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В
ук Ка ра џић је био је дан 
од пр вих ко ји је до шао 
на ми сао да европ ским 
др жа ва ма пред ста ви 
кул ту ру и не ма те ри јал-

ну ба шти ну срп ског на ро да и та ко 
на док на ди оно што је из гу бље но 
или про пу ште но да се учи ни у по-
ли ти ци и ди пло ма ти ји. „Ви ди те, ка-
ко се по свој Евро пи го во ри о грч ком 
но вом цар ству и по Лон до ну се и 
Па ри зу већ и нов ци ку пе за по моћ 
Гр ци ма, а о Ср би ма ниг ђе ни спо-
ме на као и да њи и не ма на сви је ту. 
Гр ци ће при је до би ти сво ју сло бо ду 
не го Ср би, што Гр ци има ју при ја те-
ља и сво ји љу ди по свој Евро пи, ко ји 
се за њи као што и тре ба ста ра ју и 
пре ко но ви на и раз лич ни књи га и 
жур на ла раз гла шу ју по све му сви-
је ту оно што њи ма по мо ћи мо же; а 
Ср би не ма ју ниг ђе дру го га при ја те-
ља осим ту ђе по ли ти ке.“ 

У вре ме ни ма ка да је про пао по ку-
шај осло ба ђа ња и оса мо ста ље ња Ср-
би је, Вук Ка ра џић је на се бе пре у зео 
го то во не мо гу ћу ми си ју – да Евро пу 
упо зна са срп ском кул ту ром и та ко, 
на по сре дан на чин, при бли жи Ср-
би ју Евро пи. На том пу ту ни је имао 
по др шку оних ко ји су би ли над ле-
жни да то чи не, чак на про тив: „Не го 
му ка је у том што не па мет ни и не-
про сви је ште ни љу ди не да ју ни шта 
до бра учи ни ти, јер сва ки ту ђи рад и 
успјех сма тра ју сво јом ште том и сви-
ма сво јим си ла ма оме та ју а ни са ми 
не зна ју пра во за што то чи не“.

Све јед но да ли је имао раз у ме ва ње 
и пот по ру за свој циљ, Вук је пу то вао 
по Евро пи и ства рао чвр сте ве зе са 
нај у че ни јим љу ди ма сло вен ског и не-
сло вен ског кор пу са. Ње га је при мао 
Ге те, а са дру гим не мач ким ауто ри-
ма одр жа вао је бли ске и ве о ма при-
сне од но се. Срп ске на род не пе сме су 
пре во ђе не на не мач ки и дру ге ве ли ке 
је зи ке, а о срп ској исто ри ји је пи сао 
не мач ки исто ри чар Ле о полд Ран ке. 
Ву ко ва ми си ја је би ла усме ре на ка 
то ме да стра ни на ро ди упо зна ју срп-
ски на род „с нај бо ље стра не, ко ли ко је 
мо гу ће, не ври је ђа ју ћи исти не“. Ву ков 
ре цепт за рад у ино стран ству је био: 
„У сви ма ови јем по сло ви ма глав но је, 
или упра во ре ћи је ди но, мо је на мје-
ре ни је би ло ко рист и сла ва на ро да 
на ше га; но ми сле ћи да са мо ово мо-
же до ни је ти пра ву и по сто ја ну сла ву, 
што је исти на, тру дио сам се ко ли ко је 
ви ше би ло мо гу ће, да исти ну из на ђем 
и про тив ње ни шта да не ка жем“.

Да на шња по зи ци ја Ср би је, др жа ве 
ко ја се по но во спа ја са сво јом ма ти-

цом Евро пом, ни је ни ма ло по вољ ни ја 
од оне ко ју је она има ла у вре ме ни ма 
ка да је све ово го во рио, пи сао и ра дио 
Вук Ка ра џић. Сте ре о ти пи о Ср би ји су 
ису ви ше чвр сто ус по ста вље ни да би се 
ла ко ме ња ли. Ср би ја и срп ски на род 

да нас но се те шко бре ме на мет ну те од-
го вор но сти и кри ви це. По сле рас па да 
Ју го сла ви је и ра то ва ко ји су је ис пра-
ти ли, ни су про ме ње ни са мо ге о по ли-
тич ки од но си. Зна чај но је из ме ње но 
ме сто срп ске др жа ве и кул ту ре. За то је 

нео бич но ва жно да се на ша тре нут на 
по зи ци ја уса гла ша ва са бу ду ћим стра-
те шким на ци о нал ним ци ље ви ма. Ка-
ко то учи ни ти? Ода кле по че ти?

Као и у Ву ко во вре ме, за нас су од 
пре суд не ва жно сти до бре кул тур не 

ве зе у ре ги о ну и пу но раз у ме ва ње са 
Евро пом. Ни во од но са у обла сти кул-
ту ре бив ших ју го сло вен ских ре пу-
бли ка, са да су сед них др жа ва, ука зу је 
на па ра док сал ност оно га шта нам се 
до га ђа ло у бли ској про шло сти. Сло-
же не исто риј ске, кул тур не и је зич ке 
ве зе, упр кос те шким ис ку стви ма из 
ско ра шњих рат них су ко ба, ни је би-
ло мо гу ће из бри са ти. Кул тур не ве зе 
су пре жи ве ле. Ово сло же но ис ку ство 
на ме ће се као глав на иде ја во ди ља у 
нор ма ли за ци ји бу ду ћих од но са. Због 
то га је ак тив на ме ђу на род на про мо-
ци ја срп ске кул ту ре, ко ја ува жа ва тач-
ке до ди ра са раз ли чи тим на ро ди ма и 
европ ску бу дућ ност Ср би је, од пре суд-
не ва жно сти. 

П
ре по чет ка раз го во-
ра о ула ску Ср би је у 
Европ ску уни ју, кул-
ту ра до ла зи пр ва. Ми 
се не за но си мо: ни 

нај сна жни је ди пло мат ске ини ци-
ја ти ве не мо гу ла ко про ме ни ти сли-
ку ко ја је у од но су на на шу зе мљу 
већ ду го на сна зи; тај стан дард је ве-
о ма крут. Али она се мо же по сте пе-
но и по сто ја но ме ња ти кроз кул ту ру, 
не пре кид ним ка пи лар ним ак тив-
но сти ма. Тре ба би ти ис тра јан као 
Вук Ка ра џић.
Да ле ко су од нас вре ме на ка да је 

Ја ков Грим по во дом пр ве збир ке на-
род них пе са ма пред ви ђао да ће се 
због тих пе са ма по че ти у све ту учи-
ти срп ски је зик. Ко ри сте ћи кул тур но 
на сле ђе, Вук је по сти гао да се зна ње 
о срп ском на ро ду про ши ри по Евро-
пи. Пи та ња спо ме нич ког на сле ђа на 
Ко со ву и Ме то хи ји, пи та ње оп стан ка 
лек то ра та за срп ски је зик на ка те дра-
ма уни вер зи те та у све ту са мо су не ка 
ко ја тре ба ре ша ва ти на пу ту ко јим је 
Вук Сте фа но вић Ка ра џић дав но кре-
нуо. По у зда ни пу то ка зи на том пу ту 
су ус пе си ко је срп ски ауто ри и умет-
ни ци по сти жу у све ту фил ма, по зо ри-
шта, ли те ра ту ре, му зи ке и ви зу ел них 
умет но сти.

За Ву ко ве след бе ни ке још јед на те-
ста мен тар на ре че ни ца: „Али ја на де 
ни кад не гу бим. Не да се, али ће се 
да ти! По лу до ва ће мо још ко ју го ди ну, 
не ка бу де и де се ти ну и – сто ти ну, али 
ра зум и исти на на кра ју уви јек по бје-
ђу ју. Од да нас па до сто го ди на дру га-
чи је ће се ов дје и го во ри ти и ми сли ти 
и – ра ди ти. Ја у по том ство вје ру јем: у 
том на ла зим сна ге за рад и ти ме се 
тје шим за све“.

Го во ре но 19. сеп тем бра 2010. у Тр
ши ћу

 Не бој ша БРА ДИЋ

П
р вог да на са бо ро ва-
ња, у по не де љак 13. 9. 
2010, у Га ле ри ји „Ми на 
Ка ра џић“ отво ре на је 
из ло жба „Ме ша Се ли-

мо вић у по зо ри шту“ Ол ге Мар ко вић, 
ку сто са Му зе ја по зо ри шне умет но-
сти. О ју би ле ју го во ри ла је Ксе ни-
ја Ра ду ло вић, ди рек тор ка Му зе ја и 
члан Од бо ра за обе ле жа ва ње сто го-
ди шњи це ро ђе ња Ме ше Се ли мо ви-
ћа. При год ну реч по во дом отва ра ња 
са бор ских да на упу ти ла је Ми ро сла-

ва Пе ји ца, на род ни по сла ник, по себ-
но по здра вља ју ћи Ме ши не ћер ке, 
Ма шу и Је сен ку, ко је су сво јим при-
су ством до при не ле да ве че у Ло зни-
ци бу де та ко све ча но и по себ но.
Ово го ди шњи Са бор отво ри ла је Ива-

на Ди мић, ди рек тор ка Дра ме На род-
ног по зо ри шта: „Мо жда би тре ба ло 
да мр зим, али не мо гу, не мам два ср
ца, јед но за мр жњу, дру го за љу бав, ре-
чи су дер ви ша, глав ног ју на ка ро ма на 
Дер виш и смрт Ме ше Се ли мо ви ћа. 
Ова ре че ни ца је нај бо љи пу то каз за 

све нас и овим ци та том отва рам све-
ча но сти 76. Ву ко вог са бо ра“. По том је, 
у пре пу ној са ли Ву ко вог до ма кул ту-
ре, из ве де на пред ста ва „Дер виш и 
смрт“ На род ног по зо ри шта из Бе о-
гра да. Ко мад, у адап та ци ји и ре жи ји 
Его на Са ви на, из ве ден је за хва љу ју ћи 
про јек ту Ми ни стар ства кул ту ре „Ср-
би ја у Ср би ји“. 

На ред ног да на, у уто рак 14. 9. 2010, 
у окви ру про гра ма Ба шти на од ви ја ла 
су се три до га ђа ја. У Ву ко вој за ду жби-
ни у Бе о гра ду по чео је дво днев ни на-

уч ни скуп под на зи вом Твор ци је зи ка, 
у ор га ни за ци ји Ин сти ту та за књи жев-
ност и умет ност и Ву ко ве за ду жби не. 
Ти ме су се ор га ни за то ри при дру жи-
ли обе ле жа ва њу Го ди не књи ге и је зи-
ка. На уч ни скуп оку пио је ве ли ки број 
еми нент них струч ња ка из обла сти је-
зи ка и књи жев но сти. Исто га да на, у 
ве чер њим ча со ви ма, у Му зе ју Ја дра, 
отво ре на је из ло жба „Бој на Ло зни ци 
1810“ чи ји је аутор био Го ран Ви лић, 
ку стос Му зе ја Ја дра.

 > 3. страна

По зив за Го ди шњу 
скуп шти ну
Ву ко ве за ду жби не

Два де сет тре ћа сед ни ца Го ди шње 
скуп шти не Ву ко ве за ду жби не одр жа-
ће се у пе так, 5. но вем бра 2010. го ди не, 
у са ли Оп шти не Ста ри град, Бе о град, 
Ма ке дон ска 42. По че так сед ни це је у 
10 ча со ва. 

По зи ва мо све за ду жби на ре, при ја-
те ље и са рад ни ке Ву ко ве за ду жби не, 
пред став ни ке при вред них и дру гих ор-
га ни за ци ја, уста но ва и др жав них ор га-
на да уче ству ју у ра ду Скуп шти не.

На сед ни ци ће се раз мо три ти Из ве-
штај о ра ду Ву ко ве за ду жби не за пе-
ри од ок то бар 2009 – но вем бар 2010. 
го ди не и утвр ди ти за да ци за на ред-
ни пе ри од.

Оче ку је мо вас с до бро до шли цом! 
Ву ко ва за ду жби на

Штампање овог броја омогућило 
је Министарство просвете Владе 
Републике Србије

БЕ СЕ ДА НЕ БОЈ ШЕ БРА ДИ ЋА НА 76. ВУ КО ВОМ СА БО РУ У ТР ШИ ЋУ

Би ти ис тра јан као Вук

ПО ВО ДОМ 76. СА БО РО ВА ЊА У ТР ШИ ЋУ

У зна ку три ју би ле ја
У пе ри о ду од 13. до 19. сеп тем бра 2010. го ди не, у Тр ши ћу, Ло зни ци и Бе о гра ду, одр жан је 76. Ву ков са бор. 
Са бор ски да ни про те кли су у зна ку ви ше ју би ле ја: сто го ди шњи це ро ђе ња Ме ше Се ли мо ви ћа 
и две сто го ди шњи це бо ја на Ло зни ци, као и у зна ку Го ди не књи ге и је зи ка 

Не бој ша Бра дић бе се ди у окви ру за вр шног про гра ма 76. Ву ко вог са бо ра у Тр ши ћу

Вер на пу бли ка упр кос јакој ки ши При зор из за вр шног сцен ског про гра ма
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П
о во дом го ди шњи це ро ђе ња ака де ми ка Де ја на 
Ме да ко ви ћа (7. јул 1922 – 1. јул 2008), у Све ча-
ној са ли До ма Ву ко ве за ду жби не одр жа на је, 7. 
ју ла 2010. го ди не, про ши ре на сед ни ца Са ве та 
Ву ко ве за ду жби не на ко јој су ево ци ра на се ћа-

ња на лич ност и де ло овог ве ли ка на срп ске на у ке и кул ту ре 
и ду го го ди шњег пред сед ни ка Ву ко ве за ду жби не.

У на дах ну том го во ру др Дра шко Ре ђеп го во рио је о Де ја ну 
Ме да ко ви ћу и ње го вом до при но су срп ској исто ри ји, исто ри ји 
умет но сти и исто ри ји књи жев но сти, очу ва њу етич ких, кул тур-
них и ду хов них вред но сти срп ског на ро да. По себ но је ука зао 
на до при нос Де ја на Ме да ко ви ћа у об је ди ња ва њу срп ског се
ве ра и ју га у осми шље ну ду хов ну и кул тур ну це ли ну ко ја до-
при но си учвр шћи ва њу на ци о нал не све сти код Ср ба. Ре ђеп је 
та ко ђе ис та као ка ко је Де јан Ме да ко вић не за о би ла зни пе сник 
и ме мо а ри ста и да ње гов Ефе ме рис иде у ред, не са мо нај чи-
та ни јих, не го и нај по у зда ни јих са га о на шем гра ђан ству срп-
ског се ве ра.   

Ви дој ко Јо вић го во рио је о де ло ва њу Де ја на Ме да ко ви ћа у 
СА НУ. Ме да ко вић је иза бран за до пи сног чла на Оде ље ња исто-
риј ских на у ка 1972. го ди не, а за ре дов ног чла на 1981. го ди не. 
Био је се кре тар Оде ље ња исто риј ских на у ка (1981–1985); ге не-
рал ни се кре тар СА НУ (1985–1994), а пред сед ник СА НУ од 1999. 
до 2003. го ди не. Та ко ђе, Ме да ко вић је био и члан ви ше од бо-
ра у СА НУ (14) и број них ор-
га ни за ци о них и уре ђи вач ких 
од бо ра. По себ но је на зна чио 
да је у окви ру Сен тан дреј ског 
од бо ра Де јан Ме да ко вић ру ко-
во дио про јек том То по гра фи ја 
спо ме ни ка срп ске кул ту ре у 
Ма ђар ској; да је у Од бо ру за 
ро ман ти зам и ње го ве прет-
ход ни ке у књи жев но сти и 
умет но сти имао ин ди ви ду-
ал ни про је кат Пре глед срп ске 
исто ри је од З. Ор фе ли на до М. 
Вал тро ви ћа; у Од бо ру за исто-
ри ју умет но сти био је на че лу 
про јек та Срп ска умет ност у 
XVI II ве ку, а у Од бо ру за исто-
ри ју умет но сти Ме да ко вић је 
оба вљао ис тра жи ва ња о те ми 
Исто ри ја срп ске умет но сти 
но ви јег до ба. Ру ко во дио је про-
јек том Реч ник срп ских умет
ни ка, а у Од бо ру за ре не сан су 
и ба рок оба вљао је ис тра жи-
ва ња Срп ске ба рок не те ме. У 
окви ру ис тра жи ва ња уну тар 
Хи лан дар ског од бо ра об ја вио 
је два зна чај на ра да: Ма на
стир Хи лан дар у XVI II ве ку и 
Ста ре штам па не књи ге ма на
сти ра Хи лан да ра. Де јан Ме да-
ко вић дао је ви дан до при нос 
пла ни ра њу и уна пре ђи ва њу 
са рад ње СА НУ са дру гим ака-
де ми ја ма (Ма ђар ском, Ру мун-
ском и Че хо сло вач ком).   

Ми о драг Ма тиц ки го во-
рио је о ак тив но сти ма Де ја на 
Ме да ко ви ћа у Ву ко вој за ду-
жби ни, на чи јем је че лу био 
17 го ди на (1991–2008). Ука-
зао је да је Ме да ко вић сво-
јим ви ше де це ниј ским де лом 
сле дио Ву ко ве по ру ке ко је су 
има ле трај ну вред ност, а пре све га оне ко је су се ти ца ле за ду-
жби нар ства. Ве ћи део ра да ака де ми ка Ме да ко ви ћа био је по-
све ћен Хи лан да ру, ма на сти ри ма Фру шке го ре. Не ма срп ског 
ма на сти ра ни ти срп ске цр кве ко је он ни је ви ше пу та по хо дио. 
Оста ће упам ћен Ме да ко ви ћев труд на об но ви и ре ви та ли за-
ци ји по ру ше них ма на сти ра: Гра дац, за ду жби на Је ле не Ан жуј-
ске, Хо по во, Фе нек и Ме сић. Ње го ва за ду жби на је и успе шна 
ми си ја оба вље на 1951. го ди не, за хва љу ју ћи ко јој је Ка та ри на 
А. Јо ва но вић, ћер ка гла со ви тог срп ског фо то гра фа Ана ста са Јо-
ва но ви ћа, до зво ли ла да дра го це на оче ва за о став шти на, бо га та 
сним ци ма зна чај них љу ди на ше про шло сти, из Бер на при спе 
у Бе о град. 

К
рун ска де ла Де ја на Ме да ко ви ћа, ис та као је Ма-
тиц ки, ти чу се сре ди шта срп ске кул ту ре. Као 
кул тур не цен тре ко ји иси ја ва ју и да нас, он ту-
ма чи и опи су је Хи лан дар, Трст, Беч, Срем ске 
Кар лов це. Био је за о ку пљен Ду на вом и ње го-

вим сли вом мно гих на ро да, ре ком ко ја ни је при зна ва ла 
гра ни це и баш за то би ла ве ко ви ма нај пло до но сни ја кул-
ту ро ло шка аре на. При ли ком при пре ма ња ра да на про јек-
ту Сло је ви кул ту ре Ба на та кроз ве ко ве, збор ни ку зна чај не 
еди ци је Ву ко ве за ду жби не – Син те зе, у ко јој су већ об ја-
вље не књи ге о срп ском ру дар ству и Срем кроз ве ко ве, по на-
вљао је да тре ба об у хва ти ти ши ро ки при род ни и це ло ви ти 
про стор Ба на та, јер ће се са мо та ко у пу ном сја ју по ка за ти 

бо га та кул тур на тра ди ци ја овог про сто ра ко ји об је ди ња ва 
мно ге на ро де, Ср бе, Ру му не, Ма ђа ре, Нем це, Сло ва ке, Је вре-
је, Ру се. Та кав збор ник је у ме ђу вре ме ну и на чи њен и упра-
во је пре дат у штам пу.   
Де се ти не бе се да ко је је Де јан Ме да ко вић из го во рио у Ву ко вој 

за ду жби ни, на ње ним го ди шњим скуп шти на ма и скуп шти на-
ма ње них огра на ка, сто ти не пи са ма ко је је упу тио уста но ва-
ма и по је дин ци ма упо зна ју ћи их са ра дом Ву ко ве за ду жби не 
и ши ре ћи ву ков ске иде је, за ла жу ћи се за основ не на ци о нал не 
вред но сти; де се ти не и де се ти не при ло га ко је је об ја вио у че тр-
на ест го ди шта Да ни це Ву ко ве за ду жби не и осам де се так бро је-
ва ли ста За ду жби на, ње гов уред нич ки труд и ис ку ство ко ји су 
ре зул ти ра ли у еди ци ји Сту ди је о Ср би ма, у по кре ну тој би бли-
о те ци фо то тип ских из да ња (пет го ди шта Ву ко ве беч ке Да ни це) 
или би бли о те ци Ри зни ца у ко јој се са би ра ју са вре ме ни за пи си 
на род них умо тво ри на, по себ но у би бли о те ци Син те зе, у ко јој 
је об ја вљен збор ник Срем кроз ве ко ве. Сло је ви кул ту ра Фру шке 
го ре и Сре ма – чи не не мер љив до при нос овог на шег ве ли ка на 
Ву ко вој за ду жби ни, ко ји ма се она ди чи. То чи ни и осно ву трај-
не успо ме не на не ка да шњег ду го го ди шњег пред сед ни ка Ву ко-
ве за ду жби не, ака де ми ка Де ја на Ме да ко ви ћа.  

О ак тив но сти ма Ву ко ве за ду жби не из ме ћу две сед ни це Са ве-
та го во рио је Ви дој ко Јо вић. По себ но је ука зао на рад огра на ка 
Ву ко ве за ду жби не, Три би не и Са ве та за срп ски је зик, ко ји има 
за да так да по ве зу је и по др жа ва рад по је ди на ца и над ле жних 

уста но ва зна чај них за раз вој 
је зич ке кул ту ре 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 и да нас 
ве о ма за по ста вље ном лек тор-
ском ра ду. Све ове ак тив но сти 
Са ве та има ју по се бан зна чај у 
го ди ни ко ја је про гла ше на Го
ди ном кул ту ре срп ског је зи ка 
и књи ге (23. април 2010 – 23. 
април 2011). 

В
у ко ва за ду жби на, 
за јед но са Ин сти-
ту том за књи жев-
ност и умет ност, 
при пре ма на уч ни 

скуп под на зи вом Твор ци је зи
ка. До са да је ви ше од 30 на уч-
них рад ни ка при ја ви ло сво је 
ра до ве о овој те ми и, ка ко је 
пла ни ра но, скуп ће се одр жа-
ти у Са бор ске да не Ву ка Ка ра-
џи ћа, 14. и 15. сеп тем бра 2010. 
го ди не. У окви ру из да вач ке де-
лат но сти у то ку је ин тен зив на 
ак тив ност на при пре ми осам-
на е стог го ди шта 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. Та ко ђе, у овом го ди шту 
Да ни це штам па ће се и Гра ма
ти ка срп ског је зи ка за основ ну 
шко лу, ауто ра Ду шке Кли ко-
вац, ко ја је на ме ње на ђа ци-
ма и сви ма они ма у ма ти ци 
и ра се ја њу ко ји же ле да бо ље 
упо зна ју срп ски је зик и раз ви-
ју је зич ку кул ту ру. Успе шно је 

окон чан и рад на при пре ми Збор ни ка Ба нат кроз ве ко ве. Сло
је ви кул ту ра Ба на та, а у при пре ми је и ре принт из да ње Ков
че жи ћа за исто ри ју, је зик и оби ча је Ср ба сва три за ко на Ву ка 
Ка ра џи ћа, ко ји је он об ја вио у Бе чу 1849. го ди не.  
На сед ни ци Са ве та пред ста вље ни су и да ро дав ци, ко ји су сво-

ја вред на де ла да ри ва ли За ду жби ни: пор трет Ву ка Ка ра џи ћа – 
брон за (дар Рај ка Ду ки ћа и ака де ми ка Ни ко ле Ко ке Јан ко ви ћа, 
ва ја ра); пор трет ака де ми ка Де ја на Ме да ко ви ћа – уље на плат ну 
(дар Дра га на Стој ко ва, ака дем ског сли ка ра); ре пли ка Штап ске 
Ка ра ђор ђе ве за ста ве (дар Ка рић фон да ци је); дар Фон да Ди ја
спо ра за ма ти цу и 150 књи га Шар ла Бо дле ра, Из „Цве ћа зла“ 
(дар Чи го ја штам пе у пре во ду Ле о на Ко је на). На сед ни ци је за-
кљу че но да се на ре дов ној го ди шњој скуп шти ни Ву ко ве за ду-
жби не свим да ро дав ци ма уру че при год на при зна ња. 

У по сле по днев ним са ти ма у Срем ским Кар лов ци ма, у ор га-
ни за ци ји Епар хи је срем ске, из да вач ких ку ћа Про ме теј и Ка и
рос и Еду ко цен тра, ор га ни зо ван је по се бан про грам по све ћен 
Де ја ну Ме да ко ви ћу. У Кар ло вач кој гим на зи ји уче ни ци су из-
ве ли по зо ри шну пред ста ву по де лу Де ја на Ме да ко ви ћа Бом ба 
од сла до ле да у хо те лу Са хар; у Са бор ној цр кви да ван је по мен 
ве ли ка ну на ше кул ту ре, у Вла ди чан ском дво ру отво ре на је из-
ло жба Све та го ра фру шко гор ска, а у књи жа ри Ка и рос упри ли-
че но је дру же ње уз књи ге Де ја на Ме да ко ви ћа. 

Ис пред Ву ко ве за ду жби не овом про гра му су при су ство ва ли 
Ми о драг Ма тиц ки, Сла ђа на Мла ђен и Слав ко Ве ји но вић.  

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

Д
е сан ка Лат ко вић је би ла ду го го ди шњи управ-
ник Ву ко ве за ду жби не и се кре тар ли ста За
ду жби на. Ро ђе на је 1947. го ди не у Са ла шу 
Цр но бар ском, у Ма чви. За вр ши ла је Ви шу 
пе да го шку шко лу у Шап цу, а као ап сол вент 

на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду за по сли ла се 
у Основ ној шко ли у Слан ка ме ну, где је пре да ва ла срп ски 
је зик и књи жев ност. Од 1974. го ди не ра ди ла је у бив шем 
Ре пу блич ком се кре та ри ја ту за кул ту ру на по сло ви ма за-
ду жби на, фон да ци ја и фон до ва. У том свој ству, као се-
кре тар Осни вач ког од бо ра, не по сред но је уче ство ва ла 
у при пре ма ма за осни ва ње Ву ко ве за ду жби не. Го ди не 
1988. при мље на је за струч ног са рад ни ка За ду жби не. 
У ју лу 1991. го ди не по ста вље на је за вр ши о ца ду жно-
сти, а 1993. го ди не име но ва на је за управ ни ка Ву ко ве 
за ду жби не. Ову функ ци ју оба вља ла је све до де цем бра 
2002. го ди не. 

За то вре ме по себ но је би ла ан га жо ва на око осни ва ња 
огра на ка Ву ко ве за ду жби не, на ор га ни зо ва њу так ми че ња 
из срп ског је зи ка и је зич ке кул ту ре, ус по ста вља њу и ши-
ре њу са рад ње с огран ци ма у ино стран ству и Дру штвом за 
ши ре ње и не го ва ње де ла Ву ка Ст. Ка ра џи ћа у Бе чу, ор га-
ни зо ва њу Ме ђу на род ног кам па фол кло ри сти ке у Тр ши-
ћу и Бе о гра ду и би ла је је дан од по кре та ча ор га ни зо ва ња 
на уч ног ску па Ин тер нет и ћи ри ли ца. Во ди ла је Ле то
пис Ву ко ве за ду жби не и увек је ин си сти ра ла на то ме на 
вра та Ву ко ве за ду жби не мо ра ју би ти ши ром отво ре на за 
све за ду жби на ре, при ја те ље и са рад ни ке За ду жби не. Де-
сан ка је ак тив но ра ди ла и у ре дак ци ји ли ста За ду жби на, 
и то од са мог по чет ка ње го вог из ла же ња. Од ју ла 1989. 
го ди не, од ше стог бро ја ли ста, по ста вље на је за се кре та-
ра ре дак ци је и ту ду жност је оба вља ла све до од ла ска у 
пен зи ју 2004. го ди не. 

Пре ми ну ла је 30. ју ла 2010. го ди не, у 63. го ди ни жи во-
та и са хра ње на у по ро дич ној гроб ни ци на Но вом гро бљу 
у Бе о гра ду. 

 Сне жа на БО ЈИЋ

ЗА ВЕЧ НО СЕ ЋА ЊЕ НА ДЕ САН КУ 
ЛАТ КО ВИЋ (1947–2010)

Ве ли ки пре га лац 
Ву ко ве за ду жби не

Да ро ви За ду жби ни
Бран ка Ју кић из Бе о чи на да ро ва ла је пор трет ака де ми-

ка Де ја на Ме да ко ви ћа.
Ву ко вој за ду жби ни да ро ва ли су сво је књи ге и књи ге дру-

гих ауто ра: Ми ро слав Пре до је вић, Ра до ван Ба ња нац, Јо-
ва Ка ра џић, Ми о драг Ма тиц ки, Ча слав Оцић и Мир ја на 
За кић из Бе о гра да, Дра го Ње го ван из Но вог Са да, Ми ни-
стар ство за ди ја спо ру Ре пу бли ке Ср би је и Огра нак Ву ко ве 
за ду жби не из Ниша.

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

За ду жби на ри 
Ву ко ве за ду жби не (86)

БЕ О ГРАД
Љу би ца Јо ко вић, ве ли ки до бро твор, уме сто че тр де се то-
днев ног по ме на сво ме су пру гу Дра ги ши В. Јо ко ви ћу, дипл. 
грађ. инж. из Бе о гра да, ве ли ком по што ва о цу Ву ко ве за ду-
жби не од ње ног осни ва ња 1987. го ди не. Ду ги низ го ди на 
Дра ги ша В. Јо ко вић био је ве ли ки до бро твор и пре ну ме-
рант ка лен да ра Да ни це. 

Стан ка Бе ба Ко раб, до бро твор
Ду шан ка Ни ко лић
Ма ри ја Пе тро вић, до бро твор

ДРА ГА ЧЕ ВО (Зе о ке)
Сла ви ша – Сла во Ни ко лић

ИН ЂИ ЈА
Са ве та Ђор ђе вић

НИШ
Не бој ша Ва сић, Са ша Лу ко вић-Ва си ље вић, Но ви ца Си мић

ЧА ЧАК
Ми јо драг – Ми ћо Ћур чић

СА ВЕТ ВУ КО ВЕ ЗА ДУ ЖБИ НЕ 

Омаж 
Де ја ну Ме да ко ви ћу

Академик Дејан Ме да ко вић сво јим ви ше де це ниј ским де лом сле дио Ву ко ве по ру ке 
ко је су има ле трај ну вред ност, а пре све га оне ко је су се ти ца ле за ду жби нар ства. 
Оста ће упам ћен и његов труд на об но ви и ре ви та ли за ци ји по ру ше них ма на сти ра

Портрет академика Дејана Медаковића, 
рад Бранке Јукић
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Т
ри де сет и де ве то по ре ду 
ђач ко са бо ро ва ње у Тр-
ши ћу по че ло је у сре ду, 
19. ма ја, кон цер том свет-
ског пр ва ка у сви ра њу 

на хар мо ни ци, Ло зни ча ни на Мо ми-
ра Но ва ко ви ћа. Мо мир је ове го ди-
не за вр шио сред њу му зич ку шко лу 
у Кра гу јев цу, у кла си про фе со ра мр 
Ми ља на Бје ле ти ћа, и упи сао швај-
цар ски му зич ки кон зер ва то ри јум 
у Лу га ну, где ће од ок то бра по ста ти 
ре до ван сту дент под фи нан сиј ским 
по кро ви тељ ством њ.к.в. прин це зе Је-
ли са ве те Ка ра ђор ђе вић. У про гра му 
је уче ство вао и Деч ји цр кве ни хор 
„Све ти Са ва“ ко ји је, под ди ри гент-
ском па ли цом Дра га на Ђе до ви ћа и 
у прат њи ор ке стра ви о ли на, из вео 
„Хим ну Ву ку“ Сте ва на Ст. Мо крањ ца. 
Ту су би ли и нај мла ђи чла но ви деч-
јег хо ра „Сла ву ји“. Они су, уз ди ри го-
ва ње Дар ка Не сто ро ви ћа, от пе ва ли 
ком по зи ци ју „Азбу ка“. Ово го ди шњи 
Са бор отво ри ла је Да ја на Ђу кић, уче-
ни ца ло знич ке Гим на зи је „Вук Ка-
ра џић“, ђак ге не ра ци је у школ ској 
2008/09. го ди ни.  

У че твр так, 20. ма ја, у Тр ши ћу су по-
че ле да ра де кре а тив не ра ди о ни це ко-
је уоби ча је но при вла че ве ли ки број 
за ин те ре со ва них осно ва ца и сред њо-
шко ла ца. Тр шић је по но во био сте ци-
ште мла дих ко ји су ме сни ам би јент 
и де ло Ву ка Ст. Ка ра џи ћа са о бра зи ли 
соп стве ним ства ра лач ким до жи вља-
ји ма. Ет но ра ди о ни ца од ви ја ла се под 
на зи вом Ку ме, из го ре ти ке са и ре а-
ли зо ва на је у са рад њи са уче ни ци ма 
ОШ „Вук Ка ра џић“ и учи те љи цом За-
гор ком Бе лић, ет но ло гом Ма ри ја ном 
Ђо кић и исто ри чар ком умет но сти Ма-
ри ном Цве та но вић. Ра ди о ни ца је об у-
хва ти ла оби ча је и ри ту а ле ве за не за 
је дан од нај ра до сни јих до га ђа ја у жи-
во ту чо ве ка – свад бу. Та ко ђе, ве ли ку 
па жњу при ву кла је ра ди о ни ца Ка ли
граф ска ћи ри ли ца ко ја је ре а ли зо ва на 
у са рад њи са Шко лом за умет нич ке 
за на те из Шап ца. Про фе сор ка ли гра-
фи је Ми хај ло Си мо вић упо знао је по-
ла зни ке са тех ни ком кра сно пи са. 

Још јед на ра ди о ни ца ба ви ла се 
азбу ком као под сти цај ном гра ђом 
за ви зу ел но уоб ли ча ва ње. Ра ди о ни-
цу Кре а тив на азбу ка ре а ли зо ва ла је 
Је ле на Ра ђен-Ва си ље вић, ин ду стриј-
ски ди зај нер. Да ло се по све до чи ти 
у ко ли кој је ме ри Ву ко ва азбу ка ин-
спи ра тив на за укра ша ва ње су ве ни ра 
и одев них пред ме та. Спој мо дер ног, 
при ме ње ног и тра ди ци о нал ног дао 

је низ за ни мљи вих ре ше ња за бу ду ћи 
су ве нир из Тр ши ћа. Мо ша Ода ло вић 
је ства рао са нај мла ђим по ла зни ци-
ма ра ди о ни це Кре а тив ног пи са ња, а 
Шко ла ша ха оку пи ла је за љу бље ни ке 
у ову ми са о ну игру. Ли ков ну ра ди о ни
цу по ха ђа ли су уче ни ци ко ји су би ли 
иза бра ни кон кур сом. Од њих два де сет 
ода бра но је де сет нај бо љих по ла зни-
ка ко ји су то ком ју ла би ли уче сни ци 
и лет ње ли ков не ко ло ни је у Ву ко вом 
род ном ме сту. Ли ков ну ра ди о ни цу во-
ди ли су ма ги стри сли кар ства, Сне жа-
на Не шко вић-Си мић и Дра го Си мић. 

Истог да на у под не, По ли ти кин за
бав ник је у ОШ „Ка ди ња ча“ пред ста вио 
до бит ни ке пре сти жне на гра де за деч ју 
књи жев ност ко ју до де љу је овај ча со-
пис. Ве чер њи тер мин у Ву ко вом до му 
кул ту ре био је ре зер ви сан за кон церт 
фол клор них ан сам ба ла чи ји је до ма-
ћин био КУД „Ка ра џић“. На кон цер ту 
је уче ство ва ло ви ше од три сто ти не 
мла дих игра ча, оку пље них у сле де ћим 
дру штви ма: КУД „Бри ле“ Бе о чин, Фол-
клор ни ан самбл До ма кул ту ре „3. ок то-
бар“ Ба нат ско Но во Се ло, КУД „Фру ла“ 
Лип нич ки Шор, КУД „Тро но ша“ Ко ре-
ни та, КУД „Ка ра џић“ Ло зни ца и ма жо-
рет ки ње из Ба ње Ко ви ља че. 

То ком прет ход них Са бо ра, мла ди 
из Ло зни це уго сти ли су вр шња ке из 
Ма ке до ни је, Хр ват ске, Ре пу бли ке Срп-
ске, а ово го ди шњи го сти су им би ли 
сред њо школ ци из Пре ше ва и Бу ја нов-
ца. Мла ди с ју га Ср би је уче ство ва ли 
су у ра ду мул ти ме ди јал не ра ди о ни-
це под на зи вом Ин тер кул тур ни ди
ја лог – раз ме на зна ња у ко јој су мла ди 
Ро ми, Ал бан ци и Ср би раз ме њи ва ли 
соп стве на тра ди циј ска и сва ко днев-
на ис ку ства. По себ но је пе так, 21. 
мај, про те као у њи хо ву част. У пре-
по днев ним ча со ви ма Тр шић је по-
се тио и пред сед ник Ко ор ди на ци о ног 
те ла за југ Ср би је и ми ни стар за ло-
кал ну упра ву и са мо у пра ву у Вла ди 
Ре пу бли ке Ср би је, Ми лан Мар ко вић. 
Исто га да на, у Ву ко вом до му кул ту ре 
про гла ше ни су и по бед ни ци кон кур-
са Ву ко во зво но. На овом ли те рар ном 
кон кур су, ко ји већ осму го ди ну ор-
га ни зу је Огра нак Ву ко ве за ду жби не 
у Ло зни ци, уче ство ва ло је 88 уче ни-
ка из ра зних кра је ва Ср би је. На гра де, 
ко је обез бе ђу ју Ву ко ва за ду жби на из 
Бе о гра да, Цен тар за кул ту ру „Вук Ка-
ра џић“ и Гим на зи ја „Вук Ка ра џић“ из 
Ло зни це, до би ли су: Да ни је ла Ба кал, 
уче ни ца еко ном ске шко ле из Ба ња-
лу ке (за крат ку при чу); Ива на Илић, 
уче ни ца еко ном ске шко ле из Зе му на 
(за нај леп шу пе сму); На та ли ја Ко цић, 

сред њо школ ка из Ни ша (за ци клус пе-
са ма). У ка те го ри ји осно ва ца, на гра-
да за нај леп шу при чу при па ла је Ву ку 
Ве си ћу из Ру ме, за крат ку при чу на-
гра ђен је Лу ка Јо ва но вић из Бе лог По-
то ка, а за са ку пљач ки рад и при чу о 
Ко сти ном се лу на гра ђен је Ан дри ја 
Ву ли че вић из Ле по са ви ћа. 

У на став ку про гра ма пра ти ли смо 
ве о ма до бро осми шље ну пред ста ву Ти 
и ја смо ми, у из во ђе њу мла дих са ју-
га Ср би је. Пред ста ва ко ја је игра на на 
че ти ри је зи ка – срп ском, ен гле ском, 
ал бан ском и ром ском, и ко ја пра ти 
про бле ме, ра до сти, љу ба ви и сум ње 
мла дих љу ди, ма где они жи ве ли, би-
ла је пра ви иза зов за пу бли ку у Ву ко-
вом до му кул ту ре.

У Га ле ри ји „Ми на Ка ра џић“, у окви-
ру тра ди ци о нал не из ло жбе по ла зни ка 

ли ков них ко ло ни ја у Тр ши ћу, из ла-
гао је Не бој ша Гли го рић из Ло зни-
це, уче сник 31. и 34. Ђач ког Ву ко вог 
са бо ра. Не бој ша је ро ђен у Ло зни ци 
1987. го ди не, а 2007. је упи сао сту ди је 
ва јар ства на Фа кул те ту при ме ње них 
умет но сти у Бе о гра ду у кла си про фе-
со ра Дра го љу ба Ди ми три је ви ћа. Ово 
му је пр ва са мо стал на из ло жба.  

За вр шни ца Ђач ких Ву ко вих са бо-
ра про ти че увек у так ми чар ском ду ху. 
Су бо та и не де ља су у Тр ши ћу, из ме-
ђу оста лог, ре зер ви са не за Ре пу блич-
ко так ми че ње уче ни ка основ них и 
сред њих шко ла из срп ског је зи ка и је-
зич ке кул ту ре. Ове го ди не, 20. Ре пу-
блич ко так ми че ње је оку пи ло ви ше 
од три сто ти не уче ни ка и на став ни ка. 
До ма ћин так ми че ња као и увек би ла 
је Ву ко ва спо мен-шко ла у Тр ши ћу. На 

Ма лим отво ре ним сце на ма код Ву ко-
ве ку ће, у пре по днев ним ча со ви ма, у 
су бо ту 22. ма ја, уче ство ва ли су ре ци-
та то ри по бед ни ци раз ли чи тих смо-
три, по ла зни ци Шко ле рок ги та ре и 
фол клор ни ан сам бли. У Га ле ри ји на 
са бо ри шту про гла ше ни су по бед ни ци 
так ми че ња у окви ру Ли ков не ра ди-
о ни це, а у Ра ди о ни ци ста рих за на та 
из ло же ни су ра до ви по ла зни ка оста-
лих ра ди о ни ца.  

На отво ре ној са бор ској по зор ни ци, 
По зо ри ште „Бо шко Бу ха“ из Бе о гра да 
из ве ло је пред ста ву Пла ви зец, по мо-
ти ви ма пе сме Ду шка Ра до ви ћа. Пред-
ста ва је ди на ми ком по кре та, му зи ком 
и жи во пи сним ко сти ми ма ус пе ла да 
за о ку пи па жњу пу бли ке. Ко мад је ре-
жи ра ла Ста ша Ко при ви ца, а игра ли 
су: Ка та ри на Илић, Па вле Је ри нић, 
Не ма ња Оли ве рић, Ми ле на Ни ко лић, 
Ми лош Вла лу кин и Мар ко Илић.

У 
не де љу 23. ма ја одр жа-
но је и 20. Ре пу блич ко 
так ми че ње сред њо шко-
ла ца из срп ског је зи ка 
и је зич ке кул ту ре ко је, 

као и так ми че ње осно ва ца, ор га ни-
зу ју Дру штво за срп ски је зик, Ву ко-
ва за ду жби на из Бе о гра да и Ву ко ва 
спо мен-шко ла из Тр ши ћа. По кро ви-
те љи так ми че ња би ли су Ми ни стар-
ство про све те и Град Ло зни ца. То га 
да на, у по по днев ним ча со ви ма, у 
дво ри шту Ву ко ве ку ће, пред ста вље-
на је Да ни ца за мла де. Пу бли ка ци-
ју Ву ко ве за ду жби не пред ста ви ли 
су Сла ђа на Мла ђен, управ ни ца За-
ду жби не, пе сни ци Мо ша Ода ло вић 
и Ми лан Ива но вић и пред сед ник 
Огран ка Ву ко ве за ду жби не из Ло-
зни це, Ми ло ван Ра ди во је вић.  
Оце њу ју ћи зна чај одр жа ва ња Ђач-

ких Ву ко вих са бо ра у Тр ши ћу, др Ве-
сна Мар ја но вић, на чел ник Оде ље ња 
за про у ча ва ња на род не кул ту ре Ет-
но граф ског му зе ја у Бе о гра ду, на гла-
си ла је да се на овај на чин: „по ма же 
збли жа ва ње кул ту ра у це ли ни, ле-
ги ти ми шу се и раз ви ја ју соп стве не 
вред но сти, не са мо кроз афир ма ци ју 
је зи ка или умет нич ког ства ра ла штва, 
већ се оства ру је збли жа ва ње на раз-
ли чи тим ни во и ма са дру гим на ро-
ди ма кроз спо зна ју се бе и сво га ме ђу 
дру ги ма, спо зна ју жи вот ног про сто-
ра и свих оних фак то ра ко ји ути чу 
на раз вој со цио-еко ном ске сре ди не 
усло вље не ге о граф ским под не бљем. 
Упра во ода бра не те ме за Ђач ки Ву ков 
са бор данaс су ве о ма по пу лар не, че сто 
се из два ја ју у окви ру не ма те ри јал не 
или нео пи пљи ве кул тур не ба шти не 
на ко ју скре ћу па жњу сви пре га о ци 
у кул ту ри ши ром све та, по себ но про-
грам ска ори јен ти са ност Уне ска“. 

Мно ге ак тив но сти ово го ди шњег Са-
бо ра про те кле су у зна ку при пре ма за 
ју би лар ни 40. Ђач ки Ву ков са бор 2011. 
го ди не ка да се пла ни ра отва ра ње је-
дин стве ног му зе ја у Ср би ји – Му зе ја 
је зи ка и пи сма ко ји је до био по др шку 
Ми ни стар ства кул ту ре у окви ру про-
гра ма Го ди на књи ге и је зи ка.   

Ор га ни за тор 39. Ђач ког Ву ко вог са-
бо ра био је Цен тар за кул ту ру „Вук Ка-
ра џић“, по кро ви те љи Ми ни стар ство 
кул ту ре и Град Ло зни ца, при ја те љи 
Са бо ра Идеа ДОО, Не ли ДОО Тро но ша 
во да ДОО и дру ги, а ме диј ски по кро-
ви те љи РТС и Ло знич ке но во сти.

 Мр Да ја на ЂЕ ДО ВИЋ

< 1. страна
Ис пред ло кал не са мо у пра ве, при-

сут ни ма се обра тио Пе тар Ек ме шчић, 
за ме ник гра до на чел ни ка Ло зни це, а 
из ло жбу је отво рио ака де мик Мом чи-
ло Спре мић. Тре ћи про грам ски са др-
жај дру гог да на са бо ро ва ња одр жан је 
у Ву ко вом до му кул ту ре у зна ку обе-
ле жа ва ња ју би ле ја – 160-го ди шњи це 
осни ва ња КУД „Ка ра џић“. 

Хо мо Бал ка никус је за јед нич ки на-
зив са др жа ја ко ји су при ре ђе ни у 
сре ду, 15. 9. 2010. го ди не. Ве че ет но ло-
шко-до ку мен тар них фил мо ва одр-
жа но је у са ли Ву ко вог до ма кул ту ре. 
Из бор фил мо ва из фун ду са Ет но-
граф ског му зе ја са ста ви ла је др Ве-
сна Мар ја но вић, на чел ник Оде ље ња 
за про у ча ва ње на род не кул ту ре. При-
ка за ни су ви ше стру ко на гра ђи ва ни 
до ма ћи и ино стра ни фил мо ви: Мир 
за све, Ра тар ске све ће, Све та Пет ка, У 
за хвал ност ко за ма, Све ти играч. На-
кон про јек ци ја, усле ди ло је гу слар ско 
над ме та ње чла но ва Гу слар ског дру-
штва „Ми лан То пли ца“ из Бе о гра да и 
Гу слар ске сек ци је КУД „Ка ра џић“.  

Н
а ред ни са бор ски дан 
од ви јао се под на зи-
вом Азбу ка Евро пе, те 
је у Го стин ској ку ћи у 
Тр ши ћу, у че твр так 16. 

9. 2010, у под не, пред ста вљен збор-
ник ра до ва о гла со ви том пре во ди-
о цу срп ских на род них пе са ма на 
не мач ки је зик, Те ре зи Ал бер ти ни 
Лу и зи фон Ја коб-Ро бин сон Талфј 

(Ин сти тут за књи жев ност и умет-
ност, 2009). О Збор ни ку је нај пре го-
во ри ла Га бри је ла Шу берт, ино стра ни 
члан СА НУ и јед на од уред ни ца ове 
пу бли ка ци је, за тим ака де мик На-
да Ми ло ше вић-Ђор ђе вић, као и др 
Ли ди ја Де лић. Про мо ци ји је при су-
ство вао и ис так ну ти сла ви ста, др Ро-
берт Хо дел, као и др Ве сна Ма то вић, 
ди рек тор ка Ин сти ту та за књи жев-
ност и умет ност и та ко ђе уред ни ца 
Збор ни ка. При сут ни ма се та ко ђе 
обра тио и др Ми о драг Ма тиц ки, из-
но се ћи пр ве ути ске са на уч ног ску-
па Твор ци је зи ка ко ји је прет ход ног 
да на за вр шен у Бе о гра ду.  
По том, дво ча сов ни на ступ Сло бо-

да на Тр ку ље, ко ји је у Ву ко вом до му 
кул ту ре сви рао пет на ест ин стру ме на-
та, оду ше вио је пу бли ку, ме ђу ко јом је 
би ло мла дих у ве ли ком бро ју. 

Пе так, 17. 9. 2010, био је по све ћен 
про гра му, на сло вље ном Мит и ствар
ност ко јим се на сто ји да се ре ва ло-
ри зу ју по сто је ћи сте ре о ти пи у на шој 
кул ту ри и на у ци. Сто га је у Го стин ској 
ку ћи у Тр ши ћу при ре ђен Окру гли сто 
под на зи вом Ла за Ко стић и ву ков ска 
тра ди ци ја. У жи вој и ди на мич ној ди-
ску си ји уче ство ва ли су: др Алек сан-
дар Ми ла но вић, др Са ша Ра дој чић, др 
Дра ган Бо шко вић, То ми слав Ма рин-
ко вић, Мар јан Ча ка ре вић, а мо де ра-
тор је био Во ји слав Ка ра но вић.  

Би бли о те ка Ву ко вог за ви ча ја би ла 
је до ма ћин Ву ко вој за ду жби ни. Ове го-
ди не За ду жби на обе ле жа ва 20 го ди на 
по сто ја ња на гра де Ву ко ве за ду жби-

не за умет ност и за на у ку. Тај ју би леј 
био је по вод да ве че у це ли ни бу де 
по све ће но до бит ни ци ма ове на гра-
де. Глум ци Ра да Ђу ри чин и Алек сан-
дар Гли го рић го во ри ли су ода бра не 
тек сто ве на гра ђе них ауто ра, док је др 
Дра шко Ре ђеп отво рио из ло жбу на ки-
та Сно ви Хи лан да ра Сла во љу ба Га ли ћа 
Ђа ни ја, зла та ра из Кра гу јев ца, до бит-
ни ка при зна ња за 2009. го ди ну.

Ве че је во ди ла Сне жа на Бо јић, а у 
име Ву ко ве за ду жби не при сут не је по-
здра ви ла управ ни ца Сла ђа на Мла-
ђен.

У су бо ту уве че, 18. сеп тем бра, у цр-
кви По кро ва пре све те Бо го ро ди це на-
сту пио је хор „Ко ле ги јум му зи кум“ 
ко ји од осни ва ња успе шно во ди Да-
рин ка Ма тић-Ма ро вић. Нај на гра ђи-
ва ни ји срп ски хор у ло знич кој цр кви 
из вео је ком по зи ци је ру ских и срп-
ских ауто ра. Со ли сти су би ли: Та ма ра 
Ко јић, со пран, Ра ди во је Си мић, те нор, 
Вла ди мир Ан дрић, ба ри тон и Дар ко 
Ма нић, бас. 

За вр шни дан 76. Ву ко вог са бо ра, у 
не де љу 19. 9. 2010, за по чео је у га ле ри-
ји Ву ко ве спо мен-шко ле отва ра њем из-
ло жбе сли ка Рат ка Ла ли ћа, про фе со ра 
Фа кул те та при ме ње них умет но сти из 
Бе о гра да. Из ло жбу под на зи вом За пи
си на по вр ши ни зе мље отво рио je Сре то 
Бо шњак. На кон то га, у Го стин ској ку ћи, 
пот пи сан је Про то кол о отва ра њу Ку ће 
пи са ца у род ном се лу Ву ка Ка ра џи ћа. 
Про то кол су пот пи са ли ми ни стар Не-
бој ша Бра дић и гра до на чел ник Ло зни-
це Ви до је Пе тро вић. Пр ву Ку ћу пи са ца 

у Ср би ји отво ри ли су Зо ран Ха мо вић, 
спе ци јал ни са вет ник ми ни стра кул ту-
ре, и Дра ган Ве ли кић, пи сац.  

П
о том, тач но у под не 
Мо крањ че вом Хим
ном Ву ку, у из во ђе њу 
хо ро ва „Све ти краљ 
Ми лу тин“ и Град ског 

ме шо ви тог хо ра под ди ри гент ском 
па ли цом Дар ка Не сто ро ви ћа, и по-
ди за њем са бор ске за ста ве, по че ла 
је за вр шна све ча ност. При сут не је 
по здра вио гра до на чел ник Ви до је 
Пе тро вић: „Ово го ди шња про сла ва 
Ву ку у част од ви ја се у зна ку Го ди не 
књи ге и је зи ка, сто го ди шњи це ро-
ђе ња Ме ше Се ли мо ви ћа и, за нас 
у Ја дру, још јед ног ве ли ког ју би ле ја 
– два ве ка од бо ја на Ло зни ци. Ако 
је Вук сво јом ре фор мом уте ме љио 
на шу је зич ку отаџ би ну, ју на ци бо-
ја на Ло зни ци уте ме љи ли су сво јом 
по бе дом гра ни це За пад не Ср би је 
и ти ме оба ве за ли нас, њи хо ве по-
том ке, да бу де мо увек пр ви ка да је 
у пи та њу про грес и на пре дак“. Све-
ча ну са бор ску бе се ду ка зи вао је Не-
бој ша Бра дић, ми ни стар кул ту ре. У 
част ју би ле ја два ве ка од бо ја на Ло-
зни ци, Љу би во је Та дић је на пи сао 
сце на рио и ре жи рао пред ста ву под 
на зи вом Бој на Ло зни ци. 
За вр шну све ча ност 76. Ву ко вог са-

бо ра пра ти ла је не у о би ча је но ја ка 
ки ша, али она ни је оме ла пу бли ку, 
ни ти уче сни ке про гра ма и др жав-
не пред став ни ке. Глум ци су до дат-

ном екс пре сив но шћу на до ме сти ли 
не по вољ не вре мен ске при ли ке, те се 
про грам ни је пре ки дао. Ипак, услед 
ки ше, пу бли ка, на жа лост, ни је би ла у 
при ли ци да чу је ори ги нал ну му зи ку 
ко ју је Ма ри јан Ба бић ком по но вао за 
ову пред ста ву, а ко ју је из во ди ла гру-
па „Тун дри“, с ме цо со пра ном Ве ри-
цом Пе јић. У сва ком слу ча ју, Ло зни ца 
је пр ви пут на Ву ко вом са бо ру има ла 
сво ју пред ста ву, по све ће ну сво јој тра-
ди ци ји, ве ли ка ни ма, пре све га вој ско-
во ђи Ан ти Бо ги ће ви ћу. У пред ста ви су 
игра ли Ле по мир Ив ко вић, Љу би во је 
Та дић, Ср бо љуб Ми лин и Бра ни слав 
То ма ше вић. 

По по днев но са бор ско по се ло одр-
жа но је у Ву ко вом до му кул ту ре. Уче-
ство ва ли су: КУД „Стан ко Па у но вић“ 
из Пан че ва, Ама тер ско дру штво за не-
го ва ње му зи ке „Гу сле“ из Ки кин де и 
КУД „Ка ра џић“ из Ло зни це. 

Та ко је 76. Ву ков са бор убрао мно ге 
по хва ле за ква ли тет про гра ма. Мно го 
је ле пих ре чи упу ће но и уче сни ци ма 
и ор га ни за то ри ма, те ја ку ки шу на за-
вр шни ци тре ба схва ти ти као опо ме ну 
да се мно го не уз не се мо, јер Вук и ње-
гов рад за слу жу ју увек ви ше и бо ље. 

По кро ви те љи ово го ди шњег Ву ко вог 
са бо ра би ли су Ми ни стар ство кул ту ре 
и град Ло зни ца. Ге не рал ни спон зор, 
као и го ди на ма ра ни је, би ла је ком-
па ни ја „Ду нав оси гу ра ње“, а при ја тељ 
са бо ра „Бан ка Ин те за“. Ме диј ски по-
кро ви те љи би ли су Ра дио-те ле ви зи ја 
Ср би је и Ло знич ке но во сти. 

 Мр Да ја на ЂЕ ДО ВИЋ

По ла зни ци Шко ле ги та ре ис пред Ву ко ве ку ће у Трш и ћу

ОДР ЖАН 39. ЂАЧ КИ ВУ КОВ СА БОР У ТР ШИ ЋУ

Сна жан под сти цај 
ђач ком ства ра ла штву

Од 19. до 23. ма ја 2010. у Тр ши ћу и Ло зни ци одр жан је 39. Ђач ки Ву ков са бор. Пе то днев на ма ни фе ста ци ја, 
по све ће на ства ра ла штву мла дих, оку пи ла је го то во три хи ља де уче ни ка, ства ра ла ца и так ми ча ра
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У 
Бе о гра ду је по сле кра ће бо ле сти 18. ју на пре-
ми нуо др Дра го Ћу пић, на уч ни са вет ник и ду-
го го ди шњи ди рек тор Ин сти ту та за срп ски је зик 
СА НУ у пен зи ји. Дра го Ћу пић је ро ђен у За га-
ра чу код Да ни лов гра да 19. мар та 1932. го ди не. 

По за вр шет ку ни же гим на зи је у Да ни лов гра ду (1947) и учи-
тељ ске шко ле у Ник ши ћу (1951) рас по ре ђен је на по сао, али 
је ка сни је упи сао сту ди је и за вр шио срп ско хр ват ски је зик 
и књи жев ност на Фи ло зоф ском (Фи ло ло шком) фа кул те ту у 
Бе о гра ду (1961), где је и док то ри рао 1975. с те мом Го вор Бје
ло па вли ћа. У Цр ној Го ри је ра дио на по сло ви ма обра зо ва ња, 
од учи те ља основ не до про фе со ра ви ше пе да го шке шко ле. 
Од 1960. до 1979. го ди не ра дио је у Ре пу блич ком за во ду за 
уна пре ђи ва ње школ ства. Од 1. ју на 1979. Дра го Ћу пић пре-
у зи ма ду жност ди рек то ра Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ 
и на тој функ ци ји је био све до од ла ска у пен зи ју 1. ав гу ста 
1996. го ди не. Ту је про шао и на уч ни пут до нај ви шег на уч-
ног зва ња – на уч ни са вет ник.

На уч но дје ло Дра га Ћу пи ћа је ве ли ко 
и ра зно вр сно. Ње го ва иза бра на би бли-
о гра фи ја – из ко је су, да кле, из о ста вље-
ни мно ги ра до ви ко ји су из ван на у ке о 
је зи ку, или се ма ње ти чу ње, до 2008. го-
ди не пре ма шу је број 450. Дао је по себ но 
круп не ре зул та те у сле де ћим обла сти-
ма на у ке о срп ском је зи ку – ди ја лек то-
ло ги ја, оно ма сти ка, са вре ме ни срп ски 
је зик и исто ри ја срп ског је зи ка.

Као ди ја лек то лог, Д. Ћу пић се увр-
стио ме ђу на ше нај за слу жни је по-
сле ни ке у овој гра ни на у ке о срп ском 
је зи ку упра во за хва љу ју ћи мо но гра-
фи ји Го вор Бје ло па вли ћа. Род ном За-
га ра чу нај љеп ше се оду жио ве ли ким 
Реч ни ком го во ра За га ра ча (1997), ко ји 
је ура дио за јед но са сво јим ра но пре-
ми ну лим си ном Жељ ком Ћу пи ћем. 
Овај рјеч ник спа да ме ђу нај бо ља дје-
ла те вр сте код нас и ко ри сти се сву да 
у сла ви стич ком сви је ту. Гра ђу за овај 
рјеч ник ску пљао је Дра го Ћу пић ви ше 
од три де сет го ди на. Та ко је спа сао од 
за бо ра ва мно ге ри је чи ко је озна ча ва ју 
пред ме те и пој мо ве из тра ди ци о нал ног 
на род ног жи во та. На осно ву ње се мо гу 
до би ја ти ин фор ма ци је не са мо о је зи-
ку, већ и о ду хов ној кул ту ри Ср ба ово га 
кра ја. Рјеч ник са др жи око 10.000 ри је-
чи и „ма кар три пу та то ли ко зна че ња“. 
Овом при ли ком тре ба по себ но спо ме ну ти и Ћу пи ће ву књи гу 
Лин гви стич ки огле ди о Ву ку и Ње го шу (1988). У два по гла вља 
гру пи са ни су ра до ви о ова два ве ли ка на срп ске кул ту ре. Ов дје 
бих са мо скре нуо па жњу на обим ни ју сту ди ју под на сло вом О 
је зи ку Ву ко вих срп ских на род них по сло ви ца. Уз за па же не ра до-
ве из исто риј ске оно ма сти ке, Дра го Ћу пић је дао зна ча јан до-
при нос и овој на уч ној ди сци пли ни и ра до ви ма из са вре ме не 
оно ма сти ке Цр не Го ре: о оно ма сти ци За га ра ча, сред њег то ка 
ри је ке Зе те, али су ту и ра до ви из оно ма сти ке Ср би је.   

Д
ра го Ћу пић је дао по себ но ли јеп до при нос из у-
ча ва њу про бле ма ти ке са вре ме ног срп ског је зи-
ка, је зич ке нор ме и је зич ке кул ту ре. У на уч ним 
ча со пи си ма је об ја вио ве ли ки број на уч них ра-
до ва по све ће них раз ли чи тим пи та њи ма са вре-

ме ног срп ског је зи ка и ње го ве нор ме. Ћу пић је спа дао у ред 
на ших нај ак тив ни јих лин гви ста ко ји је де це ни ја ма про у ча-
вао про бле ме функ ци о ни са ња са вре ме ног срп ског стан дард-
ног је зи ка, узро ке сла бог по зна ва ња је зич ке нор ме, и ну дио 
рје ше ња за мно ге про бле ме из те обла сти. Пи сао је го ди на-
ма и по пу лар не члан ке за нај ши ру кул тур ну јав ност ра ди 
по ди за ња ни воа је зич ке кул ту ре и сви је сти о по тре би да се 
бри не о уче њу стан дард ног је зи ка. Мно ги су об ја вљи ва ни 
и у ли сту По ли ти ка, и та ко би ли до ступ ни ши рој кул тур ној 
јав но сти. Др жао је де се ти не и де се ти не пре да ва ња на ра-
зним три би на ма у Бе о гра ду (по себ но на три би ни Би бли о-
те ке Пе тар Ко чић и у Би бли о те ци гра да Бе о гра да) и из ван 
ње га, на ра ди ју и те ле ви зи ји, по себ но на Пр вом и Дру гом 
про гра му Ра дио Бе о гра да. Из те обла сти он је са Его ном Фе-
ке те и Бог да ном Тер зи ћем об ја вио три књи ге: Сло во о је зи ку 
(Бе о град, 1996); Сло во о је зи ку; књи га дру га (Бе о град, 2001) и 
Срп ски је зич ки са вет ник (Бе о град, 2005). Тре ба по себ но по-
ме ну ти и Ћу пи ће ве ра до ве по све ће не про бле ми ма функ-
ци о ни са ња срп ског је зи ка при је и по сли је рас та ка ња СФРЈ 
– ра до ве из со ци о лин гви сти ке и је зич ке по ли ти ке. У тим 
ра до ви ма он се за ла гао за то да се је зич ка по ли ти ка не ста-

вља у функ ци ју днев них ин те ре са од го ва ра ју ћих дру штве-
них гру па на срп ском је зич ком под руч ју, до ка зи вао да је 
је зик пр вен стве но сред ство ко му ни ка ци је и ору ђе кул ту ре, 
а не сред ство за оства ри ва ње по ли тич ких ин те ре са. Ме ђу-
тим, у по сљед њим де це ни ја ма је био свје док чи ње ни це да 
се је зик ко ри сти упра во у по ли тич ке свр хе, да се ци је па ње 
срп ског је зи ка чи ни упра во с та квим ци ље ви ма, што га је 
чи ни ло не срет ним. Као лин гви ста и чо вјек он је чи нио све 
ука зу ју ћи на по губ ност та кво га „је зич ког пла ни ра ња“, о че-
му чи та лац мо же на ћи ве ли ки број ра до ва и ин тер вјуа у Ћу-
пи ће вој би бли о гра фи ји.
Дра го Ћу пић је уче ство вао са ре фе ра ти ма на ве ли ком бро ју 

на уч них ску по ва у мно гим на уч ним цен три ма бив ше Ју го сла-
ви је, да по ме не мо ов дје са мо оне у ино стран ству: 13. ме ђу на-
род ни оно ма стич ки кон грес (Кра ков, Пољ ска), 9. ме ђу на род ни 
кон грес сла ви ста (Ки јев, Укра ји на, 1983), 10. ме ђу на род ни кон-
грес сла ви ста (Со фи ја, Бу гар ска, 1988), 11. ме ђу на род ни кон-
грес сла ви ста (Бра ти сла ва, Сло вач ка, 1993), 1. че хо сло вач ка 

оно ма стич ка кон фе рен ци ја (Тро ја но-
ви це, 1982). Пре да вао је по по зи ву на 
уни вер зи те ти ма у Мо скви, Вар ша ви, 
Кра ко ву, Бу дим пе шти, ње го ви ра до-
ви об ја вљи ва ни су у на уч ним пу бли-
ка ци ја ма у ино стран ству – у Ру си ји, 
Пољ ској, Бу гар ској, Че хо сло вач кој, Ње-
мач кој, Ита ли ји. 

Б
ио је члан ре дак ци ја на-
ших ре но ми ра них ча со пи-
са Срп ски ди ја лек то ло шки 
збор ник, Ју жно сло вен ски 
фи ло лог, Наш је зик, те глав-

ни о од го вор ни уред ник ча со пи са Збор
ник за је зик и књи жев ност Дру штва за 
срп ско хр ват ски је зик и књи жев ност из 
Под го ри це. И овом при ли ком тре ба на-
гла си ти да др Дра го Ћу пић ни је са мо 
фор мал но или по слу жбе ној ду жно сти 
био члан ре дак ци ја ових ча со пи са; он 
је и сво јим при ло зи ма и ан га жо ва-
њем у ра ду ре дак ци ја, а као ди рек тор 
и обез бје ђи ва њем ре дов ног из ла же ња, 
да вао до при нос ква ли те ту ча со пи са.

Дра го Ћу пић је, та ко ђе, био члан, вр-
ло ак ти ван, мно гих на уч них и струч-
них ти је ла, у зе мљи и ино стран ству, 
као што су Ко ми си ја за оно ма сти ку 
при Ме ђу на род ном ко ми те ту сла ви-
ста са сје ди штем у Кра ко ву, Ко ми си-
ја за оп ште сло вен ски лин гви стич ки 

атлас при МКС (се ди ште у Мо скви), Ме ђу а ка де миј ски од-
бор за ди ја лек то ло шке атла се (при СА НУ, као пред став ник 
Цр не Го ре), Од бор СА НУ за оно ма сти ку, Од бор СА НУ за Реч-
ник срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка, Од бор за 
стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка (пред став ник ЦА НУ), члан 
Дру штва за срп ски је зик и књи жев ност, по ча сни члан Сла-
ви стич ког дру штва Ср би је, члан Ма ти це срп ске, члан Ње го-
ше вог Ин сти ту та ЦА НУ, члан Удру же ња књи жев ни ка Ср би је. 
Уз све ре че но, по треб но је ис та ћи да је Дра го Ћу пић мно го 
пре во дио с ру ског је зи ка. По сљед њих два де се так го ди на об-
ја вље но је ви ше од де сет хи ља да пре ве де них књи га из фи-
ло зо фи је, исто ри је, ет но гра фи је.

Из у зет на ода ност по слу и ор га ни за тор ске спо соб но сти у 
обла сти на у ке, то ле рант ност и кон струк тив ност нај бо ље се 
по твр ђу ју чи ње ни цом да је у ви ше на вра та би ран за ди рек-
то ра Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ. Др Дра го Ћу пић нам 
је сви ма по знат као чо вјек нео бич не људ ске до бро те, спре-
ман да се уви јек без остат ка ан га жу је кад је не ко ме тре ба ла 
по моћ би ло ко је вр сте. За по моћ дру ги ма он је уви јек имао 
вре ме на. Из у зет но ср да чан од пр вог су сре та с чо вје ком, ла ко 
пре по зна тљив по до бро на мјер но сти, Дра го Ћу пић је спа дао 
у да нас вр ло ри јет ке љу де с ко јим се ла ко спри ја те љи, а с ко-
јим се при ја тељ ство ни је мо гло рас ки ну ти. Он је дао ве ли ко, 
зна чај но и трај но дје ло срп ској фи ло ло шкој на у ци и срп ској 
кул ту ри, а ме ђу ко ле га ма и при ја те љи ма оста ће у сје ћа њу по 
нај љеп шим људ ским осо би на ма.

По се бан до при нос Дра го Ћу пић је дао ра ду Ву ко ве за ду жби-
не. Уче ство вао је, као де ле гат, на Осни вач кој скуп шти ни За ду-
жби не, ко ја је одр жа на 6. но вем бра 1987. го ди не и био од мах 
иза бран за пред сјед ни ка Од бо ра за је зик, књи жев ност, исто ри-
ју и фол клор. На пр вој ре дов ној го ди шњој Скуп шти ни Ву ко ве 
за ду жби не иза бран је за чла на Из вр шног, од но сно Управ ног 
од бо ра и у ње му је ак тив но ра дио све до смр ти. Та ко ђе, Дра-
го је био и члан Од бо ра за до дје лу на гра де Ву ко ве за ду жби не 
у обла сти на у ке. 

 Сре то ТА НА СИЋ

ИЗ ОБИ ЧА ЈА СВР ЉИ ШКОГ КРА ЈА 

Му зи гру да 
и Ђур ђев дан

Р
е чи Му зи гру да не ма ни у цр кве ном 
ка лен да ру ни у Реч ни ку Ма ти це 
срп ске. Али у свр љи шком кра ју то 
је имен дан за 5. мај ко ји се про сла-
вља за јед но са Ђур ђев да ном. Уочи 

тог да на по бр ди ма Тре си ба бе, Об ли ка и Ку ле 
мом ци на бе ру ди вљи јор го ван, здра вац и де-
ве сиљ, а де вој ке и де ца у Бе сном кла ден цу бо-
жур, де бе ља чу, жу ти ши пак и млеч, а по по љу 
оста ло цве ће. Ују тро на дан Му зи гру да уста је 
се пре зо ре. До ма ћин са кон ди ром, а до ма ћи-
ца са бо шча лу ком и же не са ме зе лу ци ма, а де-
вој ке и де ца са цве ћем и та ко це ло се ло Ва рош 
си ђе на Ти мок. Ту је и ком плет на блех му зи ка 
(се о ска бан да). До ма ћи ни и ста ри ји љу ди се де 
по ред оба ле и „до сти ра ју“ ме зе лу ке. Де вој ке на 
Ти мо ку ви ју вен це, а де ца и мом ци им до да ју 
цве ће, ша ле се, за дир ку ју и пе ва ју док му зи ка 
сви ра. Вен ци (сва ка ку ћа по три вен ца) мо ра ју 
би ти го то ви пре сун ца. Он да се од и гра ко ло и 
фор ми ра ко ло на за по вра так у се ло: на пред му-
зи ка, за тим де вој ке и мом ци са вен ци ма (око 
400 ве на ца) а за њи ма оста ли. 

До се ла има је дан ки ло ме тар, али се не иде пу-
тем, већ пре ко по ља са му зи ком, пе ва њем, ша ла-
ма. На рас кр шћу у се лу од и гра се ко ло, а он да се 
ра зи ла зи ку ћа ма. 

У под не се је дан ве нац ста ви на ка пи ју дво ри-
шта, па це ла фа ми ли ја од ла зи на по ја ту. Ов чар 
је још си ноћ одво јио ја гањ це. До овог да на они су 
би ли са мај ка ма и си са ли мле ко, а ов це се ни су 
му зле. До Ђур ђев да на ни је се је ло ни мле ко (од 
ова ца) ни мла ди сир. Ов чар је на па сао ов це и са-
да их при те ра пред по ја ту. На вра тињ цу (улаз у 
по ја ту) ис ко па се ру па у зе мљи у ко ју се ста ви 
кра вај че (ма ли хлеб ве ли чи не ша ке спе ци јал но 
за ову свр ху), за тр па зе мљом, на то се ста ви ко-
тлић, па на ко тлић је дан ве нац, на вен цу ве ли ка 
по га ча ко ја је на сре ди ни шу пља, па на то бр до, 
са вељ ка, че шаљ и пр стен. Ов чар се при пре ми за 
му жу и по ка же ко ју ов цу да му пр ву при те ра-
ју па се њој на врат ста ви ве нац, а он да је ов чар 
по му зе у при пре мље ни ко тлић. За тим се са ко-
тли ћа ски не све сем вен ца и про ду жи му жа свих 
ова ца. Ка да се ко тлић диг не, от ко па се кра вај че 
да се ви ди да ли је ту до шло не што жи во што је 
по во љан знак за на пре дак. За тим се на ли ва ди 
ру ча. Он да се мле ко од не се ку ћи, да се по си ри, а 
сир се у це ди лу оце ди од су рут ке и до би ја гру да 
си ра (за то се и зо ве му зи гру да). 

Су тра за Ђур ђев дан се уста не ра но. Же не, де вој-
ке и жен ска де ца иду у по ље да бе ру ле ко ви то би-
ље. До ма ћин са му шком де цом иде на њи ве, где 
од при пре мље них ши бљи ка пра ве кр сти ће ко је 
уба да ју у њи ве са жи том. Ов чар иде да пу сти ов-
це и ја гањ це на па шу, а на по ја ту по ђу и они ко ји 
су за ду же ни за при пре му ђур ђев ског јаг ње та. То 
је у тој го ди ни пр во јаг ње ко је се ко ље. То се ра ди 
на по ја ти и та мо се и ис пе че на ра жњу. У ме ђу вре-
ме ну до ма ћи це су при пре ми ле ру чак и у под не 
це ла фа ми ли ја се ску пи код по ја те.  

Пре руч ка се оба ви нај ва жни ји ђур ђев дан ски 
об ред. Ово го ди шња јаг њад се обе ле жи зна ком 
фа ми ли је. На ле вом уве ту јаг ње та ма ка за ма се 
уре же знак по ко ме се ка сни је, ако се по ме ша-
ју са дру гим ста дом ла ко мо гу одво ји ти. Де ца по 
ли ва ди хва та ју јаг ње и при но се за обе ле жа ва ње. 
Исе че ни ко ма ди ћи се уко па ју у мра ви њак да би 
ја га ња ца би ло ко мра ва.

За тим се на ли ва ди, под гра на тим хра стом при-
ре ди ру чак. За ме зе сир од ју че ра шње гру де са 
мла дим лу ком и ра ки јом. На кра ју јаг ње ти на са 
ра жња. До ма ћин узи ма ле ву плећ ку, па ка да по-
је де ме со, до бро очи сти ло па ти цу и он да ту ма чи 
зна ко ве са ко ске ка ква ће би ти го ди на, на ро чи-
то за че љад и сто ку. Ма да то ра ди због оби ча ја, 
а при ча за ви си од ма што ви то сти до ма ћи на. На 
кра ју сви ма по же ли здра вље и сре ћу. По под не 
се ло се оку пи на игран ку. 

У но ћи из ме ђу 5. и 6. ма ја 1941. го ди не, од ва-
жне гру пе из се ла Ва ро ши, Ни шев ца, Мер џе ла та 
и Свр љи га из не мач ког ма га ци на у Свр љи гу из-
не ле су је дан те шки ми тра љез, 13 пу шко ми тра-
ље за, 88 пу ша ка и осам сан ду ка му ни ци је чи ме 
је по че ла при пре ма за бор бу про тив оку па то ра. 
На ђур ђев дан ски из лет ни је се мо гло! Рат је уга-
сио ле пе оби ча је. А да нас не ма ни ова ца ни ов-
ча ра, па ни од го ва ра ју ћих оби ча ја.

 Ра де МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ

Н
е дав но је са успе хом за вр шен 
рад на из у зет но ва жном де лу – 
Би блиј ској  ен ци кло пе ди ји чи-
ји је аутор про то ђа кон Ра до мир 
Ра кић, бив ши лек тор Бо го слов-

ског фа кул те та у Бе о гра ду, а са да про фе сор 
на Бо го слов ском фа кул те ту Све ти Ва си ли
је Остро шки у Ср би њу (Ре пу бли ка Срп ска). 
Са ен гле ског, не мач ког и ру ског, отац Ра кић 
пре во ди на срп ски је зик мно гу бо го слов ску 
ли те ра ту ру и пред ста вљао је ви ше пу та Срп-
ску пра во слав ну цр кву на мно гим ме ђу на-
род ним ску по ви ма. Он ис ти че да је основ ни 
циљ Би блиј ске ен ци кло пе ди је (2004, Ср би ње) 
да чи та о це упу ти у бо го на дах ну ти са др жај 
Све тог пи сма. Би бли ја ни је са мо је вреј ска, 
ни ти грч ка књи га, већ је и на ша, срп ска. У 
то ме се она умно го ме раз ли ку је од вас ко ли-
ких де ла све тов не са др жи не, јер ка да је реч о 

Шек спи ро вим дра ма ма или Ге те о вим де ли-
ма, ро ма ни ма До сто јев ског, оба ве зно ис ти-
че мо њи хо во на ци о нал но по ре кло. Ме ђу тим, 
Би бли ја је уни вер зал на, уко ли ко је чи та мо 
као де ло на ме ње но спа се њу ду ша. 

Би блиј ска ен ци кло пе ди ја са сто ји се од два 
обим на то ма, у ко ји ма су азбуч но рас по ре ђе-
ни об ра ђе ни пој мо ви (из бо го сло ви је, мо ра ла, 
бо го слу же ња, ге о гра фи је, бо та ни ке, зо о ло ги је, 
ет но гра фи је, исто ри је...). Зна чај ни је би блиј ске 
лич но сти об ра ђе не су ис црп ни је (нпр. Или ја, 
Иса и ја, Је ре ми ја, Јо ван Кр сти тељ, Ма теј, Мој-
си је...). Та ко ђе, при кљу че не су и ван би блиј ске 
лич но сти, до га ђа ји или ме ста од зна ча ја за би-
блиј ску тра ди ци ју (нпр. Рас Ша мра, Ел ба, Наг 
Ха ма ди; ди на сти је фа ра о на, Се лев ки да, Пто-
ло ме ја ца и др.). У сво јој де се то го ди шњој по све-
ће но сти при из ра ди овог ка пи тал ног де ла, отац 

Ра кић је имао на уму као узор књи гу Пу на илу
стро ва на ен ци кло пе ди ја, ру ског ар хи ман дри-
та Ни ки фо ра, ко ја је об ја вље на 1892. го ди не и 
пре штам па на 1992. го ди не у Мо скви, као и не ке 
са вре ме не ен ци кло пе ди је на не мач ком и ен-
гле ском је зи ку. Мно ги ана ли ти ча ри ис ти чу да 
ова ко за ми шљен и оства рен по ду хват, као што 
је Би блиј ска ен ци кло пе ди ја на срп ском је зи ку, 
пред ста вља зна чај но де ло ко јим би во ле ли да 
се по хва ле и дру ги на ро ди у Евро пи, јер је по-
сто ја ње та кве ен ци кло пе ди је по твр да ду хов не 
зре ло сти јед ног на ро да.

Ова Би блиј ска ен ци кло пе ди ја, је ди на на Бал-
ка ну, уско ро ће би ти пре ве де на на бу гар ски и 
ма ке дон ски је зик и би ће бо го у год на вер ни-
ци ма и до бро до шла свим оста лим за ин те ре-
со ва ним чи та о ци ма и ис тра жи ва чи ма ши ром 
све та. 

 Ма ри ја ТАР ЈЕ ВИЋ

ОД ЛА ЗАК ВЕ ЛИ КОГ ПРИ ЈА ТЕ ЉА ВУ КО ВЕ ЗА ДУ ЖБИ НЕ

Дра го Ћу пић
(1932–2010)

БИ БЛИЈ СКА 
ЕН ЦИ КЛО ПЕ ДИ ЈА 

НА СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ

По твр да 
зре ло сти 

на ро да
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Са ва Мр каљ (око 1783–1833) 
об ја вио је у Бу ди му, 1810. 
го ди не, „Са ло де бе ло га је ра 
ли бо азбу ко про трес“, ко јим је 
ствар но по тре сао уче ну 
јав ност, фа сци ни рао 
Ко пи та ра и оду ше вио Ву ка. 
Ми смо тек од ско ра по че ли 
да схва та мо шта је Са ва за 
нас ура дио. То ми Са ви Мр ка љу 
два ве ка ду гу је мо – да ко нач но 
схва ти мо и при хва ти мо ко је 
ре фор ми сао на шу азбу ку

С
а ва Мр каљ ро дио се у Ла сињ ском 
Сје ни ча ку, у за се о ку Мр ка љи, 
пред крај 18. ве ка. То где се ро дио 
го во ри нам за што не зна мо тач но 
ка да се ро дио, јер се у та вре ме на 

у та квим за би ти ма ни је ми сли ло о да ту ми ма 
ро ђе ња. Ра ђа ло се, жи ве ло и уми ра ло. Је дан 
аутор, ко ји је о Са ви пи сао 1877. го ди не, као го-
ди ну ро ђе ња на во ди 1783; дру ги аутор, ко ји је 
о Са ви пи сао 1911. го ди не на во ди да тум, али 
и раз ли чи ту го ди ну – 29. сеп тем бар 1782. го-
ди не. Ни ка ко се не по кла па ју ни рет ки по да-
ци из шко ло ва ња и жи во та. Зна мо да је по сле 
две го ди не шко ло ва ња за вр шио тзв. кли ри-
кал ну шко лу у Пла шком и да је био учи тељ у 
сла ве но срп ској шко ли у Го спи ћу. Две го ди не 
шко ло ва ња не зву чи као ве ли ко обра зо ва ње, 
чак ни за вре ме на у ко ји ма се већ уме ће чи-
та ња ра чу на ло у обра зо ва ње. Али се Са ва не-
чим очи глед но ис ти цао, јер су га прак тич но 

из школ ске клу пе, као мла ди ћа од 16-17 го ди-
на, од мах узе ли за учи те ља. 

Зна мо, да ље, на осно ву оскуд не фак то гра фи-
је, да у вре ме ну од 1803. до 1806. го ди не за вр-
ша ва за гре бач ку Ар хи гим на зи ју, да од мах по 
за вр шет ку Ар хи гим на зи је по ста је сту дент фи ло-
зо фи је у За гре бу на Кра љев-
ској ака де ми ји зна но сти и 
зна мо да се, ка да је из у чио 
за гре бач ке шко ле, за пу тио 
на сту ди је фи ло зо фи је и 
ма те ма ти ке у Пе шту.

По у зда но зна мо да је у 
Пе шти на пи сао, а у Бу ди му, 
сеп тем бра 1810. го ди не, об-
ја вио Са ло де бе ло га је ра ли
бо азбу ко про трес, ко јим је 
ствар но по тре сао уче ну јав-
ност, фа сци ни рао Јер не ја 
Ко пи та ра и оду ше вио Ву ка 
Ка ра џи ћа. Ни је дан ни дру-
ги ни су то та да кри ли. 

Не зна мо, ме ђу тим, шта 
је по том ра дио ско ро го ди-
ну да на, али зна мо да је та-
да кре нуо у жи вот, ако се то 
што ће усле ди ти жи во том 
мо же зва ти.  

Зна мо да се кра јем 1811. 
го ди не за мо на шио у ма-
на сти ру Го мир ју, зна мо да 
1813. го ди не ђа ко на Ју ли ја-
на Мр ка ља ли ша ва ју чи на 
и от пу шта ју из ма на сти ра. 
Зна мо да је по том по чео, 
не сми рен, да лу та про сто-
ри ма фи зич ким и про сто ри ма ду ше. Зна мо да 
се не по ми рен са со бом ни је мо гао по ми ри ти 
ни с љу ди ма око се бе. За си гур но нам се, и да ље 
не сми рен, ја вља 1817. го ди не, у Но ви на ма срп
ским, где об ја вљу је Па ли но ди ју ли бо обра ну де
бе ло га је ра и Пред ло же ни је про ти ву Об ра не. 

И опет ње го ва суд би на то не у та му, ко ју про би-
ја тек по ко ја при ча о не срећ ном жи во ту, о то ме 
ка ко је до пао за тво ра и о то ме ка ко је ду шев но 
обо лео. Тај део Са ви ног жи во та пра ти мо кроз 
пре пи ску дру гих, ту жну и стра шну пре пи ску из-
ме ђу аустриј ских вла сти и „ње го вих“, о чо ве ку 
ко га ни ко не же ли да збри не.

„Јао! јао! јао три ста пу та! / 
Па ла нам је, па ла коц ка љу-
та; / Мо ре за ла ов је свет! / 
Лед и ва тра, зрак, и гром, и 
во да, / Зве ри, зми је, гад од 
ра зна ро да, / Че сто век нам 
чи не клет!

Зло је муч но са да шње 
под не ти, / Зло нас бив ше 
пе че у па ме ти, / Бу ду ће већ 
је де нас. / Днев не ту ге ра ђа-
ју сне ’уд не, / А сни ноћ ни 
рас ту же нас буд не. / Је смо 
л’ без зла ко ји час?“

Уз ову сво ју пе сму, Са ва је 
оста вио за бе ле шку: „Са ста-
вље но, кад у Гор њо-Кар ло-
вач ку бо ло ва о ни цу до спе до 
по бе ђен, и оста вљен од све-
га све та“.  

На кра ју је ис па ло да за 
на па ће ну ду шу Са ви ну „ње-
го ви“ ни су хте ли да се по-
бри ну. За то се на шао „Не ко“ 
ко се за Са ву уме сто „ње го-
вих“ по бри нуо. По бри нуо се 

та ко што га је сме стио у беч ку ду шев ну бол ни-
цу, на род ски ре че но – у луд ни цу. Ја се сво је ма-
ште пла шим, па за то ва шој ма шти пре пу штам 
да из ма шта ка ко је мо гао из гле да ти жи вот гре-
шног Са ве у беч кој луд ни ци од 1830. до 1833. 
го ди не.

Прет по ста вља мо да је Са ва Мр каљ сво ју му-
че ну ду шу пре пу стио Бо гу не где из ме ђу апри ла 
и сеп тем бра 1833. го ди не. Зна мо по у зда но да је 
Са му и ло Илић 20. сеп тем бра 1833. на пи сао Ву ку 
пи смо у ко ме ка же: „Хва ла бо гу што се сми ло вао 
на по кој но га Мр ка ља, те га је се би узео“. 

Ја бих, 177 го ди на ка сни је, ипак до дао – хва-
ла Бо гу што нам га је нај пре дао, иако не зна мо, 
за пра во, ка да се ро дио, иако не зна мо, за пра во, 
ка ко се шко ло вао, иако не зна мо, за пра во, шта 
му је, гре шном, би ло у ду ши и на ду ши, иако не 
зна мо, за пра во, ка ко је жи вео, иако не зна мо, за-
пра во, ка да је умро, иако не зна мо, за пра во, ни 
ка ко је из гле дао. Ни шта за пра во не зна мо, а то-
ли ко му ду гу је мо.

А шта му то ду гу је мо?
Ду гу је мо му при зна ње да је, у сво јој ге ни јал-

ној књи жи ци Сло во де бе ло га је ра ли бо азбу ко
про трес, об ја вље ној 1810. го ди не, на све га 18 
стра на: 
1)  утвр дио фо но ло шки си стем срп ског је зи ка у 

ње го вом са вре ме ном об ли ку (29, тј. 30 фо не-
ма);

2)  ре фор ми сао срп ску азбу ку и свео је на 29, тј. 
30 сло ва – а, б, в, г, д, дь, е, ж, з, и, і, к, л, ль, м, 
н, нь, о, п, р, с, т, ть, у, ф, х, ц, ч, (гь), ш;

3)  пред ло жио да се наш пра во пис рав на пре ма 
на че лу Пи ши као што го во риш.

Ово је Вук схва тио још 1814. го ди не и одао је 
Са ви при зна ње у пред го во ру сво јој Пи сме ни ци 
срп ско га је зи ка: „Ја сад ов дје, има ју ћи за на мје-
ре ње успјех срп ско га књи же ства, не мо гу дру-
ге азбу ке упо тре би ти не го Мер ка и ло ву, јер бо за 
срп ски је зик лак ша и чи сти ја не мо же би ти од 
ове“. Исти ни за во љу, та да и ни ка да ви ше.

А од та да су про шла ско ро два ве ка. Ми смо 
тек у про те кле две де це ни је по че ли да схва та мо 
шта је Са ва за нас ура дио. И још то ни смо са свим 
ни схва ти ли ни при хва ти ли. То ми Са ви Мр ка љу 
два ве ка ду гу је мо – да ко нач но схва ти мо и при-
хва ти мо ко је ре фор ми сао на шу азбу ку. 

 Мр Вла до ЂУ КА НО ВИЋ

С
кен дер Ку ле но вић ни је био 
пје сник ко ји ства ра по сте-
пе но и ме то дич но у скла-
ду са из вје сном „ло ги ком“ 
при хва ће не кон вен ци-

је-фор ме. За то су за ко ни то сти два ју 
основ них пје снич ких об ли ка – со не та 
и по е ме – са мо онај да ле ки ори јен тир 
ко ји је мо жда зна чај ни ји за кри ти ча-
ре и исто ри ча ре књи жев но сти, не го за 
пје сни ка са мог. Ку ле но ви ће вом тем-
пе ра мен ту и ње го вој си ло ви тој, ор ган-
ској је зич кој има ги на ци ји ти је сна је, 
стег ну та и ар ти фи ци јел на пје снич ка 
фор ма. Сто га и ње гов пр ви је нац, ви-
је нац од пет со не та „Оцва ле при му-
ле“, ни је то ли ко зна ча јан по сте пе ну 
овла да ва ња пје снич ким уми је ћем, 
„за на том“ ма то шев ско-ви зне ров ског 
со не та, не го не у по ре ди во ви ше по пу-
но ћи осје ћа ња, по гу стом, пан те и стич-
ком тка њу, по тму лом и за то мље ном, а 
ин тен зив ном про жи вља ва њу ко је на-
пи ње и рас те же со нет не окви ре. Ку ле-
но ви ћу је бли жи На зор не го Ма тош и 
Ви знер. Мо ду ла ци ју и аутен тич ност 
ње го вог ра ног пје снич ког гла са у јед-
ној ста рин ској по е ти ци, са да већ спо-
ме нар ској, а и та да на са мој иви ци 
ма ни ра, обез би је ди ло је мла да лач ко 
и сен зу а ли стич ко осје ћа ње сви је та и осо бе но 
је зич ко на сље ђе, креп ка, ре ги о нал на, за ви-
чај на лек си ка ко ју је Ку ле но вић унио у на-
мет ну ти или пре у зе ти ка луп со не та. Ње гов 
сен зу а ли зам и бо сан ска лек си ка у стро гој со-
нет ној фор ми да ли су тој по е зи ји и не ке но ве, 
опо ри је то но ве. И прем да је тај ра ни Ку ле но-
ви ћев глас си тан, ипак је зна ча јан за ње гов 
да љи пје снич ки раз вој.

Опо ри ји то но ви пје сни штва и исто ри је, ра та 
и мо ра ла, тек ће у из у зет ним при ли ка ма на-
род но о сло бо ди лач ке бор бе и со ци јал не ре во-
лу ци је из би ти у пр ви план, и то на по ре до са 
но си о ци ма то га бо га тог исто риј ског, мо рал ног 

и је зич ког на сље ђа са ко ји ма се Ку ле но вић, ко-
му ни ста и пје сник, на не по но вљив на чин иден-
ти фи ко вао у ври је ме ка да је сам на род по стао 
су бјект исто риј ских зби ва ња. Ду бо ка, за пре та на 
на род на је зич ка и пје снич ка осно ва као мо рал-
на па ра диг ма, за ври је ме на род но о сло бо ди лач-
ке бор бе из би ја на са му по вр ши ну. При је сна, 
си ро ва, уз то ко лек тив на, она се ни је мо гла об-
у хва ти ти ма лом и ар ти стич ном со нет ном фор-
мом. За то се Ку ле но вић опре дје љу је за ве ћу, 
сло бод ни ју и при клад ни ју фор му – опре дје љу-
је се за по е му. По е ма као об лик у ко ме се ком-
би ну је лир ско са еп ским и драм ским го то во да 
је би ла на мет ну та пје сни ку у тим дра ма тич ним 
зби ва њи ма. Пје сник, на и ме, би ра кон вен ци о-

на ли зо ван об лик при мје ре но сво јим пје снич-
ким хти је њи ма, али га би ра из ме ђу оних ко је 
му ври је ме и спе ци фич не исто риј ске, со ци јал-
не и књи жев не при ли ке на ме ћу.

Скен дер Ку ле но вић је пје сник ко ји је жи во 
ре а го вао на глас то га вре ме на и тих при ли ка. 
Ку ле но вић је обра зац за сво је по е ме имао у на-
шој еп ској на род ној по е зи ји. Мно ге на ше еп ске 
пје сме и са ме су по е ме у ко ји ма се у ор ган ском, 
син кре тич ком је дин ству чу је еп ски, лир ски и 
драм ски глас. Јед на од та квих пје са ма на ко-
ју је те ме љи то на сло ње на „Сто јан ка“ (а и у са-
мо ме ње ном име ну ко је ни ка ко ни је слу чај но, 
као ни име на свих Ку ле но ви ће вих ли ко ва у по-
е ми, већ су при сут на зна че ња по сто ја но сти, до-
сто јан ства и ус прав но сти) је сте на ша кла сич на 
еп ска пје сма „Смрт мај ке Ју го ви ћа“. Уоста лом, 
по е ма је као жа нр и на ста ла у ври је ме ро ман-
ти зма, и то као је дан од ре зул та та ми је ша ња у 
кла сич ној по е ти ци стро го раз ди је ље них ро до-
ва и вр ста, па су и на ши пје сни ци ро ман ти зма 
обра сце за по е му та ко ђе на ла зи ли у на шој на-
род ној по е зи ји.

М
а жу ра ни ћев спјев Смрт Сма
илаге Чен ги ћа, за ко ји је Ку-
ле но вић имао на ро чи тог 
афи ни те та и о ко јем је пи-
сао, но си под на слов ју нач

ка по е ма. Ку ле но вић се у сво јим тзв. рат ним 
по е ма ма ко ри стио је зич ким и пје снич ким 
на род ним об ли ци ма, спе ци фич ном вр стом 
ко ла жи ра ња го то вих на род них и про сто на род-
них по ет ских обра за ца. Те „пје сме у пје сми“, 
цје ло ви те обра сце на род не пје сме ин тер по-
ли ра не у по е му, ела бо ри ра ру ка мо дер ног 
умјет ни ка, не по на вља ју ћи већ об на вља ју ћи 
ту тра ди ци ју. Ис ку ства по е зи је Ок то бра, над-
ре а ли стич ких аван ту ра и со ци јал ног по кре та 
књи жев но сти, на ро чи то оног Кр ле жи ног, „на 
књи жев ној ље ви ци“, а за тим и Ку ле но ви ће ва 
иде о ло шка убје ђе ња у ор ган ској ве зи са то-
ко ви ма Ре во лу ци је, усмје ра ва ла су и функ-
ци о на ли зо ва ла ње го ву по ет ску ри јеч чи ја је 
„кич ма“ уте ме ље на у на шем тлу и је зи ку.

То, ме ђу тим, ни ка ко не зна чи да же ли мо да 
оправ да мо Ку ле но ви ће ве сла бо сти, на ро чи то, 
при сут не у „Пи сми ма Јо ве Ста ни ву ка“. Сла бо сти, 
на и ме, ни је те шко уочи ти, али их је мно го те же 
об ја сни ти, и то уви јек во де ћи ра чу на о при ро ди 
пје сни ко вог да ра и тем пе ра мен та, те и о из у-
зет ним исто риј ским, со ци јал ним и књи жев ним 
услов но сти ма у ко ји ма су та дје ла на ста ја ла.

Бит но из ми је ње не при ли ке, на ро чи то књи-
жев не, зах ти је ва ле су од пје сни ка да и у мир но-
доп ским окви ри ма још јед ном пре и спи та глас у 
се би и око се бе ка ко би опет успио да ор га ни зу је 
сво ју по ет ску и је зич ку има ги на ци ју. У по зним 
со не ти ма кон ден зо ва но жи вот но и пје снич ко 
ис ку ство са ме та фи зич ким об ри си ма и опо рим, 
ег зи стен ци јал ним, ре зиг нант ним то но ви ма у 
ко ји ма не ма рат них пеј за жа, али у ко ји ма су 
и „мир но доп ски“ го то во исто то ли ко ре ал ни и 
оштри, зна че за пра во пје снич ко са зри је ва ње, 
пун про цват ло кал не бо је бал кан ског сен ти мен-
та и ко ло ри та, и то у јед ној осве шта ној европ ској 
фор ми ка ква је со нет, ко ја и омо гу ћа ва ме ди-
јум про свје тље ња тог људ ског и пје снич ког ис ку-
ства. У по мје ре ном пје снич ком осје ћа њу сви је та 
и се бе у том сви је ту су срет и срод ност са Ра ич-
ко ви ће вом по е зи јом обо га ти ли су и Ку ле но ви-
ћев стих јед ном по ет ском са мо сви је шћу ко ју је 
Ку ле но вић из ван ред но екс пли ци рао у сво јим 
есе ји ма.

Жи ве ћи и пи шу ћи у исто риј ском сми слу на 
раз ме ђу епо ха, у дра ма тич ном људ ском про ци-
је пу из ме ђу дру штве ног и ин тим ног, у по ет ском 
про ци је пу из ме ђу тра ди ци је и мо дер ни те та, из-
ме ђу ло кал ног и европ ског, у из у зет но про мјен-
љи вим дру штве ним, иде о ло шким и књи жев ним 
окол но сти ма, Скен дер Ку ле но вић је про шао 
кроз низ дра ма и ло мо ва ко је се у ње го вом дје-
лу пре ла ма ју и осје ћа ју. То дје ло је по тре сан тор-
зо, дра ма тич но свје до чан ство на ше га вре ме на, 
ње го вих вје ра и сум њи. Упра во том мо рал ном 
хра бро шћу да о оно ме што је кри зно у вре ме-
ну и у људ ском по сто ја њу аутен тич но и пу ним 
гла сом про го во ри, Ку ле но ви ће ва по е зи ја и је-
сте окре ну та бу дућ но сти.

 Рај ко ПЕ ТРОВ НО ГО
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Са ва Мр каљ – два ве ка ду га
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СТО ТИ НУ ГО ДИ НА ОД РО ЂЕ ЊА СКЕН ДЕ РА КУ ЛЕ НО ВИ ЋА 

Дра ма тич но све до чан ство 
на ше га вре ме на

Жи ве ћи и пи шу ћи у исто риј ском сми слу на раз ме ђу епо ха, у дра ма тич ном људ ском про ци је пу из ме ђу 
дру штве ног и ин тим ног, у по ет ском про ци је пу из ме ђу тра ди ци је и мо дер ни те та, из ме ђу ло кал ног и европ ског, 
у из у зет но про мјен љи вим дру штве ним, иде о ло шким и књи жев ним окол но сти ма, Скен дер Ку ле но вић је 
про шао кроз низ дра ма и ло мо ва ко је се у ње го вом дје лу пре ла ма ју и осје ћа ју
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Про фе сор ка Ми ро сла ва 
Пе тро вић јед на је од тих 
уга о них сту бо ва у жи во ту 
сво јих уче ни ка и свих оних ко ји 
су има ли при ви ле ги ју да во ђе ни 
ње ном бла гом, а си гур ном 
ру ком, раз гр ћу бес крај не 
и сло же не ста зе му зи ке, 
а по себ но кла вир ског зву ка

В
е ли ка ни пе да го ги је ко ји жи вот про-
ве ду у сен ци сво јих ђа ка оста ју да 
жи ве оно ли ко ко ли ко и њи хо ви ђа-
ци, и ђа ци њи хо вих ђа ка. Не гу ју ћи 
нај бо љу људ ску те ко ви ну – за хвал-

ност, Цен тар за му зи ку, За ду жби не Или је М. 
Ко лар ца, омо гу ћио нам је да Ми ро сла ви – Ли-
ли Пе тро вић ода мо до сто јан го ди шњи по мен. 
На кон цер ту су, осим ор га ни за то ра, уче ство-
ва ли и дру ги му зи ча ри чи је је ка ри је ре она 
бли ско пра ти ла.  

Кон церт је за по чео про јек ци јом исеч ка до ку-
мен тар ног фил ма РТС-а по све ће ног Ми ро сла ви 
– Ли ли Пе тро вић, ауто ра др Сне жа не Ни ко ла је-
вић, по сле че га је др Да ни ца Пе тро вић, ди рек-
тор Му зи ко ло шког ин сти ту та, из ло жи ла Увод но 
сло во, ко је је об ја вљу је мо у це ли ни: 

„Хва ла ко ле ги ни ци Ве ри Ми лан ко вић ко-
ја нас је да нас оку пи ла, хва ла сви ма ко ји сте 
до шли да се за јед но се ти мо Ми ро сла ве – Ли-
ли Пе тро вић, ве ли ког по зна ва о ца му зи ке, из у-
зет но зна чај ног кла вир ског пе да го га, по ма ло и 
уса мље ни ка, али ис трај ног бор ца за по ди за ње 
ни воа му зич ког из во ђа штва и му зич ке кул ту-
ре код нас.

По сво јој људ ској сла бо сти спрем ни смо че сто 
да ве ру је мо да су да ро ви ко је но си мо део на ше 
не при ко сно ве не лич но сти. За бо ра вља мо ко ли-
ко је дра го це них љу ди ути сну ло свој ма ли или 
ве ли ки пе чат у наш жи вот, обо га ти ло га, па и 
усме ри ло (...)

Про фе сор Ми ро сла ва Пе тро вић – на ша дра га 
Ли ли – је дан је од тих уга о них сту бо ва у жи во-
ти ма сво јих уче ни ка, и свих оних ко ји су има ли 
при ви ле ги ју да во ђе ни ње ном бла гом, а си гур-
ном ру ком, раз гр ћу бес крај не и сло же не ста зе 
му зи ке, а по себ но кла вир ског зву ка. 

На вест да се Ли ли Пе тро вић пре се ли ла на ону 
дру гу стра ну жи во та, јед на на ша ко ле ги ни ца, 
ко ју је жи вот од вео пу те ви ма кла сич не фи ло-
ло ги је, па и на дру гу стра ну Атлан ти ка, по сла-
ла ми је сво је крат ко се ћа ње из школ ских да на: 
’Ли ли ка је би ла та ко фи на осо ба, као не ка пор це-
лан ска фи гу ри на, као да је леб де ла над зе мљом, 
а ни је жи ве ла обич ним жи во том као оста ли’.  

И за и ста, Ли ли Пе тро вић је жи ве ла у му зи ци 
и кроз му зи ку, ве ро ват но још од ра не мла до сти, 
али не леб де ћи у сно ви ма, већ чвр сто уте ме ље на 
у му зич ки на чин ми шље ња и го во ра. Осло нац 
је сва ка ко до би ла у ста бил ној, а ко смо по лит ској 
по ро ди ци, уз мај ку Фран цу ски њу и оца Ср би на, 
прав ни ка, са из ра зи тим сли кар ским да ро ви ма. 
Кроз шко ло ва ње је про шла бри љант но и не ка-

ко ус хи ће но. То ли ко је то га ле пог има ла увек да 
ка же о сво јим про фе со ри ма, не са мо кла ви ра – 
Али си Бе ше вић и Еми лу Ха је ку, већ и о они ма 
са ко ји ма је ра ди ла на те о рет ским пред ме ти ма 
– о Јо си пу Сла вен ском и Ми о дра гу Ва си ље ви ћу. 
Свој ше сто го ди шњи бо ра вак у Па ри зу ис ко ри-
сти ла је не са мо уса вр ша ва ју ћи се као из во ђач 

и пе да гог код чу ве них про фе со ра кла ви ра (Ла-
за ра Ле ви ја, Ивон Ле фе вр, али и код Ал фре да 
Кор тоа и На ђе Бу лан же), већ и уче ћи мно го то га 
у рас ко шном кул тур ном жи во ту гра да све тло-
сти и умет но сти.  

По по врат ку, са пу ним ела ном је на ста ви ла 
пе да го шки рад у не у по ре ди во скром ни јим усло-
ви ма, у Му зич кој шко ли при Му зич кој ака де ми-
ји, ка сни је му зич кој шко ли ’Сла вен ски’, а по том 
у му зич кој шко ли ’Мо кра њац’. Ко ли ко је свој 
жи вот чвр сто ве за ла за му зи ку, то ли ко је сво је 
про фе си о нал но ан га жо ва ње пот пу но по све ти-
ла пе да го ги ји: и то не те о рет ски, већ у прак тич-
ном ра ду са уче ни ци ма, од оних нај мла ђих, па 
до оних ко ји су се при пре ма ли за сту ди је или 
су већ сту ди ра ли. Ра ди ла је бу квал но до по след-
њег да на жи во та. 

Кру ну овог ду бо ко про ми шље ног и пре да ног 
ра да пред ста вља ју ге не ра ци је уче ни ка, ко ји су 
да нас при сут ни у свим сег мен ти ма му зич ког 
жи во та: као пи ја ни сти и про фе со ри кла ви ра, 
сол фе ђа, ди ри ген ти, ком по зи то ри, му зи ко ло зи, 
љу ди на ме ди ји ма. Име на уче ни ка ис пи си ва ла 
је у свим са чу ва ним при мер ци ма сво је би о гра-
фи је, као да их је, не са мо у ср цу, већ и у фа сци-
кла ма, увек др жа ла уз се бе. 

Р
а до зна ла и спрем на да учи, већ 
у зре лим го ди на ма су сре ла се са 
пе да го шким ра дом ру ске шко ле 
и про фе со ра Ти ма ки на. Оду ше-
вље но је го во ри ла о ис ку стви ма 

из Мо скве. Фран цу ску пе да го шку ли те ра ту-
ру пра ти ла је до по след њег да на. Сво је огром-
но ис ку ство, из гра ђе но кроз прак ти чан рад 
и ана ли зу ту ђих оства ре ња, са бра ла је, пе-
дант но уоб ли чи ла и из ло жи ла у шест све за-
ка из ван ред не Шко ли це за кла вир, на ме ње не 
нај мла ђем пи ја ни сти.  
Ли ли Пе тро вић сам упо зна ла у сво јим ти неј-

џер ским го ди на ма, као три де сет пе то го ди шњу, 
ми сли ла сам та да сре до веч ну осо бу – ле пу, сми-
ре ну, чвр сту и од луч ну, али пле ме ни ту, увек пу-
ну стр пље ња и спрем ну на раз го вор о му зи ци, 
ра ду, кре а тив но сти. Ни је во ле ла про сеч ност. У 
сва ком по слу тра жи ла је и оче ки ва ла мак си-
мум. Та ква је оста ла кроз чи тав жи вот. Ни су 
је по ко ле ба ле ни ду бо ке го ди не, ни при ли ке у 
ко ји ма смо жи ве ли. А та кав став је зах те вао и 
жр тву, по себ но на овим на шим бал кан ским про-
сто ри ма. Она је ту жр тву под но си ла од луч но, не-
ка да не го ду ју ћи, али без роп та ња. 

За нас ко ји смо учи ли, раз ми шља ли и ра до ва-
ли се му зи ци уз на шу дра гу про фе сор ку, она је 
би ла и оста ла све тао при мер са ко јим се лак ше 

ко ра ча кроз жи вот. Да нас смо све сни да је ње-
но при су ство у на шим жи во ти ма би ла и на ша 
ве ли ка жи вот на при ви ле ги ја.”

Ову бе се ду озву чи ла је На та ша Вељ ко вић, ко ја 
је из ве ла Деч је сце не Ро бер та Шу ма на, а не по-
сред но по сле, у свој ству кла вир ског са рад ни ка, 
пра ти ла сво ју је да на е сто го ди шњу кћер ку Ми ли-
цу Зу лус у ван ред но зре лој ин тер пре та ци ји Пр-
вог ста ва Бру хо вог кон цер та за ви о ли ну.

На сце ну је по том иза шла Све тла на Бој ко вић 
(та ко ђе бив ши ђак) ко ја је сва ку по то њу тач ку 
(Шо пен: Пост хум ни Вал цер амол и По ло не
за гемол – Дар ко Пе ћа нац, кла вир; Пе тро вић, 
По след њи по глед ца ра Кон стан ти на Дра га ша 
и про паст Ви зан ти је – Ми лош Пе тро вић, кла-
вир; Де би си: Со на та – Сан дра Бе лић, ви о лон че-
ло, Вла ди мир Гли го рић, кла вир; Ми лан ко вић: 
Пред о се ћа ње – Ве сна Оп се ни ца, со пран, Та тја на 
Дроб ни, кла вир; Ро дри го: У сен ци Тор ња Бер ме
ха – Са ра Мар ја но вић, кла вир; Скра бин: Ети да 
и Нок тур но за ле ву ру ку – Ма ја Рај ко вић) на ја-
вљи ва ла са по јед ном ли те рар ном ски цом, ко јом 
сам по ку ша ла да осве тлим по је ди не дра го це не 
осо би не на шег учи те ља ко је смо сви ра до пре-
по зна ва ли и спо ми ња ли. Ов де из два ја мо са мо 
не ко ли ке од лом ке:

„Ли ли Пе тро вић је сво ју пра ву при ро ду са кри-
ва ла од стра них очи ју. Са мо је на ма до пу шта ла 
да осе ти мо ка ко кроз му зи ку не сме та но стру-
ји ње на стра стве ност, осе ћај ност, пре да ност и 
по ве ре ње. Учи ла нас је ка ко да од на ив не мла-
да лач ке оп чи ње но сти стиг не мо до ду бо ко до-
жи вље ног уме ћа ин тер пре та ци је... Му зи ком нас 
је опре ми ла за жи вот. Снаб де ла нас је ве ли ком 
и не се бич ном ства ра лач ком сна гом и по што-
ва њем, ко је смо ду жни да, као плод по сто ја но-
сти и ис трај но сти, пре да је мо дру ги ма. Јед ном 
реч ју, пре да ла нам је тај ну љу ба ви на чу ва ње 
и пре но ше ње“.

Као на след ни ца по кој не се стре Ја сен ке То ма-
ше вић, тре ба спо ме ну ти да је Ли ли по да ри ла 
ску по це ну ме ди цин ску опре му КБЦ Зве зда ра. 
Ни је, на жа лост, до че ка ла да Уни вер зи тет ска би-
бли о те ка пре у зме се стри ну бо га ту књи жну за о-
став шти ну. Оста је и пре бо га та рад на со ба Ли ли 
Пе тро вић: кла ви ри, ве ли ка но то те ка и ди ско те-
ка не про це њи ве вред но сти.  

За Ми ро сла вом – Ли ли Пе тро вић оста ју ге не-
ра ци је свет ских пи ја ни ста, му зи ко ло зи ди ри-
ген ти, пи сци, сцен ски умет ни ци, ком по зи то ри 
и мно ги љу би те љи, по зна ва о ци му зи ке. Оста је 
и те шко до сти жни узор мо рал не сна ге, про фе-
си о нал ног по ште ња и не се бич ног пре да ва ња 
ко ји тек тре ба сле ди ти.

 Ве ра МИ ЛАН КО ВИЋ

У по не де љак, 13. сеп тем бра 
2010. го ди не от кри ве на је 
спо менпло ча на ку ћи у ули ци 
Вој во де До брњ ца 26, у Бе о гра ду, 
где је књи жев ник Ду шан Ма тић 
жи вео од 1941. до 1980. го ди не. 
Је дан од уче сни ка све ча но сти 
био је и др Дра шко Ре ђеп, 
чи ју бе се ду, овом при ли ком, 
пре но си мо у це ли ни

И
за ових отво ре них вра та по чи ње 
за во ји то сте пе ни ште ко је сти же 
и до дру гог спра та где је сто ло-
вао, го во рио, ћу тао, са њао, пи-
сао, раз го ва рао Ду шан Ма тић 

(1898–1980), зна ме ни ти срп ски и европ ски 
пе сник, ро ман си јер, есе ји ста, ми сли лац, пре-
во ди лац, ко ји је за се бе нај ра до сни је го во рио 
да је бе о град ски пи сац. Ов де су се око ње га 
оку пља ли сва ко днев но и ско ро ри ту ал но мла-
ди пе сни ци, глум ци свих ге не ра ци ја, на ши 
кла си ци, пут ни ци на мер ни ци, го сти из да-
ле ка, но ви на ри, ра ба џи је, бо е ми и мон де ни, 
чи нов ни ци ко ји су др жа ли до свог ста ту са, и 
про ле те ри ко ји су има ли шта да из гу бе. Ов де 
је рав но ду шно и од сут но при мио вест да су га 
се лек то ри пред ло жи ли за кан ди да та за Но бе-
ла, што се ма ње зна, ов де је, апа трид у свом 
гра ду, ћу тао у вре ме ри гид не цен зу ре Ра до ва-
на Зо го ви ћа, ов де је иг но ри сао пам фле те тзв. 
зе ле не Мла де кул ту ре, кон зер ва тив не до зла-
бо га, ов де је по ле ми сао о сну у дог ма ти зму, о 
мо дер ној дра ми и ти пич ном Бе о гра ду, не је-
ди но са Бо ром Гли ши ћем и Ми ла ном Бог да-
но ви ћем, ов де су сти за ла пи сма Жа ка Бро са, 
Ју ли ја на Кор ха у зе ра, Ја на Ста ха, Ми ро сла ва 
Кр ле же, Бер нар да Но е ла, ов де се че сто ви ђао 
Иво Ан дрић, а ра ни је и Пол Ели јар. Ов де је 
Са ша Пе тро вић ду го до го ва рао филм ски про-

је кат по ро ма ну Глу хо до ба ко ји је на пи сао у 
са рад њи са Алек сан дром Ву чо. Ов де је ћа скао 
са Бран ком Пе трић, Фа ру ком и Зо јом Бе го ли, 
и ов де је, по ред Ми ла на Ко њо ви ћа та ко ђе ње-
го вог ис пи сни ка, нај че шће ин тер вју и сан наш 
ства ра лац, са мо по не ка упут ства да вао Ар си 
Јо ва но ви ћу и ме ни да уме сто ње га од го ва ра-
мо на по ста вље на и не по ста вље на пи та ња. 

Ђо ва ни Па пи ни има, у књи зи Гог, те зу о то ме 
ка ко би ва ља ло да у бу дућ но сти из гле да ју спо-
ме ни ци. От кло нио је, по чет ком још оног ве ка, 
брон зу, и опре де лио се за пра ме ње ди ма, крат-
ко веч но као му зи ка. 

У Ма ти ће вом слу ча ју, за пра во би ва ља ло об-
но ви ти, по пут оног ње го вог за вет ног тај ног пла-
ме на, при ча о ни цу. Не мој те за бо ра ви ти, овај 
по след њи књи жев ни са лон ство рио је мо дер ни 
бе о град ски иди ом. А у ње му се, ка ко је дав но већ 
утвр дио Дра ган М. Је ре мић, ви ше но вих иде ја и 
ва ља них про ми шља ња из го во ри ло у јед ном да-
ну, не го у то ку не ко ли ко го ди на у ви со ко бу џет-
ним ин сти ту ци ја ма на ци је. 

Уства ри, Ма тић ко ји је огром но ма рио ин вер-
зи је и ло ги ку слу ча ја, ко лаж пре све га, и у том 
са ло ну, та ко рас ко шно ра зро ком, свом од рас-
па ре но сти, под сти цао да се на ру ше сви об зи ри. 
Ви ше гла сје је би ло све то, та ко све тло. 

Из у зет ни хр ват ски фељ то ни ста Ве сел ко Тен-
же ра вај као се што хр ват ска књи жев ност не ма 
та квог па три јар ха мо дер них вре ме на, а Ана-
то лиј Ба кон ски је у сво ју фа мо зну ан то ло ги ју 
европ ске и свет ске по е зи је из свих књи жев но-
сти Ју жних Сло ве на ода брао је ди но Ма ти ћа (по-
ред Среч ка Ко со ве ла), и то са бро јем пе са ма ко је 
има у том из бо ру и Па стер нак. Бо жи дар Ти мо-
ти је вић га је у пе сми звао флу о ре сцент ним, а 
не ко ли ко нас про фе со ром сло бо де. 

Све из го во ре но у овом под ста нар ском про сто-
ру, код Ма ти ће вог та ста Ми о дра га Т. Ри сти ћа, 
пре во ди о ца, ди рек то ра ре ал ке, кри ти ча ра ко-
ји је сво је вре ме но не се бич но по др жао Са пут
ни ке Иси до ре Се ку лић (1913), са чу ва но је, бар у 
фраг мен ту до ко га је то ли ко др жао аутор Ла же 
и па ра ла же но ћи.

Аутор нај по зна ти јих на ших кри ла ти ца (Ро ман, 
ис пит зре ло сти јед не књи жев но сти; За бо рав, на-

ша је ди на по стој би на; По е зи ја, не пре су шна све-
жи на све та; Про шлост ду го тра је; и др), све је 
ду го вао сну и слу ча ју, ка ко је и твр дио.  

Са мо су три књи ге пе де се тих го ди на дра ма-
тич но на ја ви ле де це ни је све ап со лут ни јег на-
шег отва ра ња пре ма све ту. То су: Ко ра Вас ка 
По пе, 87 пе са ма Ми о дра га Па вло ви ћа и Баг да
ла Ду ша на Ма ти ћа ко ја је кру ше вач ко бр до ма-
гич но уне ла ме ђу нај ску пље име ни це срп ске 
ли ри ке, на по ре до са Стра жи ло вом.

Бе о град ско про ле ће, да па ра фра зи рам пра-
шки слу чај, ов де је би ло при пре ма но, на ја вљи-
ва но, осво је но.  

Је ди ни пи сац ов де, по ред Кр ле же, ко ји сво је 
пре зи ме има пре тво ре но у за јед нич ку, за ве ре-
нич ку при чу. Ка же се кр ле жи ја нац, али се ка-
же и ма ти ће вац. 

Ма тић је на овој адре си жи вео и ра ни је, у 
фраг мен ти ма, ре кло би се, али уочи ра та, 1941. 
већ је баш ов де, за у век, на пи сао слав ну пе сму 
Пред бу ру. Ако се из у зму да ту ми бе жа ни је, он 

је ов де тра јао од 1941. до 1980. Да кле укуп но 
39 го ди на ко је де љи ве са 3 да ју коб ни ре зул тат: 
13, пре ва жни над ре а ли стич ки број. Ова адре са 
има број 26 ко ји де љив са 2 – уна пред су ге ри-
ше пре сто ни цу над ре а ли зма: 13. Ма тић је, као 
и Де сан ка Мак си мо вић и Раст ко Пе тро вић, ро-
ђен 1898. Збир бро је ва је 26, па се на кра ју кра-
је ва све сво ди опет на – 13. Ма ти ће ве по не ке 
књи ге има ју у на сло ву 13 сло ва (или гла со ва?): 
Коц ка је ба че на, ре ци мо. Ма тић је пи сма нај-
че шће упу ћи вао на мо ју адре су: Ћир па но ва 49, 
Но ви Сад. Ко зна, мо жда је због тог зби ра (4+9) 
ко ји се опет за кљу чу је са 13, и пи сао те сво је 
епи сто ле бо ла и уса мље но сти баш ме ни? Но, 
мо жда ипак не тре ба пре те ри ва ти: слу чај ни је 
ло ги чан, ни ка да. 

Жи вео је три ве ка, пу то вао, нај ра ди је са Ол гом 
и Та на си јем Мла де но ви ћем, ве ро вао у мла де 
пе сни ке ко ји, ка зао је, пи шу го то во са вр ше но, а 
сиг на ли зам Ми ро љу ба То до ро ви ћа, на шу аутен-
тич ну пла не тар ну ак ту ел ност, на ве ли ка вра-
та по ка зао као ле ги тим ну, го во ре ћи о ње му и у 
при ступ ној бе се ди у Срп ској ака де ми ји на у ка 
и умет но сти. 

На Ма ти ће вом ал тер на тив ном уни вер зи те ту 
сло бо де нај че шће ве жбе су би ле на те му бес-
кра ја и бде ња. 

Пре де ве де сет го ди на на пи сао је: Отво ри те 
про зор, не бо. Ми ће мо да нас отво ри ти тај про-
зор ко ји је окре нут бес кра ју, не бе си ма Бе о гра да 
и ве чи том бде њу ве ли ког на шег са ња ра.

Ма тић нас је пред ви део, сва ко ја ке. 
П. С. Ву ков ски на ук је и те ка ко по у чан и у кру-

гу бе о град ског над ре а ли зма чи ји је ли дер био 
Ду шан Ма тић. На и ме, са мо он да ка да су до ти ца-
ли на шу њи ву, ауто ри тзв. дру ге цен тра ле има ли 
су из ве сну суд би ну у на шој књи жев ној ба шти ни. 
То ће ре ћи: рад ни Да ви чо, иза бра ни Де ди нац и 
по зни Ма тић.

Ина че бе се ду ва ља за вр ши ти ма ти ћев ски. На-
шег пе сни ка је сва ко ју тро пре сре та ло не ко ли ко 
баш упор них ци та то ма на, по шта па ју ћи се о Хе-
ге ла и Хин де шми та, Ни чеа и Жи да. Ма ти ћу је 
то до са ди ло и пре срео је нај у пор ни јег: 

„До бро ју тро, што би ре као Вол тер!“
Ма ти ћу, до бар дан!
 Др Дра шко РЕ ЂЕП

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДОМ ДУ ША НА МА ТИ ЋА У БЕ О ГРА ДУ

Књи жев ни па три јарх мо дер них вре ме на

Ду шан Ма тић

Мирослава – Лили Петровић

УЗ УСПО МЕ НУ НА МИ РО СЛА ВУ – ЛИ ЛИ ПЕ ТРО ВИЋ (1923–2009)

Учи те љу за хвал ни ђа ци
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„Си ро ма шни има ју пра ва, 
а бо га ти – ду жно сти.“
 (Је вреј ска из ре ка)

И
сто ри ја кул ту ре и умет но сти бе-
ле жи, ка ко код нас та ко и у све ту, 
број не при ме ре за ви сно сти ду-
хов не сфе ре од еко ном ске мо ћи 
по је ди на ца, њи хо вих скло но сти 

и уку са. Мно га умет нич ка де ла, зда ња и ко-
лек ци је на ста ли су за хва љу ју ћи бла го на кло но-
сти ме це на и те жњи ма те ри јал но бо ље сто је ћих 
љу ди да се ове ко ве че у кул ту ри и оста ве бу-
ду ћим на ра шта ји ма „спо ме ни ке трај ни је од 
брон зе“. Иако се та кви по ступ ци пре све га ру ко-
во де при ват ним мо ти ви ма и лич ним же ља ма, 
они нај че шће ни су у про тив ста ву са аутен тич-
ним функ ци ја ма кул ту ре ни ти огра ни ча ва ју и 
спу та ва ју оно што се мо же на зва ти истин ском 
кул тур ном по ли ти ком. У срећ ни јим слу ча је-
ви ма, ра зни об ли ци по кро ви тељ ства у кул ту-
ри до ве ли су до сна жног про цва та по је ди них 
умет нич ких гра на и омо гу ћи ли да се ма те ри-
јал на моћ по је ди на ца (или вла да ју ћих кла-
са) чу де сном игром тран сфор ми ше у ду хов ну 
енер ги ју ко ја ће тра ја ти ве ко ви ма; у умет но сти 
ре не сан се, та кве при ме ре има мо у по кро ви-
тељ ству фи рен тин ске по ро ди це Ме ди чи (XV и 
XVI век), а у кул тур ној исто ри ји срп ског на ро-
да – у слав ним за ду жби на ма сред њо ве ков не 
ди на сти је Не ма њи ћа (вла да ла од дру ге по ло-
ви не XII ве ка до 1371).

Дух за ду жби нар ства и оп шти дру
штве ни ин те рес

(...) У срп ској исто ри ји, по себ но у исто ри ји 
кул ту ре, сло је ви та реч за ду жби на по кри ва спе-
ци фич не об ли ке по кро ви тељ ства са ни зом из-
ве де них зна че ња, као и њи хо вим дру штве ним, 
кул ту ро ло шким и прав ним ту ма че њи ма. Од 
се дам срод них зна че ња на ве де них у „Реч ни-
ку СА НУ“ (књ. V, стр. 711 и 712), основ но је оно 
у ко ме се ка же да је то „до бро твор на уста но ва 
или фонд чи је је ци ље ве (обич но ху ма ни тар не 
и про свет не) осни вач од ре дио; има ње, сред ства 
ко ја је осни вач по кло нио за ту свр ху“. Иако га, 
да кле, по кре ћу ини ци јал ни лич ни мо ти ви, што 
се ви ди и из ети мо ло ги је са мог уз ви ше ног пој-
ма за ду жби на („за душ је“, пле ме ни то де ло „ра ди 
спа се ња ду ше“, же ља да се не из гу би у вре ме ну и 
про сто ру и са чу ва од за бо ра ва), за ду жби нар не 
по ла зи ис кљу чи во од лич них по тре ба; да ри ва-
њем имет ка или из град њом не ког зда ња за ду-
жби нар ис ка зу је свест о при пад но сти од ре ђе ној 
за јед ни ци, окре нут је бу дућ но сти, „ле по ти ко ја 
ће спа сти свет“ (До сто јев ски) и нај ра зли чи ти-
јим жи вот ним, ово зе маљ ским по тре ба ма чла-
но ва – да до ђу у до дир с књи га ма, сли ка ма или 
скулп ту ра ма, да им се из град њом мо ста омо-
гу ћи пре ла зак на дру гу оба лу, да уто ле жеђ на 
спо мен-че сми, да на ђу мир у бож јем хра му, ма-
на сти ру, ко на ку или јав ној би бли о те ци.

Крат ка по вест срп ских за ду жби на по ка зу је 
да су за ду жби на ри по кре тач ке мо ти ве ве о ма 
че сто на ла зи ли у оп ште ко ри сном ин те ре су и 
да су уте ме љи ва ли за ду жби не (фон до ве, фон-
да ци је, ва ку фе и дру ге срод не об ли ке фи лан-
троп ске де лат но сти) у оним обла сти ма и за оне 
дру штве не по тре бе ко је су би ле при о ри тет не: 
раз вој на у ке, про све те, здрав ства, ху ма ни тар-
на по моћ. У схва та њи ма срп ског на ро да из гра-
ди ло се то ком ве ко ва ве ро ва ње да не ма ни чег 
пле ме ни ти јег не го оста ви ти ка кву за ду жби ну. 
То уве ре ње пре то че но је и у из ре ку ко ја гла си: 
„Ду кат до би ја на сја ју ако је у за ду жби ни“. У по-
здрав ном го во ру ака де ми ка Алек сан дра Бе ли ћа 
при ли ком отва ра ња Ко лар че вог на род ног уни-
вер зи те та (1932) на ла зи се за ни мљи ва илу стра-
ци ја па три от ског од но са пре ма на ро ду и слу жби 
на род ним ин те ре си ма: „Као што је не кад је лин-
ска ети ка сма тра ла оно га ко ји ни је по мо гао на-
род ном на прет ку да је го то во крив пред сво јим 
на ро дом, та ко је и на ша на род на ети ка не раз-

двој но ве за ла схва та ње жи вот них ци ље ва по је-
дин ца с по тре ба ма на род не це ли не“ (Дру штво 
зна ња, 2009:240).

У со ци о е ко ном ском, кул тур ном и прав ном 
ам би јен ту ко ји ни је увек ишао на ру ку до на тор-
ским ак тив но сти ма, и у ко ме се у ме ди ји ма че-
сто афир ми шу сти ло ви жи во та ко ји су у осно ви 
су прот ни фи лан троп ском ду ху, срп ске за ду жби-
не пре ва зи шле су раз ли чи та огра ни че ња, кри зе 
и от по ре (по не кад и иде о ло шке при ро де) и до-
спе ле до ста ту са прав них ли ца чи је су осни ва ње, 
ег зи стен ци ја и де лат ност усме ре ни на оства ри-
ва ње дру штве но оп ште ко ри сних ци ље ва нај ра-
зли чи ти јег спек тра. Иако по об ли ку уну тра шње 
ор га ни за ци је, по ре клу сред ста ва и основ ној на-
ме ни има ви ше ти по ва за ду жби на (при ват не, 
јав не, не за ви сне, дру штве не, итд.), оне су и код 
нас, под ути ца јем ан гло сак сон ског пра ва, свр-
ста не у ка те го ри ју не про фит них ор га ни за ци ја 
(non pro fit or ga ni sa ti ons), чи ме се же ли на гла си ти 
да ни су осно ва не ра ди сти ца ња про фи та и ње го-
ве рас по де ле већ ра ди усме ре ња про фи та (ако он 
уоп ште по сто ји, у ужем сми слу те ре чи) на оства-
ре ње уни вер зал них, у сва ком слу ча ју оп ште ко-
ри сних дру штве них ци ље ва. Дру гим ре чи ма, код 
ове вр сте ор га ни за ци ја уве ћа ње по чет ног ка пи-
та ла и сти ца ње до би ти су у функ ци ји оства ре ња 
оп ште ко ри сних ци ље ва, а не циљ по се би.

За фи скал ну по ли ти ку 
у слу жби кул ту ре

На осно ву упо ред но-прав ног пре гле да по-
ло жа ја по је ди них за ду жби на у кул ту ри Ср би-
је, по себ но ста ту са Ву ко ве за ду жби не, мо же се 
за кљу чи ти да у нас још не ма за до во ља ва ју ће 
рав но те же из ме ђу ци ље ва за ду жби на и прав но-
еко ном ских и дру гих сред ста ва ко ја им сто је на 
рас по ла га њу. У те о риј ским ра до ви ма о овој те ми 
вла да пот пу но са гла сје у ста ву да је ус по ста вља-
ње те рав но те же га ран ци ја не са мо до след ног 
из вр ше ња во ље за ду жби на ра (осни ва ча, ле га то-
ра, кти то ра), већ и трај но сти за ду жби не, ње не 
уко ре ње но сти у дру штве ни, еко ном ски, прав ни 
и кул тур ни ам би јент.

У обла сти со ци јал не и по ре ске по ли ти ке, у 
Ср би ји се не ви ди до вољ но ја сно опре де ље ње 
др жа ве да, на осно ву са вре ме них ис ку ста ва у де-
мо крат ским зе мља ма, по стиг не круп ни ја уна-
пре ђе ња по ло жа ја за ду жби на и ре а фир ма ци ју 
фи лан троп ског ду ха.

Иако се по ре ски ста тус не про фит них ор га-
ни за ци ја у нас уре ђу је кроз чак шест по себ них 
за ко на, по сто је ћа ре ше ња ни су од већ по вољ на 
за по је дин це или гру пе ко је же ле да део сво га 
ма те ри јал ног бо гат ства пре ли ју на за ду жби не 
и ху ма ни тар не фон до ве. Прак са по ка зу је да се 
са да шњим по ре ским за ко ни ма до на ци је у нас 
до дат но оп те ре ћу ју, а у по је ди ним слу ча је ви ма 
до ла зи и до дво стру ког опо ре зи ва ња!

У зе мља ма у ко ји ма се кул ту ри при сту па као 
дра го це ном си сте му вред но сти, ста во ва и по-
на ша ња, за ду жби не су одав но из бо ри ле се би 
по вољ ни ји по ре ски трет ман. У ком па ра тив ној 
сту ди ји о кул тур ној по ли ти ци у гра до ви ма Сан 
Фран ци ско, Бар се ло на и Мон тре ал, ис тра жи-
вач Бе ноа Ла фор тин ну ди за ни мљи ву ева лу а-
ци ју си стем ских про пи са ко ји ути чу на жи вот 
кул тур них уста но ва. У по гла вљу „Фи скал на по-
ли ти ка у слу жби си сте ма кул ту ре“ (Ла фор тин, 
2002:199), аутор из два ја при мер Сан Фран ци-
ска, у ко ме је фи скал на по ли ти ка део укуп не 
стра те ги је раз во ја гра да; при ват не фон да ци је и 
до бро твор на удру же ња ко ји иза бе ру да се ре ги-
стру ју у овом гра ду осло бо ђе ни су пла ћа ња по-
ре за за пр вих пет го ди на. Сви ве ли ки про јек ти 
из град ње или об но ве под но се се Умет нич кој ко-
ми си ји Сан Фран ци ска ра ди кон тро ле и до зво-
ле („у ци љу раз во ја кул тур ног на сле ђа гра да“); 
као ку ри о зи тет сво је вр сте бе ле жи мо (из истог 
из во ра) по да так да је у по је ди ним квар то ви ма 
за бра ње но по ди за ти „fast-food“ ре сто ра не, да би 
се очу ва ла ста ра, за ду жбин ска зда ња и кул тур-
но-исто риј ска осо бе ност тих квар то ва. За на шу 
те му ин ди ка тив но је да у Сан Фран ци ску по сто-
ји ја сна оба ве за да се јав ност уна пред оба ве сти 
о круп ни јим ин ве сти ци о ним про јек ти ма, као и 

прак са да све те ак ци је ме ди ји па жљи во и де-
таљ но пре и спи ту ју.

У Грч кој за кон пра ви раз ли ку из ме ђу прав-
них ли ца ко ја има ју лу кра тив не ци ље ве и оних 
са не лу кра тив ним усме ре њем, у ко је спа да ју и 
за ду жби не; оне ужи ва ју из ве сне по ре ске олак-
ши це (Al fon da ri, 1994:241).

У усло ви ма „уско трач не тран зи ци је у Ср би ји“ 
(Го лу бо вић, 2004:105), кул ту ра ни је од ре ђе на као 
ре фе рент ни оквир из ван ко јег се не мо же кон-
сти ту и са ти ни је дан дру штве ни од нос ни ти ин ди-
ви ду ал но по на ша ње чла но ва дру штва. Кул тур ни 
обра сци ни су де фи ни са ни као „сми са о ни оквир 
ори јен та ци је и ин те гра ци је јед не за јед ни це“, те 
ни је раз ра ђен ни кор пус за ко на ко ји би де ло ва-
ли као си стем под сти ца ња, омо гу ћа ва ња и ре-
гу ли са ња до бро твор ног по на ша ња по је ди на ца, 
гру па, пред у зе ћа и кор по ра ци ја. Из ве стан по мак 
код нас је, до ду ше, учи њен из ра дом Пред на цр-
та за ко на о за ду жби на ма и фон да ци ја ма (2008). 
Чла ном 7 овог ак та пред ви ђе но је да др жа ва, те-
ри то ри јал на ауто но ми ја и ло кал не са мо у пра ве 
мо гу да обез бе ђу ју по ре ске олак ши це и дру ге по-
год но сти за осни ва ње и раз вој за ду жби на ко је 
де лу ју у јав ном ин те ре су, као и да се на сред ства 
за ду жби на не пла ћа ју по ре зи и до при но си (дру-
ги став истог чла на). На жа лост, иако је ко нач на 
вер зи ја пред ло га За ко на још мар та 2009. упу ће на 
пар ла мен ту Ре пу бли ке Ср би је на раз ма тра ње и 
усва ја ње, скуп штин ска про це ду ра ни је ни за по-
че ла. Иако На род на скуп шти на по не кад де лу је 
као „про точ ни бој лер“ (С. Ан то нић) и че сто по сти-
же „ста ха нов ске ре кор де“ (са мо у јед ном да ну, 29. 
ма ја 2009, усво је но је 57 за ко на!), те шко је пред-
ви де ти ка да ће до ћи на ред усва ја ње овог за ко-
на ко ји се мо же убро ји ти у ак те ко ји су кул тур ни 
пред у слов де мо крат ске тран зи ци је.

Но во по ље ис тра жи ва ња 
ду хов не про дук ци је

Дру штве ни од но си, а са њи ма и сфе ра кул-
ту ре, по след њих го ди на ула зе у фа зу те мељ ног 
пре о бли ко ва ња ко јом от по чи ње но ва, не из ве сна 
исто риј ска ета па, а да „ста ри“ по ре дак ни је окон-
чан. У усло ви ма гло ба ли за ци је, под ко јом на уч-
ни ци под ра зу ме ва ју низ дру штве них про це са, 
ди на ми зма и раз во ја ко ји тран сфор ми шу тре-
нут но ста ње у чвр сту ве зу еко ном ских, по ли тич-
ких, кул тур них и еко ло шких то ко ва, „ме ња ју ћи 
фор ме људ ских кон та ка та“ (Ђор ђе вић, 2009:410), 
кул ту ра гу би ауру ко ју је има ла у мо дер ном до-
бу и пре ста је да озна ча ва по себ ну и нај вред ни ју 
област људ ског де ло ва ња. На ста је пе ри од ко ји Ј. 
Ђор ђе вић у исто и ме ној књи зи на зи ва пост кул
ту ром, од но сно, по ве сна епо ха у ко јој се кул ту-
ра (тач ни је, пост кул ту ра) од ми че од кон це па та 
вред но сти, уни вер зал но сти, ква ли те та и не за ви-
сно сти у од но су на си ле еко но ми је и по ли ти ке. 
Пост кул ту ра но вог вре ме на по зи ва на ре ви зи ју 
ра ни јих кул тур них на ви ка и на чи на ми шље ња 
љу ди за те че них и не при пре мље них за про ме-
не ко је до но си раз вој на у ке, тех но ло ги је, по ли-
тич ко и еко ном ско гло бал но ре струк ту ри ра ње 
све та. Оту да до ла зи по тре ба за „про ме ном угла 
по сма тра ња“ и ши ре ња ин тер пре та тив ног по ља 
ко је за тва ра ју но ви је сту ди је кул ту ре.

То но во по ље ис тра жи ва ња кул тур них фе-
но ме на је мул ти ди сци пли нар но и ин тер ме-
ди јал но, јер об у хва та са зна ња и ме то де ра ни је 
уда ље них, а са да чвр сто пре пле те них ди сци-
пли на, ко је укљу чу ју, осим по ли тич ких на у ка 
и еко но ми је, још и на у ку о књи жев но сти, ан тро-
по ло ги ју, лин гви сти ку, со ци о ло ги ју, фи ло зо фи ју, 
пси хо ло ги ју, ме ди о ло ги ју, итд.

За ду жби не у кул ту ри уоп ште, а по себ но оне у 
Ср би ји, сто га мо ра ју да па жљи во пра те ди на ми-
ку круп них и че сто про ти ву реч них дру штве них, 
еко ном ских и по ли тич ких про ме на на ло кал-
ном и гло бал ном ни воу; одр жа ва ју ћи ак ти ван 
од нос пре ма ствар но сти, оне не сме ју да за по-
ста ве ван вре мен ска и уни вер зал на зна че ња 
кул ту ре. Ко ли ко је тај за да так сло жен све до чи 
и по да так да су ис тра жи ва чи Клах кон и Кре бер 
још 1964. по бро ја ли око три сто ти не раз ли чи тих 
де фи ни ци ја кул ту ре (То мић, 2009:5), а да да нас, 
ако се на пре тра жи ва чу „Гугл“ за тра же ин фор-

ма ци је за кључ ну реч сту ди ја кул ту ре, по сред-
ством нај мо дер ни је тех но ло ги је на наш рад ни 
сто сти же око два ми ли о на по да та ка!

Иако др жа ва сву где, па и код нас, бла го на-
кло но гле да на спрем ност по је дин ца, гру пе или 
кор по ра ци је да пре у зму на се бе бри гу о де лу јав-
них по сло ва, де лат ност во лон тер ских и не про-
фит них ор га ни за ци ја кон фрон ти ра се с ни зом 
уну тра шњих и спо ља шњих пре пре ка. На ше ис-
тра жи ва ње на сто ја ло је да кла си фи ку је и об ја-
сни при ро ду те шко ћа ко је пра те рад за ду жби на 
у кул ту ри, чи ја ми си ја ва пи за сна жни јом дру-
штве ном по др шком.

У усло ви ма у ко ји ма по тре бе за ак ци ја ма не-
про фит них ор га ни за ци ја пре ва зи ла зе при хо де, 
нео п ход но је ства ра ње прав ног, по ли тич ког и 
оп ште кул тур ног окви ра у ко ме ће за ду жби не у 
кул ту ри из гра ди ти још по сто ја ни ји јав ни углед 
и ре пу та ци ју. На ше ис тра жи ва ње по ка за ло је да 
се афир ми са њем ци ље ва ко ји има ју уни вер зал-
ни ка рак тер мо же кре и ра ти јав на по ли ти ка ко ја 
би омо гу ћи ла сна жни ји раз мах за ду жби нар ства 
у кул ту ри. Не го ва њем фи лан тро пи је код мла дих 
(кроз обра зов ни и ме диј ски си стем), бо љом ко-
му ни ка ци јом с по тен ци јал ним до бро тво ри ма 
и стрикт ном кон тро лом и јав ним над зо ром над 
по сло ва њем за ду жби на, ис кљу чу је се ри зик од 
ин стру мен та ли за ци је и гу ше ња сло бо де ства-
ра лач ког чи на, од но сно, не до ла зи до не же ље не 
кон фрон та ци је ду хов не и фи зич ке ег зи стен ци је 
кул тур них ства ра ла ца; ти ме се по твр ђу је и по-
моћ на хи по те за овог ра да.

Но ва ин фор ма ци о на тех но ло ги ја (укљу чу-
ју ћи веб-сај то ве, елек трон ску по шту, мо бил ну 
те ле фо ни ју и ин фор ма тив не па ке те нај но ви је 
ге не ра ци је) иде на ру ку на по ри ма да се оства-
ри ши ра ко му ни ка ци ја с по тен ци јал ним фи-
лан тро пи ма, али и бо ља кон тро ла по сло ва ња 
до бро твор них ор га ни за ци ја; јав ни рад за ду жби-
на, у све му под ре ђен кон трол ним ме ха ни зми ма 
др жа ве и ци вил ног дру штва, омо гу ћи ће да оне 
по ста ну не са мо опи пљи ви до каз слав не и сло-
бод не про шло сти, већ и не ка вр ста од брам бе ног 
мо рал ног и кул тур ног бе де ма, нео сво ји вог пред 
ве тро ви ма ко је исто риј ске при ли ке (и не при ли-
ке) мо гу до не ти срп ском на ро ду.

С об зи ром на чи ње ни цу да код за ду жби на у 
кул ту ри по сто ји стал на по тре ба за при вла че-
њем но вих до бро чи ни те ља, и њи хо вих сред-
ста ва, од но си с јав но шћу има ју кључ ну уло гу 
у ства ра њу со ци о е ко ном ског и кул тур ног ам-
би јен та по год ног за оства ри ва ње не про фит них 
ци ље ва. У овом ра ду смо, ана ли зи ра ју ћи ис ку-
ства не ко ли ко во де ћих за ду жби на кул ту ре у Ср-
би ји – по себ но за ду жби не уте ме ље не у сла ву 
ре фор ма то ра срп ског је зи ка и кључ не фи гу ре 
на ше но ви је кул тур не исто ри је – ука за ли на спе-
ци фич ност ко му ни ка ци о них ала та бит них за 
при до би ја ње на кло но сти нај ши рих сег ме на та 
оп ште јав но сти. Ис по ста ви ло се да су, без об зи-
ра на раз ли чи те мо де ле осни ва ња, и раз ли чи те 
ис хо де про ла же ња кроз тран зи ци о не про ти ву-
реч но сти, ме ди ји не за о би ла зна циљ на јав ност 
свих за ду жби на кул ту ре у Ср би ји, па се пред за-
ду жби на ма по ста вља им пе ра тив ус по ста вља ња 
још ква ли тет ни јих од но са с њи ма.

Та ко му ни ка ци ја мо ра би ти стал на, до бро ор-
га ни зо ва на и обо стра но мо ти ва ци о на, да би се 
обез бе ди ло по ве ре ње нај ши ре јав но сти у рад 
до бро твор них ор га ни за ци ја, по бољ ша ла ре пу-
та ци ја не про фит ног сек то ра у це ли ни и уве ћа-
ла ар ми ја љу ди до бре во ље, спрем них да јав не 
ци ље ве по мог ну на раз не на чи не, па и над ме-
та њем кул тур ним вред но сти ма и оста вља њем 
де ла имо ви не „на пол зу оте че ству“.

О то ме увер љи во све до че, ка ко аутен тич не 
исто риј ске чи ње ни це, та ко и оне по е ти зо ва не 
у срп ским на род ним пе сма ма – та ко ђе дра го це-
ној остав шти ни ми ну лих на ра шта ја да на шњем 
и бу ду ћим по ко ле њи ма. Од го ва ра ју ћи на пи та-
ње „Куд се ђе де цар-Не ма ње бла го“, на род ни пе-
сник, у чу ве ној пе сми о све том Са ви (Вук, II, 23), 
пе ва: Ни је ба бо рас ко вао бла го,/ на на џа ке ни на 
бу здо ва не,/ ни на са бље ни на бој на ко пља,/ ни 
до бри јем коњ’ма на ра то ве;/ већ је ба бо по тро
шио бла го/ на три слав на Срп ска на ма сти ра...

 Др Ма ри ја АЛЕК СИЋ

КУЛ ТУР НО НА СЛЕ ЂЕ СР БИ ЈЕ

Европ ска 
ба шти на

У 
На род ном му зе ју у За је ча ру и 
на ар хе о ло шком ло ка ли те ту Фе-
ликс Ро му ли ја на у сеп тем бру је 
одр жан ово го ди шњи цен трал ни 
про грам Да на европ ске ба шти не 

у Ср би ји. Про гра ми цен трал не про сла ве ре а-
ли зо ва ни су и у Ра јач ким пив ни ца ма, је дин-
стве ном ар хи тек тон ском ком плек су вин ских 
по дру ма. У На род ном му зе ју у За је ча ру по ста-
вље на је но ва стал на по став ка ко ја пред ста-
вља се о ски, град ски и ду хов ни жи вот, али и 
кул тур ну и на ци о нал ну ра зно ли кост ста нов-
ни ка тог де ла Ср би је. Та ко ђе, пред ста вље на је 

и го сту ју ћа ар хе о ло шка из ло жба из Турн Се-
ве ри на Рим ска Дро бе та и ње но под руч је, ко ју 
при ре ђу је Му зеј „Por ti le de fi er“ из Ру му ни је.
Да ни ма европ ске ба шти не у Ср би ји при кљу-

чи ли су се мно ги гра до ви, ме ђу ко ји ма и Бе о-
град. Осим град ских му зе ја, га ле ри ја и дру гих 
уста но ва кул ту ре, по себ ну па жњу при ву кла 
је Бе о град ска твр ђа ва из ло жбом Уну тра шње 
утвр ђе ње – кул тур ни сло је ви. Пред ста вље ни 
су кул тур ни сло је ви из ви ше епо ха, од оста та-
ка сло вен ског на се ља на се ве ро за пад ном де лу 
не ка да шњег рим ског ка стру ма, пре ко ви зан тиј-
ског ка сте ла, до угар ског по гра нич ног утвр ђе ња, 
па до сред њо ве ков ног утвр ђе ња де спо та Сте фа-
на Ла за ре ви ћа. У Исто риј ском ар хи ву Бе о гра да 
отво ре на је об но вље на по став ка „Ве ко ви Бе о гра-
да XIV–XX. Бе о град Ad ac ta“. У Би бли о те ци гра да 
пред ста вље но је елек трон ско из да ње збор ни ка 
Очу ва ње и за шти та кул тур ноисто риј ског на
сле ђа Ср би је у ино стран ству.

Да ни европ ске ба шти не исто вре ме но су одр-
жа ни и у 49 зе ма ља, под за јед нич ком те мом 
Кул тур но на сле ђе и одр жи ви раз вој.

 К. ГРА НА ТА-СА ВИЋ

осветљења

ДРЕВ НА ИН СТИ ТУ ЦИ ЈА ДА НАС 

За ду жби не кул ту ре у усло ви ма тран зи ци је

Феликс Ромулијана код Зајечара
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Н
а ши су пре ци вр ло до бро зна ли да 
ће оста ти на овом све ту ако оста-
ве тра јан траг за со бом, за ду жби ну 
не ку. Ни вре ме ни осва ја чи ни су 
за тр ли ове тра го ве, о че му све до че 

Ви со ки Де ча ни, Гра ча ни ца, Сту де ни ца и дру ги 
ма на сти ри. Тре ба ло је, ипак, да про ђе не ко ли-
ко сто ле ћа, па да у вре ме вас кр са др жа ве срп ске 
ова тра ди ци ја ожи ви, и то тек у зре лој гра ђан-
ској епо хи 19. ве ка. За ду жби нар ство у Кне же-
ви ни и Кра ље ви ни Ср би ји, пи ше исто ри чар Р. 
Љу шић, у пред го во ру књи зи За ду жби не и за ду
жби нар ство, по чи ње тек од сре ди не 19. ве ка. 
Пр ви фонд, с по чет ним ка пи та лом од 250 ду ка-
та, осно ва ли су То ма Ву чић Пе ри шић и Или ја 
Ми ло са вље вић Ко ла рац 1857, као фонд за по ми-
ња ње оних ко ји су из ги ну ли за отаџ би ну (1804–
1815). Ни пе ри од из ме ђу два ве ли ка ра та ни је 
остао без за ду жби на и до бро тво ра ко ји су осни-
ва ли раз ли чи те ху ма ни тар не фон до ве. Хри сан-
та Пу рић, по то мак Са ре Ка ра ђор ђе вић, осно ва ла 
је 1923. за ду жби ну Ми ха и ла и Са ре Ар се ни је вић 
и Хри сан те и Ан дре Пу рић ра ди шко ло ва ња си-
ро ма шне де це и збри ња ва ња бо ле сних. У јед ној 
пу бли ка ци ји по све ће ној за ду жби на ма, фон до-
ви ма, фон да ци ја ма и ле га ти ма, ко ју је у За во ду 
за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка при ре дио со-
ци о лог З. Авра мо вић, на ла зе се по да ци о свим 
тим раз ли чи тим за ду жби нар ским уста но ва ма, 
ме ђу ко ји ма је и ве ћи број на ста лих у раз до бљу 
1921–1941. У Ар хи ву Ср би је чу ва се гра ђа о 408 
за ду жби на, ма да их је, про це њу је се, би ло око 
800. До шло је он да не ко вре ме, по сле 1945, ка да 
су љу ди ми сли ли да све по чи ње са њи ма, па су 
све чи ни ли да по ни ште те за и ста све тле тра го-
ве из про шло сти. Тек у по след њој де це ни ји 20. 
ве ка на ста је ожи вља ва ње, не са мо ин те ре со ва-
ња за за ду жби нар ство, не го и об но ва ове зна чај-
не уста но ве кул ту ре. До ла зи до осни ва ња но вих 
за ду жби на и фон до ва. Асо ци ја ци ја за ду жби на, 
фон до ва и фон да ци ја, осно ва на 2006, об у хва та-
ла је у то вре ме ви ше од 100 уста но ва ове вр сте, 
ме ђу ко ји ма су и са свим но ве.

Овој но вој ге не ра ци ји при па да ју и три фон да 
Ар на у то вић. „Фонд Алек сан дра Ар на у то ви ћа“, 
осно ван 1998. при Ар хи ву Ср би је, са на гра дом 
„Злат на ар хи ва“, ко ју пра ти по ве ља, нов ча ни из-
нос и скулп ту ра „Ми ни ја ту ра Ар хи ва Ср би је“, рад 
ва ја ра Зо ра на Ива но ви ћа. При зна ње је на ме ње но 
ис так ну тим ар хи ви сти ма и ар хив ским уста но-
ва ма ко је су по сти гле из у зет не ре зул та те у свом 
ра ду. „Фонд Мар ге ри те Ар на у то вић“ осно ван је 
2001. го ди не при Ка те дри за фран цу ски је зик и 
књи жев ност Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, 
са на гра дом „Злат на фран ко ро ма ни сти ка“, ко ју 
пра ти по ве ља и нов ча ни из нос, а на ме ње на је 
за слу жним ро ма ни сти ма фран цу ске оп ци је за 
из у зе тан књи жев ни, је зич ки и пре во ди лач ки до-
при нос књи жев ној кул ту ри ове сре ди не. Нај зад, 
„Фонд Алек сан дра Ар на у то ви ћа за на у ку о срп-
ској књи жев но сти“ осно ван је 2002. и уте ме ље на 
је на гра да „Злат на срп ска књи жев ност“ ко ју, та-
ко ђе, пра те по ве ља и нов ча ни из нос, а на ме ње на 
је ис так ну тим струч ња ци ма и на уч ни ци ма књи-
жев не исто ри је и кри ти ке, као и те о ри је срп ске 
књи жев но сти. Осни ва чи сва три фон да су кће ри 
Алек сан дра Ар на у то ви ћа (1888–1982), књи жев-
ни ка, фран цу ског док то ран та, ве ли ког кул тур-
ног ми си о на ра у Па ри зу из ме ђу два ве ли ка ра та 
– Мар ге ри та (1926–2009), про фе сор фран цу ске 
књи жев но сти на Ка те дри за фран цу ски је зик и 
књи жев ност Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, 
и Ан ђи ца (1930), ди пло ми ра ни прав ник. 

Име Алек сан дра Ар на у то ви ћа пр ви пут се на-
шло у Ен ци кло пе ди ји Ју го сла ви је 1951, за тим као 
би о граф ска од ред ни ца у Лек си ко ну пи са ца Ју го
сла ви је и, нај зад, у Ен ци кло пе ди ји срп ског на ро да 
(2008). Ње го во име се на шло и у со ци о ло шко-исто-
риј ској сту ди ји по све ће ној на стан ку срп ске ства-
ра лач ке ин те ли ген ци је 1820–1920, чи ји је аутор 
пи сац ових ре до ва. Нај но ви ја пу бли ка ци ја ен ци-
кло пе диј ског ка рак те ра Ко је ко у Не ди ће вој Ср би ји 
(2009), Си ме Ц. Ћир ко ви ћа, та ко ђе са др жи по дат-
ке о Алек сан дру Ар на у то ви ћу и ње го вом ста ри јем 
бра ту Дра го ми ру.

Ко је, ипак, био Алек сан дар Ар на у то вић? Ен ци-
кло пе диј ске би о граф ске од ред ни це, чак и ка да 
су об у хват ни је, да ју са мо пре сек жи вот ног пу-
та зна ме ни тих љу ди. У род ном Пи ро ту, где му 
је отац био мар ве ни ле кар, свр шио је основ ну 
шко лу. Гим на зи ју по ха ђа у Бе о гра ду и ма тур-
ски ис пит с од лич ним успе хом по ла же у Дру-
гој бе о град ској гим на зи ји. Сту ди је ју го сло вен ске 
књи жев но сти за вр ша ва 1911, а већ то ком сту ди-
ја, као вр ло та лен то ван сту дент Јо ва на Скер ли-
ћа, Па вла и Бог да на По по ви ћа, са ра ђу је у та да 
по зна тим књи жев ним ли сто ви ма: Срп ском књи
жев ном гла сни ку и Ле то пи су Ма ти це срп ске. По 
ди пло ми ра њу, до Бал кан ских ра то ва је про фе сор 
у Тре ћој бе о град ској гим на зи ји и ре фе рент за до-
ма ћу дра му у На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду. 
Уче ству је као до бро во љац у ра то ви ма на по чет ку 
тог не срећ ног 20. ве ка, а ње го ва ка ри је ра се уоб-
ли ча ва тек с до ла ском у Фран цу ску, где је у Па-
ри зу про вео пу них два де сет го ди на (1917–1937). 
Оба вљао је низ вр ло зна чај них и од го вор них ду-

жно сти. Био је шеф Про свет ног оде ље ња Ми ни-
стар ства про све те, а за тим ре фе рент за школ ска 
и про свет но-кул тур на пи та ња при По слан ству 
Кра ље ви не СХС. Већ 1918. по ста вљен је за глав-
ног се кре та ра Од бо ра за кул тур ну про па ган ду, 
чи ји је пред сед ник био Алек сан дар Бе лић. За-
тим је био уред ник ча со пи са Ју го сло вен ска ре
ви ја, у из да њу по ме ну тог од бо ра. По осни ва њу 
Ин сти ту та сло вен ских на у ка на Па ри ском уни-
вер зи те ту 1919, А. Ар на у то вић је ор га ни зо вао и 
во дио Ју го сло вен ску сек ци ју по ме ну тог ин сти ту-
та. Све до кра ја свог ман да та у Па ри зу оба вљао је 
још низ зна чај них ду жно сти, из ме ђу оста лог, био 
је и се кре тар Ју го сло вен ске ко ло ни је у Па ри зу. 
По по врат ку у зе мљу 1939, до шао је на че ло из у-
зет но зна чај не уста но ве – Др жав ног ар хи ва и на 
тој ду жно сти остао до 1941, ка да је пре вре ме но 
пен зи о ни сан. Све вре ме оку па ци је те гоб но је са 
по ро ди цом – су пру гом и две кће ри на шко ло ва-
њу, жи вео у Бе о гра ду у сво је вр сној изо ла ци ји. По 
осло бо ђе њу, од бив ши да бу де на уч ни ди рек тор у 
Ар хи ву Ср би је, при хва тио је са рад њу у Ин сти ту-
ту за срп ски је зик СА НУ и у ре дак ци ји Ен ци кло
пе ди је Ју го сла ви је.

Алек сан дар Ар на у то вић је у Па ри зу за сно вао и 
по ро ди цу. Са Мар ге ри том, рођ. Алек сан дар (1891–
1978), до био је две кће ри, Мар ге ри ту и Ан ђи цу, ко-
је ће кра јем 20. ве ка по ста ти она „злат на коп ча“ 
из ме ђу име на овог не сум њи во зна ме ни тог чо ве ка 
и јед ног но вог за ду жби нар ства у срп ској кул ту ри. 
Вра тив ши се са ро ди те љи ма у отаџ би ну сво га оца 
пред Дру ги свет ски рат, ту су се шко ло ва ле и обе 
сте кле фа кул тет ске ди пло ме. Ста ри ја, Мар ге ри-
та, ди пло ми ра ла је 1951. на ро ман ској гру пи. Већ 
сле де ће го ди не, ма да је у ме ђу вре ме ну пре да ва-
ла фран цу ски је зик у Др жав ном се кре та ри ја ту за 
ино стра не по сло ве, до ла зи на Ка те дру за ро ман ске 
је зи ке и књи жев ност Уни вер зи те та у Бе о гра ду и ту 
оста је до пен зи о ни са ња. Док тор ску ти ту лу сте кла 
је на Уни вер зи те ту у Гре но блу 1978. Об ја ви ла је у 
зе мљи, као и у Фран цу ској и Ита ли ји, мно ге сту ди-

је по све ће не фран цу ској књи жев но сти и кул ту ри. 
Иза бе ла Кон стан ти но вић у ча со пи су Фи ло ло шки 
пре глед (2010, бр. 1) до но си се ћа ње на Мар ге ри ту 
Ар на у то вић ко је нам от кри ва јед ну не до вољ но по-
зна ту про фе сор ку на Ка те дри за фран цу ски је зик 
и књи жев ност, ду бо ко пре да ну свом пе да го шком 
по зи ву, али и вред ног и те мељ ног ис тра жи ва ча 
исто ри је фран цу ске књи жев но сти. Ње но про у ча-
ва ње Стен да ла је не сум њи во јед но од нај сту ди о-
зни јих. Исто вре ме но, она је и ком па ра ти ста, ко ја 
про у ча ва од но се фран цу ске и срп ске, фран цу ске 
и не мач ке књи жев но сти. Нај зад, из раз „фран ко-
ро ма ни сти ка“ се при пи су је њој. 

А
н ђи ца, мла ђа се стра, као ди пло ми-
ра ни прав ник би ла је ду го го ди шњи 
прав ни са вет ник у уста но ва ма за 
ме ђу на род ну са рад њу. Обе се стре 
су, на дах ну те се ћа њи ма на сво га 

оца и ње гов пло дан жи вот и рад, кре ну ле у пле-
ме ни ту ми си ју осни ва ња већ по ме ну тих фон-
до ва, ко ји су на ста ли у крат ком вре мен ском 
раз ма ку од три го ди не. За јед но су, све док Мар-
ге ри та 2009. го ди не ни је пре ми ну ла, ор га ни зо-
ва ле и уче ство ва ле у це ре мо ни ја ма до де љи ва ња 
на гра да. Оста ла је, као по сто јан стуб, да ову ми-
си ју и да ље одр жа ва Ан ђи ца, а фон до ви, већ по 
сво ме ка рак те ру, над жи вља ва ју нас смрт ни ке. 
О де се то го ди шњи ци до де ле на гра да из „Фон да 

Алек сан дра Ар на у то ви ћа“ при Ар хи ву Ср би је об-
ја вље на је по себ на пу бли ка ци ја 2007. го ди не, ко ју 
је при ре ди ла Је ли ца Ре љић. По во дом осни ва ња 
овог фон да у Ар хи ву Ср би је је 1999. го ди не от кри-
ве на би ста Алек сан дра Ар на у то ви ћа, рад ва ја ра 
Дра га на Ни ко ли ћа, и отво ре на из ло жба по све ће-
на овом зна ме ни том кул тур ном рад ни ку и јед ном 
од управ ни ка ове зна чај не уста но ве.

Пр ве, 1998. го ди не, до де ље не су че ти ри рав но-
прав не на гра де. „Злат на ар хи ва“ је при па ла Ар-
хи ву Ср би је, ко ји се бли жио сво јој сто го ди шњи ци; 
Ми ло ра ду Ра де ви ћу, ди рек то ру ове уста но ве у то 
вре ме; Љу бо дра гу По по ви ћу, ар хив ском са вет ни-

ку, и Је ли ци Ре љић, ви шем ар хи ви сти Ар хи ва Ср-
би је. За кључ но са 2009. го ди ном, ову пре сти жну 
на гра ду за успе шан рад у ар хи ви сти ци до би ло је 
још 11 уста но ва и 11 по је ди на ца. Ме ђу по је дин ци-
ма, на ла зе се име на по зна тих ар хи ви ста, као што 
су Ми лан Ђу ка нов из Исто риј ског ар хи ва у Зре-
ња ни ну и Ми лић Ф. Пе тро вић, ди рек тор Исто риј-
ског му зе ја Ср би је у то вре ме, а ме ђу ар хив ским 
уста но ва ма Ар хив Вој во ди не, Исто риј ски ар хив 
Бе о гра да и др. Би о гра фи је по је ди на ца и зна чај-
ни по да ци о уста но ва ма да ти су у већ по ме ну тој 
пу бли ка ци ји. На по ме ни мо ипак да су до бит ни ци 
„Злат ног ар хи ва“ за 2009. го ди ну Ми лан Јак шић, 
ди рек тор Исто риј ског ар хи ва Пан че во, и Исто риј-
ски ар хив РАС Но ви Па зар.

И
з „Фон да Мар ге ри те Ар на у то вић“ 
сва ке го ди не од 2002. до де љу ју се 
по две на гра де, не кад јед ној уста-
но ви и ис так ну том по је дин цу, а 
не кад се ме ђу до бит ни ци ма на ђу 

дво је ис так ну тих по је ди на ца. Ка те дра за фран-
цу ски је зик и фран цу ску књи жев ност Фи ло ло-
шког фа кул те та у Бе о гра ду и Иван ка Па вло вић, 
јед на од нај и стак ну ти јих же на пре во ди ла ца у 
по сле рат ном пе ри о ду код нас, пр ви су по не ли 
ову рет ку на гра ду у срп ској кул ту ри. Сле де ће, 
2003. го ди не, на гра да је при па ла „Али јан си Ју-
го сла ви ја-Фран цу ска“ и Ми ха и лу Па вло ви ћу, 
ду го го ди шњем про фе со ру на Ка те дри за фран-
цу ски је зик и књи жев ност. За тим, за ре дом, 2004, 
2005. и 2006, „Злат ну фран ко ро ма ни сти ку“ до-
би ја шест ис так ну тих фран ко ро ма ни ста, Ми-
ли ца До ма зет и Ри сто Ла и но вић, про фе со ри 
фран цу ског је зи ка на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Ни шу, Ду шан А. Ја њић, из Ле сков ца и Ра ди-
во је Кон стан ти но вић, са Ка те дре за фран цу ски 
је зик и књи жев ност, Иза бе ла Кон стан ти но вић 
и Пе ра По ло ви на, обо је са по ме ну те ка те дре. 
Сле де ће 2007. го ди не, до бит ни ци на гра де су 
Је ле на Но ва ко вић, шеф Ка те дре за фран цу ски 

је зик и књи жев ност, и Ка те дра за фран цу ски 
је зик са Уни вер зи те та у Но вом Са ду. Да ни ца 
Ми ло ше вић, јед на од та ко ђе нај и стак ну ти јих 
пре во ди ла ца у срп ској кул ту ри, и Ми ха и ло По-
по вић, про фе сор на ма тич ној ка те дри за фран-
цу ски је зик у Бе о гра ду, но си о ци су на гра де за 
2008. го ди ну. Нај зад, 2009. го ди не „Злат на фран-
ко ро ма ни сти ка“ је при па ла зна чај ном и плод-
ном пре во ди о цу, Ни ко ли Бер то ли ну, и Оглед ној 
основ ној шко ли „Вла ди слав Риб ни кар“, је ди ној 
шко ли у Бе о гра ду у ко јој се на ста ва одр жа ва на 
фран цу ском је зи ку. 
„Фонд Алек сан дра Ар на у то ви ћа за на у ку о срп ској 

књи жев но сти“, при Ка те дри за срп ску књи жев ност 
Фи ло ло шког фа кул те та, тре ћи је за ду жби нар ски 
фонд по ро ди це Алек сан дра Ар на у то ви ћа и, у из ве-
сном сми слу, мо жда нај при ме ре ни ји про фе си о нал-
ном опре де ље њу овог зна ме ни тог ин те лек ту ал ца. 
Са Управ ним од бо ром, на чи јем је че лу од по чет-
ка проф. др Ду шан Ива нић, овај фонд је до са да 
до де лио осам „Злат них срп ских књи жев но сти“, и 
то ис так ну тим књи жев ним исто ри ча ри ма и кри-
ти ча ри ма, али и те о ре ти ча ри ма и књи жев ним 
ства ра о ци ма. Та ко се у ли сту до бит ни ка упи су-
ју Љи ља на Ју хас-Ге ор ги јев ски (2004), Го ран Мак-
си мо вић (2005), Ми ли вој Не нин (2006), То ми слав 
Јо ва но вић (2007), Мир ја на Де те лић (2008) и Ра ди-
во је Ми кић (2009). Нај зад, на гра ду за 2010. рав но-
прав но су по де ли ли дво је ис так ну тих про фе со ра 
са Ка те дре за срп ску књи жев ност, Зла та Бо јо вић 
и Ду шан Ива нић. Као из у зе так, тре ба на ве сти да 
се нов ча ног де ла ове на гра де Д. Ива нић од ре као 
у ко рист Би бли о те ке сво је ка те дре.

Да нас, ка да се у су ро вим дру штве ним усло ви-
ма по но во аку му ли ра ка пи тал у ма лом бро ју ру ку, 
али ка да не ма оног ху ма ни тар ног ду ха и до бро-
чи ни тељ ске ат мос фе ре ко ја је вла да ла пред крај 
19. ве ка, ова кви при ме ри не са мо да за слу жу ју 
пу ну па жњу кул тур не јав но сти већ и сна жну по-
др шку нај зна чај ни јих дру штве них уста но ва, др-
жа ве са ме.

 Др Ми лош НЕ МА ЊИЋ

УЗ ТЕ ЛЕ ВИ ЗИЈ СКУ 
СЕ РИ ЈУ „ЗА БО РА ВЉЕ НИ 
УМО ВИ СР БИ ЈЕ“

Ко ста 
Сто ја но вић

К
о ста Сто ја но вић је ро ђен у 
Алек син цу 2. ок то бра 1867. 
го ди не. Сред њу шко лу за-
вр шио је у Ни шу као је дан 
од нај бо љих ђа ка, а 1889. на 

Фи ло зоф ском фа кул те ту Ве ли ке шко ле 
у Бе о гра ду ди пло ми рао је као нај бо љи 
сту дент. Про фе сор ски ис пит по ло жио је 
у Ни шкој гим на зи ја 1890, ра дом Те о ри ја 
ан ве ло па код кри вих ли ни ја и по вр ши на. 
У ис тој гим на зи ји се и за по шља ва, али и 
да ље на ста вља да про ду бљу је зна ња из 
ма те ма ти ке, ме ха ни ке, еко но ми је, те се 
ба ви и пи та њи ма из исто ри је на у ке и 
об ја вљу је рад по све ћен ато ми сти ци Ру-
ђе ра Бо шко ви ћа.

Го ди не 1893. од ла зи на сту диј ско пу-
то ва ње у Па риз где слу ша пре да ва ња из 
ма те ма ти ке, астро но ми је, ме ха ни ке и фи-
зи ке код нај ве ћих струч ња ка тог вре ме-
на, а по се бан ути цај на ње га оства рио је 
Ан ри По ен ка ре. У Па ри зу је по стао члан 
Фран цу ског астро ном ског дру штва, али и 
Исто риј ског дру штва Фран цу ске.

Од 1894. го ди не био је про фе сор ма те-
ма ти ке у Дру гој му шкој гим на зи ји. По сле 
шест го ди на, од ла зи крат ко у Лај пциг, а 
по сле пре вра та 1903. по стао је хо но рар ни 
на став ник Ве ли ке шко ле. Пре су дан ар гу-
мент за ње го во по ста вље ње био је не са мо 
ве ли ки број об ја вље них на уч них ра до ва, 
већ и њи хо ва те о риј ска убе дљи вост, као 
и прак тич ни зна чај, по себ но рас пра ве О 
из во зу и уво зу Ср би је – пи та ње тре ти
ра но но вим ме то дом ма те ма тич ким. У 
овом ра ду, Сто ја но вић на ег зак тан на чин 
кри ти ку је уго вор ко ји је Ср би ја пот пи са-
ла 1881. го ди не са Аустро у гар ском. Овом 
те ма ти ком ће се ба ви ти и у сво јој по ли-
тич кој ка ри је ри. 

Ка да је Ве ли ка шко ла пре ра сла у уни-
вер зи тет, по стао је ван ред ни про фе сор 
при ме ње не ма те ма ти ке на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту. За са мо не ко ли ко го ди на на 
уни вер зи те ту, Ко ста Сто ја но вић са ста вио 
је низ на уч них ра до ва из ме ха ни ке, ма те-
ма ти ке и фи зи ке. За по тре бе пре да ва ња, 
об ја вио је и уџ бе ник из ме ха ни ке, а тре-
ба на гла си ти и да нас ак ту ел ну рас пра ву 
Пред став нич ки из бор ни си сте ми, ко ју је 
ко а у тор ски об ја вио са Ми ха и лом Пе тро-
ви ћем и у ко јој се ма те ма тич ки раз ра ђу је 
из бор ни си стем за Ср би ју. 

По ли тич ки рад за по чео је 1901. го ди не 
ка да је иза бран за по сла ни ка Ра ди кал не 
стран ке у Ни шком окру гу. У вре ме ца рин-
ског ра та Ср би је и Аустро у гар ске, по ста-
вљен је за ми ни стра на род не при вре де 
Кра ље ви не Ср би је. Као ми ни стар ра дио 
је на про јек ту За ко на о рад ња ма ко јим су 
прав не нор ме Кра ље ви не Ср би је на овом 
по љу, по ху ма но сти, ис ко ра чи ле ис пред 
европ ског за ко но дав ства. Нај ве ћи до при-
нос дао је у пе ри о ду од апри ла 1906. до 
ју на 1908, у вре ме по ме ну тог ца рин ског 
ра та, ка да се по ка зао као успе шан по ли-
ти чар и да ро вит др жав ник. Упра во, он је 
био ре а ли за тор прак тич не по ли ти ке про-
на ла же ња но вих тр жи шта за срп ски из воз 
и упра во је он по вла чио кон крет не по те зе 
на пре струк ту ри ра њу срп ске при вре де у 
скла ду са но во на ста лом си ту а ци јом ка-
да су гра ни це пре ма Аустро у гар ској би-
ле за тво ре не. 

На кон успе шног окон ча ња ца рин ског 
ра та, Сто ја но вић је од 30. ав гу ста 1912. 
до 17. апри ла 1913. по но во ми ни стар на-
род не при вре де. Већ та да из ме ђу ње га и 
Ни ко ле Па ши ћа до ла зи до не спо ра зу ма, 
а на кра ју и до отво ре ног раз ла за. Го ди-
не 1915, за вре ме Пр вог свет ског ра та, са 
вла дом од ла зи на Крф. Рат не го ди не про-
вео је пу ту ју ћи по Ита ли ји и Фран цу ској, 
по ку ша ва ју ћи да учи ни не што за бу дућ-
ност сво је зе мље. По сле Кр фа, Сто ја но вић 
се вра ћа у Фран цу ску где је на ста вио да се 
за ла же за ства ра ње ју го сло вен ске др жа-
ве. Ба вио се про це ном на род ног бо гат ства 
Ср би је да би утвр дио тач ну ште ту рат ног 
ра за ра ња, те су упра во ње го ви ре зул та ти 
би ли осно ва за од ре ђи ва ње рат не ште те 
на Ми ров ној кон фе рен ци ји у Па ри зу. То-
ком тра ја ња кон фе рен ци је, по но во по ста-
је ми ни стар, са да као члан Де мо крат ске 
стран ке и у дру гој вла ди Љу бо ми ра Да ви-
до ви ћа до би ја ре сор по љо при вре де и во-
де. Био је и ми ни стар фи нан си ја у вла ди 
Ми лен ка Ве сни ћа. 

Умро је пре ра но и из не на да 3. ја ну а ра 
1921. у пе де сет и че твр тој го ди ни, не ко ли-
ко да на по име но ва њу за ми ни стра фи-
нан си ја у пр вој по рат ној вла ди Ни ко ле 
Па ши ћа. Јед на од по след њих ду жно сти ко-
ју је при хва тио би ла је и вла ди на ко ми си-
ја ко ја је има ла за да так да утвр ди раз ме ре 
ко руп ци је у прет ход ним го ди на ма. Вре ме 
ће, на да мо се, да ти ши рој јав но сти на увид 
це ло куп ну за о став шти ну Ко сте Сто ја но ви-
ћа ко ја, пре ма не пот пу ним из во ри ма, бро-
ји ви ше од 100 би бли о граф ских је ди ни ца. 
На ше је да га не за бо ра ви мо. 

 Пе тар СТА НОЈ ЛО ВИЋ

ЗА ДУ ЖБИ НЕ АР НА У ТО ВИЋ 

Ожи вља ва ње до бро чин ства
Но вој ге не ра ци ји за ду жби на при па да ју и три фон да Ар на у то вић: „Фонд Алек сан дра Ар на у то ви ћа“,  
осно ван 1998. при Ар хи ву Ср би је, за тим „Фонд Мар ге ри те Ар на у то вић“, осно ван 2001. при Ка те дри за фран цу ски 
је зик и књи жев ност Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, и нај зад „Фонд Алек сан дра Ар на у то ви ћа за на у ку о срп ској 
књи жев но сти“, осно ван 2002. при Ка те дри за срп ску књи жев ност Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду

Мар ге ри та и Ан ђи ца, кће ри Алек сан дра Ар на у то ви ћа
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И
ван Му сић је ро ђен 24. де цем бра 
1848. го ди не у Кло бу ку, у Хер це-
го ви ни. Основ ну шко лу и гим-
на зи ју учио је у фра ње вач ком 
са мо ста ну на Ши ро ком Бри је-

гу. Ме ђу тим, при че о сло бод ном жи во ту на-
ро да у Ср би ји при ву кле су га да са не ко ли ко 
дру го ва по ку ша бег из са мо ста на и упу ти се 
ка Ср би ји. По тај но су на ба ви ли па со ше, али 
су их Тур ци на Ро ма ни ји ухва ти ли, те су вра-
ће ни у са мо стан. 

Фран цу ски кон зул Мо ро је Му си ћу из деј ство-
вао да шко ло ва ње на ста ви у Ца ри гра ду, где је 
из у ча вао ме ди ци ну, али Ива нов ујак, мо стар-
ски би скуп фра Ан ђе ло Кра ље вић, до но си од-
лу ку да мла ди ћа тре ба упу ти ти бож јој слу жби, 
та ко да Му сић шко ло ва ње на ста вља из у ча ва-
њем те о ло ги је у Остро го ну, у Ма ђар ској. Та мо 
је, 1873. го ди не, ру ко по ло жен за ка то лич ког све-
ште ни ка, а за тим је на слу жбу упу ћен у Рав но, 
у Хер це го ви ну. 

Фор мал ни став ка то лич ке цр кве, на ро чи то 
фра ње вач ког ре да, био је да се не ме ша у по-
ли тич ка пре ви ра ња и бу не ко је су се до га ђа ле 
у Тур ском цар ству, ко ме је Хер це го ви на при па-
да ла. Ка то ли ци су би ли уче ни да бу ду ло јал ни 
вла сти ма и за то углав ном ни су тр пе ли угње-
та ва ња као пра во слав ни жи ваљ, хер це го вач ки 
Ср би. Стал но по ве ћа ва ње по ре за и ку лу ка, као 
и дру ге вр сте тла че ња ра је, иза зва ли су на род-
ни ре волт. 

Два де сет сед мог ју на 1875. го ди не ди гли су 
се Ср би Не ве сињ ци и на Кре ко ву на па ли Тур ке. 
За тим су Ср би из Сто ца и Тру си не, њих око 400 
под вођ ством Јо ва на Џом бе те, у клан цу Пре до ље 
на па ли тур ску ко ло ну и по би ли око 40 зап ти ја. 
Та ко је био за тво рен пут од Сто ца пре ма Би ле ћи. 
Џом бе та је, за тим, на пао ку лу Ри зван бе го ви ћа у 
се лу До лу и ку лу Гр ље ви ћа у Пре до љу. Уста нак 
у до њој Хер це го ви ни се раз бук тао.

Дон Иван Му сић је про це нио да је ко ли чи на 
на род ног гне ва то ли ко на ра сла, да се ла ко мо же 
де си ти да тур ска власт у Бо сни и Хер це го ви ни 
пад не. За то је овај све ште ник са звао сво је јед-
но вер ни ке „ла ти не“ (ка то ли ке) и пре до чио им 
да не тре ба про пу сти ти при ли ку да се уче ству је 
у овом устан ку. На том збо ру, Му сић је ски нуо 
све ште нич ку одо ру и обу као све ча но на род но 
оде ло са кал па ком. Иако ма ло број ни, Му си ће-
ви са бор ци су при шли Ср би ма и уче ство ва ли у 
не ким су ко би ма са Тур ци ма.

На збо ру гла ва ра у уста нич ком ло го ру у Тре-
би мљи, уста ни ци су за вој во ду иза бра ли 27-го-
ди шња ка Ива на Му си ћа. Та од лу ка је до не та 
уз по др шку пр во бо ра ца, Јо ва на Џом бе те и Јеф-
те Ка лај џи ћа. Ови гор шта ци су би ли све сни да 

има ју до вољ но хра брих рат ни ка за бо је ве, али 
да им је за пред сто је ће пре го во ре по тре бан не-
ко ко је угле дан по свом по ло жа ју у дру штву, и 
ре чит као ла тин ски све ште ник. 

До кра ја устан ка, дон Иво је био по што ван од 
свих оста лих вој во да, без об зи ра на то што је био 
пред вод ник ма ло број ни јих ка то ли ка, у од но су 
на ве ћи ну пра во сла ва ца у устан ку.

Ме ђу тим, тро го ди шње во је ва ње ни је до не ло 
ре зул та те ко је су Хер це гов ци оче ки ва ли. Сле де-
ће го ди не (1876) по чео је Срп ско-тур ски рат. Тур-
ска се мо ра ла по ву ћи из Бо сне и Хер це го ви не, 
али је он да уз ја хао Мур та у об ли ку аустро-угар-
ске анек си је. Не за до вољ ни ре зул та ти ма сво је 
бор бе и по на ша њем но вих вла сти, ве ли ки број 
Хер це го ва ца је 1878. ма сов но кре нуо у Цр ну Го-
ру и Ср би ју. Та ко је учи нио и дон Иван Му сић. 
Хр ват ски из во ри обич но ов де за вр ша ва ју ње го-
ву би о гра фи ју, го во ре ћи да је „кре нуо стран пу-
ти це“ те скон чао у бе ди и за бо ра ву.

Ме ђу тим, на ша ис тра жи ва ња го во ре дру га-
чи је. Иван Му сић је из Рав ног кре нуо ка Сто цу. 
Та мо је из ка то лич ке пре шао у пра во слав ну ве-
ро и спо вест и оже нио се ћер ком сво га при ја те ља 
и са бор ца Цви је том (Цви јом) Ву ка со вић. За тим 
је оти шао на Це ти ње, па у Ср би ју.

За то вре ме, Ср би ја је на Бер лин ском кон гре су 
до би ла са мо стал ност и Пи рот ску, Ни шку, Врањ-
ску и То плич ку област, ко је је осло бо ди ла у ра ту. 
Као са мо стал на др жа ва, а уско ро (1882) и кра-
ље ви на, Ср би ја по ста је Пи је монт на Бал ка ну. Ка 
Бе о гра ду ода свуд кре ћу хри шћа ни из бе гли це. 

С
р би ју је тре ба ло, по сле ис цр пљу ју-
ћег ра та, по но во по ста ви ти на но ге, 
а за тим уло жи ти ве ли ка сред ства 
у опо ра вак и раз вој но вих кра је ва, 
сме сти ти не где из бе гли це и да ти 

им мо гућ ност да пре жи ве у но вој сре ди ни. У 
исто вре ме, Ср би ја је из бе га ва ла да јав но сла-
ви уста ни ке из окол них кра је ва, јер се то сма-
тра ло ме ша њем у по сло ве дру гих др жа ва. 
Та ко је Иван Му сић у Ср би ји нај пре до био 

по сао у ком па ни ји ко ја је гра ди ла же ле знич-
ку пру гу Бе о град – Ниш. Ка да је овај по сао био 
оба вљен, до био је, 1885. го ди не, за по сле ње као 
по штар III ре да у бе о град ској глав ној по шти, где 
је ра дио сле де ће че ти ри го ди не. 

Мо жда је по да так да је ра дио као по штар на-
вео не ке ауто ре на по ми сао да је Му сић у Ср-
би ји жи вео у бе ди. Ме ђу тим, ов де се ве ро ват но 
ра ди о не по зна ва њу ста ле жа чи нов ни ка у 19. 

ве ку. По јам „по штар“ у оно вре ме ни је био си но-
ним да на шњег пој ма по штар, по што но ша. За ту 
вр сту по сла он да је упо тре бља ван тер мин „пи-
смо ра зно си тељ“. По шта ри ма су на зи ва ни сви 
по штан ски чи нов ни ци (управ ни ци по шта, кон-
тро ло ри, ин спек то ри, чи нов ни ци у ми ни стар-
ству по шта, али и управ ни ци ма њих по шта и 
шал тер ски рад ни ци). За по сле ни у по шти би ли 
су ран ги ра ни у де сет ка те го ри ја. 

Би ти по штар III ре да у бе о град ској глав ној по-
шти зна чи ло је да је Му сић за у зи мао са свим 
при стој но ме сто у хи је рар хи ји. На тај на чин, 
срп ска др жа ва му је пру жи ла ре до ван и не та-
ко ма ли при ход, од ко га је мо гао нор мал но да 
жи ви. 

На не сре ћу, умр ла му је су пру га Цви ја, ко ју Му-
сић ни је мо гао да пре бо ли, те и он, две го ди не 
ка сни је, 11. де цем бра 1888. го ди не, у сво јој че тр-
де се тој го ди ни уми ре. За њи ма оста је осмо го ди-
шња кћер, је ди ни ца, Дел фа. 

Бе о гра ђа ни су до стој но ис пра ти ли сво га слав-
ног су гра ђа ни на. Опе ло је др жао вла ди ка жич ки 
г. Ни ка нор, уз са слу же ње ше сна ест све ште ни-
ка! Пе ва ла су два по нај бо ља пе вач ка дру штва 
– „Кор не ли је“ и „Да вор је“, а до уко па на Но вом 
гро бљу пра ти ло га је мно штво на ро да пред во ђе-
но на чел ни ком по штан ско-те ле граф ског оде ље-
ња ми ни стар ства, управ ни ком и чи нов ни ци ма 
бе о град ске глав не по ште, уче ни ци ма по штан-
ско-те ле граф ског кур са и бе о град ске Бо го сло ви-
је. Био је при су тан и не ве сињ ски бег Љу бо вић. 

Пар да на ка сни је об ја вље но је да су г. Ми хај-
ло Бо ги ће вић, ми ни стар гра ђе ви на, и ње го ва 
го спо ђа усво ји ли Дел фу, ћер ку пре ми ну лог хер-
це го вач ког вој во де Ива на Му си ћа. Они су је од-
га ји ли и шко ло ва ли у ду ху срп ског ро до љу бља и 
ху ма но сти. За то ни је чу до што је Дел фа, за јед-
но са чу ве ном сли кар ком На де ждом Пе тро вић, 
сво јим му жем, но ви на ром Ива ном Ива ни ћем и 
Бра ни сла вом Ну ши ћем, на Ве ли ку го спо ји ну, 
28. ав гу ста 1903. го ди не, осно ва ла Ко ло срп ских 
се ста ра, ро до љуб ну и до бро твор ну ор га ни за ци-
ју, ко ја је по ма га ла Ср бе у не во љи, пре све га на 
Ко со ву, Ме то хи ји и Ма ке до ни ји, али и у дру гим 
нео сло бо ђе ним кра је ви ма.

Ста ри Бе о гра ђа ни су се вој во ди Му си ћу оду-
жи ли на при ме рен на чин. Јед на ули ца на Де-
ди њу, у бли зи ни Бе лог дво ра, но си ла је ње го во 
име све до ше зде се тих го ди на про шлог ве ка, ка-
да је не ста ла због ре кон струк ци је, про ши ре ња 
бу ле ва ра.

 Ми ло рад ЈО ВА НО ВИЋ

УЗ ТРА ГИЧ НУ СУД БИ НУ 
 СИ МЕ НЕ ШИ ЋА

Си ма 
тер џу ман
Не дав но се у Бе о гра ду де сио 
не мио слу чај. Не ко је узео 
по ве ћи че кић и раз био де ло 
ва ја ра Си ме о на Рок сан ди ћа, 
спо ме ник Са ви Пе тро ви ћу, 
де ча ку стра да лом 1862. го ди не 
на Чу кур че сми. За тим је 
брон зу, као се кун дар ну 
си ро ви ну, про дао от па ду. 
Сре ћом, хи тром ак ци јом 
по ли ци је, оста ци спо ме ни ка 
су про на ђе ни и у то ку је ње го ва 
ре кон струк ци ја. Овим 
по во дом, под се ти ће мо се још 
јед ног уче сни ка овог дав на шњег 
до га ђа ја, ко ји је том при ли ком 
из гу био жи вот

У Зва нич ним но ви на ма Кња же ства Ср би је, 
број 40, од 2. апри ла 1860, об ја вље но је:

По пред ста вље њу По пе чи тељ ства Вну тре ни 
Де ла, бла го во ли ла је Ње го ва Све тлост ука зом 
сво јим од 25. тек(ућег) мес(еца) и го ди не В№ 951 
по ред до са да шњег пер со на ла Упра ви тељ ства 
Ва ро ши Бе о гра да по ста ви ти: за чла но ве истог 
упра ви тељ ства г. Ми ла на Шу ки ћа, до ја ко шњег 
се кре та ра упра ви тељ ства и Мој си ла Бог да но
ви ћа; за тер џу ма на Си му Не ши ћа, по шта ра кру
ше вач ког; а за пи са ре оде ље ња Вуч ка Вељ ко ви ћа, 
Ми ла на Сре те но ви ћа и Ди ми три ја Јо ва но ви ћа, 
до са да шње прак ти кан те упра ви тељ ства, (као 
и) Ди ми три ја То ши ћа, Ми ла на Да мја но ви ћа и 
Лу ку Са ри ћа, до ја ко шње прак ти кан те По пе чи
тељ ства Вну тре њи Де ла.

Б
е о град ска ва рош је, још у до ба 
кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви-
ћа, би ла по де ље на на квар то ве, а 
при сва ком квар ту је уста но вље но 
оде ље ње Упра ви тељ ства ва ро ши, 

ко је су чи ни ли чла но ви (управ но-суд ско-по-
ли циј ски чи нов ни ци) и пи са ри. Сва ком квар-
ту је до де ље но и по јед но оде ље ње жан дар ма, 
ко ји су се бри ну ли о одр жа ва њу ре да и ми ра. С 
вре ме ном се по јам квар та из јед на чио са пој-
мом по ли циј ске ста ни це.

Нај ве ће оде ље ње Упра ви тељ ства ва ро ши је 
би ло оно ко је је отво ре но у не по сред ној бли зи-
ни Ве ли ке пи ја це (да на шњег Сту дент ског тр га), 
од но сно са до ње стра не пи ја це, пре ма Дор ћо лу. 
Ту се већ на ла зи ла и по са да тур ске по ли циј ске 
ста ни це, сме ште на у јед ној згра ди по ред џа ми-
је. У то вре ме на Дор ћо лу је оби та вао и ве ћи број 
Ту ра ка, тр го ва ца и за на тли ја. 

Због ко ор ди на ци је са тур ском по ли ци јом и 
због ко му ни ка ци је са гра ђа ни ма тур ског по-
ре кла, кнез Ми ха и ло Обре но вић је, на ве де ним 
ак том, кру ше вач ког управ ни ка по ште Си му Не-
ши ћа по ста вио за по ли циј ског тер џу ма на, од-
но сно ту ма ча, пре во ди о ца за тур ски је зик. Две 
го ди не је све те кло по про пи су, а он да је до шло 
до слу ча ја ко ји ће про ме ни ти срп ску исто ри ју. 

У не де љу, 3. ју на 1862. го ди не, ба ка лин Алек-
са Ни ко лић, чи ја се рад ња на ла зи ла са гор ње 
стра не Ве ли ке пи ја це (где је са да Ка пе тан-Ми-
ши но зда ње) по слао је по во ду свог ше сна е сто-
го ди шњег ше гр та Са ву Пе тро ви ћа. Нај бли жа је 
би ла Чу кур-че сма, те је Са ва пре шао пре ко пи-
ја це, си шао до че сме и стао у ред да на то чи во-

ду. По во ду до ђо ше и тур ски ни за ми, из њи хо ве 
по ли циј ске ста ни це, ко ји не хте до ше да че ка ју 
у ре ду, већ ста до ше да од гу ру ју на род и про би-
ја ју се ка че сми. У том гу ра њу Си ма до ка чи кр-
чаг јед ног Тур чи на и раз би је га. Обе сни ни зам 
по тег не ја та ган и сме ста по се че де ча ка.

При сут ни Бе о гра ђа ни по тег ну оруж је, по хва та-
ју Тур ке и по зо ву срп ску по ли ци ју из обли жњег 
квар та. По што се ра ди ло о тур ским из гред ни-
ци ма, Си ма тер џу ман ста де на че ло срп ских 
жан дар ма, до ђе до ме ста до га ђа ја, на ло жи да 
се те шко ра ње ни де чак од мах пре не се у Ва ро-
шку бол ни цу, а за тим на ре ди да се ни за му за ве-
жу ру ке и да се по ве де у срп ски кварт. 

Ова гру па је, на пу ту ка квар ту, мо ра ла да про-
ђе по ред тур ске по ли циј ске ста ни це. У про ла ску, 
за су жње ни тур ски ни зам по ви че, те на о ру жа ни 
тур ски по ли цај ци ис тр че из сво је ста ни це. Си ма 
изaђе Тур ци ма у су срет и ста де да об ја шња ва да 
је тур ски по ли ца јац са мо по ве ден на са слу ша ње 
и да ће ка сни је да бу де пре дат тур ским вла сти ма 

на да љу над ле жност. Ме ђу тим, Тур ци ни су хте-
ли да слу ша ју, већ су ис па ли ли пло тун у прав цу 
срп ских по ли ца ја ца. На ме сту су по ги ну ли тер-
џу ман Си ма Не шић и жан дар ми Пе тар Ба но вић, 
Ми лан Аран ђе ло вић, Алек са Јо ва но вић и Јо ван 
По не рац, док је те шко ра ње ни жан дарм Ђор ђе 
Јо ва но вић умро по сле не ко ли ко да на. По ред срп-
ских по ли ца ја ца по ги ну ли су и слу жав ка Ма ри ја 
Јо си фо вић, ко лар ски ше грт Или ја и уче ник ше-
стог раз ре да гим на зи је То дор Лу кић.

То је био знак за по че так оп штег су ко ба из-
ме ђу Ср ба и Ту ра ка. Су коб је тра јао чи тав дан и 
ноћ, те је из ги ну ло још Ср ба. Тек уз по сре до ва-
ње ис ку сног ен гле ског кон зу ла Лон гвор та при-
мир је су пот пи са ли пред сед ник срп ске вла де 
Или ја Га ра ша нин и за по вед ник тур ске ар ти ље-
ри је Етем-па ша.

У уто рак, 5. ју на пре под не, оку пио се цео Бе о-
град да ис пра ти и са хра ни сво је мр тве су гра ђа-
не, Си му Не ши ћа и Ив ка Про ки ћа. По сле опе ла у 
Са бор ној цр кви, по греб на по вор ка је, уз зво ња ву 
зво на, по шла пре ко Ве ли ке пи ја це да на шњом 
Ва си ном ули цом ка Та шмај дан ском гро бљу. У 
тре нут ку ка да се по вор ка на шла код Стам бол ка-
пи је (на ме сту да на шњег На род ног по зо ри шта), 
Тур ци су, без ика квог по во да, са Ка ле мег дан ских 
зи ди на по че ли да бом бар ду ју Бе о град. Бом бар-
до ва ње је тра ја ло че ти ри и по са та.

Кнез Ми ха и ло је про гла сио мо би ли за ци ју и 
за не ко ли ко да на у це лој Ср би ји се по ди гла сва 
срп ска на род на вој ска. За тим је кнез по кре нуо 
сва ди пло мат ска сред ства да се тур ска вој ске 
по ву че из Ср би је, да не би ви ше зло ста вља ла 
срп ски на род. Ре зул тат ми ров них пре го во ра у 
Кан ли џи је био да се тур ска вој ска по вла чи из 
утвр ђе ња у Ужи цу и Со ко лу (крај Дри не). Тур-
ска вој ска се ни је по ву кла из утвр ђе ња у Шап цу, 
Бе о гра ду, Сме де ре ву и Кла до ву и то је прав да но 
обра зло же њем да су по ме ну те твр ђа ве од брам-
бе на утвр ђе ња ко ја се на ла зе на се вер ној гра ни-
ци Ото ман ског цар ства.

Ме ђу тим, кнез Ми ха и ло ни је од у ста јао, по ја-
чао је ди пло мат ску ак тив ност, све док се 1867. 
го ди не тур ска вој ска де фи ни тив но ни је по ву кла 
из Ср би је. Био је по тре бан са мо још је дан ко рак 
и два срп ско-тур ска ра та (1876–78) до осло бо ђе-
ња и пот пу не са мо стал но сти Ср би је.

Та ко је те ло бив шег по шта ра Си ме Не ши ћа 
као жр тва би ло по ло же но у те мељ са мо стал но-
сти срп ске др жа ве. У Бе о гра ду се да нас, по ње-
му, јед на ули ца зо ве Си ми на ули ца. 

 Ми ло рад ЈО ВА НО ВИЋ

ПРИ ЛОГ БИ О ГРА ФИ ЈИ ИВА НА МУ СИ ЋА (1848–1888)

Опат и уста ник, вој во да и по штар
Ка то лич ки све ште ник, Иван Му сић, са звао је сво је јед но вер ни ке да се у хер це го вач ком Не ве сињ ском устан ку 1875. го ди не 
при кљу че уста ни ци ма у бор би про тив Ту ра ка. На том збо ру, Му сић је ски нуо све ште нич ку одо ру и обу као све ча но 
на род но оде ло са кал па ком. Иако ма ло број ни, Му си ће ви са бор ци су при шли Ср би ма и уче ство ва ли су у не ким су ко би ма

Иван Мусић

Сима Нешић, Терџуман, 
рад Уроша Кнежевића
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Не де ља, 21. март 2010 – За ду жби на 
До си теј Об ра до вић, Удру же ње књи-
жев ни ка Ср би је и На род но по зо ри ште 
у Бе о гра ду, по во дом Свет ског да на по-
е зи је, пред ста ви ли су у Књи жев ном 
са ло ну Код До си те ја, на сце ни Ра ша 
Пла о вић ан то ло ги ју Дра го ми ра Брај-
ко ви ћа Пе смо твор ци пе смо твор цу – 
срп ски пе сни ци До си те ју. У про гра му 
уче ство ва ли пе сни ци, драм ски умет-
ни ци и уче ни ци Му зич ке шко ле Јо сип 
Сла вен ски. 

Сре да, 24. март – У Га ле ри ји СА НУ 
отво ре на из ло жба Об но ва Хи лан да
ра, шест го ди на на кон по жа ра, ко ји 
је бук нуо у но ћи из ме ђу 3. и 4. мар-
та 2004. и ма на сти ру на нео огром на 
оште ће ња. Из ло жбу отво ри ли па три-
јарх срп ски, го спо дин Ири неј и Не бој-
ша Бра дић, ми ни стар кул ту ре. Аутор 
по став ке је ар хи тек та Мир ко Ко ва че-
вић и на њој је при ка зан чи тав про цес 
об но ве ма на сти ра, а пред ста вље не су 
и дра го це но сти и вред не збир ке ко је 
Хи лан дар по се ду је. 

Сре да, 31. март – Ву ко ва за ду жби-
на и Дру штво за ин фор ма ти ку Ср би је 
ор га ни зо ва ли су, у Све ча ној са ли До-
ма Ву ко ве за ду жби не, Окру гли сто о 
те ми Пред ла га ње ћи ри лич ног ин тер
нет до ме на Ср би је. Уче ство ва ли су: 
Ми о драг Ма тиц ки, Не над Ма рин ко-
вић, Ми лен ко Ва сић, Пе тар Ко чо вић 
и Оли вер Су бо тић. Во ди тељ је био Ни-
ко ла Мар ко вић. 

По не де љак, 12. април – Ака де мик 
Че до мир По пов, пред сед ник Ма ти це 
срп ске, уру чио је у Но вом Са ду уни-
вер зи тет ском про фе со ру Ду ша ну Ива-
ни ћу на гра ду Мла ден Ле ско вац, ко ју 
сва ке тре ће го ди не до де љу је ова нај-
ста ри ја срп ска кул тур на ин сти ту ци ја 
за це ло куп но де ло из обла сти исто ри-
је књи жев но сти. 

Уто рак, 13. април – У Хо лу згра де 
Вла де Ауто ном не По кра ји не Вој во ди-
не (Ба но ви на), све ча но је пред ста вље-
но ка пи тал но из да ње ИК „Про ме теј“ 
Пра во пи сни реч ник срп ског је зи ка са 
гра ма тич копра во пи сним при руч
ни ком, ауто ра Ми ла на Шип ке. По-
здрав ну реч имао је др Бо јан Пај тић, 
пред сед ник Вла де АП Вој во ди не, а 
о де лу су го во ри ли: ака де мик Иван 
Клајн, др Ми лан Шип ка, Јо ван Ћи ри-
лов и Зо ран Ко лун џи ја. 

Уто рак, 20. април – Одр жа на Че тр-
на е ста сед ни ца Управ ног од бо ра Ву-
ко ве за ду жби не. 

Сре да, 21. април – За ду жби на До
си теј Об ра до вић, На род ни му зеј у 
Бе о гра ду и Му зеј Ву ка и До си те ја 
пред ста ви ли су књи гу Иза бра не ба
сне До си те ја Об ра до ви ћа. Том при-
ли ком отво ре на је и из ло жба сли ка 
– илу стра ци ја ба са на Пре дра га То до-
ро ви ћа. 

Пе так, 23. април – У Срем ским 
Кар лов ци ма све ча но про гла шен по-
че так Го ди не књи ге и је зи ка у Ср би ји и 
отво рен Ме ђу на род ни пре во ди лач ки 
цен тар. Уче ство ва ли су Не бој ша Бра-
дић, ми ни стар кул ту ре, Ми ло рад Ђу-
рић, по кра јин ски се кре тар за кул ту ру, 
књи жев ни ца Ви да Ог ње но вић.

Пе так, 23. април – На Пе да го шком 
фа кул те ту у Сом бо ру све ча но је пред-
ста вље но Се дам на е сто го ди ште Да ни
це Ву ко ве за ду жби не за 2010. го ди ну. 
У про гра му су уче ство ва ли Ми о драг 
Ма тиц ки и про фе со ри Ма ра Кне же-
вић, Ве се ли на Ђур кин, Са ња Го ли јан-
Елез и Ти хо мир Пе тро вић. 

По не де љак, 26. април – За ду жби-
на Бран ка Ћо пи ћа, Оде ље ње је зи ка 
и књи жев но сти СА НУ, до де ли ла је 
на гра де За ду жби не за 2009. го ди ну: 
Љу би во ју Ршу мо ви ћу за про зно оства-
ре ње Сун ча ње на ме се чи ни и Ми о дра-
гу Ра и че ви ћу за књи гу пе са ма Длан 
& ло па та. 

Уто рак, 27. април – У СА НУ по чео 
дво днев ни на уч ни скуп по све ћен 
сто го ди шњи ци ро ђе ња Ме ше Се ли-
мо ви ћа (1910–1982). Скуп је отво рио 
Ни ко ла Хај дин, пред сед ник СА НУ, а 
увод на из ла га ња су има ли До бри ца 
Ћо сић и Ма ти ја Бећ ко вић. 

Уто рак, 4. мај – Из да вач ка ку ћа ЈРЈ 
из Зе му на по кре ну ла је еди ци ју од де-
сет књи га, под на зи вом Де чи ји атлас 
срп ских ве ли ка на. Циљ је да се уче ни-
ци ма на што ин те ре сант ни ји на чин 
до ча ра ју жи вот и де ла нај ве ћих срп-
ских на уч ни ка, умет ни ка и вла да ра. 
У пр вом ко лу пред ста вље но је де сет 
зна ме ни тих срп ских ве ли ка на, ме ђу 
ко ји ма је и Вук Ка ра џић. 

Сре да, 5. мај – У Све ча ној са ли До-
ма Ву ко ве за ду жби не одр жа на Дру га 
ре дов на сед ни ца Упра ве Дру штва за 
срп ски је зик и књи жев ност, на ко јој су 
раз мо тре не ор га ни за ци ја и при пре ме 
за Два де се то ре пу блич ко так ми че ње 
из срп ског је зи ка и је зич ке кул ту ре 
уче ни ка основ них и сред њих шко ла.

Уто рак, 11. мај – У До му Ву ко ве за-
ду жби не одр жа на сед ни ца Про грам-
ског са ве та Ву ко вих са бо ра на ко јој је 
усво јен Про грам 39. Ђач ког Ву ко вог 
са бо ра и Про грам 76. Ву ко вог са бо ра.  

Сре да, 12. мај – У СА НУ је пред-
ста вље на књи га Ни ко ле Ми ло ше ви-
ћа Бук ти ње, ко ју је при ре дио проф. 
др Ми ло Лом пар. Књи гу су, по во дом 
обе ле жа ва ња 80 го ди на од ро ђе ња 
Ни ко ле Ми ло ше ви ћа, об ја ви ле За ду-
жби на Ми ло ша Цр њан ског и но во сад-
ски Orp he us. 

Не де ља, 16. мај – На све ча но сти у 
Бран ко ви ни уру че на је ово го ди шња 
на гра да За ду жби не Де сан ка Мак си
мо вић пе сни ки њи Мир ја ни Сте фа-
но вић за це ло куп но пе снич ко де ло 
и до при нос срп ској по е зи ји. Мир ја на 
Сте фа но вић је до са да об ја ви ла де вет 
збир ки пе са ма, као и број на де ла деч-
је по е зи је за ко ја је би ла на гра ђе на. 

Сре да, 19. мај – У Ву ко вом до му 
кул ту ре у Ло зни ци отво рен је 39. Ђач
ки Ву ков са бор. У то ку пет да на, ко-
ли ко је Са бор тра јао, из ве ден је бо гат 
кул тур но-обра зов ни про грам: кон цер-
ти и на сту пи фол клор них ан сам ба ла, 
рад у ра ди о ни ца ма, пред ста вљен ча-
со пис По ли ти кин за бав ник и Да ни ца 
за мла де Ву ко ве за ду жби не. У Ву ко вој 
спо меншко ли у Тр ши ћу 22. и 23. ма ја 
2010. ор га ни зо ва но је 20. Ре пу блич ко 

так ми че ње уче ни ка основ них и сред-
њих шко ла из срп ског је зи ка и је зич-
ке кул ту ре. 

Че твр так, 20. мај – Огра нак Ву ко ве 
за ду жби не у Ни шу ор га ни зо вао Три-
би ну по све ће ну чу ва њу срп ског пи-
сма и је зи ка. Уче ство ва ли су Сло бо дан 
Мар ко вић и Ми о драг Ма тиц ки. 

Пе так, 21. мај – У Ба ва ни шту отво-
ре на тро днев на, де ве та по ре ду, ма-
ни фе ста ци ја Да ни ћи ри ли це. Том 
при ли ком све ча но су уру че не на гра-
де по бед ни ци ма кон кур са за уче ни ке 
основ них и сред њих шко ла и сту ден те 
за нај у спе шни ји ли те рар ни рад, ка ли-
граф ски текст, вез и ре љеф. Одр жан је 
и окру гли сто (ше сти по ре ду) на те му 
Фол клор да нас. Ор га ни зо ван је и за-
јед нич ки кон церт кул тур но-умет нич-
ких дру шта ва из Те ми шва ра (Пе тро во 
Се ло), Ба зе ла (Швај цар ска), Бе о гра да, 
Али бу на ра и Ба ва ни шта. По кро ви тељ 
ма ни фе ста ци је би ло је Ми ни стар ство 
про све те Ре пу бли ке Ср би је.  

Пе так, 21. мај – У Рим ској дво ра ни 
Би бли о те ке гра да Бе о гра да уру че на 
је на гра да Ко чи ће во пе ро Вла ди сла-
ву Бај цу за ро ман Ха мам Бал ка ни ја, 
ко ји је об ја ви ла ИК Ар хи пе лаг. На гра-
ду до де љу је За ду жби на Пе тар Ко чић 
(Ба ња лу ка–Бе о град).

Уто рак, 25. мај – У Све ча ној са ли До-
ма Ву ко ве за ду жби не пред ста вљен је 
Пра во пи сни реч ник срп ског је зи ка са 
пра во пи сногра ма тич ким са вет ни
ком, ауто ра Ми ла на Шип ке (Про ме теј, 
Н. Сад, 2010). Уче ство ва ли су Ми о драг 
Ма тиц ки, Вељ ко Бр бо рић, Јо ван Ћи ри-
лов, Зо ран Ко лун џи ја и аутор. 

Сре да, 26. мај – Исто риј ски ар хив 
Бе о гра да ор га ни зо вао је из ло жбу по-

во дом Пе де сет го ди на ства ра ла штва 
ар хи тек те Иви це Мла ђе но ви ћа. Ар-
хи тек та Мла ђе но вић до бит ник је на-
гра де Ву ко ве за ду жби не за умет ност.

Не де ља, 30. мај – На Ве ли кој сце-
ни На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду 
Ка рић Фон да ци ја уру чи ла је на гра ду 
Бра ћа Ка рић ис так ну тим на уч ним, 
кул тур ним и јав ним рад ни ци ма.  

По не де љак, 31. мај – Одр жа на сед-
ни ца Са ве та за срп ски је зик Ву ко ве 
за ду жби не на ко јој је при хва ћен про-
јект Ву ко ве за ду жби не и Кре а тив ног 
цен тра из Бе о гра да да се у Да ни ци 
Ву ко ве за ду жби не за 2011. го ди ну, у 
окви ру Да ни це за мла де, штам па Гра
ма ти ка срп ског је зи ка за основ ну шко
лу, аутор ке Ду шке Кли ко вац. Да ни ца 
за мла де са Гра ма ти ком штам па ће 
се и као по себ но из да ње. Са вет је по-
др жао и пред лог да се Гра ма ти ка за 
стран це, ауто ра Ива на Клај на, пре ве-
де на ен гле ски је зик. 

По не де љак, 31. мај – Одр жа на Пет-
на е ста (106) сед ни ца Управ ног од бо ра 
Ву ко ве за ду жби не. 

По не де љак, 31. мај – У Ју го сло вен-
ском драм ском по зо ри шту, на при год-
ној све ча но сти по во дом обе ле жа ва ња 
53. го ди шњи це ра да За во да за уџ бе-
ни ке из Бе о гра да, пред ста вље но је ре-
принт из да ње пр вог срп ског бу ква ра, 
ко ји је штам пан у Ве не ци ји 20. ма ја 
1597. го ди не. Аутор бу ква ра је Инок 
Са ва, је ро мо нах ма на сти ра Де ча ни, 
ро дом из Па штро ви ћа. Књи гу је за 
штам пу при ре дио Ми ха и ло Бле чић. 

Че твр так, 3. јун – Ин сти тут за ме-
ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду 
из Бе о гра да ор га ни зо вао је на уч ну 
кон фе рен ци ју под на зи вом Очу ва
ње и за шти та кул тур ноисто риј
ског на сле ђа Ср би је у ино стран ству, 
с по себ ним освр том на На ци о нал ни и 
европ ски иден ти тет. Уче ство ва ло је 
два де сет на уч ни ка. По себ на те ма би-
ла је За ду жби не као еле мент на ци о
нал ног иден ти те та. 

Пе так, 4. јун – У Удру же њу књи-
жев ни ка Ср би је, Ма ти ца исе ље ни ка 
Ср би је све ча но је до де ли ла на гра ду 
Раст ко Пе тро вић Ни ко ли Мо рав че-
ви ћу, књи жев ни ку из САД. 

Уто рак, 15. јун – У До му Ву ко ве за-
ду жби не одр жа на Сед ма Ву ко ва три-
би на из Ци клу са Кул тур но на сле ђе. 
Раз го ва ра но је о књи зи др Мир ја не 
За кић, Об ред не пе сме зим ског по лу го
ђа: си сте ми звуч них зна ко ва у тра ди
ци ји Ју го и сточ не Ср би је. Уче ство ва ли 
су Ми о драг Ма тиц ки, Ди ми три је Го-
ле мо вић, Дра го слав Де вић, Ми шко 
Шу ва ко вић, Ива Не нић и аутор. Ру-
ко во ди лац Три би не је Љу бин ко Ра-
ден ко вић. 

Су бо та, 26. јун – Огра нак Ву ко-
ве за ду жби не у Ба ва ни шту отво рио 
је, у Га ле ри ји па ро хиј ског до ма Хра-
ма Све тог Са ве на Вра ча ру, из ло жбу 
нај леп ших уче нич ких ра до ва ко ји су 
при спе ли на кон курс Да ни ћи ри ли
це 2010. Отва ра њу из ло жбе прет хо-
дио је на ступ КУД-а Аца Об ра до вић 
из Ба ва ни шта на пла тоу ис пред Ве-
ли ког хра ма. 

Уто рак, 29. јун – У Га ле ри ји На род-
ног му зе ја у Чач ку, Огра нак Ву ко ве за-
ду жби не обе ле жио је Го ди ну срп ског 
је зи ка и књи ге. Доц. др Вељ ко Бр бо-
рић го во рио је о те ми Је зич ка кул
ту ра од школ ства до из да ва штва, а 
по себ ним про гра мом пред ста ви ла се 
и Лин гви стич ка сек ци ја уче ни ка ОШ 
Иво Ан дрић у Пра ња ни ма. Огра нак је 
осно вао и сво ју лин гви стич ку сек ци ју, 
ко ја ће има ти два оде ље ња: у Пра ња-
ни ма и Тр на ви. 

Че твр так, 1. јул – У СА НУ отво ре-
на ре тро спек тив на из ло жба скулп ту-
ра и цр те жа ака де ми ка Ни ко ле Ко ке 
Јан ко ви ћа. Пу бли ка је има ла при ли-
ку да ви ди 120 скулп ту ра и 25 та бли 
цр те жа. 

Сре да, 7. јул – По во дом го ди шњи це 
ро ђе ња ака де ми ка Де ја на Ме да ко ви-
ћа, ду го го ди шњег пред сед ни ка Ву ко ве 
за ду жби не, одр жа на је све ча на про-
ши ре на сед ни ца Са ве та Ву ко ве за ду-
жби не, на ко јој су ево ци ра на се ћа ња 
на лич ност и де ло Де ја на Ме да ко ви-
ћа. На сед ни ци је би ло ре чи и о оства-
ри ва њу про гра ма Ву ко ве за ду жби не, 
а ис ка за на је за хвал ност да ро дав ци-
ма Ву ко ве за ду жби не: Рај ку Ду ки ћу 
и ака де ми ку Ни ко ли Ко ки Јан ко ви-
ћу за пор трет Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа – 
брон за; Дра га ну Стој ко ву, ака дем ском 
сли ка ру, за пор трет ака де ми ка Де ја-

на Ме да ко ви ћа – уље на плат ну; Ка
рић фон да ци ји за ре пли ку Штап ске 
Ка ра ђор ђе ве за ста ве; Фон ду Ди ја спо
ра за ма ти цу и Чи го ја штам пи за 150 
при ме ра ка књи ге Шар ла Бо дле ра, Из 
„Цве ћа зла“ у пре во ду Ле о на Ко је на.

Не де ља, 11. јул – Спо мен-пло ча 
књи жев ни ку Мех ме ду – Ме ши Се ли-
мо ви ћу (1910–1982) по ста вље на је у 
Го спо дар Јо ва но вој ули ци 39, у Бе о-
гра ду, на згра ди у ко јој је пи сац про-
вео по след њих де вет го ди на жи во та 
(1973–1982). От кри ва њу спо мен-обе-
леж ја, ка да се обе ле жа ва и сто го ди на 
од пи шче вог ро ђе ња, при су ство ва ли 
су Не бој ша Бра дић, ми ни стар кул ту-
ре, Мир ја на Бо жи да ре вић, пред сед-
ни ца оп шти не Ста ри град, пи шче ва 
род би на и по што ва о ци.  

Сре да, 14. јул
Ву ко ву за ду жби ну по се ти ли су Ми о-

драг Јак шић, др жав ни се кре тар, и Вук-
ман Кри во ку ћа, по моћ ник ми ни стра 
у Ми ни стар ству за ди ја спо ру Ре пу-
бли ке Ср би је, и са Ми о дра гом Ма-
тиц ким раз го ва ра ли о уна пре ђи ва њу 
са рад ње Ву ко ве за ду жби не и Ми ни-
стар ства. До го во ре но је да Ми ни стар-
ство по др жи об ја вљи ва ње Гра ма ти ке 
срп ског је зи ка за основ ну шко лу и ди-
ја спо ру у Да ни ци Ву ко ве за ду жби не за 
2011. го ди ну; одр жа ва ње по себ них те-
мат ских ску по ва у Ву ко вој за ду жби ни 
о ди ја спо ри, као и отва ра ње би бли о-
те ке за ди ја спо ру у објек ту „Ц“ Ву ко-
ве за ду жби не, у ко ји ће би ти сме штен 
Фонд Ди ја спо ра за ма ти цу.  

Сре да, 18. ав густ – Са вез Ср ба у Ру-
му ни ји ор га ни зо вао је, 17. по ре ду, ма-
ни фе ста ци ју Да ни Пре о бра же ња Ср ба 
у Ру му ни ји – нај зна чај ни ју и нај ве ћу 
ма ни фе ста ци ју срп ске за јед ни це и 
ње не кров не ор га ни за ци је у Ру му ни-
ји. Из ве ден је бо гат кул тур но-књи-
жев ни и ду хов ни про грам: у пор ти 
ма на сти ра Ба зјаш пе сни ку Гој ку Ђо-
гу уру че на је ово го ди шња Ве ли ка Ба
зја шка по ве ља, отво ре на је и ли ков на 
из ло жба Ба зјаш 2010. и одр жан скуп 
Сли ка ри и пе сни ци за јед но. У Бре зо-
ви ци је ор га ни зо ван окру гли сто о 
те ми Срп ски кул тур ни спо ме ни ци у 
Ру му ни ји, а у Со ко лов цу је ор га ни зо-
ва но ве че по е зи је и из ве ден кул тур-
но-умет нич ки про грам.   

Че твр так, 19. ав густ – У Де спо тов-
цу на Тр гу Сте фа на Ла за ре ви ћа све-
ча но је отво ре на ма ни фе ста ци ја Да ни 
срп ског ду хов ног пре о бра же ња ко ја је 
тра ја ла де сет да на. Из ве ден је бо га ти 
кул тур но-умет нич ки про грам, а цен-
трал ни део при пао је на уч ном ску пу 
Сред њи век у кул ту ри, умет но сти и 
на у ци, ко ји је одр жан у На род ној би-
бли о те ци 21. и 22. ав гу ста.

Не де ља, 22. ав густ – У Ба ња лу ци, у 
Кул тур ном цен тру Бан ски двор, отво-
рен је 45. Ко чи ћев збор. На сту пи ло је 
Срп ско пе вач ко дру штво Је дин ство, 
отво ре на је из ло жба сли ка на ста лих 
то ком ово го ди шњег ли ков ног са бо-
ро ва ња Зми ја ње 2010, а не ке ма ни-
фе ста ци је одр жа не су и у Мр ко њић 
Гра ду, Брон за ном Мај да ну, Оштрој Лу-
ци, Бе о гра ду и Стри чи ћи ма, род ном 
ме сту Пе тра Ко чи ћа. 

Пе так, 3. сеп тем бар – Спо мен-пло-
ча по све ће на Скен де ру Ку ле но ви ћу 
(1910–1978) от кри ве на је на згра ди у 
Влај ко ви ће вој ули ци бр. 11 у Бе о гра-
ду, на сто го ди шњи цу ње го вог ро ђе ња. 
У тој згра ди Ку ле но вић је жи вео од 
1953. до 1978. го ди не, а пло чу су от-
кри ли Ве ра Цр вен ча нин-Ку ле но вић, 
пи шче ва удо ви ца, ака де мик Ма ти ја 
Бећ ко вић и Не бој ша Бра дић, ми ни-
стар кул ту ре. 

Пе так, 3. сеп тем бар – У Кар ло вач-
кој гим на зи ји у Срем ским Кар лов ци-
ма све ча но је отво ре но 39. Бран ко во 
ко ло, нај ве ћа пе снич ка ма ни фе ста-
ци ја у Ср би ји и окру же њу, ко ја је тра-
ја ла де сет да на. Те ма ово го ди шњег 
ску па би ла је Књи га и је зик, а у че тр-
де сет раз ли чи тих про грам ских са др-
жа ја на сту пи ло је не ко ли ко сто ти на 
пе сни ка, пи са ца, фи ло зо фа, ду хов ни-
ка, драм ских, ли ков них и му зич ких 
умет ни ка. Уче ство ва ли су и пи сци и 
пе сни ци из Фран цу ске, Пољ ске, Дан-
ске, Ки не, Ита ли је, Шпа ни је, Ин ди је, 
Ру си је, Ир ске, Ру му ни је и Бу гар ске. 

Че твр так, 9. сеп тем бар – У Све-
ча ној са ли До ма Ву ко ве за ду жби не 
одр жа на је Осма Ву ко ва три би на из 
ци клу са Кул тур но на сле ђе, на ко јој је 
пред ста вље на књи га др Алек сан дра 
Гу ре из Мо сква – Сло вен ска свад ба. 

Че твр так, 9. сеп тем бар – Ву ко ву 
за ду жби ну по се ти ли су чла но ви Ор-

га ни за ци о ног од бо ра за осни ва ње 
огран ка Ву ко ве за ду жби не у Апа ти-
ну. До го во рен је по сту пак осни ва ња 
огран ка, а би ло је ре чи и о ње го вим 
на ред ним ак тив но сти ма.

Пе так, 10. сеп тем бар – У Све ча ној 
са ли До ма Ву ко ве за ду жби не одр жа на 
је ре дов на кон фе рен ци ја за но ви на ре, 
на ко јој су пред ста вље не ак тив но сти 
Ву ко ве за ду жби не у на ред ном пе ри-
о ду, по себ но о Са бор ским да ни ма Ву
ко ве за ду жби не у окви ру 76. Ву ко вог 
са бо ра и ње ној из да вач кој де лат но-
сти.

Пе так, 10. сеп тем бар – Тра ди ци о-
нал ним нат пе ва ва њем хо ро ва, у Не-
го ти ну по че ли 45. Мо крањ че ви да ни, 
у сла ву ве ли ког срп ског ком по зи то ра, 
ет но му зи ко ло га и ди ри ген та – Сте ва-
на Ст. Мо крањ ца. Про грам ово го ди-
шњих му зич ких све ча но сти био је 
по све ћен обе ле жа ва њу 200-го ди шњи-
це ро ђе ња ве ли ких ком по зи то ра Шу-
ма на и Шо пе на и 175-го ди шњи це 
ро ђе ња Да во ри на Јен ка. У то ку шест 
да на, ко ли ко је тра ја ла свет ко ви на, 
уче ство ва ли су Ака дем ски хор Ко ле
ги јум му зи кум, Хор и Сим фо ниј ски 
ор ке стар Ра дио-те ле ви зи је Ср би је и 
Пр во бе о град ско пе вач ко дру штво, чи-
ји је ду го го ди шњи ди ри гент био Сте-
ван Мо кра њац. 

По не де љак, 13. сеп тем бар – У Ву-
ко вом до му кул ту ре у Ло зни ци све-
ча но отво рен 76. Ву ков са бор. У то ку 
се дам да на, ко ли ко је Са бор тра јао, из-
ве ден је бо гат кул тур но-умет нич ки и 
обра зов ни про грам. За вр шна све ча-
ност одр жа на је у не де љу, 19. сеп тем-
бра, на Са бо ри шту у Тр ши ћу. Бе се дио 
је Не бој ша Бра дић, ми ни стар кул ту ре 
РС, а По зо ри ште Огле да ло из Бе о гра да 
из ве ло је пред ста ву Бој на Ло зни ци. 

Уто рак, 14. сеп тем бар – У окви ру 
Са бор ских да на Ву ко ве за ду жби не 76. 
Ву ко вог са бо ра и Го ди не књи ге и је зи
ка (23. април 2010 – 23. април 2011), 
Ву ко ва за ду жби на и Ин сти тут за књи-
жев ност и умет ност ор га ни зо ва ли су 
14. и 15. сеп тем бра 2010. го ди не, у Све-
ча ној са ли До ма Ву ко ве за ду жби не, 
на уч ни скуп, под на зи вом – Твор ци 
је зи ка. Уче ство ва ло је три де се так на-
уч них рад ни ка. Са оп ште ња под не та 
на овом на уч ном ску пу би ће об ја вље-
на у по себ ном збор ни ку.  

Пе так, 17. сеп тем бар – У Би бли о-
те ци Ву ко вог за ви ча ја при ре ђе но је 
књи жев но-умет нич ко ве че: Два де
сет го ди на на гра де Ву ко ве за ду жби
не за умет ност и за на у ку. Отво ре на 
је из ло жба Сно ви Хи лан да ра, ауто ра 
Сла во љу ба Га ли ћа Ђа ни ја, до бит ни-
ка на гра де Ву ко ве за ду жби не за 2009. 
го ди ну. Из ло жбу је отво рио др Дра шко 
Ре ђеп. Ода бра не тек сто ве на гра ђе них 
ауто ра чи та ли су драм ски умет ни ци 
Ра да Ђу ри чин и Алек сан дар Гли го-
рић, о ла у ре а ти ма го во ри ла је Сне-
жа на Бо јић.

Че твр так, 23. сеп тем бар – Ми ни-
стар ве ра Ре пу бли ке Ср би је, проф. др 
Бо го љуб Ши ја ко вић, по се тио је Ву ко ву 
за ду жби ну и са пред сед ни ци ма Скуп-
шти не и Управ ног од бо ра Ми о дра гом 
Ма тиц ким и Ви дој ком Јо ви ћем и Сла-
ђа ном Мла ђен, управ ни цом Ву ко ве 
за ду жби не, раз го ва рао о уна пре ђи-
ва њу са рад ње Ми ни стар ства ве ра и 
Ву ко ве за ду жби не на оства ри ва њу за-
јед нич ких ци ље ва и за да та ка. Са стан-
ку су при су ство ва ли и мр Алек сан дар 
Ра ко вић, са вет ник ми ни стра за кул ту-
ру и ме ђу на род ну са рад њу, и Слав ко 
Ве ји но вић, из вр шни са вет ник Ву ко ве 
за ду жби не.  

Пе так, 24. сеп тем бар – У Ма лој 
са ли За ду жби не Или је М. Ко лар ца, 
Удру же ње књи жев ни ка Ср би је све-
ча но је отво ри ло 47. Бе о град ски ме-
ђу на род ни су срет пи са ца. При ре ђен 
је са др жа јан књи жев ни про грам, а за 
уче сни ке Су сре та ор га ни зо ва на су и 
при год на го сто ва ња по Ср би ји.  

По не де љак, 27. сеп тем бар – Удру-
же ње Ба шти на и бу дућ ност – Аран
ђе ло вац 1859 од 27. до 30. сеп тем бра 
ор га ни зо ва ло је ви ше ма ни фе ста ци-
ја по све ће них жи во ту и ства ра ла штву 
по чив шег Ми ле та Не дељ ко ви ћа, ко ји 
је у на шој на у ци и кул ту ри оста вио 
вред на де ла из обла сти ет но ло ги је, 
исто ри о гра фи је и књи жев но сти. Пр-
ва на гра да ко ја се до де љу је за нај бо љу 
фол кло ри стич ку књи гу у то ку јед не 
го ди не, а ко ја но си име Ми лета Не-
дељ ко ви ћа, при па ла је ауто ру Алек-
сан дру Бач ку за књи гу Из про шло сти 
сен тан дреј ских по ро ди ца (Бе о град, 
2009).

 При ре дио Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ
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У окви ру „Са бор ских да на“ 
Ву ко ве за ду жби не, 76. Ву ко вог 
са бо ра и Го ди не књи ге и је зи ка 
(23. април 2010 – 23. април 
2011), Ву ко ва за ду жби на 
и Ин сти тут за књи жев ност 
и умет ност ор га ни зо ва ли су 
14. и 15. сеп тем бра 2010. 
го ди не, у Све ча ној са ли До ма 
Ву ко ве за ду жби не, на уч ни скуп 
под на зи вом – „Твор ци је зи ка“

У 
дво днев ном на уч ном сим по-
зи ју му под на зи вом Твор ци је
зи ка уче ство ва ло је три де се так 
научникa, од ко јих су не ки, због 
спре че но сти да при су ству ју ску пу, 

до ста ви ли сво је ра до ве у пи са ној фор ми. Ор-
га ни за ци о ни од бор На уч ног ску па чи ни ли су: 
др Ве сна Ма то вић, ди рек тор Ин сти ту та за књи-
жев ност и умет ност, ака де мик Ми ло сав Те шић 
и др Ми о драг Ма тиц ки, пред сед ник Ву ко ве за-
ду жби не, и се кре тар Слав ко Ве ји но вић. 

Ве сна Ма то вић, ко ја је за јед но са Ми о дра гом 
Ма тиц ким пред се да ва ла и ру ко во ди ла ску пом, 
у по здрав ној ре чи је ис та кла да је овај окру гли 
сто при ли ка да се па жња по све ти гу стој мре жи 
од но са ко је је зик тво ри у књи жев ном де лу. Али, 
не са мо у ње му. По том је до да ла да рас пра ве во-

ђе не у пр вој по ло ви ни 19. ве ка из ме ђу Ву ка и 
ње го вих опо не на та, ка ко то при ме ћу је исто ри-
чар Ми ро слав Јо ва но вић, пред ста вља ју „је дан од 
цен трал них до га ђа ја срп ске кул тур не исто ри је 
мо дер ног до ба“. Ис ход те по ле ми ке пре суд но је 
ути цао на пер цеп ци ју и об ли ко ва ње на ци о нал-
не кул тур не тра ди ци је и на ода бир вред но сти 
ко је ће по ста ти кул тур ни и књи жев ни ка нон. 
Чи ни се да су тог зна ча ја умно го ме би ли све сни 
Вук и ње го ви опо нен ти то ком ви ше де це ниј ске 
рас пра ве, јер је она већ та да по при ми ла ка рак-
тер „бор бе“ од но сно „ра та“ за срп ски је зик. За ни-
мљи во је да су у пред ста вља њу тог су ко ба исту 
тер ми но ло шку од ред ни цу ко ри сти ли и углед ни 
на уч ни ци и знал ци Ву ко вог де ла: Љу ба Сто ја но-
вић, Алек сан дар Бе лић (ко ји је и пр ви осни вач 
Ву ко ве за ду жби не), Бе ри слав Ни ко лић, Ми о драг 
По по вић, Јо ван Де ре тић, да по ме не мо са мо не-
ке. За што је ва жно ука за ти на ову по ду дар ност? 
Из ме ђу оста лог и сто га што она оп ста је на пред-
ста ви о не по мир љи во сти по ну ђе них оп ци ја и 
њи хо вом од луч ном раз ре ше њу као усло ву на-
прет ка је зи ка и на ци је.  

По том је Ми о драг Ма тиц ки, у сво јој ре чи о пе-
снич ком је зи ку, ис та као ка ко је би ло већ крај ње 
вре ме да ду бље за ђе мо у тај ну је зи ко твор ства, у 
бо га те стра ту се ко ји на ста ју ве ко ви ма и омо гу-
ћу ју жи во твор ност срп ског књи жев ног је зи ка, и 
пи са ног и усме ног, па и го вор ног, јер се срп ска 
књи жев ност по твр ђи ва ла и по твр ђу је де ли ма ко-
ја до ма ша ју свет ске вред но сти.  

У том по ду хва ту по ма же нам увид у пе снич-
ки је зик по је ди них пе сни ка, у па ра диг мат ске 
од ли ке књи жев ног је зи ка по је ди них епо ха, у 
от кри ва лач ке и екс пе ри мен тал не оку ша је из ра-
жај но сти по пут оних ко је су у но вој књи жев но-
сти, са ма ње или ви ше успе ха, оства ри ли Си ма 
Ми лу ти но вић Са рај ли ја, Ње гош, Сте ри ја, Ђор ђе 

Мар ко вић Ко дер, Ла за Ко стић, Ми лош Цр њан-
ски, Ста ни слав Ви на вер, Мом чи ло На ста си је-
вић, Вас ко По па. 

Са Ву ко вим де лом, са ње го вим реч ни ком и 
угра ђи ва њем усме не тра ди ци је у осно ве књи-
жев ног је зи ка, на гла сио је Ма тиц ки, ожи вљен је 
кр во ток је зи ко твор ства на ше га. Ства ра ју ћи свој 
раз и гра ни је зик од ко ла, Ра ди че вић и чи тав круг 
ма ње оства ре них пе сни ка слич не про ве ни јен-
ци је, ства ра ју пе снич ки је зик ко ји ши ри чи та-
лач ки круг, ко ји се ла ко при мао, јер се до бра но 
осла њао и на бо га ту и ду гу тра ди ци ју гра ђан ске 
ли ри ке. Ка сни је окре та ње усме ној тра ди ци ји као 
мај да ну је зич ког бла га би ло је, у кон цен трич ним 
кру го ви ма, ин тен зив но, али увек дру га чи је.  

Отва ра ју ћи на уч ни скуп, Не бој ша Бра дић, ми-
ни стар кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је, ис та као је: „Ви 
сте, по што ва не да ме и го спо до, на мер ни да у До-
му Ву ко ве за ду жби не го во ри те о твор ци ма је зи-
ка, они ма ко ји су га бо га ти ли и ши ри ли, они ма 
ко ји ни су да ва ли сна гу за бо ра ву. Бри не те се о 
срп ском је зи ку и, све срд но га из у ча ва ју ћи, под-
у пи ре те ово вре ме не пе сни ке, пи сце, учи те ље, 
да ис тра ју, а тра жи те и од нас да њи ма, твор ци-
ма, бу де мо за хвал ни. Је зик је на ша отаџ би на. 
Да нас и су тра, где год да смо, увек смо у сво јој 
отаџ би ни. Ши ри на и ви си на ње ног про стран-
ства са мо од нас за ви си. Се ти мо се, у то име, ре-
чи Ја ко ба Гри ма, не мач ког пи сца и фи ло ло га, 
да пле ме ни то га по на ша ња и го во ре ња ни ка да 
не ма на пре тек. У Го ди ни књи ге и је зи ка не-
ма пре чег за дат ка од то га да ис трај ном бри гом 
под у пи ре мо сна гу и ва ља ност јав не из го во ре-
не или на пи са не ре чи, а се би по диг не мо ве ру 
и са мо по у зда ње“, за кљу чио је Бра дић.  

Уче сни ци и те ме На уч ног ску па би ли су: мр 
Вла до Ђу ка но вић: Ву ков прет ход ник Са ва Мр каљ; 
доц. др Вељ ко Бр бо рић: Ре фор ма је зи ка и пи сма 

Са ве Мр ка ља; проф. др Ро берт Хо дел: Је зик Дра
го сла ва Ми ха и ло ви ћа; проф. др Бо шко Су вај џић: 
Је зик бу гар шти ца; др Бран ко Злат ко вић: Пе снич
ки је зик умет нич ких спе во ва о Срп ском устан
ку (1804–1807); проф. др Мир ја на Д. Сте фа но вић: 
Књи жев ни и/или пе снич ки је зик у срп ском про све
ти тељ ству; проф. др Ду шан Ива нић: Ка исто ри
ји рје че твор ства у но ви јој срп ској књи жев но сти; 
проф. др Рад ми ло Ма ро је вић: Пје снич ка твор ба 
и пје снич ка син так са Ње го ше ва у „Лу чи ми кро ко
зма“; доц. др Ана Пе ја но вић: Ње гош и Ма жу ра нић 
као фра зе о твор ци; доц. др Алек сан дар Ми ла но-
вић: Ко ва чи је зи ка епо хе ро ман ти зма; проф. др 
Ми ли вој Не нин: Ис под вла че ни ег зем плар. Све ти
слав Сте фа но вић о ко ва ни ца ма Ла зе Ко сти ћа; 
проф. др Ђор ђи је Ву ко вић: Лек си ка чу ла у срп
ској по е зи ји; др Бо јан Јо вић: Раст ко Пе тро вић и 
аван гард но схва та ње је зи ка; др Са не ла Му ши ја: 
Ис тра жи ва ња мо гућ но сти је зи ка у крат ком аван
гард ном ро ма ну; др Сло бо дан ка Пе ко вић: Иси до ра 
Се ку лић о је зи ку; Јо ван Ћи ри лов: Алек сан дар По
по вић – екс пе ри мент у дра ми, екс пе ри мент у је
зи ку; др Алек сан дра Ман чић: Ожи вља ва ње је зи ка 
у пре во ду; др Lu ka Va glio: Стил ска упо тре ба ита
ли јан ског је зи ка у де ли ма Вла да на Де сни це. 

На кра ју дво днев не рас пра ве за кљу че но је да 
Ву ко ва за ду жби на и Ин сти тут за књи жев ност и 
умет ност при пре ме Збор ник по во дом на уч ног 
ску па Твор ци је зи ка, у ко ме ће би ти об ја вље ни 
сви ра до ви ко ји су из ло же ни у рас пра ви, као и 
ра до ви ко је ауто ри у пи са ној фор ми до ста ве Ор-
га ни за ци о ном од бо ру или Ре дак ци ји Збор ни ка. 
Ре дак ци ји је оста вље на мо гућ ност да, у ци љу 
све о бу хват ни јег и пот пу ни јег са гле да ва ња те-
ме, при кљу чи и дру ге ра до ве ко ји ће то ме не по-
сред но до при не ти. До го во ре но је да се тек сто ви 
за штам пу при пре ме до кра ја ок то бра.

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

У
дру же ње гра ђа на „Ба-
шти на и бу дућ ност 
– Аран ђе ло вац 1859“ 
од лу чи ло је да у знак 
се ћа ња на не дав но 

пре ми ну лог ет но ло га, фол кло ри сту, 
исто ри ча ра, књи жев ни ка, вр сног и 
па си о ни ра ног ис тра жи ва ча Шу ма-
ди је, Ми ле та Не дељ ко ви ћа, по кре не 
кул тур ну и на уч ну ма ни фе ста ци ју 
„Да ни Ми лета Не дељ ко ви ћа“ и да у 
окви ру тих да на про гла си и нај бо љу 
књи гу из обла сти фол кло ро ло ги је 
обе ло да ње ну у прет ход ној го ди ни. 

Пр ва два да на су би ла на нај ди рект-
ни ји на чин по све ће на жи во ту и ра ду 
Ми ле та Не дељ ко вић. У про сто ри ја ма 
аран ђе ло вач ког му зе ја Не дељ ко ви-
ће ва по ро ди ца је при ре ди ла из ло жбу 
фо то гра фи ја и лич них пред ме та ко ји 
су хро но ло шки и те мат ски од сли ка ва-
ли Ми ле тов жи вот ни пут, ра зно вр сна 
ин те ре со ва ња и ак тив но сти. При ка за-
ни су и фил мо ви и ви део ма те ри ја ли у 
ко ји ма је Ми ле Не дељ ко вић у свој ству 
сце на ри сте или струч ног са вет ни ка 
био ви ше не го ко а у тор. По себ но ве че 
би ло је по све ће но под се ћа њу на жи вот 
и де ло вр сног и ра зно вр сног еру ди те. 
О то ме су на дах ну то го во ри ли проф. 

др Љу бин ко Ра ден ко вић, проф. др Бу-
ди мир По то чан, проф. др Ми ли во је 
Па вло вић, проф. др Бран ко Ћу пур ди-
ја, пе сник Сло бо дан Па ви ће вић. 

Два де сет де ве тог сеп тем бра у про-
сто ри ја ма цр кве ног до ма одр жан је 
ма ли „окру гли на уч ни сто“ по све ћен 
фол кло ро ло шком про у ча ва њу Шу ма-
ди је. Са са оп ште њи ма су уче ство ва ли: 
др Је ле на Јо ва но вић (Во кал на и ин
стру мен тал на тра ди ци ја Шу ма ди
је), ет но лог Са ња Стан ко вић (На род на 
но шња Шу ма ди је), др Бран ко Злат ко-
вић (Не ко ји зна ме ни ти Аран ђе лов
ча ни 19. ве ка у анег до та ма), проф. 
др Мир ја на Дрн дар ски (Еп ски ју нак 
и ње гов про тив ник од нај ста ри јих 
вре ме на до Срп ске ре во лу ци је), проф. 
др Не над Љу бин ко вић (Тзв. исто ри
ја, ме диј ски ар ти ку ли са на „исто риј
ска исти на“ и „на род на исто ри ја“). 
Стра сни ис тра жи вач Шу ма ди је, из-
ван ред ни по зна ва лац на род ног жи-
во та и тра ди ци је, Вла де та Ко ла ре вић 
на дах ну то је го во рио о за дру гар ству 
у Шу ма ди ји, о по че ци ма ор га ни зо ва-
ног ви но гра дар ства.  

За вр шно ве че ма ни фе ста ци је „Да ни 
Ми ле та Не дељ ко ви ћа“ би ло је по све ће-
но са оп ште њу жи ри ја за уста но вље ну 
на гра ду за нај бо љу књи гу из обла сти 

фол кло ро ло ги је об ја вље ну у прет ход ној 
го ди ни и про гла ше ње нај бо ље књи ге, 
од но сно на гра ђи ва њу ње ног ауто ра.

На кон курс је при сти гло пет на ест 
књи га. Жи ри за до де лу на гра де „Ми-
ле Не дељ ко вић“ ра дио је у са ста ву: 
ака де мик Пе тар Вла хо вић, др Бран ко 
Злат ко вић, др Је ле на Јо ва но вић, Ја сна 
Бје ла ди но вић-Јер гић, му зеј ски са-
вет ник, проф. др Не над Љу бин ко вић, 
пред сед ник жи ри ја. Жи ри је имао при-
ја тан, али и ве о ма те жак и од го ва ран 
за да так да из ме ђу пет на ест књи га, ко-
је по је ди нач но не спор но пред ста вља-
ју зна ча јан до при нос на у ци, ода бе ре 
јед ну ко ја ће по не ти ла ска во при зна-
ње пр вог до бит ни ка на гра де „Ми ле 
Не дељ ко вић“. Жи ри је у скла ду са про-
по зи ци ја ма кон кур са одр жао три са-
стан ка и на њи ма утвр дио шест књи га 
ко је су ушле у нај у жи из бор и ко је би, 
сва ка по на о соб, у од ре ђе ном сми слу, 
мо гле да бу ду ла у ре а ти. У тај из бор су 
ушли сле де ћи ауто ри и књи ге:

1.  Алек сан дар Бач ко: Из про шло сти 
сен тан дреј ских по ро ди ца; 

2. Ди ми три је Го ле мо вић: Кр сти во је; 
3. Бо јан Јо ва но вић: Реч ник ја ва шлу ка;
4.  Не ма ња Ра ду ло вић: Сли ка све та у 

срп ским на род ним бај ка ма; 

5. Бо са Ро сић: По ме ни ци на ка ме ну;
6. Да ни јел Си на ни: Ру са ље.

Обим на сту ди ја Да ни је ла Си на ни-
ја о ру са ља ма је узо рит при мер књи ге 
са чи ње не за сту ден те и све оне ис тра-
жи ва че ко ји же ле да се упо зна ју до 
тан чи на са од ре ђе ним про бле мом и 
раз во јем струч них и на уч них про ми-
шља ња о ње му. По ме ни ци на ка ме ну 
је су сво је вр стан „по пис“ спо ме ни ка 
по све ће них Пр вом срп ском устан-
ку, ње го вим уче сни ци ма у ужич-
кој обла сти. Јед нак по сао на чи нио је 
Ми ле Не дељ ко вић за Шу ма ди ју. Књи-
га Не ма ње Ра ду ло ви ћа Сли ка све та 
у срп ским на род ним бај ка ма осве-
тља ва за не ма рен аспект бај ки, пре-
пли та ње чу де сног све та и ње го вих 
ју на ка са све том у ко ме жи ви и оп-
ста је ка зи вач бај ке. Реч ник ја ва шлу
ка Бо ја на Јо ва но ви ћа са чи њен је од 
ни за на дах ну тих ет ноп си хо ло шких 
есе ја ко ји „от кри ва ју“ мен та ли тет срп-
ског на ро да. Мо но гра фи ја Ди ми три ја 
О. Го ле мо ви ћа о Кр сти во ју Су бо ти ћу, 
на род ном фру ла шу и му дри ја шу, по 
мно го че му је узор на. Кр сти во је ни-
је пред ста вљен са мо му зи ком сво је 
фру ле, већ и при ча ма ко је је ка зи вао, 
раз го во ри ма ко је је во дио, му дрим 
про ми шља њи ма о жи во ту, о љу ди ма. 

На по кон, Из про шло сти сен тан дреј
ских по ро ди ца Алек сан дра Бач ка је-
сте из ван ре дан до при нос про у ча ва њу 
по ре кла по ро ди ца, по ре кла пре зи ме-
на, не са мо у Сен тан дре ји (а пре све-
га у њој), већ и у нас уоп ште. Књи га 
је пи са на из у зет но акри бич но са из-
ван ред ним, те мељ ним по зна ва њем 
исто риј ских из во ра и од но сне на уч не 
и струч не ли те ра ту ре. Овом књи гом је 
Бач ко на чи нио и осо бе ни омаж Ми ле-
ту Не дељ ко ви ћу, ко ји је сво је вре ме но, 
у пе де се том бро ју ча со пи са „Рас ков-
ник“, ини ци рао ова ква ис тра жи ва ња 
сјај ном сту ди јом о по ро ди ци Ива не-
кић, о по ро ди ци сво је мај ке. 

На по след њем, за кључ ном са стан ку, 
по сле дво ча сов не бри жљи ве ана ли-
зе сва ке књи ге ко ја је ушла у нај у жи 
из бор, жи ри је јед но гла сно од лу чио 
да се на гра да „Ми ле Не дељ ко вић“ за 
нај бо љу фол кло ри стич ку књи гу об ја-
вље ну 2009. го ди не до де ли Алек сан-
дру Бач ку за књи гу Из про шло сти 
сен тан дреј ских по ро ди ца, а да пре о-
ста лих пет ауто ра, од но сно књи га, бу-
ду од ли ко ва ни по ве ља ма.

Све ча ност до де ле при зна ња за вр-
ше на је од лич ним кон цер том бра ће 
Те о фи ло вић.

 Др Не над ЉУ БИН КО ВИЋ

У ДО ЊОЈ СО ПОТ НИ ЦИ 
ОДР ЖАН СЕД МИ СА БОР
СТА РОГ ПЕ ВА ЊА У СР БА 

Смо тра 
пе сме, но шњи 
и на род них 
оби ча ја

С
рп ско про свјет но и кул тур но дру-
штво Про свје та Но во Го ра жде и 
Срп ска пра во слав на цр кве на 
оп шти на го ра ждан ска, 24. ма ја 
2010. го ди не, на Све те тро ји це, у 

пор ти хра ма Све тог Ђор ђа у До њој Со пот ни-
ци код Но вог Го ра жда, сед ми пут за ре дом, 
успје шно су ор га ни зо ва ли Са бор ста рог пје
ва ња у Ср ба, ко ји на сто ји да са чу ва од за бо ра-
ва на шу ста ру срп ску пје сму, пре по зна тљи ве 
но шње, на род не ин стру мен те и тра ди ци о-
нал не оби ча је. Уче ство ва ло је 55 му шких и 
жен ских из вор них пје вач ких гру па, те 13 ин-
стру мен та ли ста на фру ли и двој ни ца ма из 
Ре пу бли ке Срп ске и Ср би је. У ре ви јал ном 
про гра му на сту пи ли су фол клор ни ан сам-
бли КУД-ова Све ти Ђор ђе из Но вог Го ра жда 
и Из вор из Чај ни ча, за тим де се так на род них 
гу сла ра, а чла ни це сек ци је кућ не ра ди но сти 
Срп ског со кол ског дру штва Со ко из До бру на 
код Ви ше гра да при ре ди ле су из ло жбу руч но 

тка них ра до ва. Пред ви ше хи ља да по сје ти ла-
ца, из во ђа чи су по ка за ли сву ра зно вр сност и 
бо гат ство на род них но шњи из свих срп ских 
кра је ва, те из ве ли из ван ред не тра ди ци о нал-
не на род не пје сме.

У кон ку рен ци ји жен ских из вор них пје вач ких 
гру па нај у спје шни је су би ле Пр во зр но сун цо
кре та из Бре ко ва код Ари ља и Са ра јев ско по ље 
из Би је љи не. Дру ге су би ле жен ске гру пе Љу би
чан ке из Чач ка и Или џан ски би се ри из Вој ко-
ви ћа, а тре ће Риб ни ца из Кра ље ва и Мла дост 
из Па ла. Ме ђу му шким из вор ним пје вач ким 
гру па ма нај у спје шни је су би ле Из вор из Чај-
ни ча и Ду ча ло ви ћи из Ду ча ло ви ћа код Лу ча-
на. Дру го мје сто осво ји ле су му шке пје вач ке 
гру пе Срп ски је лек из Чач ка и Хер цег Шће пан 
из Фо че, а тре ће Риб ни ца из Кра ље ва и Са ра
јев ско по ље из Би је љи не. Ме ђу фру ла ши ма пр-
во мје сто су по ди је ли ли Дра шко Спа со је вић из 
Ру дог и Ра до ван Ста ни шић из Ро га ти це, а ме ђу 

двој ни ча ри ма нај у спје шни ји су би ли Ми ро-
љуб Шап то вић из Кра ље ва и Ми лош Осто јић 
из Фо че.  

На сту пе му шких и жен ских пје вач ких гру па 
и ин стру мен та ли ста пом но је пра тио струч ни 
жи ри чи ји је пред сјед ник би ла мр Гро зда на Ко-
ма ди нић, књи жев ник и пред сјед ник огран ка 
Ву ко ве за ду жби не из Чач ка, те чла но ви Ми ро 
Ми тро вић, про фе сор му зи ке из Ис точ ног Са-
ра је ва, и Дра ган Учур, ма ги стар те о ло ги је из 
Фо че. У за вр шној ри је чи Гро зда на Ко ма ди нић 
је ис та кла да су му шке из вор не пје вач ке гру пе 
за ни јан су би ле не што уигра ни је, али да је и 
на ступ жен ских из вор них пје вач ких гру па био 
из ван ре дан. Уку пан ути сак, ре кла је го спо ђа 
Ко ма ди нић, ви ше је не го до бар, што се од но си 
и на ин стру мен та ли сте. На кра ју је по себ но 
за хва ли ла ор га ни за то ри ма на успје шно ор га-
ни зо ва ном Са бо ру и од луч но сти да ње гу ју ли
је пу срп ску пје сму и тра ди ци ју. 

 Слав ко ХЕ ЛЕ ТА

ПРИ РЕ ЂЕН ДВО ДНЕВ НИ НА УЧ НИ СИМ ПО ЗИ ЈУМ 

О је зи ко твор ству и је зи ко твор ци ма

ДО ДЕ ЉЕ НА ПР ВА НА ГРА ДА „МИ ЛЕ НЕ ДЕЉ КО ВИЋ“ 

Нај бо ља фол кло ри стич ка књи га 
„Да ни Ми ле та Не дељ ко ви ћа“, у од лич ној ор га ни за ци ји удру же ња „Ба шти на и бу дућ ност 
– Аран ђе ло вац 1859“ и Скуп шти не оп шти не Аран ђе ло вац, одр жа ни су у Аран ђе лов цу, 
у пе ри о ду из ме ђу 27. и 30. сеп тем бра 2010.

Медаљон с ликом Милета 
Недељковића
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Јо ван С. Ра дој чић, „Ср би за пад но 
од Ду на ва и Дри не, би о гра фи је“, 
I–III, Про ме теј, Н. Сад, 2009.

В
ећ је пр ва лек си ко граф ска/би о-
граф ска књи га Јо ва на С. Ра дој чи ћа, 
ин ди ка тив ног на сло ва (Ср би: Срп
ска кра ји на, Сла во ни ја, Дал ма ци
ја, Хр ват ска: би о граф ски лек си кон, 

Бе о град, 1994), по за хва ту, оби му и на мје ри би-
ла им пре сив на: обухватaлa je би о гра фи је Ср ба 
с под руч ја Хр ват ске, ра чу на ју ћи ту и Ду бров-
ча не, од но сно Ср бе ка то ли ке. Ово дру го и но-
во из да ње je већ мо ну мент: три обим не књи ге 
(пре ко 3.800 стра ни ца) са др же би о гра фи је лич-
но сти од ра ног сред њег ви је ка до на шег вре-
ме на (ушле су и би о гра фи је са вре ме ни ка ко ји 
ви ше ни су жи ви и оних ко ји су ро ђе ни пр вих 
де це ни ја 20. ви је ка и на од ре ђен на чин об ли-
ко ва ли сво је дје ло). 

Уза све о че му ће би ти ри је чи, јед на je од вр ли-
на/осо бе но сти овог би о граф ског лек си ко на што 
се по ред ен ци кло пе диј ски пи са них од ред ни ца 
по ја вљу ју при год не ин фор ма ци је и оцје не (не-
кро ло шки члан ци и сл.), из во ди из раз ли чи тих 
до ку ме на та, ар хи ва и слич них из во ра, те се би о-
граф ска од ред ни ца пре тва ра у сво је вр сну при чу. 
Из два ја мо то на по чет ку као јед но од свој ста ва 
лек си ко на: аутор се ни је др жао уста ље них нор-
ми за би о граф ске лек си ко не, гдје је би ло мје ста 
за љу де ко ји су у јав но сти (у ин сти ту ци ја ма на-
у ке, по ли ти ке, уни вер зи те та, цр кве, вој ске, еко-
но ми је) до сти гли за па жен или ва жан по ло жај 
и успјех. Иду ћи за ин фор ма ци ја ма и име ни ма, 
чи та лац ће у овом лек си ко ну на ћи мно го оних 
ко ји ни су сте кли ни по ло жај, ни но вац, ни сре-
ћу, ни углед, ни ти су оства ри ли зна ме ни то дје ло 
сво јим жи во том – из дво ји ли су се са мо пат њом 
и, нај че шће, не пред ви ђе ном и му че нич ком смр-
ћу (Иво Ан дрић је не гдје на пи сао да би сва ком 
чо вје ку ко ји је по ште но про жи вио свој ви јек тре-
ба ло по ди ћи спо ме ник!). Јо ван Ра дој чић је план-
ски ишао на ову раз ли ку, пра ве ћи свој лек си кон 
у сво је вр сној опре ци лек си ко ни ма „ги га на та“, 
„бар до ва“, ка ко ка же у пред го во ру. То не зна чи да 
су ве ли ка ни пот ци је ње ни (њи хов зна чај се ви ди 
по оби му је ди ни ца), али с ова квим би о граф ским 
лек си ко ном на ста ла је вр ло сло же на, сло је ви та 
при ча о људ ском жи во ту као ври јед но сти ко ја 
се на раз ли чи тим пу те ви ма суд би не че сто до се-
же смр ћу (мај ке му че ни ка и ју на ка, учи те љи це, 
бол ни чар ке, мо на хи ње). Та се ври јед ност до се же 
и жи во том у сва ко днев ним раз мје ра ма, по свје-
до чан стви ма оста вље ним о лич но сти ма зла та ра, 
фо то гра фа, се кре та ра рад них за дру га, по сла ни-
ка, до бро во ља ца, па ро ха, за ду жби на ра, уста нич-
ких че то во ђа, пред у зи ма ча, тр го ва ца, уче ни ка/
уче ни ца, иле гал ки... 

Аутор лек си ко на Ср би за пад но од Ду на ва и 
Дри не оба вио је по сао ко ји ра де ин сти ту ци је на-

ци о нал ног ран га. Ка жем – ра де, али га те шко за-
вр ша ва ју, во де ћи га де це ни ја ма, уз про мјен љи ву 
фи нан сиј ску пот по ру и уз ан га жо ва ње ве ли ког 
бро ја са рад ни ка! Ова кав ре зул тат је мо гла да ти 
са мо не са ло ми ва енер ги ја и во ља да се по твр ди 
иден ти тет Ср ба пре ко Дри не и Уне, то ли ко пу та 
оспо ра ван и фи зич ки угро жа ван. Илу стра ци ја 
те енер ги је је, из ме ђу оста лог, спи сак пу бли ка-
ци ја и ин сти ту ци ја у ко ји ма је цр пе на гра ђа (ар-
хи ва, би бли о те ка): го то во све што је до ступ но у 
тра ди ци ји ју жно сло вен ских зе ма ља аутор је ис-
ко ри стио у сво јим ис тра жи ва њи ма. От по чео их 
је у гр че ви том от по ру де на ци о на ли за ци ји срп-
ског на ро да, про во ђе ној у Хр ват ској за ври је ме 
СФРЈ, све до угро жа ва ња фи зич ког оп стан ка, што 
се осје ћа ло већ у ври је ме бу ђе ња хр ват ског на-
ци о на ли зма на раз ме ђу 60-их и 70-их го ди на 
20. ви је ка. 

На осно ву рас по ло жи вих по да та ка о опре дје-
ље њи ма, Ра дој чић је по твр дио да у срп ски на-
ци о нал ни кор пус ула зи вр ло мно го ка то ли ка и 
му сли ма на. То је чи ње ни ца ко ја је до брим ди је-
лом иг но ри са на у раз ли чи тим вр ста ма ис тра-
жи ва ња. Али као што срп ска тра ди ци ја не тре ба 
да се од ри че оних ко ји су се осје ћа ли Ср би ма, 
без об зи ра на њи хов вјер ски ста тус или ет нич ко 
по ри је кло, та ко не тре ба ни да при сва ја оне ко-
ји су од би ја ли ту при пад ност или је јед но став но 
у исто риј ском сми слу ни су мо гли има ти. Аутор 
о тим пи та њи ма рас пра вља у пред го во ру обра-
зла жу ћи да уно си Ан ту Стар че ви ћа у свој лек си-
кон због по ри је кла ње го вих ро ди те ља и ње го вог 
ути ца ја на срп ско-хр ват ске од но се. То је, ме ђу-
тим, ри зич но по ље. Би о граф ски лек си ко ни ни су 
ен ци кло пе ди је, па да би у њих ула зи ле и лич-
но сти ко је су, из дру гих ет нич ких сре ди на, ути-
ца ле на исто ри ју јед не на ци је. У су прот ном, у 
би о граф ским лек си ко ни ма Ср ба на шли би се и 
њи хо ви нај ве ћи зли ков ци, Ан те Па ве лић или 
Ан дри ја Ар ту ко вић. Та кав лек си кон, ми слим, 
тре ба да об у хва ти оне ко ји су се сма тра ли Ср би-
ма (или су Ср би не по сред но по по ри је клу, нпр. 
Омер-па ша Ла тас), а не оне ко је ми на ла зи мо 
да су Ср би по не ком од њи хо вих пре да ка, без 
об зи ра на то што је њи хо во опре дје ље ње и дје-
ло ва ње по ве за но с дру га чи јом ет нич ком при-
пад но шћу. Ри зич но по ље овог лек си ко на су и 
до ње вре мен ске гра ни це. Ко је био Ср бин ме-
ђу при пад ни ци ма сло вен ског ста нов ни штва у 
ра ном сред њем ви је ку на те ри то ри ји да на шње 
Хр ват ске или Бо сне и Хер це го ви не, нео д ре ди во 
је (и у ова квим књи га ма не бит но). Оту да не ма 
мје ста име ни ма Ли ки ни ја (рим ског ца ра, 270–
325), св. Је ро ни ма Со фро ни ја Еузе би ја (34? –420. 
г.) или Пе тра Илир ца (5. ви јек) (в. ауто ров пред-
го вор, с. 16), без об зи ра на по ле мич ки кон текст 
с „по хр ва ћи ва њем“ ова квих и слич них лич но-
сти рим ске исто ри је и исто ри је та да је дин стве не 
хри шћан ске цр кве. Бит на је сви јест о при пад-
но сти, кон ти ну и тет при пад но сти, те је пот пу но 
нео прав да но увр шћи ва ти лич но сти по не до ка-
зи вим или па ра и сто риј ским прет по став ка ма. 
Са мо по се би то не ште ти срп ском кор пу су, али 
ште ти књи зи и по вје ре њу у ауто ро ву кон цеп ци-

ју. Мје ри ло је да се не ко из ја шња вао као Ср бин 
у од ре ђе ном пе ри о ду, или да ни је мо гао би ти 
шта дру го (у ври је ме кад та квих из ја шња ва ња 
ни је ни би ло).  

По ме ни мо је дан по се бан ква ли тет Ра дој чи-
ће вог из да ња. Ри јет ке су књи ге, осим ен ци-
кло пе ди ја (али оне ре дов но има ју ма њи број 
би о граф ских је ди ни ца од би о граф ских лек си-
ко на), ко је би са оп шта ва ле то ли ко по да та ка о 
со ци јал но-ре ги о нал но-про фе си о нал ној при-
пад но сти укљу че них лич но сти. Тим свој ством 
лек си кон Ср би за пад но од Ду на ва и Дри не по-
ста је из вр сна гра ђа за из у ча ва ње ис пре пле те-
них, сло же них про це са уну тар јед не за јед ни це 
(про фе си ја, шко ла, ста тус, кре та ње – мје ста ори-
јен та ци је итд.), уз по дат ке о дру гим аспек ти ма 
сло је ви то сти са мог жи во та: од по ри је кла, мје-
ста ро ђе ња, кре та ња, шко ло ва ња, дје ло ва ња и 
чи ни ла ца због ко јих ула зе у лек си кон, а мно го 
пу та због му че нич ке смр ти. Ко ли ко збир ка би-
о гра фи ја, у осно ви је мно го ви ше од то га, јер 
да је по дат ке о број ним аспек ти ма ко ји се ти чу 
жи во та на од ре ђе ним про сто ри ма. По је ди нац је 
са мо је дан од чи ни ла ца ин сти ту ци ја и жи вот-
них окол но сти, или је њи хов по кре тач, тво рац, 
за слу жни пред став ник: цр кве ни по јац, фо то-
граф-до бро твор, кра ји шки офи цир, цр ве но ар-
ме јац, од бор ник, ли јеч ник, чо ба нин, хо те ли јер, 
мо лер, му че ник, хе рој, вјер ски под ви жник... Чи-
та лац укр шта по дат ке и сти че ци је ли ком плекс 
ин фор ма ци ја ко ји се ти че од но са љу ди, мје ста, 
дје ло ва ња, шко ло ва ња, оства ри ва ња, до си сте-
ма ври јед но сти у ко је се ула гао жи вот. 

Р
а дој чи ћев лек си кон има огро ман 
ра спон у об у хва та њу лич но сти – од 
оних свјет ске сла ве и зна ча ја (Ни-
ко ла Те сла, Ми лу тин Ми лан ко вић, 
Ру ђер Бо шко вић...) до оних ко ји су 

по не че му по зна ти у окви ри ма ре ги је, мје-
ста, од ре ђе ног по зи ва/про фе си је или жи вот-
не си ту а ци је ко ја по је дин ца учи ни ври јед ним 
пам ће ња/би ље же ња. (Не тре ба за бо ра ви ти да 
из бор име на по чи ва на пи са ној кул ту ри, ко-
ли ко је она се за ла у про шлост и ко ли ко је за-
би ље жи ла тра го ве усме них пре да ња. Ипак, 
Лек си кон свје до чи и о ло кал ним тра го ви ма 
усме не кул ту ре ко ји су се пре ни је ли у пи са-
ну ри јеч у об ли ку ле ген ди и пре да ња.) Ли-
шен иде о ло шке ис кљу чи во сти и пар тиј ског 
про зе ли ти зма, об ра дио је и „на ше“ и „њи хо-
ве“, без об зи ра на сва ко вр сне иде о ло шке пре-
гра де ус по ста вља не то ком исто ри је, а с тим 
у ве зи и ве о ма раз ли чит ста тус из во ра за би-
о граф ске по дат ке. Ме ђу по хва ла ма ауто ру и 
из да ва чу тре ба из дво ји ти као до бру но ви ну 
што је лек си кон снаб дје вен ре ги стром мје-
ста: то омо гу ћу је не ку вр сту „ма пи ра ња“ по-
да та ка и нео че ки ва них ин фор ма ци ја ко је 
по ве зу ју про стор, ври је ме и љу де, пу те ве њи-
хо вог кре та ња, до ин сти ту ци ја за ко је су ве-
за ни или ко је су из гра ђи ва ли. Ако се на овај 
ве ли ки збор ник би о гра фи ја гле да с ове стра-
не, то им да је по вре ме но нео че ки ва ну за ви-

чај ну при сност, омо гу ћу је про вје ру ло кал них 
ври јед но сти, а по сред но свје до чи ка ко су љу-
ди би ли суд бин ски по ве за ни на про сто ру од 
Дал ма ци је до Ба ра ње и Ба на та, од Бе ча и Тр-
ста на јед ној стра ни, до Бе о гра да, Но вог Са да, 
Це ти ња, Са ра је ва, Ца ри гра да, Ба ње Лу ке или 
Ду бров ни ка, За дра и За гре ба на дру гој стра ни. 
Лек си кон је и пут ка не че му што бих на звао 
ге о гра фи јом исто ри је (књи жев но сти, кул ту-
ре, цр кве, вој ске...) и кул ту ре „за пад них Ср ба“ 
у ши ро ком сми слу ри је чи.  

О
ва ква дје ла на ста ју ре ци кла жом, 
ко пи ра њем, пре у зи ма њем по-
да та ка. Је ди но што спа са ва од 
ути ска о ра зно бој но сти и ра зно-
ли ко сти из во ра – је сте но во је-

дин ство у по ступ ку ре ди го ва ња. То је по го то во 
олак ша но чи ње ни цом што је аутор Лек си ко на 
– је дан. Ра дој чић, ме ђу тим, ни је мо гао из бје-
ћи стил ско-мор фо ло шку и кон цеп циј ску ра-
зно ли кост из во ра. Не ке би о граф ске је ди ни це 
из ра ста ју из ло кал них при ча ња или ле ген ди 
(нпр. Пр лин ска Ми ка – вје ро ват но тре ба: Пр ли-
на – из Гра ба код Гра ча ца, ко јој се у сну ја вио 
ста ри ка лу ђер да се са гра ди цр ква у Ве ле би ту), 
док ће дру ге има ти из вор по да та ка у чи ту ља-
ма (нпр. ге не рал Спре мо). Јед ни од из во ра су 
би ли при год ни, по смрт ни, а дру ги су до ку-
мен тар но-ин фор ма тив ни. Оту да ве ли ки ра-
спо ни у сти лу из ла га ња: од де таљ них опи са 
од ре ђе не жи вот не си ту а ци је (Ње го ван, Ана), 
пре ко не кро ло шког члан ка (мно ги по да ци су 
у ова квим из да њи ма пре у зе ти из ли те ра ту ре 
ко ја је по сво јој при ро ди апо ло гет ска, афир-
ма тив на и при то ме обо је на по жељ ним или 
ак ту ел ним по ли тич ким ко но та ци ја ма), до ен-
ци кло пе диј ски сре ђе не од ред ни це, или пак 
до еле мен тар них по да та ка при ку пље них из 
чи ту ља. То го во ри о при ро ди из во ра до ко јих 
је аутор мо гао до ћи, али од ре ђе ном зна њу та-
ко ђе да је и шарм исто рич но сти. 
Ова ква дје ла ре дов но иза зи ва ју при мјед бе. 

Оне се ти чу не у јед на че ног ко ри шће ња из во ра, 
не у јед на че не дис тан це у вред но ва њу, нео прав-
да ног за хва та лич но сти ко ји ма се при пи су је 
срп ски на ци о нал ни иден ти тет. Не ке од ма на 
су до од ре ђе не мје ре у при ро ди ова квих ис тра-
жи ва ња: те жња да се про ши ри оп сег пој ма „Ср-
би“, да се укљу че „по ло вич ни“ Ср би (Стар че вић), 
па чак и „Про то ср би“ (рим ски ца ре ви и дру ге 
лич но сти са „про то срп ског“ (?) под руч ја. Дио 
огре ше ња ни је мо гао из бје ћи сво је ври је ме: та 
огре ше ња по ти чу из укљу чи ва ња гра ђе ко ју до-
но се псе у до и сто риј ски ра до ви, умно же ни по-
сљед њих де се тље ћа под за јед нич ким име ном 
„Ср би на род нај ста ри ји“. По сто је и гре шке по те-
кле из по сто је ће гра ђе. Не мо гу ће је и по ми сли-
ти да је дан чо вјек мо же сам да об ра ди хи ља де 
би о гра фи ја!? Оне се пре у зи ма ју и уса гла ша ва ју 
с не ком аутор ском за ми шљу. Низ ових из во ра је 
не пот пун: има до ста ли ца ко ји ма је утвр ђен да-
тум ро ђе ња, а не и да тум смр ти (оту да зна тан 
број упит ни ка). Аутор је мо гао да их из о ста ви, 
али од та квог по ступ ка не би би ло ко ри сти. Не-
пот пу ни по да ци ни су то ли ко знак по сла ко ји 
ни је оба вљен до кра ја, већ су при је све га знак 
ста ња на ших зна ња о лич но сти ма, исто вре ме но 
по зив на до пу не и но ва ис тра жи ва ња. Уза све 
то, уз мо гу ће не пот пу но сти, спор не кри те ри ју-
ме око увр шћа ва ња, исто рич ност на ци о нал ног 
опре дје ље ња и сл., би о граф ски лек си кон Ср би 
за пад но од Ду на ва и Дри не Јо ва на С. Ра дој чи ћа 
је под ви жнич ко дје ло јед ног по све ће ног, пре да-
ног ис тра жи ва ња и са би ра ња, ко је му је те шко 
на ћи прем ца у на шој сре ди ни.   

 Др Ду шан ИВА НИЋ

ПРО БЛЕМ СКО И ПО ЛЕ МИЧ КО 
ГО НЕ ТА ЊЕ УСМЕ НОГ 
СТВА РА ЛА ШТВА

Пло до но сно 
тра га ње
Не над Љу бин ко вић, „Тра га ња 
и од го во ри, Сту ди је из 
на род не књи жев но сти 
и фол кло ра“ I, Ин сти тут 
за књи жев ност и умет ност, 
Бе о град, 2010, 501 стр.

Н
е дав но се, као пе та књи га у еди-
ци ји Срп ско усме но ства ра ла
штво, у из да њу Ин сти ту та за 
књи жев ност и умет ност у Бе о-
гра ду, по ја ви ла збир ка сту ди ја 

из на род не књи жев но сти и фол кло ра Не на-
да Љу бин ко ви ћа – Тра га ња и од го во ри. Већ 
на слов све до чи о ду го го ди шњем успе шном 
ис тра жи ва њу овог на уч ног пре га о ца у обла-
сти срп ске усме не ба шти не, исто ри је и тра ди-
ци је. Два де сет сту ди ја, по све ће них пре те жно 
еп ском пе сни штву, пр ви су из бор из број них 
ра до ва ко је је Љу бин ко вић об ја вљи вао од ше-
зде се тих го ди на про шлог ве ка до да нас.

Збор ник је по де љен на три те мат ске це ли не. 
Пр ва је, ка ко сам аутор на гла ша ва, по све ће на 

да то ва њу, на стан ку и по ре клу на шег нај ста ри јег 
еп ског кор пу са, дру га пра ти ге не зу нај по зна ти-
јих еп ских бал кан ских ле ген ди (о све том Са ви, 
вој во ди Мом чи лу, Мар ку Кра ље ви ћу, Ка ра ђор-
ђу, Све тој го ри, Ко со ву, итд.), а тре ћа пред ста вља 
нео бич ну по е ти ку Ву ко вог нео бич ног пе ва ча – 
„пе сни ка“ Стар ца Ми ли је.

„На род не пе сме ду го га сти ха“ отва ра ју овај 
збор ник. То је го то во це ло ви та мо но граф ска је-
ди ни ца; об у хва та три сту ди је истог на сло ва ко је 
су у на став ци ма из ла зи ле у Књи жев ној исто ри
ји 1972. и 1973. Има ју ћи при ви ле ги ју да про у чи 
Бо ги ши ћев ар хив и рад ну бе ле жни цу, Љу бин ко-
вић је опо вр гао ње гов ме то до ло шки по сту пак и 
на уч не за кључ ке из не те у Пред го во ру, ко ји су до 
та да ва жи ли као ак си о ми. Ис тра жио је из вор не 
ру ко пи се, ме трич ко-рит мич ку струк ту ру сти ха, 
син так сич ко устрој ство, по ет ску вред ност ових 
пе са ма, а по том се по за ба вио и пи та њи ма те-
ри то ри јал не рас про стра ње но сти, по ре кла и на-
зи ва „бу гар шти ца“, пред ло жив ши об у хват ни ји 
на зив – пе сме ду го га сти ха. 

Ка ко је увек тра гао за те шким за да ци ма, не ре-
ши вим пи та њи ма на у ке на ко ја на из глед ла ко, 
јед но став но да је пре ци зан, ар гу мен то ва ни од-
го вор, Љу бин ко вић је, ме ђу број ним про у ча ва-
о ци ма Ер лан ген ског ру ко пи са, је дан од рет ких 
ко ји је пре ци зно од ре дио са ста вља ча (не мач ки 
ле кар Фон Ан ке рау) и вре ме на стан ка овог ру-
ко пи са (из ме ђу 1718. и 1720).  

У ви ше на вра та се тру дио да у струч ној јав но-
сти по пра ви по ло жај нео прав да но за по ста вље-
ног са ку пља ча и твор ца две Пје ва ни је – Си ме 
Ми лу ти но ви ћа. У овај из бор ушла је сту ди ја о 
ком па ра тив ном са гле да ва њу Ву ко ве че твр те 
књи ге пе са ма лај пци шког из да ња и Си ми не бу-
дим ске Пје ва ни је, у ко јој от кри ва пло до твор ну 
стра ну су ко ба ова два књи жев на по сле ни ка.

Пра те ћи ге не зу ле ген де о Вла ди ми ру и Ко са-
ри, аутор је по ка зао пу те ве раз лу чи ва ња усме не 
и пи са не књи жев но сти, а у сту ди ја ма о об ред ној 
сим бо ли ци оме ђе ног про сто ра и зна че њу јед ног 
та квог бо жан ског вр та (Све та го ра), са гле дао је 
ко ре не ле ген де о срп ској све тој зе мљи.

На раз ма тра ња о Све тој го ри и Хи лан да ру 
на ста вља се про у ча ва ње уло ге све тог Са ве у 
срп ској исто ри ји, кул ту ри и усме ном на сле ђу. 
Не над Љу бин ко вић је за па зио да је ле ген да о 
овом све ти те љу дру га чи ја по на стан ку и при ро-
ди од оста лих по пу лар них бал кан ских ле ген ди, 
да је не сло је ви та и не про ти вреч на. Све ти Са ва 
је био вешт по ли ти чар, ди пло ма та с не по гре-
ши вим осе ћа јем исто риј ског тре нут ка, од ли чан 
по зна ва лац пси хо ло ги је ма се, ко ји је сам осми-
слио и жи во том из гра дио соп стве ни култ. 

Дру га чи је је на ста ја ла ле ген да о Мар ку Кра-
ље ви ћу. Не је дин ство и ам би ва лент ност ње го вог 
ли ка по сле ди ца су нај ма ње че ти ри сло ја ле ген-
де, на ста лих на раз ли чи тим про сто ри ма Бал ка-
на и у раз ли чи тим вре ме ни ма.

И
сто риј ски ме тод аутор је при-
ме нио и у из у ча ва њу пе са ма о 
по ги би ји Мар ко вог еп ског уја-
ка, вој во де Мом чи ла. Од го ва ра 
и на пра ста ро пи та ње о од но су 

по е зи је и ствар но сти: еп ска пе сма не по сред но 
пра ти исто риј ски до га ђај, а у ње ну исти ни тост 
ни ка да се ни је сум ња ло. Слич но, на при ме-
ру фор ми ра ња ле ген де о Ка ра ђор ђу, раз ма тра 
тран спо зи ци ју исто риј ских чи ње ни ца у еп ску 
пе сму, анег до ту и пре да ње и пра ти про цес по-
е ти зо ва ња и ми ти зо ва ња исто ри је, тј. ње ног 
пре ра ста ња у „на род ну исто ри ју“.
Те ма ко јој се Љу бин ко вић ви ше пу та вра ћао 

је сте ко сов ска ле ген да. И ов де из два ја раз ли-
чи те ти по ве – хри шћан ску (о Ла за ру), ви те шку 
(о Ми ло шу) и ме сне ле ген де. Уоча ва Ми ли чи-
ну стра те ги ју из град ње Ла за ре вог кул та и при-
ла же но ве до ка зе за од бра ну Ву ка Бран ко ви ћа 
пред су дом усме не тра ди ци је. О ре цеп ци ји Ко-
сов ске бит ке ван гра ни ца на шег ет но кул тур ног 
под руч ја, на про сто ри ма Ру си је за вре ме Ива-
на IV Гро зног, про го во ри ће у сту ди ји по све ће ној 
ту ма че њу ко сов ске ле ген де у ле то пи сном сво ду 
Ар хан гел ског са бо ра у Кре мљу.

Не сум њив те о риј ски до при нос на у ци о усме-
ној књи жев но сти је су ра до ви по све ће ни мо де-

ли ма еп ских ју на ка и њи хо вих про тив ни ка, као 
и спе ци фич ној по е ти ци пе са ма о хај ду ци ма. 

Тре ба по ме ну ти и по ле мич ки ин то ни ран 
текст о Ма ти ће вој „срем ској те о ри ји“, ко јим се 
ар гу мен то ва но об ра чу на ва с овом за блу дом, 
али при том не про пу шта да по хва ли Ма ти ћев 
ми ну ци о зни ана ли тич ки по сту пак и за слу гу за 
по кре та ње ва жних на уч них пи та ња.

По след ња це ли на но си да нас већ пре по зна-
тљив на слов „Гу бит ни ци Стар ца Ми ли је“. У 
окви ру ње су че ти ри ра да по све ће на сва кој Ми-
ли ји ној пе сми по је ди нач но, и по след њи ко јим 
се за о кру жу је по глед на по е ти ку овог „пе сни ка 
зло вид ни ка“. Та на ним пси хо ло шким про ма тра-
њем ли ко ва, по дроб ном ана ли зом и ту ма че њем 
сти хо ва, Љу бин ко вић је, с не скри ве ним сим па-
ти ја ма, пред ста вио по ет ски кон цепт и по сту пак 
ауто ри зо ва ња овог не схва ће ног, не при зна тог 
„пе сни ка ра ног ро ман ти зма“ и ука зао на при-
ро ду не ра зу ме ва ња Ву ка и Ми ли је, чи ји су срет 
оли ча ва су дар две раз ли чи те жи вот не и по ет-
ске кон цеп ци је.

Ода бра не сту ди је из на род не књи жев но сти и 
фол кло ра у овој књи зи за о кру жу ју ду го го ди шња 
ис тра жи ва ња Не на да Љу бин ко ви ћа и ну де по у-
зда не од го во ре на ва жна пи та ња усме ног ства-
ра ла штва и фол кло ра уоп ште. Ши ро ки на уч ни 
за хват, плу ра ли зам ме то да, ра зно вр сност гра ђе, 
рет ка ли те ра ту ра, та ко ђе су по ка за те љи све стра-
но сти и ве ли ког зна ња овог вред ног про у ча ва о-
ца на ше усме не ба шти не. Увек је ри зи ко вао да 
бу де, ка ко ка же мо то увод не сту ди је Тра га ња и 
од го во ра – „је ре тик ме ђу је ре ти ци ма“ јер се, као 
рет ко ко, усу дио да од го во ри на нај те жа пи та-
ња, да ре ши не ре ши во, да за ви ри у не ви дљи во, 
да от ко па дав но за ко па но, да уз диг не за не ма-
ре но и обо ри нео бо ри во, али и да исто вре ме но 
са гра ди но во, са оп шта ва ју ћи све пит ким је зи-
ком, пре ци зно, не дво сми сле но, ла ко, ду хо ви то, 
али и оштро, по ле мич ки. За то ће ова књи га би-
ти за ни мљи ва не са мо ис тра жи ва чи ма усме не 
књи жев но сти не го и сви ма они ма ко је за ни ма 
срп ска исто ри ја и тра ди ци ја.

 Мр Да ни је ла ПЕТ КО ВИЋ

ПРИКАЗИ

ПОД ВИ ЖНИЧ КО ЛЕК СИ КО ГРАФ СКО-БИ О ГРАФ СКО ДЕ ЛО 

Лек си кон као сло је ви та при ча 
о људ ском жи во ту
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К
њи га ко ју да нас пред-
ста вља мо јав но сти и 
пре да је мо у ру ке за-
ин те ре со ва ним ко ри-
сни ци ма, и по свом 

на сло ву, и по на мје ни, и по са др-
жа ју пр ви је срп ски стан дард но-
је зич ки при руч ник у по сљед њих 
сто ти ну го ди на. То је, ка ко сто ји у 
глав ном на сло ву, пра во пи сни при-
руч ник срп ског је зи ка, или, тач-
ни је, срп ског је зич ког стан дар да. 
На ми је њен је из вор ним го вор ни-
ци ма срп ског је зи ка, при је све га 
они ма ко ји су по сво јој про фе си-
ји ду жни да го во ре и пи шу пра-
вил но (но ви на ри ма, спи ке ри ма, 
пре во ди о ци ма, вас пи та чи ма, лек-
то ри ма, слу жбе ни ци ма у ад ми ни-
стра ци ји, глум ци ма, кул тур ним и 
јав ним рад ни ци ма, укљу чу ју ћи ту, 
на рав но, и по ли ти ча ре), као и они-
ма ко ји дру ге по у ча ва ју ка ко ва ља 
го во ри ти и пи са ти (да кле, на став-
ни ци ма срп ског је зи ка у основ-
ним и сред њим шко ла ма), за тим 
они ма ко ји се спре ма ју за по зив 
на став ни ка ма тер њег је зи ка (сту-
ден ти ма учи тељ ских, пе да го шких, 
фи ло ло шких и фи ло зоф ских фа-
кул те та на срп ском го вор ном 
про сто ру у цје ли ни), али и сви ма 
дру ги ма ко ји же ле да бо ље упо зна-
ју и са вла да ју са вре ме ни срп ски 
је зич ки стан дард и ти ме уса вр ше 
сво је је зич ко зна ње и сво ју је зич-
ку кул ту ру по диг ну на ви ши ни-
во. Пре ма тој на мје ни утвр ђен је и 
са др жај при руч ни ка: он је ли шен 
ри је чи и об ли ка ко ји не при па да ју 
срп ском је зич ком стан дар ду, при-
је све га не по треб ног срп ско-хр ват-
ског ду бле ти зма, уз то и ба ла ста 
вла сти тих ар ха и за ма, ма ње по зна-
тих ди ја лек ти за ма, жар го ни за ма, 
па и уско струч не тер ми но ло ги је, 
али и сва ко днев них срп ских ри-
је чи и из ра за у чи јој ће упо тре би 
ма ло ко од из вор них го вор ни ка 
срп ског је зи ка по гри је ши ти (...) 

Ово је спе ци фи чан рјеч ник, ко ме 
је основ на свр ха да ин фор ми ше о 
пра во пи сној, гра ма тич кој и ак це-
нат ској пра вил но сти у окви ру срп-
ског је зич ког стан дар да и упо зо ри 
на број не гре шке у прак си ко је се у 
ве зи с тим ја вља ју. То, да кле, ни је 
ни ка кав „но ви пра во пис“, ка ко не-
ки ми сле, ни ти је у кон ку рент ском 
од но су пре ма по сто је ћем „зва нич-
ном“ срп ском пра во пи су МС. Он 
упу ћу је на спе ци фич на (чак и крај-
ње не при хва тљи ва) рје ше ња у том 
пра во пи су, а да је до ста ин фор ма ци-
ја и о оспо ра ва њи ма не ких ње го вих 
нор ми и број ним про пу сти ма, умје-
сто ко јих су по ну ђе на рје ше ња из 
по у зда них је зич ких са вјет ни ка, ка-
кав је нпр. Клај нов Реч ник је зич ких 
не до у ми ца, али и из дру гих из во ра, 
као што су дви је књи ге Стан дард
но је зич ких пре и спи ти ва ња, ко је су 
сво је вр стан до да так Пра во пи сном 
реч ни ку и мо гу ауто ри ма Пра во пи-
са по слу жи ти као по моћ у ева лу а-
ци ји и ре кон струк ци ји по сто је ће 
нор ме. Та квих ин фор ма ци ја, упу-
та на пра вил не, или упо зо ре ња на 
не пра вил не об ли ке и ак цен те, ко-
ри сник ће на ћи на око 8.000 мје ста 
у Реч ни ку.

Ова кав при руч ник под ра зу ми-
је ва чврст осло нац на са вре ме не, 
све о бу хват не и по у зда не стан дард-
но је зич ке нор ма ти ве: пра во пис, 
нор ма тив ну гра ма ти ку, рјеч ник 
стан дард ног је зи ка и др., а ми све-
га то га не ма мо, бар не на по треб-
ном и за до во ља ва ју ћем ни воу. Та ко 
за број не по је ди но сти ко је се мо ра ју 
њи ме об у хва ти ти не ма мо раз ра ђе-
них и си гур них ре ше ња, а не ма ло 

њих се уз то и ди ја ме трал но раз ли-
ку је у раз ли чи тим при руч ни ци ма, 
по оној на род ној Ко у клин, ко у пло
чу. Ва ља се на да ти да ће на ја вље но 
дру го из да ње Пра во пи са МС уни је-
ти не што ви ше ре да и си сте ма у тој 
нор ма тив ној обла сти. Ме ђу тим, уза 
све ува жа ва ње ко ле га ко је на то ме 
ра де, ипак мо рам ре ћи да се до ста-
бил них и оп ште при хва тљи вих нор-
ми, ко је ина че ни је до бро стал но 
ми је ња ти, јер ре ме ће ње уста ље них 
пра во пи сних на ви ка ште ти ње го-
ва њу је зич ке кул ту ре, не мо же до-
ћи на на чин ка ко то чи ни мо са да: 
усва ја њем овог или оног у су шти ни 
аутор ског пра во пи са. Ври је ме ка да 
су пра во пи сне нор ме про пи си ва ли 
по је дин ци, ма кар би ли и вр хун ски 
лин гви стич ки ауто ри те ти (као што 
су би ли Броз, Бо ра нић, а у нас Бе-
лић) одав но је про шло. Без фор ми-
ра ња ши ре пра во пи сне ко ми си је, у 
ко јој би се на шли сви ср би сти ко-
ји се озбиљ но ба ве овом про бле ма-
ти ком, али и струч ња ци за стра не 
је зи ке, по себ но екс пер ти за тран-
скрип ци ју стра них ри је чи и име на 
(ка кав је ов дје у Н. Са ду нпр. проф. 
Тврт ко Пр ћић за ен гле ски је зик), 
као и без озбиљ не прет ход не ева лу-
а ци је, тј. кри тич ког пре и спи ти ва ња 
по сто је ће нор ме и ши ре струч не и 
јав не рас пра ве о по ну ђе ним рје ше-
њи ма, па на кра ју и озбиљ не струч-
не и дру штве не ве ри фи ка ци је, не 
мо же се ва ља но ре кон стру и са ти 
са вре ме на пра во пи сна нор ма та-
ко да бу де ста бил на и трај на. О то-
ме оп шир но пи шем у тре ћој књи зи 
Стан дард но је зич ких пре и спи ти ва
ња, ко ја је у при пре ми. А с об зи ром 
на дру штве не и је зич ке окол но сти 
у ко ји ма ре кон струк ци ју срп ске 
пра во пи сне нор ме ва ља оба ви ти, 
мо ра мо по ћи од ко сен зу ал но усво-
је них осно ва срп ске је зич ке по ли-
ти ке, што све ми не ма мо, а стал но 
окли је ва мо да се озбиљ но ла ти мо 
тих по сло ва. Ни ка ко да се осло бо ди-
мо ле тар ги је и успа ва но сти, као да 
нас је убо ла по зна та африч ка це-це 
му ва, за ко ју због ха о тич но сти нор-
ми ни смо си гур ни ни ка ко је ва ља 
на пи са ти, а још ма ње из го во ри ти, 
јер је у нас пре вла да ло нео сно ва но 
схва та ње да пра во пис и про зо ди ја 
не ма ју ни ка кве ве зе. 

На са мом кра ју тре ба ре ћи да у 
ова ко ве ли ком по слу, уз то и пи о-
нир ском, јер је ово пр ви са мо стал ни 
пра во пи сни рјеч ник у нас уоп ште 
(до сад смо има ли са мо та кве рјеч-
ни ке уз пра во пи сна пра ви ла), а 
има ју ћи у ви ду и број не те шко ће 
ко је су пра ти ле наш рад, а то ни-
је био са мо не до ста так те мељ них 
нор ма тив них дје ла срп ског је зич-
ког стан дар да не го и дру ге не да ће, 
по себ но не схва тљи ви от по ри на-
шем по ду хва ту, мо ра би ти и не ких 
про пу ста и не до ста та ка, ко је ће мо 
ми, ка ко смо већ уоби ча ји ли, из из-
да ња у из да ње укла ња ти, бо га те ћи 
са др жај Реч ни ка но вим по да ци ма 
и уно се ћи све евен ту ал не про мје-
не нор ми ко ли ко год их бу де. И по-
ред све га то га, на да мо се, пре да ју ћи 
Пра во пи сни реч ник срп ског је зи ка с 
пра во пи сногра ма тич ким са вет ни
ком у ру ке за ин те ре со ва них ко ри-
сни ка, да ће им тај при руч ник би ти 
од по мо ћи у на сто ја њу да по диг ну 
ни во сво је пи сме но сти у пра во пи-
сно-гра ма тич ком и про зо диј ском 
по гле ду, али и у из на ла же њу рје-
ше ња за не до у ми це ко је су их при 
пи са њу до сад му чи ле. Аутор и из-
да вач би ће им за хвал ни уко ли ко се 
огла се сво јим оцје на ма, при мјед ба-
ма, пи та њи ма или пред ло зи ма за 
да љу до ра ду ово га дје ла. 

 Др Ми лан ШИП КА

СА БРА НЕ И ОПИ СА НЕ ВА РИ ЈАН ТЕ 
ГЛА СО ВИ ТОГ ЖИ ВО ТО ПИ СА

Це ло вит об лик 
ко сов ске ле ген де
Јел ка Ре ђеп, „Жи ти је кне за Ла за ра“, 
Про ме теј, Но ви Сад, 2010, 664 стр.

П
ре ви ше од три де сет го ди на, у Зре ња ни ну 1976, 
Јел ка Ре ђеп је об ја ви ла књи гу под на сло вом 
При ча о бо ју ко сов ском, у ко јој је об ја сни ла ге-
не зу Жи ти ја кне за Ла за ра, глав не мо ти ве ово га 
де ла и ње гов зна чај за ра све тља ва ње раз ли чи-

тих пи та ња на ше књи жев не исто ри је. Књи га ко ја је по чет ком 
2010. го ди не пу бли ко ва на у Но вом Са ду – Жи ти је кне за Ла
за ра, пред ста вља фо то тип ско из да ње овог, по зно сред њо ве-
ков ног тек ста. Док у ру ко пи си ма де ло но си на слов Жи ти је 
кне за Ла за ра, чи ње ни ца да оно чу ва за вр шни и це ло вит об-
лик ко сов ске ле ген де, у на у ци му је дат аде кват ни ји на зив 
При ча о бо ју ко сов ском. 

Та ко је са да за о кру же но пред ста вља ње овог ва жног де ла, нај-
пре те о риј ски, за тим и до ку мен тар но. Исто вре ме но, Жи ти је 
кне за Ла за ра све до чи и о ви ше де це ниј ском кон ти ну и те ту ба-
вље ња ко сов ском те ма ти ком про фе сор ке Јел ке Ре ђеп.

Ка ко са зна је мо из пред го во ра, Жи ти је кне за Ла за ра пред-
ста вља дру ги те мат ски це ло вит круг пи са ња о Ко сов ском бо ју 
и ње го вим глав ним ак те ри ма, кне зу Ла за ру, Ми ло шу Оби ли ћу 
и Ву ку Бран ко ви ћу. Реч је о де лу ко је је на ста ло кра јем се дам-
на е стог или по чет ком осам на е стог ве ка у ју жним кра је ви ма, 
Бо ки Ко тор ској и Цр ној Го ри. Оно је пре пи си ва но у ши ро ком 
вре мен ском ра спо ну од сто пе де сет го ди на, од по чет ка осам на-
е стог до по ло ви не де вет на е стог ве ка. По зна то је три де сет и шест 
ру ко пи сних ва ри ја на та ово га тек ста, од ко јих су све пи са не ћи-
ри ли цом, осим нај мла ђе, из 1839, ко ја је ла ти нич ка. 

Са ста вљач Жи ти ја кне за Ла за ра не по знат је, али је Јел ка Ре-
ђеп утвр ди ла ко јим се књи жев ним и исто ри о граф ским де ли ма 
ко ри стио: Жи ти јем кне за Ла за ра Ра ва ни ча ни на I с кра ја че-
тр на е стог ве ка, Кар ло вач ким ро до сло вом, ле то пи си ма и ро до-
сло ви ма, Кра љев ством Сло ве на Ма вра Ор би на (Пе за ро 1601), 
Пе ра шком дра мом о Ко сов ском бо ју с кра ја се дам на е стог ве-
ка, бу гар шти ца ма, де се те рач ким 
пе сма ма и усме ним пре да њем. 
Пре ма аутор ки ном за кључ ку, 
не по зна ти са ста вљач са чи нио 
је, за пра во, јед ну до бро сми шље-
ну ком пи ла ци ју. У Жи ти ју кне за 
Ла за ра об ра ђе ни су сви мо ти-
ви ко сов ске ле ген де – ра ста нак 
кне ги ње Ми ли це и кне за Ла за-
ра, Ми ли чи на мол ба да с њом 
оста не је дан брат, сва ђа се ста ра 
Ла за ре вих кће ри, ухо ђе ње тур ске 
вој ске, кне же ва ве че ра, Ми ло шев 
од ла зак у тур ски та бор, Му ра то во 
уби ство, по ги би ја Ива на Ко сан-
чи ћа и Ми ла на То пли це, хва та-
ње Ми ло ша Оби ли ћа. Мо гућ но је 
по себ но пра ти ти кључ не ко сов-
ске мо ти ве – ју на штва и из да је. 
За ни мљи во је да се у из ла га њу 
ко сов ски до га ђа ји на до ве зу ју 
на ле ген ду о уби ству ца ра Уро-
ша. Гре ху Ву ка ши на Мр њав че ви ћа сле ди ла је на вод на из да ја, 
грех Ву ка Бран ко ви ћа. Пре ма ле ген ди, то су би ли глав ни раз-
ло зи за про паст срп ске сред њо ве ков не др жа ве.

Да нас се зна за по сто ја ње три де сет и шест ва ри ја на та Жи ти ја 
кне за Ла за ра. Сто јан Но ва ко вић са чи нио је свод од де вет ру ко-
пи са и об ја вио га у Ста ри на ма, X, 1878. го ди не. То ком вре ме-
на от кри ве но је још не ко ли ко ру ко пи са са овим де лом, та ко да 
их је, до ис тра жи ва ња Јел ке Ре ђеп, би ло укуп но осам на ест. Још 
осам на ест, до та да не по зна тих ва ри ја на та Жи ти ја кне за Ла за
ра, про на шла је Јел ка Ре ђеп у раз ли чи тим ар хи ви ма и би бли-
о те ка ма у зе мљи и ино стран ству. 

Ве ли ки број пре пи са све до чи о по пу лар но сти Жи ти ја кне за 
Ла за ра, док ши ро ка те ри то ри ја на ко јој су ру ко пи си от кри ве ни 
по ка зу је да су се они пре но си ли са ју га у кра је ве се вер но од Са-
ве и Ду на ва. Не ки су про на ђе ни из ван на ше зе мље, у Мо скви, 
Со фи ји, Бу дим пе шти. По је ди ни ру ко пи си има ју оп ши ран на-
слов, ве ћи на их је са чу ва на у це ли ни, док је не ко ли ко у од лом-
ци ма. Раз ли ке ме ђу ва ри јан та ма уоче не су у де та љи ма, али је 
са чу ван исти ток при по ве да ња.

У књи зи Жи ти је кне за Ла за ра Јел ка Ре ђеп об ја ви ла је сним ке 
укуп но два де сет и три ру ко пи са са овим де лом – од то га осам-
на ест не по зна тих, као и пет већ об ја вље них. Сним ци ма ру ко-
пи са прет хо ди њи хов опис, са од го ва ра ју ћим по да ци ма: ме сто, 
сиг на ту ра, број ли сто ва, фор мат, пи смо и је зик, во де ни зна ци, 
за пи си, исто ри јат.

Јел ка Ре ђеп ука зу је на чи ње ни цу да је Жи ти је кне за Ла за ра 
из у зет но зна чај но де ло за ре ша ва ње пи та ња по ре кла ко сов ских 
пе са ма крат ког сти ха. У про зно ка зи ва ње Жи ти ја уне се ни су 
сти хо ви из бу гар шти ца и де се те рач ких пе са ма. Реч је, да кле, о 
сти хо ви ма ко ји су за бе ле же ни сто ти ну го ди на пре Ву ка. Они 
по твр ђу ју те зу о ју жном, а не се вер ном по ре клу ко сов ских пе-
са ма крат ког сти ха. Исто вре ме но, све до че и о јед ној ра ни јој фа-
зи по сто ја ња ових пе са ма.

За ни мљи во је и пи та ње жан ров ске при пад но сти Жи ти ја кне
за Ла за ра. Иако је у на сло ву на ве де но да је реч о жи ти ју, Јел ка 
Ре ђеп об ја шња ва да ово де ло, ни по ду ху, ни по на чи ну ка зи ва-
ња, ни по са др жи ни ни је жи ти је. Не ма ни уоби ча је ну жи тиј ну 
схе му. Осим на сло ва и чи ње ни це да је пи са но на срп ско сло вен-
ском је зи ку, Жи ти је кне за Ла за ра, у ства ри, не при па да сред њо-
ве ков ној књи жев но сти. Са др жин ски, на гла сак је на раз ло зи ма 
про па сти срп ске сред њо ве ков не др жа ве, због че га се на ле ген ду 
о уби ству ца ра Уро ша на до ве за ла ко сов ска ле ген да.

Об ја вљи ва њем фо то тип ског из да ња Жи ти ја кне за Ла за ра 
(При че о бо ју ко сов ском) де ло је по ста ло до ступ но и ис тра жи-
ва чи ма и чи та о ци ма. Овај спис, са са мог за ла ска сред њег ве ка, 
не за о би ла зан је за из у ча ва ње раз вит ка ко сов ске ле ген де, као 
по ре кла ко сов ских на род них пе са ма крат ко га сти ха.

Ји ре че ко ва ми сао да, уко ли ко не ма до ку мен та не ма ни исто-
ри је, до би ла је овим из да њем сво ју нај бо љу по твр ду. Пред бу-
ду ћим про у ча ва о ци ма са да се на ла зе сним ци нај ве ћег бро ја 
ва ри ја на та, као и об ја шње ња о нај ва жни јим осо би на ма овог 
де ла. 

 Др Све тла на ТО МИН

ПЕ ТА ГО ДИ НА 
ЧА СО ПИ СА „ИЗ ВОР НИК“

Об у хва тан 
при ступ 
тра ди ци ји
„Из вор ник“, гла си ло огран ка 
Ву ко ве за ду жби не у Гај до бри, 
бр. 5, год. V, 2010.

О
гра нак Ву ко ве за ду жби не 
у Гај до бри об ја вио је пе ти 
број свог ча со пи са Из вор
ник ко јим је озна че на и 
пе та го ди на ре дов ног из-

ла же ња. И овај број, с го то во пет сто-
ти на стра ни ца, као и све прет ход не, 
при ре дио је Рат ко Шу тић. 

С по чет ка ча со пи са чи та лац ће уочи ти 
јед ну но ви ну – на дру гој стра ни об ја вље-
на су име на стал них са рад ни ка ко ји из 
бро ја у број обо га ћу ју са др жа је ча со пи-
са. У пр вом тек сту – Уста шка звер ства 
у Гац ку 1941. го ди не, поп Но вак Ма сти ло-
вић све до чи о стра да њу срп ског на ро да у 
овом гра ди ћу ис точ не Хер це го ви не.

Сле ди текст Ра до ва на Ко ва че ви ћа – Ри
га од Фе ре, ве сник бал кан ског ује ди ње ња, 
у ко ме пи ше о исто риј ским до га ђа ји ма 
и о лич но сти Кон стан ти на Ри га са – Ри ге 
од Фе ре, грч ког пе сни ка и ре во лу ци о на-
ра, за то че ног у ку ли Не бој ши и ту умо-
ре ног 1798. го ди не. Увод на реч Јо ва на С. 
Ра дој чи ћа за ње гов лек си кон би о гра фи ја 
– Ср би за пад но од Дри не и Ду на ва, у ча со-
пи су се об ја вљу је у скра ће ном об ли ку и са 
не што из ме ње ним на сло вом. Сло бо дан 
Кља кић пи ше текст – Гроф Са ва Вла ди сла
вић, по у зда ник ру ског им пе ра то ра Пе тра 
Ве ли ког. У на сто ја њу да под у пре срп ски 
жи ваљ у Ма ђар ској и ње го ве на по ре да 
очу ва сво је умет нич ке и кул тур не вред-
но сти, Из вор ник пре у зи ма рад Сте ва на 
По по ви ћа из Пе чу ја – Ни ка нор Гру јић од 
Ли по ве до Па кра ца, об ја вљен у Ба рањ ским 
све ска ма, ко је уре ђу је Пре драг Ман дић. 
Рат ко Мар ко вић Ри ђа нин пред ста вио је 
срп ски лист Ца ри град ски гла сник ко ји је 
об ја вљен у Ца ри гра ду 1895. го ди не. У ње-
му су ра до ве об ја вљи ва ли ауто ри из чи-
та вог све та. О Пра во слав ној цр кви ро ђе ња 
све тог Јо ва на Кр сти те ља у Бач кој Па лан
ци пи ше Вла ди мир Баљ ко ји је де таљ но 
опи сао цр кву: ико но стас, зид но сли кар-
ство, ви тра же, мо за и ке. Оп шир ни ји текст 
Јо ва на Јер ко ва – Из по пи са ста нов ни ка 
Ју го за пад не Бач ке, об у хва тио је вре ме с 
кра ја 17. и пр ве по ло ви не 18. ве ка. Ови 
по пи си пред ста вља ју те ме љан из вор за 
про у ча ва ње по ре кла ста нов ни штва у овој 
на шој обла сти. 

У тек сту При мет на го ми ла или о ка
ме но ва њу, Рат ко Шу тић пи ше: Та кључ на 
реч (ка ме но ва ње) озна ча ва јед ну древ ну 
и ши ро ко рас про стра ње ну санк ци ју, чи ју 
по ја ву мо же мо пра ти ти... све до по зног 
брон за ног до ба, а ње ну ве зу са... прав ним, 
мо рал ним, ре ли гиј ским и фол клор ним 
ин сти ту ти ма, и об ред ном прак сом... 
све до пр ве по ло ви не 19. ве ка. Ра ди во је С. 
Пу дар, у при ло гу Оти сак вре ме на, ства-
ра за ни мљив текст о ка фа на ма ко је су 
„део жи во та и ва ро ши и се ла“. У при ло гу 
Ми ло ва на Бо шко ви ћа – Но шње као кул
тур ноисто риј ско обе леж је срп ског на ро
да Ју го за пад не Бач ке и Хер це го ви не, аутор 
на ла зи да је „но шња у ова два кра ја, бар 
у основ ним цр та ма, има ла до ста за јед-
нич ких ка ко тип ских та ко и стил ских 
осо би на“. По зна ти афо ри сти чар Или ја 
Мар ко вић до но си текст – Афо ри зам је 
при ча. У сле де ћем при ло гу Ку ће и со ка ци 
Ми ла на Ке чи ћа, аутор Ми ло слав Шу тић 
за овог по зна тог сли ка ра ка же: Ке чић, да
кле, чи стим, за па њу ју ће вер но од ра же
ним ма те ри јал ним об ли ци ма се о ских 
ку ћа су ге ри ше иде а лан се о ски жи вот. По 
то ме је ње гов ли ков ни ве ри зам исто вре
ме но ма гич ни ре а ли зам. У тек сту Пер пе
ту ум мо би ле по сто ји, Ду шан Ви да ко вић 
во ди раз го вор са др Ја ном Јан ко ви чем, 
сло вач ким сла ви стом, нај про дук тив ни-
јим пре во ди о цем ју жно сло вен ских је-
зи ка у сво јој зе мљи, ауто ром ка пи тал не 
хре сто ма ти је По е зи ја сло вач косрп ске 
уза јам но сти 1827–1938. – Бу квар бра ти
мље ња. У тек сту Пут до до брих љу ди – за
пи си о Ба чу, Ба чан ка ма и Ба ча ни ма, ко ји 
пот пи су је Ви то мир Ра до је вић, об ја вљу ју 
се мно га име на за слу жних Ба ча на и оби-
ље вред них за пи са о се о ском жи во ту. 

Ана Ко јић, ста ри ца у де ве де се тим го-
ди на ма, при ча сво ју при чу о жи во ту у 
одељ ку Ка зи ва ња. Бо жи дар Је ла чић, у 
при ло гу Из жи во та на ше га на ро да, пи-
ше ко ли ко на род ве ру је у моћ кле тве. Ту 
се на ла зи и још низ цр ти ца из на род ног 
жи во та. Ча со пис се за вр ша ва при ка зи-
ма Или је Мар ко ви ћа. Он пе ром из вр сног 
афо ри сти ча ра при ка зу је књи ге: Рат ка 
Дан гу би ћа, Гра фи ти у ла ви рин ту, Алек-
сан дра Чо три ћа, По стре жим ске ми сли и 
Зо ра на По по ви ћа, Д Бест оф.

 Ми тар ШУ ТИЋ

Насловна страна 
књиге Јелке Ређеп 

НО ВО КА ПИ ТАЛ НО ЈЕ ЗИЧ КО- 
-ЛЕК СИ КО ГРАФ СКО ИЗ ДА ЊЕ

Пр ви са мо стал ни 
пра во пи сни 

реч ник 
У Све ча ном хо лу згра де Вла де Ауто ном не 
По кра ји не Вој во ди не у Но вом Са ду, 13. апри ла 2010. 
го ди не, све ча но је пред ста вље но но во 
ка пи тал но је зич колек си ко граф ско из да ње 
Из да вач ке ку ће „Про ме теј“ – „Пра во пи сни реч ник 
срп ског је зи ка са пра во пи сногра ма тич ким 
са вет ни ком“ (Н. Сад, 2010), ауто ра др Ми ла на 
Шип ке. Овом при ли ком из два ја мо део го во ра 
ко ји је том при го дом аутор из ло жио
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ДРА ГО ЦЕ НО ПРО МИ ШЉА ЊЕ 
ПО ЗО РИ ШНЕ УМЕТ НО СТИ

Тра ја ње
Бра слав Бо ро зан, „Кре а тив ни 
тре ну так“, На род но 
по зо ри ште – Му зеј по зо ри шне 
умет но сти Ср би је – Ал те ра, 
Бе о град, 2009, 468 стр.

М
е ђу но вим по зо ри шним 
из да њи ма збор ник те о-
рет ских ра до ва Бра сла-
ва Бо ро за на – драм ског 
пи сца, глум ца, ре ди те-

ља, есе ји сте – пред ста вља да ле ко ви ше од 
из не на ђе ња. То је це ло вит пор трет ко ји 
је чи та вог жи во та ства рао овај из у зет ни 
умет ник и те о ре ти чар и ко ји нам се са да, 
два де сет го ди на по сле ње го ве смр ти, пр ви 
пут по ка зу је у пу ном зна че њу као дра го це-
но про ми шља ње по зо ри шне умет но сти.

Реч је о нео бич ној ства ра лач кој и жи вот-
ној лич но сти ко ја се ни је ба ви ла са мо сво-
јим успо ме на ма ни ти је пи са ла днев ни ке 
или по вре ме не бе ле шке. Да ле ко је ова књи-
га од ме мо ар ске ли те ра ту ре, јер је са зда на 
од ре флек си ја и све га дру гог што је Бра сла ва 
Бо ро за на за о ку пља ло то ком ње го вог ства ра-
лач ког и бо га тог жи во та. Све ово је тра ја ло 
го то во по ла ве ка, а пред нас је ис кр сло тек 
ка да су по че ле да бле де по зо ри шне успо ме-
не на тог чу де сног ауто ра. 

Да бисмо га бо ље раз у ме ли ва ља ипак ре-
ћи да се он ин те лек ту ал но фор ми рао у јед-
ној дру гој сре ди ни. Из дал ма тин ског за ви ча ја 
про шао је кроз за гре бач ке уни вер зи тет ске кру-
го ве да би по пут не ких дру гих сво јих вр шња ка 
тек у пра шким га ле ри ја ма, по зо ри шним дво-
ра на ма и уни вер зи тет ским клу бо ви ма сте као 
пу ни ин те лек ту ал ни иден ти тет. Био је је дан 
од рет ких мла дих ен ту зи ја ста са на ших под-
руч ја ко ји је знао и за со ци ја ли стич ки ре а ли-
зам (...) Отуд не из не на ђу је што је та ко ра но 
по ста вио сам се би пи та ње – да ли има или не-
ма у умет нич ком чи ну не ког сми сла.

Ме ђу тим, он сво јом мла до шћу ни је мо гао 
да пред ви ди ка ко ће се дра ма тич но уме ша ти 
ре ал ност кроз ко ју је на по чет ку рат них стра-
хо та мо рао и сам да про ђе. Уме сто да се пре-
да ма шта њи ма о кон струк ци ја ма мо дер них 
ви зи ја жи во та, су о чио се са нео че ки ва ним 
фа ши стич ким по гро мом и тра ге ди јом у ко-
јој је го то во це ла ње го ва по ро ди ца на стра да-
ла. При род на ал тер на ти ва овом ужа су би ла 
је бор ба за сло бо ду, а кроз њу у По зо ри шту 
на род ног осло бо ђе ња пар ти зан ско де ло ва-
ње до осло бо ђе ња Бе о гра да и це ле зе мље. 
Знао је ве о ма до бро да је крај ра та и крај 
пар ти зан ског по зо ри шног де ло ва ња. Са гру-
пом глу ма ца ко ја је ушла у На род но по зо ри-
ште су де ло вао је у ства ра њу пр ве по сле рат не 
пред ста ве „На је зде“ пре ма тек сту Ле о ни да 
Ле о но ва (…) Ме ђу тим, ва ља на гла си ти да он 
ни је гло ри фи ко вао сво ју пар ти зан ску про-
шлост, а исто та ко ни је ни до зво ља вао да се 
све гур не у за бо рав. За то не из не на ђу је што 
се го ди на ма ба вио овом те мом. У овој књи зи 
је из ло же но до ста то га што је Бо ро зан пи сао 
и об ја шња вао. Ни ко се у овој сре ди ни ни је 
ба вио овим фе но ме ном та ко си сте мат ски и 
ква ли фи ко ва но – па је та ко на стао и Збор-
ник о те а тру у НОБ-у ко ји је об у хва тио иде-
је, умет ни ке, ре пер то ар, стил и пу бли ку. То 
су, за пра во, три књи ге од ко јих је мо жда и 
нај зна чај ни ја пр ва у ко јој је из ло же но до-
ку мен та ри стич ки све што се до га ђа ло у до-

ме ну умет но сти на свим под руч ји ма зе мље 
то ком ра та. Ово де ло има и да нас не про це-
њи ви зна чај (…)

Овај ње гов дра го це ни ис тра жи вач ко-на уч-
ни рад ни је био у су прот но сти са оним ка-
ко је он де ло вао у На род ном по зо ри шту. Био 
је ди сци пли но ван члан, мак си мал но ан га-
жо ван, по сто јан, ни је из ла зио из соп стве них 
кон цеп ци ја о раз во ју и до ме ту по зо ри шне 
умет но сти у по сле рат ним го ди на ма. Та ко је 
из у ча вао при ро ду глу ме у из ме ње ним дру-
штве ним окол но сти ма и сво је ста во ве из нео 
је у есе ју „Глу ма“. Мо гу ће је о не ким од ње-
го вих за кљу ча ка рас пра вља ти, али им то не 
ус кра ћу је сва ко зна че ње. За Бо ро за на је глу-
мач ки та ле нат дар ин ту и ци је и ин стинк та. 
По ње му, во ља и енер ги ја раз ви ја ју се све-
сно у ства ра лач ком чи ну. Обра зо ва ње се сти-
че као све сно уче ње и мо ра да слу жи да би 
се увек сте кла но ва са зна ња. Та да се мо же 
го во ри ти о глу мач ком „Ја ству“ ко јим се мо-
же на сли ка ти „Ја ство“ ли ка. Ти ста во ви ни су 
би ли до вољ но убе дљи ви ни ти при хва ће ни. 
Упра во сто га је мно го ви ше би ло за ни ма ња 
за ње го ва твр ђе ња да „драм ски лик док ни је 
ова пло ћен на сце ни, ма те ри ја ли зо ван глум-
че вом лич но шћу, ле жи у та ми ме ђу ко ри ца-
ма књи ге, као бла го у шкрт че вом ков че гу. 
Пи шче ва ми сао из про стран ства аку му ли ра-
не иде је пре ла зи у енер ги ју пре ко глум че ве 
лич но сти као ка та ли за то ра, ка да за хва та це-
ло куп но би ће гле да о ца, до нео б у зда ног сме-
ха или су за. Ус по ста вљен је кри тич ки дух као 
ко лек тив но стру ја ње од пи сца до пу бли ке. 
То је Те а тар“.

Тра ја ње Бра сла ва Бо ро за на са зда но је од 
ви ше ис ку ста ва па и жи вот них хте ња. У овој 
књи зи ни су ана ли зи ра не ње го ве глу мач ке 
уло ге на сце ни, фил му па и те ле ви зи ји. Исто 
та ко из о ста ле су и ана ли зе по је ди них ње-
го вих ре жи ја. Драм ски тек сто ви ко је је на-
пи сао и ко је је углав ном и сам по ста вљао 
на сце ни На род ног по зо ри шта, а ко ји су ка-
сни је из во ђе ни и на дру гим по зор ни ца ма 
та ко ђе су из о ста ли и об ја вље ни су у по себ-
ној књи зи. Све је то, ме ђу тим, има ло ути ца ја 
на ње гов те о рет ски и кри ти чар ски рад. При 
то ме ва ља на по ме ну ти да је он у пр вим по-
рат ним го ди на ма био је дан од осни ва ча и 
уред ни ка ча со пи са „По зо ри шни жи вот“ ко-
ји је оце њен у струч ним кру го ви ма као је-
дан од нај бо љих и нај се ри о зни јих ко ји су се 
по ја ви ли у овој сре ди ни у дру гој по ло ви ни 
два де се тог ве ка. Из тог кру га по ти чу не ки од 
ње го вих нај бо љих те о рет ских ра до ва и есе ја. 
Ме ђу њи ма су по себ но дра го це ни ра до ви о 
Вје ку Афри ћу, Љу би ши Јо ва но ви ћу, Љу бин ки 
Бо бић, Не вен ки Ур ба но вој, Фра ну Но ва ко-
ви ћу, Са ви Се ве ро вој и Ху гу Клај ну. То ни су 
уоби ча је ни по зо ри шни пор тре ти, не за др жа-
ва ју се са мо на им пре си ја ма о за јед нич ком 
ра ду, по је ди ним уло га ма или деј ству ових 
умет ни ка на са му пу бли ку. Јер, фак то гра фи-
ја и лич но ис ку ство су Бо ро за ну са мо по вод 
за ду бље раз ми шља ње о кре а тив но сти глум-
ца и за утвр ђи ва ње трај ни јих вред но сти у 
њи хо вој игри. Ка да го во ри о Вје ку Афри-
ћу очи глед на је по тре ба да га од бра ни од 
кон тро верз них ми шље ња о овом умет ни ку 
па та ко тра га и фор му ли ше чи ње ни це ко је 
ње го ву умет нич ку де лат ност оцр та ва ју као 
дру штве ну по ја ву трај ног зна ча ја. Ка да го во-
ри о Љу би ши Јо ва но ви ћу Бо ро зан ука зу је на 
ње гов умет нич ки из раз и утвр ђу је да он ни-
ка да ни је па дао у на ту ра ли стич ке во де, већ 
да је у ре а ли стич ком оп се гу из ра стао пре ко 
из ве сне сти ли за ци је и ода би ра де та ља у по-
ет ску фик са ци ју пој мо ва. На осно ву ана ли зе 
Јо ва но ви ће вих нај ва жни јих уло га Бо ро зан 
са свим су ве ре но твр ди да је ис ку ство овог 
ве ли ког умет ни ка би ло ка пи тал но за по зо-
ри ште ње го вог вре ме на. Сва ком глум цу Бо-
ро зан је при ла зио на по се бан на чин. Та ко 
за Ра шу Пла о ви ћа твр ди да је ствар на сна га 
на пре ла зу из јед не те а тар ске епо хе у дру гу, 
с об зи ром на то да се по ја вио на рас кр шћу 

ро ман ти чар ског и ре а ли стич ког по зо ри шта 
и за вр шио де фи ни тив ни пре кид са ро ман-
ти чар ском глу мом у јед ном ду бљем сми слу. 
Дир љи во је ње го во раз ми шља ње о Љу бин ки 
Бо бић са ко јом је на сце ни по ста вио чу ве-
но де ло Бра ни сла ва Ну ши ћа – „Го спо ђа ми-
ни стар ка“ у ко јој је де це ни ја ма на сту па ла 
у на слов ној уло зи и по ста ла јед но од зна-
ме ња На род ног по зо ри шта. Он са из ве сном 
се том кон ста ту је да је Бо би ће ва жр тво ва ла 
глу мач кој умет но сти сво је људ ско би ће до 
кра ја, не от кри ва ју ћи све мо гућ но сти лич-
но сти ко је те а тар од ње ни је тра жио. Уз то 
иду об ја шње ња о ње ној ко ми ци, бр зим ре-
флек си ма и на чи ну ка ко она се че та ла се 
ствар но сти има ги на ци јом ве ли ких умет-
ни ка. У овој зна чај ној ко лек ци ји мо жда је 
нај леп ши и нај не о бич ни ји Бо ро за нов рад – 
сту ди ја о Не вен ки Ур ба но вој. Ве ро ват но је 
то и оно нај бо ље што је о овој ве ли кој умет-
ни ци на пи са но у ли те ра ту ри о на шем по зо-
ри шту. Ту је ве ли ки број оп сер ва ци ја ко је су 
на ста ле на осно ву са гле да ва ња по је ди них 
уло га и сто га не из не на ђу је за кљу чак да је 
„хра брост ове глу ми це – су шти на ње не глу-
ме“. То је су шти на ње не умет но сти и тај на 
нео до љи вог шар ма (...)

Трак та ти о ве ли ким глум ци ма ни су са мо 
на дах ну те ми сли ре ди те ља ко ји је са сви ма 
њи ма са ра ђи вао у по је ди ним пред ста ва ма. 
То је, за пра во осно ва на ко јој је Бра слав Бо-
ро зан гра дио сво је те о рет ске ста во ве о глу-
ми као спе ци фич ном умет нич ком из ра зу 
уну тар те а тра. Ње го ве по чет не по зи ци је се 
за сни ва ју на свим оним по зна тим по зо ри-
шним иде ја ма и сти ло ви ма ко ји су се по ја-
ви ли у европ ским про сто ри ма из ме ђу два 
свет ска ра та. Вр ло зна лач ки пра ти њи хов 
раз вој у на шој сре ди ни, ука зу је на ства ра-
лач ке про бле ме ко ји су мно гим за ни мљи-
вим за ми сли ма пре пре чи ле пут да се на 
по зор ни ци раз ви ју до кра ја, за тим го во ри 
о оним иде ја ма ко је су по ли ти ча ри на ту ра-
ли по зо ри шту и тра жи ли да се ува жа ва ју у 
сцен ском де ло ва њу, ту је об ра ђен и ути цај 
но вих ме ди ја ко ји су упра во у вре ме ко ме 
је Бра слав Бо ро зан све док прак тич но раз би-
ја ли сва ку дог ма ти ку, тра ди ци о нал на огра-
ни че ња и отва ра ли са свим но ва и ни чим 
не у сло вље на тра га ња за дру га чи јим по зо-
ри шним вред но сти ма. У тим раз ма тра њи-
ма при ро де глу мач ког из ра за има ста во ва 
ко ји су на чел ни и при хва тљи ви ма ње-ви ше 
у сва ком вре ме ну, али и оних ко ји су оста ли 
у ње го вом лич ном ис ку ству. То се пре све-
га од но си на ње го ве фор му ла ци је о то ме да 
глу мач ке кре а ци је да ју „Ја ство“ као сре ди ште 
умет нич ке и људ ске све сти. У су шти ни – Бо-
ро зан се ба ви од но сом ап стракт них ли те рар-
них сен за ци ја и глу мач ком кре а тив но шћу и 
са мо стал ним деј ством у има ги нар ној ствар-
но сти на са мој по зор ни ци. О оно ме на шта је 
Бра слав Бо ро зан ми слио у обра зло же њи ма 
тер ми на „Ја ства“ би ло је раз ли чи тих схва-
та ња још у вре ме по ја ве овог на свој на чин 
за ни мљи вог тек ста. Он као да је то оче ки вао 
или прет по ста вљао па је сво ја раз ма тра ња 
за вр шио до ста по мир љи во – твр де ћи да је 
глу мач ки та ле нат ипак са мо дар при ро де.

Ка да са гле да те Бо ро за но во жи вот но де ло 
„Кре а тив ни тре ну так“ по ста је вам од мах ја-
сно да је реч о нео бич ној лич но сти ко ја све 
сво је ми сли ар ти ку ли ше из ме ђу иде ја ко је 
су стру ја ле европ ским про сто ри ма о са вре-
ме ном те а тру и прак тич ног де ло ва ња на по-
зор ни ца ма На род ног по зо ри шта. По не кад 
се сти че и ути сак да је мо жда и пре ви ше 
ре зер ви сан пре ма ак ту ел ним те а тар ским 
зби ва њи ма. Ме ђу тим, ни је та ко – па о то-
ме све до чи да са под јед на ком стра шћу ан-
га жо ва но ту ма чи ли ко ве Жан-Пол Сар тра, 
Те рен са Ра ти ге на, али исто та ко Бра ни сла ва 
Ну ши ћа, Ран ка Ма рин ко ви ћа и ни за дру гих 
до ма ћих пи са ца до Алек сан дра По по ви ћа. 
Јед но став но он је био све стра ни умет ник и 
те о ре ти чар (...)

 Пе тар ВОЛК

ПО ВО ДОМ ЛИ КОВ НЕ 
ИЗ ЛО ЖБЕ ЗО РА НА ТУР КА НА 
У СЕН ТАН ДРЕ ЈИ

На гра ни ци 
сно хва ти це
У Му зе ју Срп ске пра во слав не 
епар хи је Бу дим ске у 
Сен тан дре ји, од ју на до 
сеп тем бра 2010. го ди не, 
одр жа на је из ло жба сли ка ра 
Зо ра на Тур ка на, под на зи вом 
„Ре ље фи“. Зо ран Тур кан (1963) 
аутор је ви ше књи га и ве ћег 
бро ја ли ков них из ло жби 
ве за них за срп ску пра во слав ну 
умет ност. Жи ви и ра ди 
у Вр шцу 

Н
а ма те ри ја лу про па дљи вом и 
тро шном, у тех ни ци дав но за бо-
ра вље ној мра мор нич кој, у ма-
ни ру што ми ри ше на ро ман ску 
пла сти ку, са сен ти мен том ко ји 

се рет ко где год сре ће, у до ба на ше чвор но ва то 
и оштрих бри до ва, ра ди и гра ди ре ље фе сво је 
го спо дин Зо ран Тур кан на гра ни ци сно хва ти-
це, не рет ко и пре ко ње чак. Од гип са, ни ске 
ре ље фе мо де лу је, ко ло ри шу ћи тек то ли ко да 
нас бе ли на не осле пи, би ра из про шло сти го-
то во за бо ра вље не сег мен те и из но си их пред 
очи на ше и на ша ср ца, да при зо ве, да под се-
ти, да ука же, опо ме не. Мо гли би смо ла ко да 
га свр ста ва мо у ка те го ри ју хро ни ча ра, кунст 
хи сто ри ци ма на лик, ме ђу сли ка ре што ин спи-
ра ци ју цр пе са вре ла сво га на ци о на; у ре тар-
ди сте ви ше у про шло сти бо ра ве ће, што по хо де 
на ше вре ме тек сум њу да по се ју у вред но сти 
ко је се да нас ле гу… Све он то и је сте, но и из-
над то га, мај стор већ де фи ни са на ру ко пи са, 
ве ли ког, за о кру же ног ци клу са по че му га пре-
по зна ју и ра до го сте у га ле ри ја ма срп ским, а и 
да ље. Још тра је од звон хва ло спе ва о ре ље фи ма 
са ки биц фен сте ри ма, па оних што су до не ли 
хи лан дар ска упри зо ре ња и вр шач ке фа са де, 
а ево и сен тан дреј ских при зо ра уз мно го то-
пли не и с оби љем се те.

Пр во што ср це дар не је сте да се на го то во сва-
ком од 16 пред ста вље них ра до ва по ја вљу је то-
рањ бо го мо ље и да све на оку пу др же пе чат 
ар хи е пи ско па пећ ког Ар се ни ја Чар но је ви ћа и 

аг нец Бож ји као сим бол гра да. Сви при зо ри су 
сен тан дреј ски, с мно го љу ба ви упо до бље ни и 
мо ло ва ни, с то ли ко да ла ко мо гу и су зу да при-
зо ву. И та ко, под ру ком мај сто ра, из мо ра зе ле-
ни ла из ра ња ју тра го ви не ка да шње сна ге и сла ве 
Срп ства, са гра ни це, из нај гор њег срп ског упрет-
ни ка, из све то ан дреј ског уто чи шта, на про хо-
ђе ња и се о бе сви клих ве сел ни ка. Одав но већ, 
фа са де се кру не, Хро нос де ла и док пра зно сло-
ви мо, сто га упо до бље ни сун ча ни сат, оно вре-
ме но „чу до тех ни ке“, не гда шњи по нос срп ских 

тр го ва ца и рат ни ка, са да са мо ме мен то за про-
ху ја лим вре ме ни ма, што вра тит’ се не ће (Иш
че ки ва ње). Тур кан, ве ли ки сли кар рав ни це и 
ње них ат мос фе ра на но во је из ра зио сву си лу 
ме лан хо лич них при зо ра, го то во за ра зна ста ња 
апа ти је, људ ске из гу бље но сти, за пи та но сти о ко-
је че му, до свр хо ви то сти би ти са ња. А опет, као 
и да же ли да дру га чи је се збу де и да про ја ви се 
пу ни жи вот, ја ко же не гда што је би ло (Ан ђео). 
Леб ди ан гел ла ко кри ли, с ин стру мен ти ма тра-
ја ња и су ге ри ше да ни је све из гу бље но, иако из-

гле да да је сте, да има на де, што 
зга сну ти не сме... И под се ћа да 
број 4 је сте до го во ре на гор ња 
ме ра мар же срп ских до ма ћи-
на и тр го ва ца из Сен тан дре је; 
си дро је сим бол ду нав ске пло-
вид бе, а крст ра бош пра ве ве-
ре, пра во слав не. Је ли то са мо 
под се ћа ње, или и на ук – опо-
ме на са да шњи ма-ов да шњи ма, 
исто вре ме но? 

Ци клус је на стао, ви дљи во 
је, го то во у да ху (на пре ло му 
2009–2010) и кра си га, уз све 
дру ге, и вр ли на стра сне ме ре, 
из о бил но из ра же не у це ло куп-
ном опу су на шег умет ни ка. 

Ком плет ну из ло жбу аутор 
је по кло нио, као дар лич ни и 
сво је по ро ди це, Срп ској пра во-
слав ној епар хи ји Бу дим ској. 

 Ду шан МИ ЛО ВА НО ВИЋ

СВЕ ТЛА НИ СПА ЈИЋ УРУ ЧЕ НО 
ЗА ВИ ЧАЈ НО ПРИ ЗНА ЊЕ

Про мо тор 
срп ске 
тра ди ци о нал не 
му зи ке

У 
Ет но граф ском му зе ју у Бе о гра ду, 
25. ју на 2010, на све ча но сти по-
во дом оби ље жа ва ња 20 го ди на 
ра да Удру же ња Ср ба из Хр ват ске, 
СКД Зо ра из Бе о гра да уру чи ла је 

Све тла ни Спа јић Сре бре ни пр стен умет нич
ког брат ства ма на сти ра Кр ка за успје шно 
про мо ви са ње и чу ва ње кул тур них и ду хов них 
ври јед но сти за ви ча ја. 

У про гра му су уче ство ва ли Му шка пје вач ка 
гру па Пе тро ва го ра из Бе о гра да, Жен ска пје вач-
ка гру па Зо ра из Кра гу јев ца и пје сни ци Бо ри во је 
Бје лић Лун, Ми лан Па ђан и Ни ко ла Ко ри ца.

Све тла на је ро ђе на у Под ри њу, у Ло зни ци. У Бе-
о гра ду је за вр ши ла Фи ло ло шки фа кул тет, од сјек 
за ен гле ски је зик и књи жев ност и ту је по че ла 
да пје ва срп ске тра ди ци о нал не пје сме. На ре-
пер то а ру су јој, осим ко сов ских ста ро вре мен ских 
пје са ма, зла ти бор ских кај ди или кан та ли ца из 
род ног Под ри ња, и раз ли чи те пје сме пре ко дрин-
ских Ср ба, из Бо сан ске и Книн ске кра ји не.

Са 24 го ди не, Све тла на је иза бра на као нај мла ђи 
члан у елит ни Ин тер бал кан ски тра ди ци о нал ни 
ан самбл са ста вљен од нај бо љих тра ди ци о нал них 
умјет ни ка Бал ка на (Јан ка Руп ки на, Ксан ти пи Ка-
ра та на си, Их сан Озген и дру ги). 

Уче ство ва ла је у мно гим до ма ћим и ин тер на-
ци о нал ним му зич ким про јек ти ма, укљу чу ју ћи 
ту и са рад њу са свјет ски по зна тим тра ди ци о-
нал ним умјет ни ци ма. На сту па ла је и др жа ла 
пре да ва ња у пре сти жним кон церт ним хо ло ви-
ма (Бим ба ус, Гро тов ски ин сти тут, Кон церт ге боу 
дво ра на – Ам стер дам, Му зеј са вре ме не умјет-
но сти – Њу јорк). 

У Ати ни је 2004. одр жа ла цје ло ве чер њи кон-
церт грч ких на род них пје са ма у част нај ве ће 
грч ке тра ди ци о нал не пје ва чи це Дом не Са миу. 
Кон церт, одр жан 2008 у Бри та ни ји, ужи во је пре-
но сио ра дио Би-Би-Си.  

Са Об ра дом Ми ли ћем, Јан дри јом Баљ ком и 
дру гим пје ва чи ма из Бу ко ви це офор ми ла је 
2006. из вор ну пје вач ку гру пу Же гар жи ви. Ал бум 
Же гар жи ви увео је 2008. срп ско тра ди ци о нал но 
пје ва ње из Дал ма ци је на кул тур ну ма пу сви-
је та. Дал ма тин ска грок та ли ца, лич ка ро зга ли-
ца са да су у сви је ту пре по зна ти срп ски об ли ци 
пје ва ња. Чак три раз ли чи те еми си је ра ди ја Би-
Би-Си би ле су по све ће не овом из да њу. Во де ћи 
свјет ски му зич ки ча со пи си, по пут Фолкрут са 
и Сон глај нса, об ја ви ли су при ка зе ал бу ма и ре-
пор та же из Бу ко ви це, а ал бум је до био нај ви ше 
оце не у мно гим бри тан ским гла си ли ма, по пут 
Гар ди ја на, Скот сма на и др. Нај зад, ал бум Же
гар жи ви увр штен је ме ђу 15 нај бо љих свјет ских 
из да ња за 2008. го ди ну по гла са њу пре сти жног 
ме ђу на род ног жи ри ја из 40 зе ма ља (World Mu-
sic Euro pean Cha rrts) и до био епи тет нај ва жни-
јег ет но му зи ко ло шког про јек та у по сљед њих 15 
го ди на на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је. 

У Бе о гра ду, Све тла на под у ча ва мла де пје ва че. 
Са но во о сно ва ном Пје вач ком дру жи ном, чи ји су 
чла но ви и Ми ња Ни ко лић, Дра га на То мић и Зо-
ра на Бан тић, Све тла на Спа јић је ове го ди не одр-
жа ла низ кон це ра та у Евро пи. У кон ку рен ци ји 
ви ше од хи ља ду при ја вље них му зи ча ра из ци-
је лог сви је та, гру па је увр шће на ме ђу три де сет 
из во ђа ча ко ји су на сту пи ли на WO MEX-у, нај ве-
ћем свјет ском му зич ком сај му ко ји је у ок то бру 
ове го ди не одр жан у Ко пен ха ге ну. 

 Д. П. 
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Бор ба за ви ши ни во 
кул ту ре и је зи ка 

Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Чач ку ово го-
ди шњи про грам Лет њих да на кул ту ре у гра ду 
отво рио је за ни мљи вим пре да ва њем про фе со-
ра Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду др Вељ ка 
Бр бо ри ћа, пот пред сед ни ка Дру штва за срп ски 
је зик, о „Је зич кој кул ту ри од школ ства до из-
да ва штва“, ко је је одр жа но у На род ном му зе ју. 
Овим и ни зом дру гих са др жа ја ча чан ски Огра-
нак укљу чио се у обе ле жа ва ње Го ди не срп ског 
је зи ка и књи ге (23. апри ла 2010 – 23. апри ла 
2011), ко ја је про гла ше на, ка ко је ис та кла управ-
ни ца Ву ко ве за ду жби не Сла ђа на Мла ђен, на 
ини ци ја ти ву Ву ко ве за ду жби не и уз по др шку 
и за јед нич ко уче шће ми ни стар ста ва кул ту ре и 
про све те, СА НУ, Ма ти це срп ске, Ин сти ту та за 
срп ски је зик, Фи ло ло шког и Фи ло зоф ског фа-
кул те та у Бе о гра ду. Сла ђа на Мла ђен је та ко ђе 
ис та кла да је у Ву ко вој за ду жби ни про шле го-
ди не осно ван и Са вет за срп ски је зик. 

Пре да ва њу су при су ство ва ли и Слав ко Ве-
ји но вић, са вет ник, и Сне жа на Бо јић, се кре тар 
Ву ко ве за ду жби не, број ни за ду жби на ри и про-
фе со ри срп ског је зи ка, ко ји су из не ли про бле-
ме из прак се. Го во ром, на сло вље ним За треш 
ли на ро ду је зик, за тро си и на род, обра ти ла се 
мр Гро зда на Ко ма ди нић, пред сед ник ча чан-
ског Огран ка, и на ја ви ла осни ва ње Лин гви-
стич ке сек ци је Огран ка у основ ним шко ла ма 
„Иво Ан дрић“ у Пра ња ни ма и „Све ти ђа кон 
Ава кум“ у Тр на ви и за хва ли ла про свет ним 
рад ни ци ма чи ји су уче ни ци при ре ди ли при-
го дан про грам по све ћен на род ној кул ту ри ча-
чан ског кра ја. О ву ков ској ми си ји ча чан ског 
Огран ка го во ри ла је Дел фи на Ра јић, ди рек тор 
На род ног му зе ја.

Го во ре ћи о је зич кој кул ту ри у на шој зе мљи 
проф. др Вељ ко Бр бо рић је ци ти рао сти хо ве 
ака де ми ка Ма ти је Бећ ко ви ћа о По бу ни је зи
ка и кон ста то вао да је је зич ка кул ту ра у нас на 
вр ло ни ском ни воу, због че га је Са вет за је зик 
Ву ко ве за ду жби не до нео од лу ку о утвр ђи ва њу 
на гра де лек то ри ма за про фе си о нал ну бри гу о 
срп ском је зи ку. 

Ако би се су ди ло по по да ци ма ко је је про фе-
сор Бр бо рић си сте ма ти зо вао до Сај ма књи га 
2009. го ди не, мо гао би се сте ћи ути сак да се из-

да ва штво у Ср би ји на ла зи у бла го ста њу, иако у 
овој обла сти не ма ни ка квог ре да. По да так да 
је до по след њег Сај ма књи га 800 из да ва ча об-
ја ви ло укуп но 6.361 на слов, ука зу је на њи хов 
ко мер ци јал ни ин те рес у ко ме се гу бе сви кри-
те ри ју ми, без уре ђи вач ке по ли ти ке, лек то ра и 
бри ге о књи жев ном је зи ку. Са мо из обла сти књи-
жев но сти об ја вље но је 3.430 на сло ва, што зна-
чи да се у Ср би ји сва ког да на по ја ви 12 књи га. 
Ста ти стич ки про сек ка же да из да ва чи ху ма ни-
стич ких на у ка об ја вљу ју че ти ри књи ге днев но, 
а исто то ли ко пла си ра ју и из да ва чи уџ бе ни ка, 
про шле го ди не чак 1.638. „Бла го де ци“, ре као је 
про фе сор Бр бо рић, „ни они, ни њи хо ви на став-
ни ци још ма ло не ће зна ти из ко јих се уџ бе ни ка 
уче по је ди ни пред ме ти, а при ча о стан дар ди ма 
је по себ но по гла вље. Ап сурд је да су Ср би на род 
ко ји нај ви ше пи ше и нај ма ње чи та“.

Та ко ђе и ме ди ји су по губ ни за је зич ку кул ту ру. 
Не до пу сти во је да озбиљ ни ме ди ји, штам па ни и 
елек трон ски, услед пре суд ног ути ца ја на ма сов-
ну пу бли ку и мла де, свој по сао оба вља ју без про-
фе си о нал ног лек то ра, за кљу чио је Бр бо рић.

 Зо ри ца ЛЕ ШО ВИЋ-СТА НО ЈЕ ВИЋ

На дах ну ти ча шћу 
и ћи ри ли цом

Бла го сло вом Ње го ве све то сти па три јар ха срп-
ског Ири не ја, ко ји је пре нео пре о све ће ни вла ди-
ка Ата на си је Ра ки та, и при је мом нај у спе шни јих 
уче сни ка и нај мла ђе гру пе КУД-а Аца Об ра до
вић код њ. к. в прин ца Алек сан дра и прин це зе 
Ка та ри не Ка ра ђор ђе вић, на Бе лом дво ру 2. ју-
на, за вр ше ни су, де ве ти по ре ду, Да ни ћи ри ли
це у Ба ва ни шту.  

Ма ни фе ста ци ја, чи ју око сни цу чи ни кон курс 
за нај бо љи ли те рар ни рад, нај леп ши кра сно пис, 
ка ли граф ски рад, вез и ре љеф, по че ла је 21. ма ја 
2010. го ди не. Те ма ово го ди шњег кон кур са би ла 
је реч Част и ини ци јал кр сто но сног сло ва ћ. 

На кон кур су, ко је је Ми ни стар ство про све те 
увр сти ло у про грам ре пу блич ких так ми че ња, 
уче ство ва ло је 3.623 уче ни ка из 222 шко ле из 
Ср би је, Ре пу бли ке Срп ске, Цр не Го ре, Ру му ни-
је, Фран цу ске, Нор ве шке, Аустра ли је и Ју жно а-
фрич ке Ре пу бли ке. 

Жи ри у са ста ву: др Ми о драг Ма тиц ки, Љи ља-
на М. Си мић и ака де мик Ви дој ко Јо вић, за ли те-

рар не ра до ве, и проф. мр Дра ган Бо снић, проф. 
мр Ва са До ло вач ки и др Су за на По лић-Ра до ва-
но вић, за ли ков не ра до ве, ода брао је 51 рад ко-
ји за слу жу ју на гра де, а ор га ни за тор је по де лио 
још и 48 по хва ла. 

Го сте је по здра вио пред сед ник Огран ка Ву ко ве 
за ду жби не у Ба ва ни шту, ака де мик Ви дој ко Јо вић. 
Нај у спе шни јим уче ни ци ма да ро ва но је око 1.500 
књи га, ко је су по кло ни ли из да ва чи, док су Ми хај-
ло Си мо вић, про фе сор Шко ле за умет нич ке за-
на те из Шап ца, и Љи ља на Ђу рић, учи те љи ца из 
Бо ке, чи ји су уче ни ци до би ли нај ви ше на гра да, 
по ред књи га, до би ли на дар од Те ле ко ма мо бил-
не те ле фо не, са по 10.000 ди на ра кре ди та.  

Пра те ћи про гра ми ма ни фе ста ци је би ли су: 
из ло жба ра до ва сту де на та Ака де ми је СПЦ за 
жи во пис и кон зер ва ци ју, из ло жба нај леп ших 
деч јих ра до ва при спе лих на кон курс, из ло жба 
ке ра ми ке на ста ле на ма лим ко ло ни ја ма, ко је 
је во ди ла Та тја на Об ра до вић, ма ла ра ди о ни ца 
ка ли гра фи је, у ор га ни за ци ји Дра га на Бо сни ћа, 
из ра да пред ме та на грн чар ском точ ку, ко ју је 
де ци при у штио Ми хај ло Пе тро вић, и окру гли 
сто о те ми Фол клор да нас, ко ју је и ове го ди не 
успе шно во дио проф. др Не над Љу бин ко вић, а 
уче ство ва ли су проф. др Мир ја на Дрн дар ски, др 
Бран ко Злат ко вић, пу ков ник др Ра де Ра јић, мр 
Сми ља на Ђор ђе вић и ет но му зи ко лог Љу би ца 
Ми ло са вље вић. 

Ви ше од 500 го сти ју би ло је у при ли ци да при-
су ству је пу шта њу го лу бо ва, као и да се од ве зе 
фи ја ке ри ма до ма на сти ра Ба ва ни ште.  

У про гра му су уче ство ва ла и кул тур но-умет-
нич ка дру штва Ни ко ла Те сла из Бе о гра да, Стан
ко Па у но вић из Пан че ва и Аца Об ра до вић из 
Ба ва ни шта, као и фол клор ни ан сам бли из Ба-
зе ла и Пе тро вог Се ла код Те ми шва ра.  

Ор га ни за то ри Ма ни фе ста ци је су би ли КУД 
Аца Об ра до вић и Огра нак Ву ко ве за ду жби не у 
Ба ва ниш гу, у са рад њи са Ми ни стар ством про-
све те, ОШ Бо ра Ра дић, Цр кве ном оп шти ном, Ак-
ти вом же на, Ме сном за јед ни цом Ба ва ни ште и 
оста лим љу ди ма до бре во ље.

 Ве ра СЕ КУ ЛИЋ

Три би на о је зи ку 
и пи сму у Ни шу

У ор га ни за ци ји ни шког Огран ка Ву ко ве за-
ду жби не, у Град ској ку ћи, 20. ма ја 2010. го ди не, 
одр жа на је три би на о те ми Кул ту ра чу ва ња срп
ског пи сма и је зи ка, на ко јој су уче ство ва ли проф. 
др Сло бо дан Ж. Мар ко вић, др Ми о драг Ма тиц ки 
и про фе со ри из Ни ша. Три би ну је отво ри ла мр 
Ми лун ка Ми тић, пред сед ник УО Огран ка Ву ко-
ве за ду жби не у Ни шу. По том је скуп по здра вио 
про то је реј ста вро фор Ми лу тин Ти мо ти је вић, 
рек тор При зрен ске бо го сло ви је у Ни шу.

Проф. др Сло бо дан Ж. Мар ко вић, члан Са ве та 
Ву ко ве за ду жби не и Ме ђу на род ног сла ви стич ког 
ко ми те та, ис та као је да је срп ски на род, у за ви-
сно сти од то га где је жи вео, у јед ном де лу при хва-
тио Ву ко ву ћи ри ли цу, а у дру гом Ву ко ву ла ти ни цу 
и оба пи сма пред ста вља ју део на ше ба шти не. Ср-
би ја је при хва ти ла да при мар но пи смо бу де ћи-
ри ли ца, али се ни је од ре кла ни ла ти ни це, јер би 
се та ко од ре кла мно го то га што је срп ски на род 
ство рио на ла ти ни ци, а и да ље ства ра. Пред сед-
ник Ву ко ве за ду жби не, др Ми о драг Ма тиц ки, 
го во рио је о ак тив но сти ма Ву ко ве за ду жби не и 
по себ но се освр нуо на ак ту ел ни 39. Ђач ки Ву ков 
са бор и обе ле жа ва ње Го ди не књи ге и је зи ка. 

Уче сни ци Три би не има ли су при ли ке да при-
су ству ју и из ла га њу про фе сор ке ни шке Гим-
на зи је, Не вен ке Бо жо вић, о упо тре би срп ског 
пи сма и је зи ка у сред њој шко ли, као и да о то-
ме по гле да ју ви део пре зен та ци ју. 

 Мр Ми лун ка МИ ТИЋ

НО ВА МО НО ГРА ФИ ЈА 
О ЖИ ВО ТУ И ДЕ ЛУ 
ПА ЈЕ ЈО ВА НО ВИ ЋА  

Мај стор у сла ву 
мај сто ра
Ни ко ла Ку со вац, „Па ја 
Јо ва но вић“, Му зеј гра да 
Бе о гра да, На род ни му зеј 
Н. Сад, Га ле ри ја Ма ти це срп ске, 
Град ски му зеј 
Вр шац, 2010, 312 стр.

С
р би ја је на до сто јан ствен на чин 
обе ле жи ла вре дан ју би леј – 150 
го ди на од ро ђе ња Па вла – Па је Јо-
ва но ви ћа, сли ка ра ко ји је по жи-
вео без ма ло пун век (1859–1957). 

У ње го ву част ор га ни зо ва не су ре пре зен та-
тив не из ло жбе у Вр шцу, Но вом Са ду, Ни шу и 
Бе о гра ду (СА НУ), сни мље но је ви ше до ку мен-

тар них фил мо ва, во ђе но ви ше па нел ди ску си-
ја. У штам пи су об ја вље ни број ни при год ни 
тек сто ви и фељ то ни.

Упр кос не спор ним оце на ма да је реч о ве ли ка-
ну ју го сло вен ског и срп ског сли кар ства, про сто 
је не схва тљи во да до са да ни је по сто ја ла озбиљ-
на, кри тич на и објек тив на струч на сту ди ја о Па-
влу Јо ва но ви ћу. Уз раз не ју би ле је, ор га ни зо ва не 
су зна чај не из ло жбе, ко је су пра ти ли ква ли тет-
ни ка та ло зи, али све у куп на оце на умет нич ког 
учин ка је, ипак, из о ста ја ла. То ви ше го во ри о 
на ма, не го о ње му. Про шли су мно ги ју би ле ји 
пре ово га, али из гле да да су се тек са да сте кли 
усло ви да се та пра зни на по пу ни на нај бо љи 
на чин. Кра јем 2009. об ја вље на је мо но гра фи ја 
у из да њу Ра ди о ни це ду ше Мом чи ла То до ро ви-
ћа, а сре ди ном те ку ће го ди не сту ди ја Ни ко ле 
Ку сов ца. Ауто ри тек сто ва у пр вој мо но гра фи ји 
су Ни ко ла Ку со вац, Де јан Ме да ко вић, Ђор ђе Ка-
ди је вић, Сре то Бо шњак, Ва ња Кра ут, Де јан Ђо-
рић, Пе тар Пе тро вић, Сла ви ца Ста мен ко вић и 
Ми о драг Јо ва но вић. С дру ге стра не, у по ме ну тој 
мо но гра фи ји, Ни ко ла Ку со вац се сам ухва тио 
у ко штац, да обим но де ло и ве ли ког умет ни-
ка де таљ но и кри тич ки ана ли зи ра и ва ло ри зу је 
ње гов ви ше де це ниј ски рад. Вр стан по зна ва лац 
Јо ва но ви ће вог жи вот ног и умет нич ког пу та, Ни-
ко ла Ку со вац (1935), исто ри чар умет но сти, не-
ка да шњи му зеј ски са вет ник и ку стос На род ног 

му зе ја у Бе о гра ду, по знат као из у зе тан ора тор, 
ко нач но је сво ја са зна ња пре тво рио у пи са ну 
реч. Мно ги ка жу, на пи сао је жи вот но де ло.

По сле за па же них књи га о ис так ну тим срп ским 
сли ка ри ма – Ђор ђу Кр сти ћу, Сте ви То до ро ви ћу 
и Јо ва ну По по ви ћу, Ку со вац је на 312 стра на, са 
бли зу 200 ви со ко ква ли тет них илу стра ци ја, на 
осно ву обим не ар хив ске гра ђе и број не би бли-
о гра фи је, де таљ но ана ли зи рао и су бли ми рао 
вр ло бо гат Јо ва но ви ћев сли кар ски опус. Пред-
ста вља ју ћи и не по зна те де та ље из умет ни ко вог 
жи во та и ра да, аутор ни је из о ста вио ни мно ге 
пи кант не по је ди но сти. Ме ђу анег до та ма се на-
шла и она ко ја под се ћа ка ко је др Ми ло ван Ми-
ло ва но вић, пред сед ник вла де Кра ље ви не Ср би је 
и њен ми ни стар ино стра них по сло ва, ина че сли-
ка рев при ја тељ, на сво је вр стан на чин „учио“ кра-
ља и ви со ке по ли ти ча ре да кад иду у зва нич не 
по се те, уме сто пи рот ских ћи ли ма, шљи ва и ра-
ки је, но се Па ји не сли ке, као пре зен та ци ју сво је 
др жа ве. Та ко су Јо ва но ви ће ве сли ке сти гле и до 
ру ског дво ра и фран цу ске вла де.

Па вле Јо ва но вић при па да рет ким умет ни ци-
ма ко ји су вр ло ра но, још за мла дић ких да на, са 
све га два де се так го ди на, сте кли знат ну по пу лар-
ност и успех. Са 29 го ди на по стао је нај мла ђи 
члан Срп ске кра љев ске ака де ми је (да на шња СА-
НУ). Та ко ђе, ни је дан срп ски сли кар, ни пре ни по-
сле ње га, ни је у то ли кој ме ри, ши ро ко и сна жно 
ути цао на ли ков но обра зо ва ње, оп шту кул ту ру 

и ро до љу бље сво га ро да. Сли ка ју ћи жа нр-сце не 
из сва ко днев ног жи во та или зна чај не да ту ме из 
исто ри је Ср ба, Цр но го ра ца, Хер це го ва ца или Ал-
ба на ца, вр ло бр зо је сте као мно ге по кло ни ке и 
ши ром све та. 

Био је не над ма шан ка да је сли као по по руџ-
би ни, као и он да ка да је ра дио за се бе и сво ју ду-
шу. С вре ме ном, сли кар је ус пео да пор тре ти ше 
ца ра Фра њу Јо си фа, чла но ве кра љев ске по ро ди-
це Ка ра ђор ђе вић, мар ша ла Ти та. При ла го ђа вао 
се сва ко ме вре ме ну. Од ње га би тре ба ло учи ти 
ка ко се мо же би ти флек си би лан, а оста ти свој.

Па ја Јо ва но вић је мно го пу то вао и не пре ста-
но сли као. Ње го во де ло је огром но, ра су то чи та-
вим све том и ме ри се сто ти на ма сли ка и ски ца 
и са си гур но шћу ни је на пра вљен пот пун ка та-
лог ње го вих де ла. У том сми слу па жњу за вре ђу је 
труд ауто ра и ње го вих нај бли жих са рад ни ка да 
се са чи ни по пис до ступ них Јо ва но ви ће вих де ла. 
Са став ни део сту ди је је би бли о гра фи ја на уч них 
ра до ва, спи сак по себ них пу бли ка ци ја, при ло га 
у ча со пи си ма, књи га ма, ен ци кло пе ди ја ма, лек-
си ко ни ма и ка лен да ри ма, члан ци и при ка зи по-
је ди них сли ка или из ло жби у но ви на ма, ко ји је 
са чи ни ла ду го го ди шња Ку сов че ва са рад ни ца, 
вред на Ве ра Гру јић, ку стос На род ног му зе ја у Бе о-
гра ду. Тим је ова мо но гра фи ја за о кру же на, па ни-
ма ло не чу ди оце на да је реч о ка пи тал ном де лу, и 
по то ме ко га је на пи сао и ко ме је по све ће но.

 Ми шо ЗА ВР ША НИН

ИЗ МЕ ЂУ ДВА БРО ЈА: ВЕ ЛИ КА НИ МА У ЧАСТ

Мо крањ че ви да ни
У род ном гра ду ве ли ког срп ског 

ком по зи то ра, Сте ва на Сто ја но ви ћа 
Мо крањ ца, у Не го ти ну, одр жан је то-
ком сеп тем бра ове го ди не 45. фе сти-
вал Мо крањ че ви да ни. Про грам је био 
отво рен за раз ли чи те му зич ке жан-
ро ве и ме ђу на род ну са рад њу. Же ља 
је ор га ни за то ра да Не го тин, у те да-
не, по ста не ме сто хо до ча шћа мно гих 
по сле ни ка кул ту ре и пу бли ке, ка ко би 
по стао срп ски Салц бург.

Наш про сла вље ни вир ту оз на фру-
ли Бо ра Ду гић одр жао је бе се ду, а 
ма ни фе ста ци ју је отво рио ми ни стар 
кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је Не бој-
ша Бра дић. Осим тра ди ци о нал ног 
Нат пе ва ва ња хо ро ва, у ко ме је уче-
ство ва ло пет хо ро ва из Сло ве ни је, 
Ма ке до ни је, Хр ват ске, Цр не Го ре и 
Ср би је, одр жан је и кон церт Да ме пе
ва ју џез, а го сто вао је и ан самбл Ате-
љеа 212, са мју зи клом Ко са, у ре жи ји 
Ко ка на Мла де но ви ћа.

Про шло го ди шњи по бед ник Нат пе
ва ва ња хо ро ва, сло ве нач ки хор Ипев
ска, из вео је ком по зи ци ју Све тли 

гро бо ви ко ју је на сти хо ве Јо ва на Јо-
ва но ви ћа Зма ја ком по но вао ака де-
мик Де јан Де спић.

Сло во о Бран ку 
Тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја у 

част култ ног срп ског пе сни ка Бран-
ка Ра ди че ви ћа, 39. Бран ко во ко ло, 
одр жа на је по чет ком сеп тем бра у 
Срем ским Кар лов ци ма, на Стра жи-
ло ву и у Но вом Са ду. Ма ни фе ста ци ја 
је по че ла Сло вом о Бран ку Ми ра Вук-
са но ви ћа, уз уче шће пе сни ка, драм-
ских и му зич ких умет ни ка. Уче сни ци 
су об и шли гроб пе сни ка на Стра жи ло-
ву, а у Град ској би бли о те ци у Но вом 
Са ду пред ста вље ни су до бит ни ци на-
гра де Стра жи ло во – Ми ро слав Мит-
ко вић Нам, Ми ћо Са ва но вић, Да ја на 
Пе тро вић и Ми лан Ра куљ.

Ово го ди шње Бран ко во ко ло би ло је 
по све ће но сто го ди шњи ци смр ти Ла-
зе Ко сти ћа, а у про гра му пред ста вља-
ња нај чи та ни јих пи са ца го сто ва ла је 
Љи ља на Ха бја но вић Ђу ро вић. У окви-
ру фи ло зоф ског сим по зи ју ма, ру ском 
пе сни ку Ва ле ри ју Ла ти њи ну уру че на 

је ме ђу на род на на гра да Бран ко Ра ди
че вић и пред ста вље на је ње го ва књи га 
Ко ре ње ко је го во ри, у пре во ду Зо ра на 
Ко сти ћа, а у из да њу Бран ко вог ко ла.

У за вр шни ци ма ни фе ста ци је одр-
жан је по се бан про грам Пе сни ци из 
све та у окви ру ко га су се пред ста ви ли 
пе сни ци из Фран цу ске, Пољ ске, Дан-
ске, Ру му ни је, Ка на де, Ир ске, Ита ли је, 
Бо сне и Хер це го ви не и Ср би је.

Зма ју у по хо де
То ком ју на 2010. го ди не Срем ска 

Ка ме ни ца и Но ви Сад би ли су до ма-
ћи ни 53. Зма је вих деч јих ига ра, као 
и 18. Фе сти ва ла мо но дра ме за де цу. 
Број ни мул ти ме ди јал ни про гра ми 
за де цу и мла де – Ов де ста ну ју пе
сме, из ло жбе, кон цер ти, Бол ни це за 
ме две ди ће, лут кар ске, ва јар ске, ли-
ков не, еко ло шке ра ди о ни це, струч но 
са ве то ва ње о књи жев но сти за де цу, 
као и пред ста вља ње но вих књи га 
за де цу – одр жа ни су у Змај-Јо ви ној 
ули ци, на Тр гу сло бо де, у По зо ри шту 
мла дих и на дру гим ме сти ма у Но-
вом Са ду.

На отва ра њу 53. Зма је вих деч јих 
ига ра, тра ди ци о нал но су уру че не на-
гра де. Зма јев пе снич ки штап по нео је 
Бран ко Сте ва но вић из Бе о гра да чи ја 
је књи га Зо о ло шка пе сма ри ца на 52. 
Сај му књи га у Бе о гра ду про гла ше на 
за нај бо љу деч ју књи гу 2007. го ди не. 
Књи жев ни ца из Бе о гра да Ја смин-
ка Пе тро вић на гра ђе на је за ства ра-
лач ки до при нос са вре ме ном из ра зу 
у књи жев но сти за де цу, а Дје чи је по-

зо ри ште Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња-
лу ке по не ло је при зна ње за из у зе тан 
до при нос по пу ла ри са њу књи жев но-
сти за де цу.

По ве ља Зма је вих деч јих ига ра за 
из у зе тан ства ра лач ки до при нос књи-
жев но сти за де цу и за без гра нич ну 
ода ност све ту де тињ ства при па ла је 
Сло бо да ну Ста ни ши ћу из Бе о гра да, 
ко ји је об ја вио ви ше од 80 ро ма на, 
збир ки при ча и пе са ма, а аутор је и 
де вет ан то ло ги ја.

Упо ре до са Зма је вим деч јим игра-
ма одр жан је Фе сти вал мо но дра ме 
за де цу. У кон ку рен ци ји је би ло шест 
мо но дра ма у из во ђе њу Ан ђел ке Сте-
вић, Јо ва не Је ло вац, Ми ља на Ву ко-
ви ћа, Едит Зе ре бе љи Те њи, Би ља не 
Кон стан ти но вић и Мр ђа на Ог ња но-
ви ћа.

И ове го ди не је осве же но се ћа ње на 
чи ка Јо ву Зма ја ко ји је био и остао нај-
ве ћи при ја тељ де це, ко ја га се већ 53 
го ди не на при го дан на чин се ћа ју. По 
за вр шет ку 53. Зма је вих деч јих ига ра 
већ су кре ну ле при пре ме за 54. Игре 
ко је ће се одр жа ти ју на 2011. го ди не. 

 Ка та ри на ГРА НА ТА-СА ВИЋ

Бранко Радичевић

Награђени ђачки вез 
у Баваништу 2010.
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Ву ко ва За ду жби на по зи ва вас да јој при сту пи те и да 
уче ству је те у оства ри ва њу ње них про грам ских за да та ка 
и ци ље ва, у ду ху трај них вред но сти Ву ко вог де ла.

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

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

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

При ло жни ци Ву ко ве за ду жби не по ста ју по је дин ци и ор-
га ни за ци је 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

Ми о драг Ма тиц ки, Је зик наш на су
шни

Календар
Не вен ка Не дељ ко вић, Ме се цо слов 

за Ср бе сва три за ко на
Је вреј ски ка лен дар
Ни ко ла Бу ра, Ле то пис XXI ве ка 
Вукова задужбина
Ма ри ја Алек сић, Ву ко ва за ду жби на. 

Око Ву ка као око сто же ра

Култура језика
Зо ран Ха мо вић, Про је кат Го ди на 

књи ге и је зи ка
Бра ни слав Осто јић, О ак ту ел ним 

пи та њи ма је зич ке кул ту ре у ме диј
ској ко му ни ка ци ји

Иван Клајн, Тран скрип ци ја стра
них име на у срп ском је зи ку

Сре то Та на сић, Стан дар ди за ци ја 
срп ског је зи ка и је зич ка кул ту ра

Алек сан дар Ми ла но вић, Је зич ка 
кул ту ра у штам па ним ме ди ји ма

Вла до Ђу ка но вић, Је зич ка кул ту ра 
у елек трон ским ме ди ји ма

Вељ ко Бр бо рић, Је зич ка кул ту ра уче
ни ка

Ра да Сти јо вић, Је зич ка кул ту ра сту
де на та

Ма ри јан Ми шић, Ћи ри ли ца и иза
зо ви са вре ме не ко му ни ка ци је

Осветљења
Бран ко Злат ко вић, Ву ко ва је зич ка и 

пра во пи сна ре фор ма у анег до та ма
Не бој ша Ку зма но вић, Вук и Сло ва ци
Жар ко Ди мић, Срп ски на род ноцр

кве ни са бо ри у Хаб збур шкој мо нар хи ји
Ди ми три је Ц. Ђор ђе вић, Бе о град ски 

ба ло ви у XIX ве ку
Де ли мир Сти шо вић, Ка ко је у Бе о

гра ду обе ле же но при зна ње не за ви сно
сти Ср би је

Ка та ри на Гра на та, Ле гат из про
шло сти – остав шти на за бу дућ ност. 
Ве се лин Чај ка но вић

Зо ри ца Јан ко вић, Пле ме ни та Мис 
Ир би

Ра до ван М. Ма рин ко вић, Ви ше дет
не по ро ди це

Народна књижевност
Дра го слав Де вић, Ву ко ви ет но му зи

ко ло шки за пи си (3) На род не игре

Ва лен ти на Пи ту лић, На род не лир
ске пе сме са Ко со ва и Ме то хи је. Древ
но на сле ђе и хри шћан ски сим бо ли

Ђор ђе Пе рић, Ба ла да „Срб ки ња“ Све
то ли ка Ла за ре ви ћа у срп ском фол кло
ру

Дан ка Ви ше кру на, Ср би у про шло
сти Мо ста ра: Бо жић, Вас крс, кр сна 
сла ва

То ми слав – То ма Ба јић, „Пе ри ни ца“ 
или „Ја сту ка“ 

Књижевност и уметност
Је зи ко твор ци – пе сни ци 
Алек Ву ка ди но вић, Ру жа је зи ка; 

Ушће за у шће 
Рај ко Пе тров Но го, На сво јој пле ме

ни тој на Го лу ба чи 
Зо ран М. Ман дић, Ма тер њи је зик
Си мон Си мо но вић, Са мо гла сни ци
Бо шко Су вај џић, Ре чи
Љи ља на Чу брић, Ка та ри на, Србде

вој ка 
Ко ста Ди ми три је вић, Мил ка Гр гу ро

ва – срп ска Са ра Бер нар
Ацо До ган џић, Да ни ца Обре нић

Светосавска читанка
Бо го љуб Ши ја ко вић, О све то сав ској 

бе сје ди
Ми ло сав Те шић, Пећ ка па три јар

ши ја: „Дуд Све то га Са ве“
Бо јан Јо ва но вић, Чу до све тач ког 

ми ро то че ња

Језик
Мил ка Ивић, При че о ре чи ма: О Ву

ко вим „слу ша чи ма“
Ми ло са ва Ми јо вић, Реч по реч – Ре

ча ва. При ча по при ча – При ча ва

Описаније намастира
Зо ран Ра кић, Срп ска ми ни ја ту ра у 

XVI и XVII ве ку

Први српски устанак
Ми о драг Ма тиц ки, Ми ло ши ја да Пе

тра Со ко ло ви ћа

Народни кувар
Сре бри ца Кне же вић, Ис хра на бе

о град ског ста нов ни штва у про шло
сти

Жар ко Ро шуљ, Ша љи вац

Астрономија
Ср ђан Са му ро вић, Те ле скоп „Ми

лан ко вић“

Задужбине
Ми ра Со фро ни је вић, Пер си да – Пер

са Р. Ми лен ко вић, до бро твор, кти тор, 
за ду жби нар

Слав ко Ве ји но вић, Пер си да Ми лен
ко вић ве ли ка срп ска за ду жби нар ка

ГРАМАТИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

(Ду шка Кли ко вац)

ДАНИЦА ЗА МЛАДЕ 
Лич ност го ди не: Сло бо дан Ста ни-

шић – Чи та ње књи га је не за мен љи во 
(раз го вор во ди ла Сне жа на Бо јић)

Зма је во ко ло: Љу бо мир П. Не на до-
вић, Бран ко В. Ра ди че вић

Ти хо мир Пе тро вић, Пе сник за де цу 
и мла де Ду шко Три фу но вић 

Де ца го во ре: Ча сна реч – „Част“ (М. 
Ма тиц ки)

Шко ла огле да ло и узор. Кул ту ра је-
зи ка и пи сма: ОШ „Дра го љуб Илић“ – 

Дра чић – Од њи ве до раз бо ја (на тре); 
Ста ри на зи ви за бо је

Не вен ка Бо жо вић, За кључ ци са ве
то ва ња о ко ри шће њу ћи ри ли це у Гим
на зи ји „Све то зар Мар ко вић“ у Ни шу

Пе сме на ших ства ра ла ца за де цу: 
Ла за Ла зић, Бран ко Сте ва но вић, Игор 
Ко ла ров, Ран ко Па вло вић, Зо ри ца Ба-
јин-Ђу ка но вић, Вас ка Ју кић-Мар ја-
но вић, Рај ко Лу кач, Бо жи дар Пе шев, 
Ми лан Ива но вић

Ми о драг Јак шић, То до бро др во (дра ма 
за де цу са се дам сон го ва – од ло мак)

При че на ших ства ра ла ца за де цу: Ра-
до мир Ми ћу но вић, Гор да на Ма ле тић, 
Игор Ко ла ров, Та тја на Цве јин, Сла ђа на 
Ри стић, Ми лу тин Ђу рич ко вић

Пе сме мла дих ства ра ла ца: Не ма ња 
Јо ва но вић, На та ли ја Ко цић, Алек сан-

дра Га јин-Вла шић, Ана Јо вић, Да ни ца 
Ка ро вић, Је фи ми ја Ко цић

Ка ко на ста је књи га – Си ме он Ма-
рин ко вић 

Час опи са ча со пи са (пе ри о ди ка за 
де цу): Не вен, Би бли о теч ки пу то каз – 
Гор да на Ма ле тић

Хро ни ка ва жних до га ђа ја. Фе сти ва-
ли – так ми че ња: Ђач ки Ву ков са бор 
– Да ја на Ђе до вић; Пе тров дан ски пје-
снич ки ви је нац – Ли ди ја Ник че вић; 
Да ни ћи ри ли це – Ве ра Се ку лић; Зма-
је ве деч је игре – Гор да на Ма ле тић. 

Пре по ру ке књи га за де цу на ших из-
да ва ча: Кре а тив ни цен тар, Bo o kland, 
Ла гу на

Пренумеранти
Пре ну ме ран ти на Да ни цу за 2011.

У 
дав ној про шло сти Ар го на у ти су на Ава ли 
тра жи ли злат но ру но, а Ри мља ни ва ди ли 
ру ду оло ва и жи ве, па се то ме сто из ме ђу 
Пи но са ве и Рип ња про зо ве Мај дан Туч ни
ца, а брег из ко га се ру да ва ди Цр ве ни брег, 

све због бо је ру де.  

Про ху ја ле су мно ге го ди не док су Ср би на те ме љи ма 
не ког ста рог гра да на пла ни ни не да ле ко од Бе о гра да са-
гра ди ли град и утвр ди ли га ка ме ном и опа са ли бе де мом. 
Град је имао пет ви со ких ку ла, са нај ве ћом у сре ди ни, на-
зва ном Не бој ша, да као она на оба ли Ду на ва чу ва и шти ти 
град од на је зде Ту ра ка, као и број не руд ни ке од ло по ва. 
Око ло се на ла зио и ја рак као још јед на од бра на од на сил-
ни ка и осва ја ча. Град су на зва ли Жр нов, ваљ да због жр-
ва ња ко ји су сит ни ли ру ду и пре тва ра ли је у прах, ко ји су 
у џа ко ви ма да ље но си ли и пре ра ђи ва ли.  

Ка да су Тур ци овла да ва ли овим про сто ри ма мно го се 
по тру де да осво је ово бр до крај Бе о гра да, ко је због ви ди-
ка ко ји се ода тле ши ри на зо ву Ха ва ла. 

Ру ме лиј ски бе глер бег Ше ха бе дин се, као и мно ги пре и 
по сле ње га, мно го му чио да осво ји Бе о град. Ви де ћи да ће 
му то те шко по ћи за ру ком, убр зо схва ти да мо ра нај пре да 
осво ји ову при лич но по ру ше ну твр ђа ву. Од мах за тим до ве де 
до бре не и ма ре, па об но ви овај град, а сво јом ру ком по шу ми 
пла ни ну мла ди ца ма хра ста и це ра, ја во ра и ја се на, па ли пе 
и бе лог и цр ног бо ра. На Ава ли и да нас ра сту ње го вом ру-
ком за са ђе не тре шње, те је по њи ма на зва но ме сто Тре шња. 
Са за пад не стра не, не да ле ко, за са ди и Ви но гра де, па ис ко па 
два кла ден ца, јед ну че сму на зо ве Лад не во де, а дру гу Са ки
нац. Упор ни Тур чин је се де ћи на јед ној за рав ни че жњи во 
ко вао пла но ве ка ко да Бе ли град осво ји, по гле да ју ћи исто-
вре ме но ка Са ви и Ду на ву, али и на цар ски друм, па то ме-
сто на зо ве Гле ђе вац. Узда вао се у вре ме и пла но ве.  

Ме ђу тим, на не се пут у овај крај и јед ног од мет ни ка по 
име ну Пор ча. Не при зна је ни ка кав за кон, ни ти ика квог 
го спо да ра. За цар ску не ће ни да чу је, за Бо жи ју и не ха је. 
Са сво јом че том на па да и пљач ка све што се у бли зи ни 

на ђе. На пре пад уби је бе глер бе га и на ста ни се у дво ру у 
авал ском гра ду Жр но ву и ста не и он мо три ти на пут ка 
Бе о гра ду. На род га про зо ве Пор ча од Ава ле.  

У то вре ме у Сре му је вла дао срп ски де спот Змај Ог ње ни 
Вук, унук де спо та Ђур ђа Бран ко ви ћа Сме де рев ца, а син 
осле пе лог Гр гу ра, чи ја је пре сто ни ца би ла у Слан ка ме ну. 
Био је чу вен због сво је нео бич не хра бро сти, сна ге и ју на-
штва. То ли ки је то те рор био, да ва па ји јад не ра је до спе ше 
чак до Сре ма. Уства ри, се ља ци из по да вал ских се ла чу ју 
да та мо пре ко Са ве жи ви по то мак слав них пре да ка ко ји 
им још је ди но мо же по мо ћи, па по ђу да га тра же. Чу ју да 
је у го сти ма код сво јих по бра ти ма, бра ће Јак ши ћа: 

– Све тли го спо да ру, по след ња на ша на до!... 
– При чај те! Ко јим до бром!
– Ко је до бро?! До бра одав но не ви де смо!...
– Ка жи те он да ко ја вас не во ља ме ни до ве де!? 
– Го спо да ру, ми се до му не вра ћа мо ако ти, спа си те љу наш, 

на ма не по мог неш и од на па сти нас не спа сеш! Ову сра мо ту 
и не сре ћу ми да ље не мо же мо из др жа ти. Про ба ли смо са ми, 
али он је ја чи и сил ни ји и по сле бу де са мо го ре.

Не про ђе мно го, кад на мол бу по тла че них жи те ља по-
да вал ских се ла, до ђе Змај Ог ње ни Вук. Он не иде, он ја-
ше ко ња ко ји ле ти. Са че ка да се пу сто лов ник вра ти и ту 
на са мом вр ху, код ста ре твр ђа ве, пред Че мер ли ку лом, 
иза зва га на дво бој. Пор ча из гле да и не пре по зна де су-
пар ни ка, не го она ко ола ко иза ђе пред ње га. Ме ђу тим, не 
окле ва ју ћи, Змај Ог ње ни Вук уби ха рам ба шу Пор чу, та-
ко што га јед ним сна жним удар цем ко пља ко сто лом ке 
при ко ва за ка пи ју, ре кав ши: Ово си, ду шма ни не на род ни, 
одав но за слу жио!, па обо де ко ња и у ви хо ру пра ши не не-
ста де пут Сре ма.

Још мно го пу та, све до ско ри јих да на ра зни осва ја чи су 
осва ја ли, гра ди ли и ру ши ли овај бе дем хри шћан ства, не 
би ли се до мо гли и гра да на две ре ке. Та ко и у ра то ви ма 
ко ји опет до ђо ше, смрт на ђе и је дан не по зна ти срп ски ју-
нак, ко ме гроб но ме сто обе ле жи ше не при ја те љи, а он да му 
и ме шта ни по ди го ше спо ме ник – Гроб Не зна ном ју на ку.

 Бран ка РА ДО ВА НО ВИЋ

У ВУ КО ВОЈ ЗА ДУ жБИ НИ МО жЕ ТЕ НА БА ВИ ТИ СЛЕ ДЕ ЋА ИЗ ДА ЊА:
  1. Ка лен дар Да ни ца за 1994. го ди ну .................................................... 1.000 ди на ра
  2.  Ка лен дар Да ни ца за 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 

2007. и 2008. го ди ну ..................................................................................... 800 ди на ра 
  3. Ка лен дар Да ни ца за 2009. го ди ну ..........................................................900 ди на ра
  4. Ка лен дар Да ни ца за 2010. го ди ну .......................................................1.000 ди на ра  
  5. Да ни ца за мла де II (2010) .........................................................................300 ди на ра
  6. Фо то тип ско из да ње Да ни це из 1826. го ди не ...................................1.000 ди на ра
  7. Фо то тип ско из да ње Да ни це из 1827. го ди не ...................................1.000 ди на ра
  8. Фо то тип ско из да ње Да ни це из 1828. го ди не ...................................1.000 ди на ра
  9. Фо то тип ско из да ње Да ни це из 1829. го ди не ...................................1.000 ди на ра
10. Фо то тип ско из да ње Да ни це из 1834. го ди не ..................................1.000 ди на ра
11.  Ву ко вој за ду жби ни – ака де мик Де јан Ме да ко вић, збор ник бе се да, тек сто ва о 

са вре ме ни ци ма, спо ме ни и за пи си Де ја на Ме да ко ви ћа, као и при ло зи о ње-
му об ја вље ни у ли сту За ду жби на, Да ни ци и дру гим пу бли ка ци ја ма Ву ко ве 
за ду жби не. Из да вач Ву ко ва за ду жби на (по себ на из да ња), су и зда вач Про-
ме теј, Н. Сад ................................................................................................1.000 ди на ра

12.  Ак ту ел ност Ву ко вих по ру ка – Окру гли сто Ву ко ве за ду жби не (10) 
............................................................................................................................…400 ди на ра

13.  Срем кроз ве ко ве, Збор ник ра до ва са На уч ног ску па „Сло је ви кул ту ра Фру-
шке го ре и Сре ма“, Из да ва чи: Ву ко ва за ду жби на, Огра нак Ву ко ве за ду жби не 
у Бе о чи ну и Ин сти тут за књи жев ност и умет ност .....................1.500 ди на ра 

14. Ба нат кроз ве ко ве, Збор ник ра до ва. Из да вач: Ву ко ва за ду жби на (еди ци ја 
Син те зе) Бе о град, 2010 .................................................................................. 3.000 ди на ра
15.  Исто ри ја ру дар ства у Ср ба – Ста ро срп ско ру дар ство, ауто ри: Си ма Ћир ко-

вић, Де сан ка Ко ва че вић-Ко јић, Ру жа Ћук ..................................... 1.000 ди на ра
16.  Сту ди је о Ср би ма – Сла ви сти ка – Ср би сти ка (Иза бра ни ра до ви), Вла ди мир П. 

Гут ков, из да ва чи: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Ву ко ва за ду жби на и 
Ма ти ца срп ска  ...............................................................................................800 ди на ра

17.  Сту ди је о Ср би ма – Срп ско хр ват ска ју нач ка пе сма (Мак си ми ли јан Бра-
ун), из да ва чи: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Ву ко ва за ду жби на и  
Ма ти ца срп ска ................................................................................................800 ди на ра

18.  Сту ди је о Ср би ма – Исто ри ја срп ске књи жев но сти (Па вел Јо зеф Ша фа рик), 
из да ва чи: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Ву ко ва за ду жби на и       
Ма ти ца срп ска  ...............................................................................................800 ди на ра 

19.  Сту ди је о Ср би ма – Го во ри Ср ба и Хр ва та у Ма ђар ској (Пре драг Сте па но вић), 
из да ва чи: Ву ко ва за ду жби на, Ма ти ца срп ска и Деч је но ви не ...800 ди на ра

20.  Са бра на де ла Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа – Пре пи ска (III, VI, VII, VI II, IX, X 
и XI књи га) ....................................................................................................1.200 ди на ра 

Да ни ца 2011

Пор ча од Ава ле и Змај Ог ње ни Вук


