браун), 

издавачи: Завод за уџбенике и наставна средства, Вукова задужбина и 
Матица српска ................................................................................................  800 динара

17.  Студије о Србима – Историја српске књижевности (Павел Јозеф Шафарик), 
издавачи: Завод за уџбенике и наставна средства, Вукова задужбина и 
Матица српска  ...............................................................................................  800 динара 

18.  Студије о Србима – Говори Срба и Хрвата у Мађарској (Предраг Степановић), 
издавачи: Вукова задужбина, Матица српска и Дечје новине .....  800 динара

19.  Сабрана дела Вука Стефановића Караџића – Преписка (III, VI, VII, VIII, IX, X 
и XI књига) ......................................................................................................... 1.200 динара

Да ни ца за 2011. го ди ну
По зив пре ну ме ран ти ма 
и по кро ви те љи ма

В
у ко ва за ду жби на при-
пре ма осам на е сто го-
ди ште Да ни це, срп ског 
на род ног илу стро ва ног 
ка лен да ра за 2011. го ди-

ну са обим ним до дат ком, школ ским 
за бав ни ком у бо ји: Да ни ца за мла
де. Да ни ца ће те мат ски би ти по све-
ће на срп ском је зи ку и књи зи и до ћи 
ће у ру ке прет плат ни ка по чет ком 
де цем бра 2010, у го ди ни ко ја је у Ср-
би ји про гла ше на го ди ном срп ског 
је зи ка и срп ске књи ге (април 2010 
– април 2011).

У њој ће би ти пред ста вље не зна чај-
не ак тив но сти за ко је је Ву ко ва за ду-
жби на од ре ђе на као ко ор ди на тор: 
осни ва ње цен тра за књи гу у До му 
Ву ко ве за ду жби не, не го ва ње кул ту ре 
је зи ка у ма ти ци и ра се ја њу, пре све-
га у на ста ви, из да вач кој де лат но сти, 
елек трон ским ме ди ји ма, да нас ве-
о ма за по ста вље ном лек тор ском ра-
ду, по себ но оно што ће се учи ни ти за 
еду ка ци ју мла дих. У Да ни ци ће би ти 
пред ста вље ни ре зул та ти на уч ног ску-
па са те мом Твор ци је зи ка ко ји Ву ко ва 
за ду жби на при пре ма са Ин сти ту том 

за књи жев ност и умет ност у да не Ву-
ко вог са бо ра. Сле де ћи Ву ков при мер 
ка да је у свом беч ком за бав ни ку Да
ни ци (1826) об ја вио осно ве гра ма ти ке 
срп ског је зи ка, сма тра ју ћи то по слом 

пр во га ре да у го ди на ма об на вља ња 
срп ске др жа ве, Ву ко ва за ду жби на ће, 
у са рад њи са Кре а тив ним цен тром, 
штам па ти у Да ни ци, и као по себ но из-
да ње, Гра ма ти ку срп ског је зи ка на ме-
ње ну ши ро кој упо тре би, ро ди те љи ма 
и ђа ци ма у ма ти ци и ра се ја њу, сви ма 
ко ји же ле да на у че срп ски је зик. 

И до да так Да ни ца за мла де, ко ји ће 
се по ја ви ти и као по себ но из да ње, би-
ће на ме њен кул ту ри срп ског је зи ка и 
књи зи. По ред то га што ће Да ни ца за 
мла де, као и до са да, пру жи ти увид у 
оно нај зна чај ни је и нај вред ни је што 
се у про те клој го ди ни до го ди ло мла-
ди ма и за мла де, што је њи ма би ло 
на ме ње но или су они са ми оства-
ри ли, Зма је во ко ло ово га пу та би ће 
про ши ре но ан то ло ги јом пе са ма на-
ме ње них де ци и мла ди ма ко је су на-
ста ле у 21. ве ку.

Прет пла та за Да ни цу Ву ко ве за ду-
жби не за 2011. из но си 900 ди на ра, а са 
по штан ским тро шко ви ма 945 ди на-
ра; за прет плат ни ке из ино стран ства 
10 евра, од но сно 15 евра са по штан ским 
тро шко ви ма за европ ски кон ти нент, а 
за оста ле кон ти нен те 20 евра. Прет пла-
та се при ма до 30. ок то бра 2010. Жи ро 
ра чун Ву ко ве за ду жби не је 205-8530-
09. Мо ли мо вас да при ли ком упла те 
при ја ви те пу но име и пре зи ме, адре-
су и за ни ма ње ра ди тач не еви ден ци је 
и штам па ња у Да ни ци. М. М. 

Ву ко ва за ду жби на до де ли ће го ди шње на гра де 
за на у ку и за умет ност за 2010. го ди ну. 

Пра вил ник За ду жби не о на гра да ма пред ви ђа: 
–  На гра ђу ју се де ла на ста ла у пе ри о ду од 1. ок

то бра 2009. до 1. ок то бра 2010. 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, 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 за на у ку до де љу је се за ори ги на лан 
ис тра жи вач ки на уч ни рад. 

– На гра ђу је се са мо пр во из да ње. 
–  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 и  при ре ђи вач-
ке по сло ве.

– На гра да се до де љу је истом ауто ру са мо је дан пут.  
– На гра да Ву ко ве за ду жби не са сто ји се из 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 ку о на гра да ма до но се од бо ри за на у ку 
и за умет ност Ву ко ве за ду жби не, ко је је име но-
вао Управ ни од бор. 

По зи ва мо све за ин те ре со ва не ор га ни за ци је и 
по је дин це да до ста ве сво је пред ло ге за на гра де 
Ву ко ве за ду жби не за 2010. 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 2010. го
ди не, на адре су: Ву ко ва за ду жби на, 11000 Бе о град, 
Кра ља Ми ла на 2.

По зив за на гра де Ву ко ве за ду жби не за 2010. го ди ну

М
и лан Вла ји нац (1877–1964) шко ло вао се 
у Бе о гра ду где се по сле сту ди ја на Тех-
нич кој ве ли кој шко ли од лу чу је за сту ди-
је по љо при вре де. Сма трао је да би као 
по љо при вред ни ин же њер нај ви ше мо-

гао да до при не се сво јој зе мљи чи ја је при вре да у то вре ме 
би ла пре те жно аграр ног ка рак те ра. Вла ји нац је та ко док-
то ри рао кра јем 1902. на уни вер зи те ту 
у Ха леу, с те мом Аграр ноправ ни од но
си у сред њо ве ков ној Ср би ји. По пут Ву-
ка Ка ра џи ћа, Вла ји нац је при ку пљао 
гра ђу о се лу и се о ским оби ча ји ма, на-
ро чи то о оним ве за ним за пољ ске и 
по љо при вред не ра до ве. Оту да и са ку-
пља ње по сло ви ца. Вла ји нац је сма-
трао да оне, у ства ри, пред ста вља ју 
пра ви ла за жи вот и рад и да су се ме 
на род не књи жев но сти. 

Пу то вао је по евро пи и Ср би ји ис тра-
жу ју ћи и про у ча ва ју ћи по љо при вред не 
те ме, као и уса вр ша ва ју ћи сво ја зна ња 
и ис ку ства са раз ли чи тих под не бља.

Као управ ник Топ чи дер ске еко но ми-
је, Вла ји нац је за три го ди не ус пео да 
по диг не при хо де и да осну је фонд за 
уна пре ђе ње еко но ми је. Пр ви је за по-
чео по шу мља ва ње Ко шут ња ка, иако су 
му рат не при ли ке 1912/1913. то оте жа ле. 
И сам је уче ство вао у Бал кан ским ра-
то ви ма. За вре ме Пр вог свет ског ра та 
до био је за ду же ње да спа си Др жав ни 
сто чар ски за вод, али про ди ра ње не при-

ја тељ ске вој ске при мо ра ло га је да сто ку ева ку и ше. По-
чет ком 1916, за јед но са оста лим из бе гли ца ма, Вла ји нац 
до ла зи на Крф.

По по врат ку у Ср би ју по сле ра та био је на ра зним по-
ло жа ји ма у де ло кру гу ми ни стар ства по љо при вре де и во-
да, све до 1920. го ди не ка да по ста је ван ред ни про фе сор на 
но во о сно ва ном По љо при вред но-шу мар ском фа кул те ту у 

Бе о гра ду, на ко ме по том по ста је и ре-
дов ни про фе сор, а убр зо и де кан. 

За вре ме Дру гог свет ског ра та про вео 
је не ко ли ко ме се ци у ло го ру на Ба њи-
ци, а по сле ра та уче ство вао је и у ра ду 
ко ми си је за про це ну вред но сти уни-
ште них збир ки На род не би бли о те ке.

Као вр хун ски струч њак, а за гле дан 
у се ло, Вла ји нац је на сто јао да ство ри 
мост из ме ђу тра ди ци о нал ног и са вре-
ме ног тре нут ка. Све стан, још он да, да 
се ло од у ми ре и да мно ги ле пи оби ча ји, 
по пут мо ба и по зај ми ца и дру гих об ли-
ка удру же ног ра да не ста ју пред не ким 
но вим при ли ка ма, са чу вао је у сво јим 
де ли ма из обла сти по љо при вред них 
на у ка низ ра зно вр сних све до чан ста ва 
(Пољ ска при вре да у на род ним по сло ви
ца ма из 1925, по нов но об ја вље на 2007. 
у из да њу РТС-а; Мо ба и по зај ми ца као 
на род ни оби ча ји удру же но га ра да; Реч
ник на ших срп ских ме ра у то ку ве ко ва 
у че ти ри све ске). 

Вре ме је ипак учи ни ло да име овог 
чо ве ка ни је по зна то ши рој јав но сти. 

 Пе тар СТА НОЈ ЛО ВИЋМилан Влајинац
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Ми лан Вла ји нац


