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У 
све ча ној са ли До ма Ву-
ко ве за ду жби не у Бе-
о гра ду, 22. фе бру а ра 
2011. го ди не, до де ље не 
су на гра де Ву ко ве за-

ду жби не за 2010. го ди ну. На гра да 
за на у ку уру че на је проф. др Не на-
ду Љу бин ко ви ћу за књи гу „Тра га-
ња и од го во ри. Сту ди је из на род не 
књи жев но сти I” (Ин сти тут за књи-
жев ност и умет ност, Бе о град, 2010), 
а На гра да за умет ност при па ла је 
ака де ми ку Ни ко ли – Ко ки Јан ко ви-
ћу за аутор ску из ло жбу одр жа ну у 
Га ле ри ји СА НУ то ком ју на 2010. го-
ди не. На гра де је уру чио и одр жао 
по здрав ни го вор др Ми о драг Ма-
тиц ки, пред сед ник Ву ко ве за ду жби-
не, а по том се при сут ни ма обра ти ла 
и Ми ро сла ва Пе ји ца, пот пред сед-
ник Скуп шти не гра да Ло зни це. О 
на гра ђе ним де ли ма го во ри ли су: 
проф. др Сло бо дан Гру ба чић, до пи-
сни члан СА НУ и пред сед ник Од-
бо ра за на гра ду у на у ци, проф. др 
Бо шко Су вај џић, члан Од бо ра, др 
Дра шко Ре ђеп, пред сед ник Од бо ра 
за на гра ду у умет но сти, Сре то Бо-
шњак, члан Од бо ра, и на по слет ку 
је про чи та но сло во Са ше Ми ле ни-
ћа, чла на Од бо ра.

По здрав на реч

Све ча ност до де љи ва ња на гра да Ву-
ко ве за ду жби не, два де сет и пр ва по 
ре ду, у зна ку је да ро да ва ца и за ду-
жби на ра, пре све га до бит ни ка на гра-
да Ву ко ве за ду жби не. Ла у ре а ти су нам 
да ро ва ли вред на на уч на и умет нич ка 
де ла, то су њи хо ве за ду жби не. Ка да се 
про чи та ју име на до са да шњих до бит-
ни ка и по ме ну де ла за ко ја су до би ли 
на гра де Ву ко ве за ду жби не, пред на ма 
се от кри ва рас ко шан и си гу ран траг 
ко ји је Ву ко во де ло оста ви ло у на шем 
вре ме ну. Књи га проф. др Не на да Љу-
бин ко ви ћа Тра га ња и од го во ри. Сту ди
је из на род не књи жев но сти ни је са мо 
де ло ко јим пре да ни ис тра жи вач фол-
кло ра и усме не/на род не тра ди ци је за-
о кру жу је свој ви ше де це ниј ски на уч ни 
рад, већ је и део ве о ма ус пе ле, зна-
чај не еди ци је Ин сти ту та за књи жев-
ност и умет ност по све ће не усме ном 
ства ра ла штву. На гра ђе на аутор ска из-
ло жба Скулп ту ре и цр те жи Ни ко ле – 
Ко ке Јан ко ви ћа, при ре ђе на у Га ле ри ји 
СА НУ 2010. го ди не, је сте кру на ње го-
вог уме ћа да пла стич ним фор ма ма 
спо ји на шу про шлост и са да шњост, да 
тро ди мен зи о нал ном из ра жај но шћу у 
на шем вре ме ну осве тли оно нај леп ше 
у тра ја њу и жи ла вом ис тра ја ва њу на-
шег на ро да. Јед на од скулп ту ра са те 
из ло жбе је сте и Пор трет Ву ка Ка ра
џи ћа, ко ји је умет ник да ро вао Ву ко вој 
за ду жби ни, а из ра ду спо ме ни ка омо-
гу ћио го спо дин Рај ко Ду кић из Ми-
ли ћа (Ре пу бли ка Срп ска), на че му им 
то пло за хва љу је мо.

Дом Ву ко ве за ду жби не укра шен је 
ори ги нал ним Ву ко вим пор тре ти ма. 
То је стал на и је дин стве на по став ка 
ко ја мо же да сло ви: Ву ко ви пор тре
ти. Ме ђу тим, за хва љу ју ћи Ни ко ли 
– Ко ки Јан ко ви ћу, да нас је ова по-
став ка обо га ће на и но вим ва јар ским 
де лом, са гла сним са пор тре том До си-
те ја Об ра до ви ћа, ко ји је Ни ко ла – Ко ка 
Јан ко вић ра ни је да ро вао Ву ко вој за-
ду жби ни. Та ко нам је ва јар ука зао на 
свој на чин на коп чу ко ја је чвр шћа не-
го што и за ми шља мо или смо спрем ни 
да при хва ти мо, из ме ђу ве ли ког До си-
те ја, ка да ове го ди не обе ле жа ва мо две 

сто ти не го ди на од ње го ве смр ти, и Ву-
ка Ка ра џи ћа. Ако ни шта дру го, а оно и 
До си те ју и Ву ку ва ља при зна ти да су 
уда ри ли основ но во ве ков ном је зи ко-
твор ству, да су се окре ну ли на род ном 
је зи ку ве ру ју ћи с пра вом да има у ње-
му и сна ге и жи во та да омо гу ћи на ста-
нак де ла свет ске вред но сти. Обо ји ца 
су, го то во на иден ти чан на чин, од ре-
ди ли ма пу тог је зи ка ко јим љу ди на 
за пад ном Бал ка ну го во ре и спо ра зу-
ме ва ју се, без об зи ра на стал не на ср та-
је на тај у осно ви је дин ствен је зик, без 

об зи ра на ве штач ке ва ви лон ске ку ле, 
ко је су зи да не од не со лид не опе ке и 
већ по чи њу да се уру ша ва ју.

Та ква су де ла ко ја овом при ли ком 
на гра ђу је мо. За то у име Ву ко ве за ду-
жби не ода јем пу ну за хвал ност од бо-
ри ма за на гра де Ву ко ве за ду жби не из 
обла сти умет но сти и на у ке, по себ но 
пред сед ни ци ма од бо ра, др Дра шку Ре-
ђе пу и проф. др Сло бо да ну Гру ба чи ћу, 
до пи сном чла ну СА НУ, јер су до при-
не ли да од лу ке бу ду до не се не јед но-
гла сно, да пре вла да дух је дин стве ног 

при сту па кри те ри ју ми ма, ме ђу ко ји ма 
је на пр вом ме сту „дух Ву ко вог де ла”.  

 Др Ми о драг МА ТИЦ КИ

Ви ше слој на 
кул тур на исто ри ја

До зво ли те са да и ме ни да, у свој ству 
из ве сти о ца, ка жем сле де ће: сту ди је 
Не на да Љу бин ко ви ћа има ју не ко ли ко 
ис тра жи вач ко-ин тер пре та тив них пра-

ва ца, са по себ ним усва ја њем учи на ка 
тзв. те о ри је ре цеп ци је, али је њи хов 
основ ни до мет у ни јан си ра но об ли ко-
ва ним са зна њи ма о исто риј ским, по-
е тич ким, ет но ло шким и по ли тич ким 
аспек ти ма у срп ској кул ту ри.

Та са зна ња на ста ју на па жљи вој 
про це ни раз ли чи тих спо ља шњих (ци-
ви ли за циј ских) и уну тра шњих (књи-
жев но-фи ло ло шких) при ти са ка што 
су об ли ко ва ли ви ше слој ност ду хов не 
ба шти не ко ја је не ка да од ли ко ва ла 
овај про стор, овај кул тур ни круг или, 
ако хо ће те, ет но кул тур ни аре ал, а ко-
ја је у да на шњем исто риј ском тре нут-
ку из ло же на опа сно сти да не ста не.

Као што се у ар хе о ло ги ји боч на 
стра на ис ко па на зи ва вре мен ском 
чи тан ком, та ко се и пред очи ма Не-
на да Љу бин ко ви ћа отва ра ви ше слој-
на кул тур на исто ри ја – ми то ло шка, 
ан тич ка, екле си јал на. И као што на 
јед ном ме сту ана ли зи ра сло је ви
тост и осо бе ност по е ти ка хај дуч-
ких на род них пе са ма, или по ре кло и 
ге не зу бу гар шти ца, тих „пе са ма ду-
гог сти ха“, ка ко их ра до на зи ва; као 
што са тек сто ло шким и, за што не ре-
ћи, по зи ти ви стич ким ма ром пре тре-
са пи са не из во ре; као што, нај зад, у 
си ћу шном де та љу, ду хо ви то и пси-
хо ло шки про ниц љи во по ка зу је ка ко 
жен ски ли ко ви стар ца Ми ли је де ма
ски ра ју му шкар це, ка ко раз об ли чу ју 
њи хо ву уло гу у па три јар хал ној кул-
ту ри – та ко са не па тво ре ном фи ло-
ло шком акри би јом ис тра жу је и онај 
нео сет ни пре ла зак из жи во та у мит, 
из исто ри је у ле ген ду.

А она је про цве та ла већ у оном нај-
ду бљем сло ју, за ко ји не по сто ји одва-
ја ње те о ло шког и мит ског. Дру ги пут 
се раз бо ко ри ла на кон Ко сов ске бит ке 
– на кон суд бо но сног рас ко ла у др жа-
ви и на род ној све сти. У свом тре ћем 
успо ну, у вре ме ро ман ти зма – у до ба 
про дор ног за но са што ру ши си сте ме 
уста ље них ту ма че ња, ка да су прак-
тич но би ли фор му ли са ни сви про-
бле ми и ка да, за јед но са по зи тив ном 
енер ги јом от кри ћа, до ла зи до но вих, 
ра ди кал них уви да – по не ла су је на 
сво јим вр хо ви ма два моћ на та ла са, 
по ди гав ши са дна исто риј ског се ћа-
ња све ис ку ство ци ви ли за ци је, све бо-
гат ство сли ка и пред ста ва о ту ма че њу 
тек ста.Ме ђу њи ма су и дра го це ни ре-
зул та ти књи жев них, ет но граф ских и 
фол кло ри стич ких ис тра жи ва ња.
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ДВА ДЕ СЕТ ПР ВИ ПУТ ПО РЕ ДУ

Уру че не на гра де Ву ко ве за ду жби не

Од лу ка Од бо ра за на у ку

На осно ву Пра вил ни ка о до де љи ва њу на гра-
да Ву ко ве за ду жби не, Од бор за на гра ду у на у-
ци, на сед ни ци од 1. де цем бра 2010. го ди не, у 
са ста ву: проф. др Сло бо дан Гру ба чић, до пи сни 
члан СА НУ, пред сед ник, и чла но ви: проф. др На-
да Ми ло ше вић-Ђор ђе вић, до пи сни члан СА НУ, 
проф. др Алек сан дар Ло ма, до пи сни члан СА НУ, 
проф. др Љу бин ко Ра ден ко вић, проф. др Бо шко 
Су вај џић, др Мар та Фрајнд и др Ми ло је Ва сић, 
исто ри чар умет но сти, јед но гла сно је до нео од-
лу ку да се на гра да Ву ко ве за ду жби не у обла сти 
на у ке за 2010. го ди ну до де ли Не на ду Љу бин ко-
ви ћу за књи гу „Тра га ња и од го во ри. Сту ди је из 
на род не књи жев но сти и фол кло ра (I)“. 

ОБРА ЗЛО же ње

Од бор за на у ку Ву ко ве за ду жби не ове го ди не 

је имао пред со бом све га не ко ли ко на уч них де-
ла ко ја ис пу ња ва ју ви со ке и стро ге зах те ве Пра-
вил ни ка о овој на гра ди. Јед но де ло је с пра вом 
од мах из дво је но: Тра га ња и од го во ри Не на да Љу-
бин ко ви ћа, у из да њу Ин сти ту та за књи жев ност 
и умет ност (Бе о град, 2010, 501 стр.).

На ве шће мо са мо не ке од раз ло га због ко јих 
су чла но ви Од бо ра до не ли јед но гла сну од лу ку 
да се на гра да до де ли овим сту ди ја ма из на род-
не књи жев но сти и фол кло ра. Сво јим те мат ским 
усме ре њем и по стиг ну тим на уч ним и ис тра жи-
вач ким до ме ти ма, Не над Љу бин ко вић је ство рио 

де ло ко је, у од но су на дру ге пред ло ге, у нај ве ћој ме-
ри од го ва ра про по зи ци ја ма кон кур са.

Ис пред Ин сти ту та за књи жев ност и умет ност, ди-
рек тор Ве сна Ма то вић је, пред ла жу ћи га за на гра ду 
и са ме ра ва ју ћи све им пли ка ци је овог ви со ког при-
зна ња, пре по ру чи ла па жњи Од бо ра и јед ну окол-
ност ко ја до дат но под у пи ре ини ци ја ти ву ове вр сте. 
Као ду го го ди шњи ру ко во ди лац ин сти тут ског про-
јек та Усме не књи жев но сти, Не над Љу бин ко вић је 
сво јим сту ди ја ма за о кру жио и син те ти зо вао сво ја 
ду го го ди шња ис тра жи ва ња из нај ши ре ком па ра-
тив не пер спек ти ве. Иако жан ров ски ра зно род не, 
сту ди је су функ ци о нал но ком по но ва не и осми шље-
не као це ли на.

Ме ђу ко ри ца ма ове обим не књи ге пу но је са зна-
ња ко јих не ма на ма пи на у ке. Оних што се по сте пе-
но згу шња ва ју кроз рас пра ве и дис кур се.

Љу бин ко вић је мај стор ве ште гра да ци је: ком па-
ра тив и по сту пак у њи ма по у зда но је осло њен на 
не спор не тек сту ал не по ду дар но сти. Чак и он да ка-
да се чи ни да је њи хов оквир са мо по спре ма ње на-
уч них уви да, ин вен ту ра у ре ли кви ја ру по да та ка.

Али тај оквир је ви шег ре да: јед на дру гу до пу њу-
ју и ту ма че три ве ли ке мо но граф ске це ли не, на-
ста ле на осно ву ви ше де це ниј ског ра да у ко јем је 
Љу бин ко вић осми слио, ар ти ку ли сао про јек те, при-
ре дио број не ан то ло ги је на род них умо тво ри на и 
не ко ли ко ка пи тал них де ла из „обла сти фол кло ро-
ло ги је – од по ле мич ког уво да о (1) „бу гар шти ца ма“, 
пре ко за ма шног по ду хва та ра све тља ва ња по је ди-
них епо ха и ана ли зе ва ри је те та про тив реч них од-
но са исто ри је и ми та у огле ди ма о (2) ства ра њу 
еп ских мо де ла, до сјај не, пе то дел не рас пра ве о (3) 
„гу бит ни ци ма“ стар ца Ми ли је. У пр вом се из два-

ја ту ма че ње пе сме о Ни ко ли То ма но ви ћу и кра љу 
бу дим ском, у дру гом кон тек сту ал на ана ли за ер-
лан ген ског ру ко пи са, у тре ћем лич ност и по е ти ка 
стар ца Ми ли је.

Кре ћу ћи се ста за ма ко је ни су увек кон ти ну и ра-
не ни ти се мо гу увек ја сно са гле да ти на хо ри зон ту 
школ ске исто ри је срп ске књи жев но сти, Љу бин ко-
вић је при ме нио ме тод ко ји књи гу чи ни це ло ви-
том: он је ана ли ти чан ка да се ба ви по је ди но сти ма 
од ре ђе ног тек ста, син те ти чан ка да да је увид у епо-
ху или оце њу је зна чај ис пи ти ва ног оства ре ња.

Раз от крив ши сво јим ту ма че њи ма, по сред но и 
не по сред но, ме то до ло шки до при нос ра ни јих ис-
тра жи ва ња, Љу бин ко вић је ујед но од ре дио њи хо-
ве до ме те, пре све га у од но су на укуп но ста ње у 
кул ту ри. Прем да од ре ђен у фор му ла ци ји сво јих 
за кљу ча ка, опре мљен ра зним и ра зно вр сним зна-
њи ма, ис та као је по тре бу за да љим ис пи ти ва њем 
и ко нач ном про ве ром. По вре ме но пре и спи ти ва ње 
упи са но је, уоста лом, у школ ску суд би ну сва ке на-
у ке. За то се од ње ног пе ри о дич ног би лан са с пра-
вом оче ку ју од го во ри на два основ на пи та ња што 
по кре ћу сва ко на уч но прег ну ће – ак ту ел ност и са-
знај на но си вост.

За кљу чу ју ћи да књи га Не на да Љу бин ко ви ћа на 
сва ком по љу, на уч ном и струч ном, ис пу ња ва усло-
ве за пре сти жну на гра ду Ву ко ве за ду жби не, Од бор 
из ра жа ва ду бо ко уве ре ње да ће ње го ве сту ди је би-
ти не за о би ла зан при лог да љим ис тра жи ва њи ма 
на род не књи жев но сти и под сти цај те ме љи то сти 
књи жев них ана ли за.

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

до пи сни члан СА НУ

Проф. др Не на д Љу бин ко ви ћ и академик Ни ко ла – Ко ка Јан ко ви ћ  ТОмИСлАВ ЈАњИћ

Штампање овог броја 
омогућило је Министарство 
вера и дијаспоре 
Владе Републике Србије
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М
и ло рад Ра де вић, струч ни са вет ник 
Исто риј ског ин сти ту та СА НУ, био 
је при ље жни по зна ва лац и ис тра-
жи вач исто ри је Срп ског устан ка, 
об но ве срп ске др жа ве у 19. ве ку, 

усме ног на род ног ства ра ла штва, сла ве но серб ског и 
срп ског на род ног је зи ка и ћи рил ског пи сма. Чи тав 
свој на уч ни век ис пу нио је ре зул та ти ма ко ји оди ста 
не мо гу би ти за о би ђе ни. Раз лог је што је у сво јим 
де ли ма пру жао чвр сте и про ве ре не чи ње ни це, што 
је ве о ма до бро по зна вао вре ме о ко јем је пи сао, као 
и ста ру срп ску књи гу и пе ри о ди ку, што је све то ис-
ка зи вао прег нант ним ву ков ским је зи ком.

Био је по след њи од оних ко ји су се 
тру ди ли да пи шу је зи ком у ко јем је 
ре чи ма те сно, а ми сли ма про стра-
но. Без ње го ве по мо ћи мно ги на уч-
ни по сло ви не би би ли та ко пе дант но 
ура ђе ни. Не се бич но је мно ги ма по-
ма гао ре ди гу ју ћи им тек сто ве, при-
ба вља ју ћи им нео п ход ну, а њи ма 
не по зна ту гра ђу. Са мо је он мо гао да 
на чи ни бро шу ре ко је, иако не ка да тек 
у фор ми ре зо ни ра них би бли о гра фи-
ја, осве тља ва ју кључ не тре нут ке кул-
тур не исто ри је срп ског на ро да, по пут 
ка та ло га из ло жбе 1847. у срп ској књи
жев но сти и пу бли ци сти ци (На род на 
би бли о те ка, Бе о град, 1987) или Књи
ге и бро шу ре штам па не Ву ко вом 
азбу ком од 1827. до кра ја 1863. го ди не 
(Исто риј ски ин сти тут СА НУ, Бе о град, 1988). Он је у 
књи зи Кнез Јан ко из Коњ ске и да хи ја Аган ли ја (Бе-
о град, 1981) об ја вио до та да не по зна ту, је ди ну при-
по вет ку Јо ва на Сте ри је По по ви ћа. Та кве су и књи ге 
(об ја вље не или спрем не за штам пу) у ко ји ма је са-
брао од је ке Пр вог срп ског устан ка у по е зи ји на ста лој 
у вре ме док је Уста нак тра јао, као што је фо то тип ско 
из да ње Пјесн хра брим Сер би ја ном Ге ор ги ја Ми ха-
ље ви ћа (Бе о град, 1980) и спев Га ври ла Ко ва че ви ћа 
Песн о слу чај ном во зму шче ни ји штам пан у Бу ди му 
још 1804. го ди не.

ње го ви број ни ра до ви об ја вље ни у на уч ним ча-
со пи си ма и ли сто ви ма са др жа ва ли су увек по не ко 

на уч но от кри ће, но во осве тље ње до та да не по зна те 
гра ђе, би ли су под сти цај ни ис тра жи ва чи ма за да ља 
ис тра жи ва ња и син те зе. Ово је на ро чи то до ла зи ло до 
из ра жа ја ка да је реч о ње го вим при ло зи ма о Срп ском 
устан ку у исто риј ским спи си ма, пре да њу и усме ном 
ства ра ла штву, јер је са жи мао и пре пли тао ком пле-
мен тар не ди сци пли не, исто ри ју, књи жев ну исто ри-
ју и фол кло ри сти ку.

При ре дио је ви ше по себ них књи га: Си ма Ми лу ти-
но вић Са рај ли ја, Жи ти ја уста ни ка (Ко це ље ва, 2003), 
Ма ти ја Не на до вић, Дје ја ни ја отр ја да вој ске серб ске 
глав не ко ман де ва љев ске про ти ву не при ја те ља от 
1. ав гу ста до 11. но јем ври ја 1811 (фо то тип ско из да-

ње, Бе о град, 1980), Пе тар Мр ко њић, 
Днев ни за пи сци јед ног уста ше о бо
сан скохер це го вач ком устан ку 1875–
1876. го ди не (са Ми ла ном Стев чи ћем, 
Бе о град, 1983), Јо ван Га ври ло вић, Реч
ник ге о гра фиј скоста ти стич ки Ср би
је (фо то тип ско из да ње, Бе о град, 1994), 
Вла ди мир Ка рић, Ср би ја. Опис зе мље, 
на ро да и др жа ве (Бе о град, 1997).     

Из обла сти усме не/на род не књи-
жев но сти Ра де вић је, нај пре, при-
ре дио књи гу Ми ло ва на Ђ. Гли ши ћа 
Срп ске на род не пе сме и за го нет ке (Бе-
о град, 1984). По след ње две де це ни је 
био је са рад ник за јед нич ког про јек та 
Ин сти ту та за књи жев ност и умет ност 
и Ма ти це срп ске Би бли о те ка усме не 
књи жев но сти. У овој еди ци ји са би ру 
се на род не умо тво ри не ра су те по пе-

ри о ди ци да би се за о кру жи ла са бра на усме на де ла 
срп ског на ро да.

Он је сам, или као ко а у тор са Ми о дра гом Ма тиц-
ким, при ре дио На род не умо тво ри не у Шу ма дин че ту 
и Шу ма дин ки (1999), На род не по сло ви це у Ле то пи
су Ма ти це срп ске (2003), На род не пе сме у срп ској 
пе ри о ди ци до 1864 (2007) и На род не пе сме у Срп ско
дал ма тин ском ма га зи ну (2010), а при пре мио је за 
штам пу На род не по сло ви це и из ре ке у срп ској пе ри
о ди ци (1787–1877), На род не пе сме Ђор ђа Рај ко ви ћа, као 
и фо то тип ско из да ње књи ге Јо ва на Му шка ти ро ви ћа 
Прич те или ти по сло ви це (1787).        

 Ми о драг МА ТИЦ КИ

О
ти шао је мо жда по след њи пред став-
ник чу ве не Бе о град ске фи ло ло шке 
шко ле. Док то рант код Па вла По по ви-
ћа, аутор пр ве те зе о Јо ва ну Скер ли ћу, 
проф. др жи во мир Мла де но вић је жи-

вео тач но ко ли ко и епо ха ко јој је при па дао – чи-
тав век. Ро ђен у го ди ни ка да је умро Ла за Ко стић 
(1910), сим бо лич но, сво је по след ње де ло, по све тио 
је упра во овом ве ли ком срп ском пе сни ку и пре дао 
га у штам пу у 101. го ди ни жи во та.

жи во мир Мла де но вић је био фе но-
мен, не са мо обич ног људ ског жи во-
та, већ ве ро ват но и до ско ра нај ста ри ји 
жи ви на уч ник на овим про сто ри ма. 
Мо жда су му та ко дуг и до по след њег 
да на пло дан жи вот ни и рад ни век по-
да ри ле (нео д жи вље не) го ди не ње го-
вог оца Све то за ра и стри ца Ми ло ша, 
ко ји су као срп ски вој ни ци оти шли у 
рат и по ги ну ли/не ста ли већ у пр вим 
бит ка ма 1914. го ди не у Ср би ји.

Ро ђен у До њем Љу бе шу код Алек син-
ца, 5. но вем бра 1910, жи во мир Мла де-
но вић шко ло вао се у гим на зи ја ма у 
Алек син цу и Кру шев цу, сту ди је књи-
жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Бе о гра ду упи сао је дав не 1930, а ди-
пло ми рао 1934. го ди не. Уса вр ша вао се у 
Пра гу (1932) и на Сор бо ни у Па ри зу (1936/37), а спо ме-
ну ту те зу о Јо ва ну Скер ли ћу у ко ми си ји ко јој је пред-
се да вао Алек сан дар Бе лић, од бра нио и об ја вио 1940. 
го ди не. На кон Дру гог свет ског ра та ра дио је у Ин сти-
ту ту за књи жев ност СА НУ (ка сни је уки нут), а по том је 
пре шао у Од бор за на род не умо тво ри не при СА НУ, где 
је рад ни век про вео, до пен зи о ни са ња, као на уч ни са-
вет ник. Био је про фе сор по по зи ву, на уни вер зи те ти ма 
у Кем бри џу 1970/71 (ен гле ска) и у Аме ри ци (Фло ри да, 
Бер кли, Ин ди ја на, Хар вард и Ко лум би ја, 1976).

Оно, ме ђу тим, чи ме је, ме ђу број ним де ли ма, ж. 
Мла де но вић трај но за ду жио срп ску на у ку, је су два 
де ла: Срп ски ре а ли сти, чи је му аутор ство, сти ца јем 
чу до ви шних окол но сти, ни је при зна то чи та вих по-
ла ве ка, а ко је је у сво јој де се тој де це ни ји жи во та 
ипак ин те грал но об ја вио (2007). Оно дру го, мо жда 
још и ва жни је, је сте рад на об ја вљи ва њу це ло куп не 
за о став шти не Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, ко ју је 
СА НУ из да ла у пет књи га 1973/74, са ње го вом обим-
ном увод ном сту ди јом. Са мо овај по ду хват, до сто-

јан ти ту ле ака де ми ка, и по ред вр ло 
афир ма тив ног ре фе ра та нај у глед ни-
јих ака де ми ка Ми ло ша Ђу ри ћа, Пе-
тра Ко лен ди ћа и Ми ла на Бу ди ми ра 
још 1967. го ди не, ипак је, та ко ђе, на 
је дан вол ше бан на чин скло њен са 
днев ног ре да у Оде ље њу за је зик и 
књи жев ност СА НУ и ви ше ни ка да 
ни је узет у раз ма тра ње.

екс перт за срп ски ре а ли зам, от кри-
ва лац не по зна те дра ме Ла зе Ко сти ћа 
Оку па ци ја (1977), вр стан фол кло ри ста, 
ко ји нас је за ду жио ка пи тал ним про-
јек том об ја вљи ва ња Ву ко ве за о став-
шти не и дру гим књи га ма из на род не 
књи жев но сти, као на уч ник про шао је, 
до пре не ки ме сец, без ијед не на гра-
де са Ву ко вим име ном (пла ке та Ву-
ко ве за ду жби не за 100. ро ђен дан). Но, 

по вла сти том све до че њу, за жи во та је до жи вео при-
зна ње за свој (оспо ра ва ни и оме та ни) рад од мла дих 
ге не ра ци ја на уч ни ка и то је нај ве ћа на гра да ко ју је 
мо гао, ка ко је го во рио, по же ле ти. 

То је, чи ни се, ви ша прав да и спе ци фи чан пут ко-
ји је жи во мир Мла де но вић имао и оства рио у на шој 
на у ци, од жи вев ши сву ме ру свог људ ског ве ка и по-
сла ња на зе мљи. Пре ми нуо је 14. мар та, а кре ми ран 
18. мар та 2011. на Но вом гро бљу у Бе о гра ду.

 Сла ви ца ГА РО ЊА РА ДО ВА НАЦ

Про то кол о са рад њи 
Ло зни це и Ву ко ве 
за ду жби не

Ву ко ва за ду жби на и град Ло зни ца 
пот пи са ли су, 4. фе бру а ра 2011. го ди-
не, у До му Ву ко ве за ду жби не Про то
кол о са рад њи, у ко ме је ис так ну то да 
Ву ко ва за ду жби на и Ло зни ца већ го-
ди на ма успе шно са ра ђу ју у при пре ми 
и спро во ђе њу кул тур них ма ни фе ста-
ци ја ве за них за Ву ков са бор и Ђач ки 
Ву ков са бор. У скла ду с тим, град Ло-
зни ца и Ву ко ва за ду жби на са гла сни 
су да ову са рад њу про ши ре и на област 
до де ле на гра да Ву ко ве за ду жби не за 
умет ност и за на у ку, ко је Ву ко ва за ду-
жби не до де љу је од 1990. го ди не.

Град Ло зни ца, као до на тор нов ча ног 
из но са на гра да, и Ву ко ва за ду жби на 
у јав но сти ће за јед нич ки на сту па ти 
у ме диј ској по пу ла ри за ци ји на гра-
да и ла у ре а та. Про то кол су пот пи са-
ли Ми о драг Ма тиц ки, пред сед ник 
Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не, и Ви-
до је Пе тро вић, гра до на чел ник Ло зни-
це. Све ча но сти су при су ство ва ли и мр 
Да ја на Ђе до вић, ди рек тор Цен тра за 
кул ту ру Вук Ка ра џић у Ло зни ци, Мир-
ко Мар ко вић, са вет ник за по сло ве из 
де ло кру га управ ни ка Ву ко ве за ду-
жби не, и Алек сан дар Бац ко вић, уред-
ник у Ве чер њим но во сти ма. 

„Дан Све тог Са ве” 
у Ву ко вој за ду жби ни 

У Ву ко вој за ду жби ни, 27. ја ну а ра 
2011. го ди не, по во дом Да на Све тог Са
ве, одр жа на је све ча ност на ко јој су 
сту ден ти ма са Ко со ва и Ме то хи је, ко ји 
жи ве у цен три ма за ко лек тив ни сме-
штај, уру че не нов ча не на гра де и Да
ни ца Ву ко ве за ду жби не за 2011. го ди ну. 
Вред ност нов ча них на гра да, у из но су 
од око три хи ља де евра, фи нан си рао 
је Фонд Ди ја спо ра за ма ти цу. 

На све ча но сти су го во ри ли Де сан ка 
То при че вић, пред сед ни ца Удру же ња 
же на са Ко со ва и Ме то хи је, жи ва дин 
Јо ва но вић, пред став ник Фон да Ди ја спо
ра за ма ти цу, и др Ми о драг Ма тиц ки, 
пред сед ник Ву ко ве за ду жби не. При су-
ство ва ли су и пред став ни ци Удру же ња 
кид на по ва них и не ста лих ли ца са Ко-
со ва и Ме то хи је, пред став ни ци за ви-
чај них удру же ња ра се ље них ли ца, као 
и пред став ни ци срп ског ра се ја ња. 

Све ча ност је за вр ше на спон та ним 
пе ва њем хим не Све том Са ви.

На уч ни скуп и Збор ник: 
Бач ка кроз ве ко ве. 
Сло је ви кул ту ра Бач ке

Ву ко ва за ду жби на, у окви ру сво је 
еди ци је Син те зе, на ста вља рад на ор-
га ни зо ва њу на уч них ску по ва и из ра ди 
мо но гра фи ја, у ко ји ма се пред ста вља-
ју сло је ви кул ту ра на по је ди ним на-
шим под руч ји ма. Са да се  при пре ма 
на уч ни скуп и збор ник Бач ка кроз ве
ко ве. Сло је ве кул ту ра Бач ке. 

У ре а ли за ци ји овог про јек та Ву ко ва 
за ду жби на је на и шла на раз у ме ва ње 
и по др шку Оп шти не Бач ка Па лан ка, 
са ко јом је пот пи са ла и Про то кол о са
рад њи. У ње му је пред ви ђен за јед нич-
ки рад и на дру гим по сло ви ма ко ји ма 
се, на Ву ко вом тра гу, шти ти и чу ва наш 
кул тур ни и ду хов ни иден ти тет. 

Од бор за при пре му На уч ног ску-
па и Збор ни ка о Бач кој одр жао је, 
10. де цем бра 2010, сво ју пр ву сед ни-
цу у До му Ву ко ве за ду жби не, на ко-
јој је раз мо трио ини ци јал ни пред лог 
ауто ра и те ма за при пре му На уч ног 
ску па и из ра ду Збор ни ка и утвр дио 
на ред не за дат ке. Са стан ку су при су-
ство ва ли: ака де мик Ви дој ко Јо вић, др 
Ми о драг Ма тиц ки, др Дра го ње го ван, 
проф. жар ко Ди мић, др Не бој ша Ку-
зма но вић и Слав ко Ве ји но вић. 

На по чет ку сед ни це, Од бор је с ра-
до шћу при мио ин фор ма ци ју да су још 
не ке оп шти не у Бач кој – Бач ки Пе тро-
вац и Сом бор – из ра зи ле спрем ност да 
по др же овај про је кат и да уче ству ју у 
ње го вом оства ре њу. 

На кон све о бу хват не рас пра ве, Од бор 
је утвр дио сле де ће ста во ве: као и у слу-
ча ју са прет ход ним збор ни ци ма (Срем 
кроз ве ко ве и Ба нат кроз ве ко ве) те жи-
ште је на пе ри о ду до ства ра ња Ју го сла-
ви је (1918); у об ра ди по је ди них те ма, где 
је то нео п ход но, ауто ри мо гу да об у хва-
те и пе ри од до кра ја 20. ве ка; Од бор је 
по др жао опре де ље ње да пред ло же не 
те ме тре ба да из ра зе син те зу од ре ђе-

не про бле ма ти ке ве за не за сло је ве кул-
ту ра Бач ке и да се оне „не усит ња ва ју“; 
при од ре ђи ва њу бро ја те ма тре ба во-
ди ти ра чу на о то ме да обим Збор ни ка 
не пре ђе хи ља ду стра ни ца (на по ме на: 
збор ник Ба нат кроз ве ко ве има 973 
стра ни це); Од бор је упу тио мол бу ауто-
ри ма да њи хо ви ра до ви, у ви ду син те зе, 
из но се ори јен та ци о но 15-20 стра ни ца и 
да сво је ра до ве до ста ве ћи ри ли цом, у 
фон ту Ti mes New Ro man, ве ли чи на 12; 
по жељ но је да ауто ри, по соп стве ном 
из бо ру, свој рад илу стру ју и од го ва ра ју-
ћим фо то гра фи ја ма, пор тре ти ма, ски-
ца ма, ма па ма и до ку мен ти ма ко ји су 
ве за ни за те му Сло је ви кул ту ра у Бач ке; 
с ува жа ва њем је при хва ће но ми шље-
ње да на ко ри ца ма Збор ни ка бу де фо-
то гра фи ја но во сад ског тр га, на ко ме се 
ви де Град ска ку ћа и спо ме ник Све то-
за ру Ми ле ти ћу.

На кра ју сед ни це Од бор је за кљу чио 
да је нео п ход но што пре упу ти ти до-
пис ауто ри ма с мол бом да се из ја сне 
о то ме да ли при хва та ју да бу ду уче-
сни ци на уч ног ску па, да де фи ни шу 
(пред ло же) ко нач ни на зив свог ра да 
(те ме) и да о то ме оба ве сте Од бор у 
пи са ној фор ми.

Про то кол о са рад њи 
Бач ке Па лан ке 
и Ву ко ве за ду жби не

Ву ко ва за ду жби на и Оп шти на Бач-
ка Па лан ка пот пи са ле су, 10. де цем бра 
2010. го ди не, у До му Ву ко ве за ду жби-
не, Про то кол о ду го роч ној са рад њи на 
оства ри ва њу про гра ма Ву ко ве за ду-
жби не ко ји до при но се чу ва њу трај них 
Ву ко вих по ру ка, на ро чи то у обла-
сти ма ко ји ма се ба вио Вук Ка ра џић: 
књи жев ност, исто ри ја, лин гви сти ка, 
фол кло ри сти ка, ет но ло ги ја, ет но гра-
фи ја, ет но му зи ко ло ги ја, ге о гра фи ја. 
По себ на па жња по све ти ће се уна пре-
ђи ва њу обра зо ва ња мла дих у обла сти 
не го ва ња стан дард ног срп ског је зи ка 
и ћи ри ли це као на ци о нал ног пи сма. 

Оп шти на Бач ка Па лан ка ће би ти је-
дан од по кро ви те ља Да ни це, за бав ни-
ка Ву ко ве за ду жби не, Да ни це за мла де, 
као и јед ног бро ја ли ста За ду жби на. 

Оп шти на Бач ка Па лан ка, та ко ђе, би-
ће и по кро ви тељ ор га ни зо ва ња на уч ног 
ску па и пу бли ко ва ња збор ни ка: Бач ка 
кроз ве ко ве. Сло је ви кул ту ре Бач ке.  

У овом збор ни ку би ће об ја вље ни 
при ло зи – син те зе пе де се так нај ком-
пе тен ти јих на уч ни ка у ко ји ма ће се 
на мул ти ди сци пли ни ран на чин, уз 
бо гат илу стра тив ни ма те ри јал, осве-
тли ти раз вој кул ту ре и тра ди ци ја на-
ро да ко ји жи ве на про сто ру Бач ке. 

Про то кол су пот пи са ли: ака де мик 
Ви дој ко Јо вић, пред сед ник Управ ног 
од бо ра Ву ко ве за ду жби не, и др Не бој-
ша Ку зма но вић, на чел ник Оде ље ња 
за дру штве не де лат но сти Оп шти не 
Бач ка Па лан ка.

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

Да ро ви За ду жби ни

Ву ко вој за ду жби ни да ро ва ли су 
сво је књи ге и књи ге дру гих ауто ра: 
Ми лун ка Ми тић из Ни ша, Ге те о во 
дру штво, Ђор ђе Д. Си би но вић, Ми ло-
сав Те шић, Не бој ша Сто ја но вић, Ми ле 
Да кић и Осто ја Бал кан ски из Бе о гра-
да, Вла де та Ко ла ре вић из Бре зов ца и 
Дра го љуб Зби љић из Но вог Са да. 

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

За ду жби на ри Ву ко ве 
за ду жби не (87)

Бе О ГРАД
Алек сан дар Бач ко, ве ли ки до бро-

твор
Рај ко Ка пор, ве ли ки до бро твор
Пер си да Нен чић, до бро твор, у спо-

мен де ди по оцу Ми ли ћу Јо ва на Нен-
чи ћу, на род ном хе ро ју из Бал кан ских 
ра то ва (умро 7. ју ла 1913. го ди не) 

Ма ри ја Пе тро вић, до бро твор

ЛОС АН Ђе ЛеС, САД
Алек сан дар Ал би ја нић, ве ли ки до-

бро твор

НИШ
Рај ка За те за ло
Ма ри ја Стан чић

ТР БУ ША НИ
На да Ђор ђе вић, до бро твор
 С. БО ЈИЋ

У СПО мЕН мИ лО РА ДУ РА ДЕ ВИ ћУ

Исто ри чар до сто јан 
Ву ко вог је зи ка и тво ра

(1935–2011)

УЗ УСПО мЕ НУ НА ЖИ ВО мИ РА млА ДЕ НО ВИ ћА

Је дан ис пу њен век
(1910–2011)
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У Све ча ној са ли 
Оп шти не Ста ри град, 
5. но вем бра 2010. го ди не, 
уз при су ство број них 
за ду жби на ра, го сти ју 
и уче сни ка, одр жа на је 
ре дов на Скуп шти на 
Ву ко ве за ду жби не

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

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

Скуп шти на је ми ну том ћу та ња ода-
ла по шту пре ми ну лим за ду жби на ри-
ма из ме ђу две сед ни це: проф. др Јо ван 
То до ро вић, Гра ди шка, Мир ко Ми си-
мо вић, Гра ди шка, Ра ди слав Шпа њић, 
Гра ди шка, Пе тар Ра да но вић, Тре би-
ње, Дра го мир Брај ко вић, Бе о град, Аца 
Об ра до вић, Ба ва ни ште, Ра ка Ђу рић, 
Бе о град, ака де мик Алек сан дар Мла-
де но вић, Бе о град, Ба трић Кр ста јић, 
жа бљак, Дра го Ћу пић, Бе о град, Иван 
Ја го дић, Бе о град, Мар ге ри та Ар на у-
то вић, Бе о град, Дра ги ша Јо ко вић, Бе-
о град, Де сан ка Лат ко вић, Бе о град и 
Сло бо дан Креч ко вић, Бе о град.  

На по чет ку сед ни це, Скуп шти ни 
се обра тио др Ми о драг Ма тиц ки, ко-
ји је у го во рио о ак тив но сти ма Ву ко-
ве за ду жби не у Го ди ни књи ге и је зи ка 
(април 2010 – април 2011).  

Све ча ну бе се ду – Сло во о је зи ку – го-
во рио је проф. др Алек сан дар Ло ма, 
до пи сни члан СА НУ. 

По сле ових из ла га ња во ђе на је је-
дин стве на рас пра ва о до ку мен ти ма: 
о Из ве шта ју о ра ду Ву ко ве за ду жби
не за пе ри од но вем бар 2009 – ок то бар 
2010. го ди не и о Пред ло гу про гра ма ра
да за пе ри од но вем бар 2010 – ок то бар 
2011. го ди не.

По том је ака де мик Ви дој ко Јо вић 
го во рио о ак тив но сти ма Ву ко ве за ду-
жби не у про те клом пе ри о ду и ука зао 
на нај зна чај ни је прав це ак тив но сти 
у сле де ћој го ди ни. Ка да је реч о Из-
ве шта ју, ис та као је оце ну да Ву ко ва 
за ду жби на до след но оства ру је сво је 
про гра ме ко ји се за сни ва ју на де лу 
Ву ка Ка ра џи ћа, а од но се се на срп ски 
је зик и пи смо, књи жев ност, исто ри-
ју, усме но ства ра ла штво, ет но ло ги-
ју, ет но му зи ко ло ги ју и ет но гра фи ју 
на це лом ду хов ном про сто ру срп ског 
на ро да.

У оства ри ва њу про гра ма За ду жби-
на има по др шку сво јих за ду жби на ра, 

Скуп шти не, Управ ног од бо ра, Са ве та, 
од бо ра и дру гих  те ла, у ко ји ма су ан-
га жо ва ни на ши по зна ти и углед ни 
на уч ни рад ни ци и ства ра о ци. По-
себ но је дра го це на са рад ња са огран-
ци ма За ду жби не у зе мљи, ре ги о ну и 
ди ја спо ри. Јо вић је та ко ђе под ву као 
да је Ву ко ва за ду жби на у про те клом 
пе ри о ду уна пре ди ла и обо га ти ла сво-
ју ак тив ност ор га ни зо ва њем Ву ко ве 
три би не (ци клус Кул тур но на сле
ђе), ак тив ним уче шћем у обе ле жа-
ва њу Го ди не кул ту ре срп ског је зи ка и 
књи ге, Са бор ским да ни ма Ву ко ве за-
ду жби не, уче шћем на 39. Ђач ком Ву-
ко вом са бо ру и 76. Ву ко вом са бо ру. У 
свим овим ак тив но сти ма сна жно је 
по твр ђе на трај на вред ност де ла Ву ка 
Ка ра џи ћа и ак ту ел ност ње го вих по-
ру ка и по у ка.

Из ве штај о ра ду Над зор ног од бо ра 
про чи тао је мр Љу бо мир Ми лу ти но-
вић, пред сед ник. 

У на став ку сед ни це во ђе на је рас-
пра ва о Из ве шта ју и Про гра му. У ди-
ску си ји су уче ство ва ли: Љу бин ко 
Ра ден ко вић (о ра ду Три би не Ву ко-
ве за ду жби не у окви ру ци клу са Кул
тур но на сле ђе); Бран ко Злат ко вић 
– о ли сту За ду жби на; Ми лун ка Ми-
тић о ак тив но сти ма Огран ка у Ни шу 
(пред ло жи ла је да се у про грам Ву ко ве 
за ду жби не увр сти и те ма Ниш кроз ве
ко ве. Сло је ви кул ту ра Ни ша); Ми о драг 
Илић (ука зао је на по тре бу да до бри 
са др жа ји и ак тив но сти Ву ко ве за ду-
жби не мо ра ју би ти ви ше при сут ни у 
јав но сти, за тим да се ини ци ра ју раз го-
во ри са РТВ Ср би је, да би се уна пре дио 
кул тур но-обра зов ни про грам, ко јег го-
то во са да да и не ма, те је и по но вио 
зах тев да се по кре ну ини ци ја ти ве ка-
ко би се нат пи си пред у зе ћа и фир ми 
пи са ли ћи ри ли цом); проф. Ве сна Кру-
нић го во ри ла је о огран ку у Гра ди шки 
и из ра зи ла за хвал ност оп шти ни ко ја 

по ма же њи хо ве ак тив но сти, по себ но 
на оку пља њу мла дих на Ву ко вом тра-
гу; Ми лош Не ма њић пред ло жио је да 
Ву ко ва за ду жби на пре ко свог пред-
став ни ка не по сред но уче ству је у из-
ра ди Хро ни ке се ла чи ји рад по ку ша ва 
да об но ви и уна пре ди КПЗ Ср би је.

На пред лог Ми о дра га Ма тиц ког, 
Скуп шти на је за свог пред став ни ка 
у уре ђи вач ком од бо ру Хро ни ка се ла 
јед но гла сно иза бра ла Љу бин ка Ра ден-
ко ви ћа. Бо шко Су вај џић по др жао је 
ини ци ја ти ву да те ма 13. окру глог сто-
ла Ву ко ве за ду жби не бу де За ду жби
нар ство код Ср ба и упу тио по здра ве 
Скуп шти ни ис пред За ду жби не Де сан
ка Мак си мо вић.

По сле рас пра ве, Скуп шти на је јед но-
гла сно усво ји ла до ку мен та: Из ве штај 
о ра ду Ву ко ве за ду жби не, Про грам ра да 
и Из ве штај Над зор ног од бо ра.

По сле усво је них из ве шта ја, ис так-
ну тим за ду жби на ри ма, до бро тво ри-
ма и ве ли ким до бро тво ри ма уру че на 
су при зна ња за до при нос и из у зе тан 
до при нос у оства ри ва њу про гра ма и 
ци ље ва Ву ко ве за ду жби не и за уна пре
ђе ње ње ног ра да.

На кра ју сед ни це, Скуп шти на је иза-
бра ла два чла на Управ ног из вр шног 
од бо ра Ву ко ве за ду жби не – др Ве сну 
Ма то вић, ди рек тор ку Ин сти ту та за 
књи жев ност и умет ност, и Дра гу ти на 
Бр чи на, по себ ног са вет ни ка ми ни стра 
про све те Ре пу бли ке Ср би је. Проф. др 
Бо шко Су вај џић иза бран је за чла на 
Од бо ра за на гра ду Ву ко ве за ду жби не 
у обла сти на у ке. 

У све ча ном де лу сед ни це драм ска 
умет ни ца Би ља на Ђу ро вић чи та ла је 
ода бра не тек сто ве из Да ни це Ву ко ве 
за ду жби не за 2011. го ди ну, а КУД Срп
ски је лек от пе вао је не ко ли ко из вор-
них на род них пе са ма. На кон то га, у 
До му Ву ко ве за ду жби не за све уче-
сни ке Годишње скупштине при ре ђе-
но је при клад но по слу же ње – срп ска 
тр пе за. До на то ри су би ли Дра го ње го-
ван из Срем ске Ка ме ни це и КУД Срп
ски је лек из Чач ка. 

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

Н
е мо же се од Ву ко ве 
за ду жби не, окре ну-
те нај ши рој јав но сти, 
тра жи ти да оце њу-
је оно што нам је до-

не ла Го ди на књи ге и је зи ка ко ја 
је про гла ше на од апри ла 2010. до 
апри ла 2011. Ствар је то над ле жних 
ми ни стар ста ва за кул ту ру, на у ку и 
обра зо ва ње, чи ји су се чел ни ци, на 
на сто ја ње Ву ко ве за ду жби не, у ње-
ном до му и са ста ли и при хва ти ли 
ини ци ја ти ву да је пи та ње је зи ка 
од пр во ра зред ног зна ча ја. Ствар је 
то ме ри тор них и ста ри јих уста но-
ва ко је се ти ме ба ве, Ма ти це срп-
ске, СА НУ, ка те да ра за срп ски је зик, 
ре пу блич ких од бо ра за стан дар ди-
за ци ју је зи ка и на ци о нал ног пи-
сма ћи ри ли це, ко ји су, ве ро ват но, 
утвр ди ли ја сне и ду го роч не про-
гра ме ра да и пра те њи хо во оства-
ри ва ње.  

Ка ко Го ди на књи ге и је зи ка још 
тра је, а ка да је је зик у пи та њу не 
би сме ла ни да ис тек не, и ка ко је то 
име но ва но као ве ли ки кул ту ро ло-
шки про је кат, мо жда је пре у ра ње но 
по ста вља ти не ка пи та ња, као: за што 
је књи га у зна ку го ди не про сла ве до-
шла пре је зи ка? Ни је ли сам тај ре до-
след и из раз спрем но сти да се не ке 
ма ни фе ста ци је ве за не за књи гу фа-
во ри зу ју и лак ше по др же, а да се пи-
та ња ве за на за је зик, ње го ву кул ту ру 
и ста тус, оста ве отво ре ним? Мо жда је 
у пи та њу страх од пи та ња и про бле-
ма ко ји већ де це ни ја ма пра те срп ски 
је зик? Мо жда је у пи та њу страх, ко ји 
мо ра мо и ми да де ли мо, да у овом 
тре нут ку Скуп шти на Ре пу бли ке Ср-
би је, она ква ка ква је сте, не би би ла 
у ста њу да на нај бо љи на чин утвр ди 
већ пре ду го од ла га не за ко не о на ци о-
нал ном је зи ку и пи сму? По го то ву што 
би, а то је пра ви ло ка да је у пи та њу 
на ша лин гви сти ка, око сва ког пи та-
ња усле ди ла дис хар мо нич на и жуч-
на рас пра ва струч ња ка?

На про шлој на шој скуп шти ни тра-
же но је да Ву ко ва за ду жби на из о штри 
пи та ње слу жбе не и јав не  упо тре бе 
ћи ри ли це, је ли то зва нич но др жав но 
пи смо или са мо на ци о нал но, рав но-
прав но у ко ри шће њу са ла ти нич ким. 
И то пи та ње оста је отво ре но. Не ко 
дру ги тре ба да оце њу је у ко јој ме ри 
су не ке ини ци ја ти ве све де не на пу-
ка све чар ска отва ра ња не ких ло ка-
ли те та и цен та ра а да се ту, по том, 
ни шта зна чај но ни је до го ди ло. Или, 
да ли су не ка оку пља ња струч ња ка 
укло пље на у про сла ву је ди но те мом 
– до сет ком, а у осно ви ни су се раз ли-
ко ва ла од слич них, ко ја су одр жа на 
пре или ће би ти одр жа на по сле про-
гла ше не Го ди не је зи ка и књи ге. Са да 
још не мо же мо да од го во ри мо на пи-
та ње ко ли ко ће не го ва њу кул ту ре је-
зи ка до при не ти мно ги при руч ни ци 
из обла сти лин гви сти ке ко ји ће сва-
ка ко обе ле жи ти Го ди ну књи ге и је зи
ка. Ни је реч са мо о спе ци ја ли зо ва ним 
реч ни ци ма, гра ма ти ка ма за раз не на-
ме не, за раз ли чит уз раст мла дих. Или, 
о пра во пи си ма ко ји, во лу ми но зно-
шћу и при сту пи ма, ме ђу соб ном кон-
ку рент но шћу, сва ка ко на ста вља ју већ 
ду ги низ го ди на уста ље ну прак су да 
има мо ви ше пра во пи са а да не ма мо 
пра во пис.  

На сва ова пи та ња Ву ко ва за ду-
жби на не мо же оста ти рав но ду шна, 
гле да но из угла не го ва ња оп ште кул-
ту ре је зи ка, из угла при бли жа ва ња 
стан дард ног је зи ка и ње го ве упо тре-
бе они ма ко ји же ле да бо ље упо зна ју 
свој је зик и њи ме овла да ју на на чин 
до сто јан из ра жај но сти ко ју је тај је-
зик ну дио кроз ве ко ве, ка ко у пи са-
ним књи жев ним об ли ци ма, та ко и у 
усме ном ства ра ла штву и сва ко днев-
ном го во ру.  

Вре ме је, по след њих де це ни ја, би-
ло ве о ма не по вољ но за срп ски је зик. 
Био је са ви ше стра на „на пад нут“. Са-
да, ка да је про тут ња ло и по ка за ло се 
бе сми сле ним ру же ње и ку ђе ње срп-
ског је зи ка као сво је вр сног ви да уни-

та ри стич ких и ве ли ко срп ских те жњи, 
ка да се све ја ло ви јим по ка зу ју на по ри 
да се ис так ну раз ли ке је зи ка на овим 
про сто ри ма у од но су на срп ски, за по-
че ле су рас пра ве о име но ва њу је зи ка 
ко ји сви раз у ме ју, по ле ми ше се ка ко 
ће се зва ти, мо же ли се зва ти срп ски 
у пе ри о ду ка да је по сто јао зва нич ни 
је зик срп ско хр ват ски, да ли је реч о 
је зи ку или на реч ју итд. За по чи ње но-
ва игра са срп ским је зи ком. За то ће 
и да на шња све ча на бе се да на на шој 
Скуп шти ни би ти по све ће на је зи ку и 
за хвал ни смо ака де ми ку Алек сан дру 
Ло ми што се при хва тио тог ча сног за-
дат ка.  

Н
а Ву ко вој за ду жби ни 
је да од го во ри, пред 
сво јом Скуп шти ном, 
са мо на јед но пи та-
ње: шта је она учи ни-

ла и шта ће учи ни ти у Го ди ни је зи ка 
и књи ге, тим пре што је не го ва ње 
је зи ка и пи сма је дан од пр вих ње-
них за да та ка Ста ту том утвр ђе них. 
И то у го ди ни ка да је је дан де чак 
у по ро ди ци у ко јој ни ко не го во-
ри ен гле ски, за хва љу ју ћи ра чу на-
ру, про го во рио ен гле ским је зи ком 
као ма тер њим, а тек по том је ус пео 
да на у чи да, ко ли ко-то ли ко ко рект-
но, пре во ди свој ен гле ски ма тер њи 
је зик на срп ски. А наш Огра нак из 
Ба ва ни шта рас пи сао је про шле го-
ди не кон курс за мла де о те ми: Ко
лев ка. Имао сам при ли ке да чи там 
иза бра не ра до ве из ви ше сто ти на 
шко ла, за ово го ди шњи Са јам књи-
га об ја вље не у по себ ном ал ма на ху. 
У њи ма је реч ко лев ка го то во про-
цве та ла. Мла ди су схва ти ли да су уз 
ко лев ку пе ва не успа ван ке, да се уз 
њу де те за љу ља ва ло у ма ги ју ма тер-
њег је зи ка, у ту си лу из ра жај но сти 
и очо ве че ња, да се ма тер њи је зик, 
ипак, учи од мај ке.    
У окви ру обе ле жа ва ња Го ди не књи

ге и је зи ка Ву ко ва за ду жби на је свој 
про грам у нај ве ћој ме ри под ре ди ла 

пи та њи ма ста ту са и кул ту ре срп ског 
је зи ка. То је и раз лог што је Да ни
ца за 2011. го ди ну те мат ски по све ће-
на је зи ку и књи зи. У њој се об ја вљу ју 
са оп ште ња са окру глог сто ла о те ми 
Кул ту ра је зи ка, ко ји је одр жан у да-
не Ву ко вог са бо ра 2009. и ко ји је знат-
но до при нео ин те ре со ва њу за суд би ну 
срп ског је зи ка у јав но сти, школ ству, 
штам па ним и елек трон ским ме ди ји-
ма и из да ва ла штву, а сва ка ко је ути-
цао на свест да је ста ра ње о је зи ку од 
пр во ра зред ног др жав ног и на ци о нал-
ног ин те ре са.

Осно ван је Са вет за је зик Ву ко ве за-
ду жби не, одр жа но је низ са ве то ва ња 
о је зи ку на три би ни Ву ко ве за ду жби-
не и у ме сти ма у ко ји ма де лу ју ње-
ни огран ци, ви ше кон кур са огра на ка 
Ву ко ве за ду жби не ко ји ма се оку пља-
ју мла ди би ло је сво је вр сна про ве ра 
по зна ва ња је зи ка. У да не Ву ко вог са-
бо ра 2010. го ди не Ву ко ва за ду жби на 
је у са рад њи са Ин сти ту том за књи-
жев ност и умет ност одр жа ла на уч ни 
скуп о те ми Твор ци је зи ка, а три де се-
так са оп ште ња под не тих на овом ску-
пу, са ауто ри зо ва ном ди ску си јом, би ће 
об ја вље но у по себ ном збор ни ку. Оно 
нај вред ни је што је за кул ту ру срп ског 
је зи ка ре че но или је учи ње но са бра-
но је у Да ни ци за 2011. го ди ну ко ја је 
при пре мље на и ко ја ће се по ја ви ти де-
цем бра 2010, као и у ње ном до дат ку – 
школ ском за бав ни ку Да ни ца за мла де 
ко ји из ла зи већ тре ћу го ди ну за ре дом 
(по след ње две го ди не штам па се и као 
по себ но из да ње), и ко ји пре ра ста у пе-
ри о дик за мла де пр во га ре да. 

Да ни ца за 2011. го ди ну је тро дел на. 
У пр вом де лу на ста вља ју се уста ље-
ни ње ни одељ ци, али су ово га пу та у 
зна ку је зи ка. По ред те мат ског бло ка 
Кул ту ра је зи ка, об ја вљу ју се при ло зи 
о До си те је вом ви ђе њу рас про сти ра ња 
срп ског је зи ка, ко је се го то во по кла-
па са Ву ко вим, из не се ним у увод ном 
при ло гу „Ср би сви и сву да“ ње го вог 
дру гог пе ри о ди ка, у Ков че жи ћу из 
1849, о Ву ко вој је зич кој и пра во пи-

сној ре фор ми у анег до та ма, о ве за ма 
Ву ка и Сло ва ка на пла ну ре фор ме је-
зи ка, о Ву ко вом Срп ском рјеч ни ку као 
осно ви ет но му зи ко ло шког пој мов ни-
ка, о све то сав ској бе се ди као мо де лу 
из ра жај но сти нај ви шег ре да, а ви ше 
при ло га је су пре ле пе при че о ре чи-
ма (слу ша чи, пе ри ни ца или ја сту ка, 
ре ча ва и при ча ва). У же љи да је зи ко-
твор ство при ка же мо на де лу, у Да ни
ци об ја вљу је мо и пе сме са вре ме них 
пе сни ка је зи ко тво ра ца: о ру жи је зи-
ка и је зи ку као ушћу (Але ка Ву ка ди-
но ви ћа), о ма тер њем је зи ку (Зо ра на 
М. Ман ди ћа), о са мо гла сни ци ма (Си-
мо на Си мо но ви ћа), о ре чи ма (Бо шка 
Су вај џи ћа), о ду ду све то га Са ве у Пећ-
кој па три јар ши ји (Ми ло са ва Те ши ћа), 
те пе сму ко ја је је дан од нај леп ших 
при ме ра па лимп сест ног раз ви ја ња 
пе снич ког је зи ка.  

Дру ги део Да ни це за 2011. го ди ну чи-
ни Гра ма ти ка срп ског је зи ка за основ
ну шко лу Ду шке Кли ко вац. Ву ко ва 
за ду жби на и Кре а тив ни цен тар об ја-
вљу ју ову Гра ма ти ку и као по себ но 
из да ње. ње на на ме на у прак си је већ 
по твр ђе на, би ла је одо бре на од Ми ни-
стар ства про све те Ре пу бли ке Ср би је 
и у овом об ли ку при ла го ђе на је зах-
те ви ма нај но ви јег на став ног про гра-
ма. њу је при хва тио за штам пу Са вет 
за је зик Ву ко ве за ду жби не, јер је на-
ме ње на не са мо ђа ци ма, већ и сви-
ма они ма у ма ти ци и ди ја спо ри ко ји 
же ле да бо ље упо зна ју срп ски је зик и 
раз ви ју је зич ку кул ту ру. 

В
ук Ка ра џић је по кре нуо 
у Бе чу сво ју Да ни цу са 
ци љем да свом на ро ду 
и све ту по ка же Ср бе као 
исто риј ски на род ко-

ји об на вља др жа ву по сле то ли ких 
ве ко ва. У пр вом го ди шту Да ни це 
(1826), по сле при ло га „По че так опи-
са ни ја срп ски на ма сти ра“, об ја вљу је 
„увод ник“ сво је гра ма ти ке срп ског 
је зи ка:
 > 6. страна
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Бе о град – од ка са бе 
до мо дер ног гра да

Об ја вље но је мно го књи га о Бе о гра ду, ко ји је 
не пре су шна ин спи ра ци ја. То ком про шле го ди-
не, јед на књи га је сво јом те мом скре ну ла па-
жњу, по себ но оних ко је за ни ма жи вот Бе о гра да 
у 19. ве ку. Реч је о књи зи Ба за ри и бу ле ва ри, свет 
жи во та у Бе о гра ду 19. ве ка На та ше Ми шко вић. 
Књи га опи су је пут ко јим је Бе о град за не ко ли-
ко де це ни ја пре шао од осман ске ка са бе до ур-
ба ног европ ског сре ди шта. По чет ком 19. ве ка 
Бе о град ски па ша лук се про сти рао до На род ног 
по зо ри шта. У то вре ме у гра до ви ма су жи ве ли 
пре те жно му сли ма ни, а хри шћа ни у се ли ма. Са 
кне зом Ми ло шем на вла сти, у Бе о град до ла зи 
све ви ше хри шћа на, ме ђу ко ји ма су обра зо ва-
ни Гр ци, Че си, Хр ва ти... Та да већ по чи њу да се 
ор га ни зу ју ба ло ви, а за хва љу ју ћи по зна тој по-
ро ди ци Јо ва но вић, град је пра тио и свет ска до-
стиг ну ћа у фо то гра фи ји.

На та ша Ми шко вић ис ти че да се отво ре ност Бе о-
гра да нај ви ше уоча ва ла ше зде се тих го ди на 19. ве-
ка, ка да је усва ја њем но во та ри ја град по при мио 
за пад ни стил. Осман ске ку ће су сру ше не, а на њи-
хо вом ме сту су ни ца ле но ве, дру га чи јег из гле да. 

Град је ра стао, од 6.000 ста нов ни ка на по чет ку ве-
ка до 80.000 на  кра ју 19. ве ка. У том пе ри о ду уве-
де но је бес плат но оба ве зно шко ло ва ње у тра ја њу 
од де сет го ди на, и за де ча ке и за де вој чи це.

По сле 1882. го ди не, уте ме ље њем Кра ље ви не 
Ср би је, Бе о град је пре тво рен у мо дер ну пре сто-
ни цу. На пра вље ни су ши ро ки бу ле ва ри са еле-
гант ним рад ња ма европ ског ду ха. Бе о град је био 
је дан од пр вих гра до ва у евро пи где су се кра јем 
19. ве ка по ја ви ли трам ва ји, елек трич но осве тље-
ње. Био је ра ме уз ра ме са Па ри зом, Лон до ном 
и Бер ли ном. Ипак, из осман ског пе ри о да Бе о-
град је до да нас са чу ва но мно го то га, пр вен стве-
но ве за но за хра ну: сар ма, бу рек, пек мез, ка фа, 
јо гурт, ба кла ва, ђу веч...

Ово су са мо не ке од те ма ко јих се до та кла На-
та ша Ми шко вић у књи зи о Бе о гра ду 19. ве ка.   

Остав шти на за бу дућ ност
По во дом 132 го ди не по сто ја ња За ду жби не Или-

је М. Ко лар ца, но вем бра про шле го ди не одр жан 
је Го ди шњи скуп на ко ме су до де ље не го ди шње 
на гра де. Од лу ком Од бо ра За ду жби не, у 2010. го-
ди ни за из ван ред не за слу ге у ње ној про грам ској 
де лат но сти на гра ђе ни су: Фран цу ски кул тур ни 

цен тар, про фе сор Фи ло ло шког фа кул те та у Бе-
о гра ду др Ра ди вој Ми кић и про фе сор Фи ло зоф-
ског фа кул те та у Бе о гра ду др Здрав ко Ку чи нар.

Ва јар из Бе о гра да, Ду шан Пе тро вић, до био је 
го ди шњу на гра ду Га ле ри је Ко лар че ве за ду жби-
не за нај бо љу из ло жбу у про те клој се зо ни, за 
по став ку „По зив на до дир“, ре а ли зо ва ну од 17. 
мар та до 4. апри ла 2010. го ди не.

У окви ру Го ди шњег ску па упри ли чен је и при го-
дан му зич ки про грам у ко ме су на сту пи ли ме цо-
со пран Ла у ра Маг да ле на Скрип ка ру из Ру му ни је, 
„Ме тро по ли тен квар тет“ из Бе ча и пи ја ни сти Ср-
ђан Ја ра ко вић и Ан дри ја на Ра ди во је вић.

До ме ти срп ске на у ке
У све ча ној са ли СА НУ, 19. но вем бра про шле 

го ди не, обе ле жен је Дан ове ин сти ту ци је. Обра-
ћа ју ћи се при сут ни ма, пред сед ник СА НУ, проф. 
др Ни ко ла Хај дин, ис та као је да СА НУ са да има 
де ло твор ни ју са рад њу са уни вер зи те ти ма, бу-
ду ћи да је ви со ко школ ство из вор на уч ног, од-
но сно умет нич ког ства ра ња. Као гра ђе ви нац, 
ака де мик Хај дин био би за ин те ре со ван да знат-
на сред ства оду у „бе тон и зи до ве згра да“, где ће 
ста но ва ти на у ка, а као на уч ник сма тра да би 

се по гре ши ло ако би се су ви ше оти шло у том 
прав цу. У увод ној ре чи је под се тио и на ску по-
ве СА НУ о Ни ко ли Те сли, Ми хај лу Пу пи ну и 
Ми лу ти ну Ми лан ко ви ћу. Та ко ђе, уру че на су и 
обе леж ја Ака де ми је ре дов ним чла но ви ма иза-
бра ним 2003. и 2006. го ди не. На уч ник Ин сти ту-
та „Вин ча“ Сте ван Јо кић одр жао је пре да ва ње 
по све ће но на уч ном опи сме ња ва њу де це, ко ју 
би кроз игру тре ба ло усме ра ва ти и про на ла зи-
ти њи хо ва по ља ин те ре со ва ња.

У умет нич ком про гра му драм ски умет ни ци 
Све тла на Бој ко вић, Гој ко Шан тић и Во ја Бра јо-
вић го во ри ли су тек сто ве из „За ве шта ња“ ко је 
је при ре дио ака де мик Љу бо мир Си мо вић, као 
и за пи се Иси до ре Се ку лић, Вас ка По пе и Мла-
де на Ле сков ца о пе сни ку Ла зи Ко сти ћу.

У му зич ком де лу на сту пио је по јац Дра го слав 
Па вле Ак сен ти је вић са сво јом во кал ном гру пом 
„За пис“. Из ве ли су де ла ста ре срп ске цр кве не 
му зи ке и „Ру ко ве ти“ Сте ва на Мо крањ ца.

Го ди шњи це Са ве Стој ко ва
Го ди на 2010. за сли ка ра Са ву Стој ко ва би ла је 

у зна ку два ју би ле ја – 85 го ди на жи во та и 65 го-
ди на умет нич ког ра да. То ни је оста ло не за бе ле-

< 1. страна
А у њи ма је, да нас, и не про це њив 

до при нос ра до ва Не на да Љу бин ко ви-
ћа. Мо же мо се са мо при дру жи ти су ду 
ре цен зе на та ко ји су ову књи гу све срд-
но пре по ру чи ли за на гра ду Ву ко ве за-
ду жби не.

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

до пи сни члан СА НУ

Тра га ња и од го во ри – 
– је дан жи вот

Књи га Не на да Љу бин ко ви ћа (Тра
га ња и од го во ри. Сту ди је из на род не 
књи жев но сти и фол кло ра) по ка за тељ 
је из у зет но ши ро ког мул ти кул тур ног 
и еру дит ног при сту па усме ној еп ској 
тра ди ци ји срп ског на ро да.

Рет ке су књи ге у ко ји ма је на та ко 
су ве рен на чин здру же на лич на еру-
ди ци ја са ду бо ким, те мељ ним, по све 
спе ци ја ли стич ким зна њи ма по све ће-
ним јед ној на уч ној обла сти.

Љу бин ко вић осве тља ва оштро, ра-
су ђу је ра зло жно, раз ла же ра суд но, 
по ен ти ра за чуд но. Љу бин ко вић још 
и тра га ис трај но, ис пи па ва ис црп но, 
по по тре би ши ба не ми ло срд но. Реч је, 
не сум њи во, о ис тра жи ва чу ко ји пле-
ни еру ди ци јом и ши ри ном ин те ре со-
ва ња. По зна ва лац кла сич не ста ри не, 
сло вен ских тра ди ци ја, свет ске књи-
жев но сти, исто ри је, ет но ло ги је, со ци-
о ло ги је кул ту ре, Не над Љу бин ко вић 
са го ди на ма ни је из гу био спо соб ност 
да се за чу ди, да се об ра ду је, да из не-
на ди се бе и чи та о ца све жи ном лу цид-
ног и нео че ки ва ног уви да.

На уч но гле да но, ко рист од ове књи-
ге је ви ше стру ка. Реч је о кон ти ну и-
ра ном про у ча ва њу усме не тра ди ци је 
срп ског на ро да у ра спо ну од ви ше де-
це ни ја. Сва ки при лог от кри ва по све-
ћен рад чо ве ка ко ји се са нај бо љим 
на уч ним ре зул та ти ма ба вио и ба ви 
књи жев ним, ет но граф ским и фол-
кло ри стич ким пи та њи ма из усме не 
тра ди ци је Ср ба и Ју жних Сло ве на. Ова 
књи га вред ну је уло жен труд на нај бо-
љи мо гу ћи на чин, опре де љу ју ћи ауто-
ра као јед ног од нај ве ћих зна ла ца на 
по љу из у ча ва ња на род не књи жев но-
сти и фол кло ра код Ср ба.

У књи зи Не на да Љу бин ко ви ћа ре-
ђа ју се из ди ја хро ниј ске пер спек ти ве 
при ло зи ко ји упот пу њу ју књи жев но-
и сто риј ско зна ње о усме ним вр ста ма. 
Јед на дру гу об ја шња ва ју и ту ма че рас-
пра ве о фол кло ри стич ким пи та њи ма 
и ет но граф ској под ло зи тра ди ци је. 
Струч но и у скла ду са са вре ме ним 
са зна њи ма те о ри је књи жев но сти 
ана ли зи ра ју се кон крет ни усме ни 
„тек сто ви”, по чев од пред ву ков ских 
за пи са, пе са ма из Ер лан ген ског ру
ко пи са и Бо ги ши ће вог збор ни ка, све 
до ва ри ја на та из кла сич них Ву ко-
вих збир ки, Ми лу ти но ви ће ве Пје ва
ни је и пост ву ков ских ру ко пи сних и 
штам па них из во ра. Исто вре ме но, срп-
ска усме на тра ди ци ја се по сма тра из 
нај ши ре ком па ра тив не пер спек ти ве, 
чи ме се омо гу ћу је ње но по ре ђе ње са 
вр сни ца ма из ју жно сло вен ског и бал-
кан ског те ри то ри јал ног, со ци о кул тур-
ног и ет но граф ског аре а ла.

Ди ја хро ниј ску пер спек ти ву от по чи-
ње сту ди ја о вре ме ну и раз ло зи ма на-
стан ка Ер лан ген ског ру ко пи са ста рих 
срп ско хр ват ских на род них пе са ма. У 
ни зу озбиљ них и сту ди о зних при сту-
па Ер лан ген ском ру ко пи су сту ди ја Н. 
Љу бин ко ви ћа за у зи ма по себ но ме-
сто. Ка да је реч о про у ча ва њу бу гар-

шти ца, Не на до ва сту ди ја о „на род ним 
пе сма ма ду гог сти ха” пред ста вља не-
за о би ла зан при лог про у ча ва њу бу гар-
шти ца. Бри љант ни су де ло ви у ко ји ма 
аутор опи су је по ре кло и ге не зу пе са-
ма ду гог сти ха. Као при мер мо же да 
по слу жи ту ма че ње пе сме о Ни ко ли 
То ма но ви ћу и кра љу бу дим ском. У 
ге не а ло ги ји јед не пе сме ма е страл но 
се пре пли ћу ни ти исто риј ске фак то-
гра фи је, ана ли за оде ља ка из Цр кве ног 
ле то пи са Ан дри је Зма је ви ћа, ва ри-
јан те кул тур но и сто риј ских пре да ња 
о ца ре у би ству, да би се све то за тим 
са ме ри ло са од ре ђе ним по ли тич ким 
кон цеп том и цр кве но-ре ли гиј ским 
по тре ба ма епо хе.

Из вр сним сти лом и рас ко шном 
ана ли тич ком кре а ци јом, ме ђу нај-
бо ље ра до ве о Ву ко вим пе ва чи ма 
свр ста ва се Љу бин ко ви ће ва пе то дел-
на рас пра ва о „гу бит ни ци ма” стар ца 
Ми ли је. У обим ној би бли о те ци ра до ва 
о нај ћу дљи ви јем Ву ко вом пе ва чу, рас-
пра ва Не на да Љу бин ко ви ћа с пра вом 
је сте кла ста тус кла сич не ли те ра ту ре, 
не за о би ла зне у про у ча ва њу лич но сти 
и по е ти ке стар ца Ми ли је. Љу бин ко-
вић по себ но скре ће па жњу на кул ту-
ро ло шки кон текст, пси хо ло ги ју ак те ра 
и со ци о ло шку по за ди ну, ис по ста ви ће 
се, ма ги страл ног су сре та Ву ка Ка ра-
џи ћа и стар ца Ми ли је. Су сре та ко-
ји је био ду го и пом но при пре ман, и 
исто то ли ко ду го, и мо жда још пом-
ни је, од ла ган. Ова је сту ди ја, ис под 
ми ну ци о зног ана ли тич ког по ступ-
ка у ту ма че њу по е ти ке стар ца Ми-
ли је, сво је вр сни етич ко-фи ло соф ски 
трак тат о по губ но сти све ко ли ке ово зе-
маљ ске вла сти, као и о ве чи том гу бит-
ни штву ко је про ис ти че из чо ве ко вог 
су да ра са соп стве ном та шти ном.

У књи зи Тра га ња и од го во ри Не над 
Љу бин ко вић осве тља ва нај зна чај ни-
је пу то ка зе срп ске кул тур не и ду хов не 
исто ри је. Та ко и са ма књи га по ста је 
пу то каз. У ра ду о Хи лан да ру и Све тој 
го ри аутор раз ма тра по ме не Све те го-
ре и Ви лин да ра/Ви лен да ра у еп ским 
на род ним пе сма ма код Ју жних Сло-
ве на. Вас по ста вља ње срп ске др жа ве 
и об но ва др жав но сти ту ма че се на 
при ме ри ма тран спо зи ци је исто риј-
ских чи ње ни ца о Ка ра ђор ђу у усме ну 
хро ни чар ску на род ну пе сме, анег до-
ту и пре да ње.

Ком плекс те ма о Ко сов ском бо ју 
Љу бин ко вић за сни ва на пре ми си А. 
Шма у са о сло је ви тој струк ту ри ко сов-
ске епи ке. У књи зи су за сту пље ни из-
у зет ни при ло зи за усме не би о гра фи је 
вој во де Мом чи ла и Мар ка Кра ље ви ћа 
на Бал ка ну. По себ но се ис ти чу ва ри-
је те ти ком плек сних и че сто про ти-
ву реч них од но са исто ри је и ми та у 
кон сти ту и са њу еп ских мо де ла. 

За раз ли ку од нај за сту пље ни јих 
еп ских ле ген ди на Бал ка ну, те мат-
ских кру го ва о Ко сов ском бо ју и Мар-
ку Кра ље ви ћу, ко је су се сло је ви то и 
по сте пе но фор ми ра ле то ком ве ко ва, 
у уз ра ста њу и ши ре њу ле ген де о св. 
Са ви Љу бин ко вић ви ди „сми шље ну 
са мо град њу кул та” („Све ти Са ва – бо-
жи ји угод ник, др жав ник, мит ски ро-
до на чел ник”). Од хри сти ја ни зо ва не 
ле ген де о св. Са ви на Бал ка ну ста ри-
ја је ле ген дар на по вест о Вла ди ми ру 
и Ко са ри, об ли ко ва на у ра зно вр сним 
жан ров ским обра сци ма, од епи зи ра-
не ха ги о гра фи је, пре ко „чи сте” ха ги-
о гра фи је, све до драм ске ре цеп ци је у 
епо си пред ро ман ти зма и ро ман ти-
зма. жу чан и сва дљив, а за тим ху чан 
и спо ко јан, и ши рок, као Ду нав, проф. 
др Не над Љу бин ко вић је чи тав жи вот 

уло жио у тра га ња чи ји је циљ да се 
отре прах за бо ра ва и пре ћут ки ва ња 
на ко ји је са вре ме на срп ска на уч на 
ми сао пре че сто скло на да осу ди зна-
чај не прет ход ни ке.

Не над Љу бин ко вић је аутен ти чан, 
свој, не при ла го ђен, не сво див на ша-
бло не, ни људ ске ни на уч не. Та ква је 
и књи га Тра га ња и од го во ри. Сту ди је 
из на род не књи жев но сти и фол кло ра I 
проф. др Не на да Љу бин ко ви ћа. Све до-
че ћи о жи во ту на у ке, књи га Тра га ња 
и од го во ри и са ма пред ста вља жи вот. 
Или свод јед ног жи во та.

Одав но на гра да Ву ко ве за ду жби не 
ни је, у свом тра га њу за вред ним на-
уч ним де лом, ко је је обе ле жи ло ка-
лен дар ску го ди ну, та ко при клад но 
од го во ри ла зах те ви ма на уч не и жи-
вот не прав де и до спе ла у ру ке чо ве ку 
ко ји је цео жи вот по све тио про у ча ва-
њу оних де ла и не го ва њу оних вред но-
сти ко је сто је у те ме љу Ву ко вог ра да, 
ра да Ву ко ве за ду жби не, и срп ског на-
ци о нал ног би ћа.

Др Бо шко СУ ВАЈ ЏИЋ

Тро у гао без на ђа

Мо жда не по сто ји ни јед на на ша пе-
сма но ви јег да ту ма ко ја би, као Трип
ти хон Та на си ја Мла де но ви ћа (1977) 
ви ше и дра ма тич ни је уз бу ди ла укуп-
ну со ци јал ну и кул тур ну јав ност оног 
ри гид ног ре жи ма. Ка да се да нас из-
бли за по гле да та ода Ср би ји и ње на 
ту го ван ка над тлом ко је се ги ба, све са 
зна ме њи ма не бе ским и над ствар ним 

ко ја на по ми њу По че так бу не про тив 
да хи ја, је два да се мо же на слу ти ти 
због че га је др жа во твор ни гнев био 
та ко же сток, прек, не ми ло ср дан. Оче-
вид но, би ло је у пи та њу пред ска за ње 
о вре ме ни ма и зби ти ји ма да на и но-
ћи ко је на и ла зе. Сва ка ко, тај гнев ок-
тро и са ног ре жи ма по ка зу је симп то ме 
не у ро тич но сти, стра ха од ле те ња на-
до ле, не до у ми цу над та ла са њем, ма 
ко ли ко би ло не ду жно, по ет ски по не-
се но, рап со дич но. 

У шу ма диј ском Ли пов цу, истих го-
ди на, упам тио сам, све са Ма ти ћи ма, 
раз го во ре у ста рој школ ској згра ди у 
ко јој су сли ка ри за сно ва ли јед ну од 
на ших нај при влач ни јих ли ков них 
ко ло ни ја. Али ви ше од све га, ни кад 
ни сам за бо ра вљао фре ску ко ју је, под 
стре јом, на оном тро шном зи ду ко ји 
се оси пао као у сти ху Ми ра Гла вур ти-
ћа, на сли ка ла Да ни ца Ан тић. Да ни ца 
је, зна се то до бро, би ла члан слав не 
гру пе Де се то ри ца, за јед но са Љу би-
цом Со кић, Ју ри цом Ри бар, Бог да ном 
Шу пу том, Ми ли во јем Ни ко ла је ви ћем, 
Ни ко лом Гра ов цем, Алек сом Че ле ба-
но ви ћем, Сто ја ном Тру ми ћем... Ваљ да 
и сад у де ва сти ра ном Ста ром зда њу у 
Аран ђе лов цу, у ње го вој Кне же вој дво-
ра ни, у плит ким оним ни ша ма, тре-
пе ри све тло пла во оно ње но цве ће ко је 
је не по но вљи во у сто и јед ној ва ри ја-
ци ји мо ти ва про ла зно сти. А шта је с 
оним ћи ли мом на зи ду ста ре шко ле 
у Ли пов цу? Он је, ка ко су вре ла ле-
та и сту де не зи ме про ла зи ле, и ка ко 
сам га, сва ког ле та гле дао као пр ви и 
по то њи чо век, бле део и друк чи је пре-

пли тао сво ју па ле ту. По сто јао је онај 
тро шни зид ко ји се, мо же би ти, већ у 
на ред ном тре ну, уру ша ва у сво је соп-
стве но (не)по сто ја ње. Ћи лим као бе-
лег на шег крат ко веч ног на сто ја ња да 
бар не што ме ња мо у све ту око нас, све 
ми сле ћи на прет ке, азбу ку ко ја се ов де 
ву ков ски сри ца ла, не си гур ну за шти ту 
од ве тро ва и олу ја, под оном стре јом 
ко је, мо же би ти, ви ше не ма. 

Имао сам, да кле, пред очи ма две та-
јан стве не тач ке оног тро у гла по но ра 
ко ји је за пра во бес ко на чан. Оса је би-
ла гу бит нич ка, скроз и скроз. 

И он да, 1994, Ни ко ла – Ко ка Јан ко-
вић, ва јар, скром ни ро ђак то ли ких жи-
во то пи са пре да ка и са вре ме ни ка, од 
от па да ка не ког фа брич ког ли ма, на 
те ме љи ма оста та ка не ког про јек та, са-
чи нио је свој ауто пор трет, у плит ком 
ре ље фу ко ји сјај но одо ле ва, и ко ји уне-
ко ли ко као жак Ви мар у са вре ме ном 
фран цу ском сли кар ству, од свог ли ца 
ства ра или бар уоча ва очај нич ки и 
ма гич ни пре део род не зе мље, пеј заж 
с удо ли на ма и екс пре сив ним га ба ри-
том на сто ја ња, по бе да и по ра за. Ли це 
као пеј заж, пеј заж као би о гра фи ја. 

У по зној, мо жда ме лан хо лич ној про-
јек ци ји сто ле ћа Оља Ива њиц ки и ја 
смо, књи гом истог име на као и слав ни 
филм Бер нар да Бер то лу чи ја (Два де се
ти век), не са вр ше ном на жа лост као и 
то ли ки ам би ци о зни за хва ти, на сто ја ли 
да по ка же мо ди мен зи ју ком пи ла ци је 
као пре вас ход ну у хим нич ним се ку-
лар ним и ка квим све не вре ме ни ма и 
ци ви ли за ци ја ма. (Уз гред, Оља је би ла 
уче ник Ко ке Јан ко ви ћа, кра гу је вач ких 
оних да на.) Ов де, ме ђу тим, ни је реч о 
ком пи ла ци ји не го о сво је вр сној ан то-
ло ги ји. На и ме, Ко ка је од та ко зва них 
тер ци јер них от па да ка на чи нио, све 
ма ре ћи за вла сти то ли це, ре љеф ове 
тра гич не зе мље у пле ме ни то со фи сти-
ци ра ном а та ко не по сред ном ста ту су. 
То ни је па те тич на она зе мља ме ђу бу-
на ма и шљи ва ма, не го не ко уз не ми-
ре но и још ова пло ће но по ме ра ње тла. 
Као дра ма ти чан од го вор на по ја ве ко-
смич ке. Јер, као што се до бро зна, рат је 
био ва зду шни а пат ње су (пре)оста ле 
зе маљ ске, у ду бо ком ка у за ли те ту џе ла-
та и жр тве, гро мо ва и по ла зни ка ис под 
Зе мљи ног ша ра, сву да уна о ко ло. Ко ка 
ко ји је и ина че фе но ме ну рат ни ка дао 
обе леж је нео бич ног сво ђе ња осо би на 
и сва ко ја ких стра сти, та ко је, нео че ки-
ва но, ство рио тре ћу, нај бит ни ју тач ку 
на шег бер муд ског тро у гла. Ко ји сам ја 
пре по знао на већ све ну лом тка њу Да-
ни це Ан тић на тро шном школ ском зи-
ду у Ли пов цу, али и у сти хо ви ма пе сме 
Та на си ја Мла де но ви ћа о пу те ви ма и 
њи ва ма и усе ци ма ко ји се по ме ра ју, 
опо ми њу ћи све и сву да. 

Ко ка за слу жу је са свим ра зно вр сне 
угло ве ви ђе ња и пре по зна ва ња. Као и 
ка те дра ла у Ру а ну, ње го ва ви со ко кул-
ти ви са на скулп ту ра са ве сти и те ка ко 
за ви си од ра све те. Ни је све у ге сто ви-
ма. И ни је по не кад до стој но то тал ног 
ви ђе ња од го вор те ста би јед не нам ак-
ту ел но сти. Ко ка при сно, не ис то риј ски 
при зна је трај ност.

Пред сед ник Од бо ра
др Дра шко РЕ ЂЕП

Тво рац спе ци фич не 
скулп тор ске фор ме

Из ло жба скулп ту ра и цр те жа Ни ко ле 
– Ко ке Јан ко ви ћа у Га ле ри ји СА НУ про-
шле го ди не, по но во је от кри ла јед но 
из у зет но, ви ше слој но и зна чај но умет-

Од лу ка Од бо ра за умет ност 

На осно ву Пра вил ни ка о до де љи ва њу на гра да Ву ко ве за ду жби не, Од бор 
за до де лу на гра де у обла сти умет но сти, на сед ни ци од 26. но вем бра 2010. 
го ди не, у са ста ву: др Дра шко Ре ђеп, пред сед ник, и чла но ви: Ђор ђе Ма ла вра-
зић, пу бли ци ста, Дра ган Стој ков, сли кар, Сре то Бо шњак, исто ри чар умет но-
сти, Ра да Ђу ри чин, драм ски умет ник, Са ша Ми ле нић, ака де мик Све тла на 
Вел мар Јан ко вић, Ђо ко Сто ји чић, књи жев ник, и Све ти слав Бо жић, ком по-
зи тор, јед но гла сно је до нео од лу ку: да се на гра да Ву ко ве за ду жби не у обла
сти умет но сти за 2010. го ди ну до де ли Ни ко ли Ко ки – Јан ко ви ћу за аутор ску 
из ло жбу одр жа ну у Га ле ри ји СА НУ то ком  ју на 2010. го ди не. 

ОБРА ЗЛО же ње

Сва ки на црт фе но ме но ло ги је ства ра ла штва Ни ко ле – Ко ке Јан ко ви ћа 

без сум ње би мо рао да ра чу на са ви ше де це ниј ским ра стом уну тра шњих 
ди ле ма и не у по ре ди вих дра ма осва ја ња сло бо де. По сма тра но на раз да-
љи ни, ва јар ство Ко ке Јан ко ви ћа пре ра чу на с ево лу ци јом не го с ре во лу-
ци јом сво јих ина че по све му мар кант них и за са вре ме ну срп ску умет ност 
не за о би ла зних да ту ма. Ме ђу тим, у ма ло ме, у том фа мо зном фраг мен ту 
мо дер не умет но сти ко ји је, сре ћом, у нас за ца рио од вре ме на Иси до ре Се-
ку лић до Вас ка По пе, овај наш про ми нент ни ва јар је от крио на о ко ус пут, 
у спо ме нич кој оази јав ног сми сла јед на ко као и у пор трет ној, ка мер ној 
ти ши ни су че ља ва ња са бли ским гле да о цем и са вре ме ни ком, то ли ко ску-
по це них мо гућ но сти, да је сво ју ли ков ну ре че ни цу и те ка ко осво јио вла-
сти тим сиг на ли ма ра то ва ња, ми ре ња, се ку лар не веч но сти нај зад. Је два 
да се у мо дер ној срп ској умет но сти мо же пре по зна ти ства ра лац ко ји је, 
на ре ла ци ја ма од До си те ја и Јо а ки ма Ву ји ћа до ма ње-ви ше ано ним них 
са вре ме ни ка и слав них пре да ка с оре о лом осло бо ди ла ца и ју на ка, чи тао 
на ше бо ре и наш стас, на ше те го бе и на ше го ди не та ко суп тил но, без афек-
та, ле вом и де сном ру ком исто вре ме но, са ве чи тим и ле ко ви тим бе ле гом 
жи во та, тог фа мо зног оти ска уну тра шњег би ћа, као овај на да све по све ће-
ни, скром ни ро ђак и зе мљак то ли ким на шим жи во то пи си ма. Чи нио је не-
ви ђе не ства ри: од по зна тих нам фа ца оп ште пре по зна тљи во сти ства рао је 
от клон од би ло ко је па те тич не ма ске, а од ано ним них, про ла знич ких ли ца 
не јед ном упе ча тљи ве ма ле и ве ли ке ју на ке на ших и оних да на. ње го ва 
ре пре зен та тив на фи гу ра Бо ри са Ки дри ча у нај бо љем мо гу ћем сми слу от-
кри ва у ко ли ким је раз ме ра ма пред ло жак тек ствар уну тра шњег зах те ва, 
а не прет ход но ути сну та ма три ца ове шта ло сти. Чо век ве ли ке и про ниц-
љи ве про ми шље но сти, Ни ко ла – Ко ка Јан ко вић је на шем ва јар ству по кло-
нио не са мо не у по ре ди во и не при ко сно ве но ути сну те цр те и за ве те све тог 
То ме и све тог Са ве, не го и чи та ву га ле ри ју Ср би је ко је има, и ко ја хо да ка 
све тли ма уста нич ким, пле ме ни тим, спо знај ним.

Пред сед ник Од бо ра
др Дра шко РЕ ЂЕП

ИЗ МЕ ЂУ ДВА БРО ЈА
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же но у род ном Сом бо ру, али и у Бе о гра ду. Са ва 
Стој ков је ро ђен 29. мар та 1925. го ди не у Сом бо ру, 
где и да нас и жи ви и ра ди, као син пр ве нац у зе-
мљо рад нич кој по ро ди ци. На сво јим плат ни ма је 
пред ста вио па нон ску рав ни цу, ње не љу де и пре-
де ле, спо кој и склад, али и нај ду бље тај не и ин-
ти му, он је јед ном реч ју ма е стро рав ни чар ског 
ам би јен та. ње го ве сли ке об и шле су свет, имао је 
ви ше од 320 са мо стал них и око 550 за јед нич ких 
из ло жби. Сти за ла су му при зна ња и на гра де, а 
2009. је до био Ву ко ву на гра ду, нај ви ше др жав но 
при зна ње из обла сти кул ту ре у Ср би ји.

У об но вље ном из да њу Пре па ран ди је у Сом бо ру, 
за ду жби ни па три јар ха Ге ор ги ја Бран ко ви ћа, ко-
ја је гра ђе на 1895. го ди не, у мар ту про шле го ди не 
отво ре на је стал на по став ка нај по зна ти јег сли ка-
ра вој во ђан ске рав ни це. Стал на по став ка об у хва-
та нај бо ље Са ви не сли ке на ста клу, уља и пор тре те 
ко ји су на ста ли од 1945. го ди не до да нас.

Де ла Са ве Стој ко ва нај че шће се свр ста ва ју у 
на ив но сли кар ство, а сам сли кар на то ка же: 
„Сли као сам увек она ко ка ко ми ср це дик ти ра“.

До а јен срп ског сли кар ства, Са ва Стој ков пред-
ста вио се и бе о град ској пу бли ци: у ку ћи кра ља Пе-
тра Пр вог из ло же но је 20 ра до ва ве ли ког фор ма та 
ра ђе них тех ни ком уље на плат ну. Обе ле жа ва ње 
ју би ле ја Са ве Стој ко ва на ста вље но је и у 2011. го-

ди ни, и то из ло жбом у Атри ју му Би бли о те ке гра да 
Бе о гра да, где је од 14. до 28. фе бру а ра би ло из ло же-
но три де се так сли ка, на ко ји ма пре о вла ђу ју мо-
ти ви ти пич ни за умет ни ка – пре де ли, иди лич ни 
се о ски при зо ри, вој во ђан ска рав ни ца.

Отво рен Му зеј 
На род ног по зо ри шта
У но вем бру про те кле го ди не, на дан јед не од 

нај зна чај ни јих кул тур них ин сти ту ци ја у Ср-
ба, ка да је и обе ле же но 142 го ди не по сто ја ња 
на ци о нал ног те а тра, драм ска умет ни ца Ми-
ра Сту пи ца све ча но је отво ри ла Му зеј На род-
ног по зо ри шта. Али, пре чи на отва ра ња Му зе ја, 
по се ти о ци ма се обра тио „лич но“ Бра ни слав Ну-
шић, у уло зи Иго ра Ђор ђе ви ћа. Још од 1901. го-
ди не Бра ни слав Ну шић је ука зи вао на по тре бу 
отва ра ња Му зе ја у згра ди На род ног по зо ри шта. 
Ме ђу тим, тре ба ло је да про тек не ви ше од сто ти-
ну го ди на да се то и оства ри.

Ме ђу екс по на ти ма су: нот на све ска Ми ро сла-
ва Чан га ло ви ћа, пр сте ње из опе ре „Бо рис Го ду-
нов“, ба лет ске па ти ке Ма је Пли сец ке, пу дри је ра 
Не вен ке Ур ба но ве, од ли вак ру ке Бо ја на Сту пи-
це, ко сти ми из пред ста ва, итд.

По зо ри шни 
жи вот Зе му на

Кра јем но вем бра про шле го ди не, у Га ле ри ји 
Бел етаж Опе ре и те а тра Ма дле ни ја нум у Зе му-
ну отво ре на је из ло жба и пред ста вље на је књи га 
Ми ло ва на Здрав ко ви ћа По зо ри шни жи вот Зе
му на у XIX ве ку. Из ло жбу је отво рио сце но граф 
Ге ро слав За рић, а о књи зи су го во ри ли: еду ард 

Иле, Ми о драг Да би жић, Дра га на Чо лић-Би ља-
нов ски, Алојз Ујес, Пе тар Волк, Јо ван Ћи ри лов, 
Мир ко жа рић, Ра до мир Пут ник и аутор.

По зо ри шни жи вот Зе му на у про шло сти је 
био ве о ма ди на ми чан и пло до тво ран, та ко да 
је оства рио зна чај не ре зул та те, ко ји су при сут-
ни до да на шњих да на.

Та ко ђе, они мо гу по слу жи ти као пред мет ис-
тра жи ва ња кул тур них по сле ни ка, за чим је и 
по се гао аутор књи ге Ми ло ван Здрав ко вић. У 19. 
ве ку у по зо ри шном жи во ту Зе му на за бе ле жен је 
за ви дан број пред ста ва, глу ма ца, ре ди те ља, пи-
са ца и свих оних ко ји ства ра ју по зо ри шни жи-
вот јед не сре ди не. У Зе му ну су се про жи ма ли и 
на до пу ња ва ли и ути ца ји по зо ри шног жи во та 
Но вог Са да, Бе ча, Пе ште, Те ми шва ра и дру гих 
цен та ра он да шње евро пе. Та ко је Зе мун, у 19. ве-
ку, сна жно ути цао и на раз вој кул тур ног жи во-
та Ср би је, пр вен стве но у он да шњим цен три ма: 
Бе о гра ду, Кра гу јев цу, Ни шу, Шап цу, По жа рев цу 
и др. Он је био основ за раз вој по зо ри шне де-
лат но сти Ср би је.

Са си гур но шћу се мо же кон ста то ва ти да је 
по зо ри шни жи вот Зе му на де вет на е стог ве ка 
ство рио сна жну осно ву, кли цу и со лид ну ба зу 
за раз вој по зо ри шта у 20, па и у 21. ве ку. 

 Ка та ри на ГРА НА ТА-СА ВИЋ

У хо лу До ма Ву ко ве за ду жби не, 22. 
фе бру а ра 2011. го ди не, све ча но је от-
кри вен пор трет Ву ка Ка ра џи ћа, дар 
ва ја ра Ни ко ле Ко ке – Јан ко ви ћа и Рај-
ка Ду ки ћа из Ми ли ћа, Ре пу бли ка Срп-
ска. Проф. др Сло бо дан ж. Мар ко вић, 
је дан од осни ва ча Ву ко ве за ду жби не 
и члан Из вр шног од бо ра, том при го-
дом ис та као је сле де ће:

– Ви ше ве ков на тра ди ци ја ма те ри-
јал ног и ду хов ног за ду жби нар ства 
код Ср ба је дин стве на је по на сто ја њу 
да се до при не се на прет ку на ро да и 
очу ва њу ње го вих вред но сти. Вук Ка-
ра џић је сво јим де лом у свом вре ме ну 
ство рио ду хов ну за ду жби ну ко ја тра је. 
У на ше до ба ство ре на је ин сти ту ци-
ја Ву ко ва за ду жби на, ко ја чу ва Ву ко-
во на сле ђе и де лу је у ву ков ском ду ху. 
За ду жби на има и свој Дом из ко га да-
нас по ти чу или у ко ме се су сти чу и 
са ку пља ју иде је, по ду хва ти и оства-
ре ња ву ко ва ца. Не ка де ла, као да ро-

ви: књи ге, сли ке, скулп ту ре, оста ју у 
До му Ву ко ве за ду жби не као трај не и 
под сти цај не вред но сти.

Да нас је у Дом Ву ко ве за ду жби не 
сти гао и до ма ћин у ви ду би сте Ву ка 
Ка ра џи ћа, ко ју је да ро вао ва јар Ни ко-
ла – Ко ка Јан ко вић. Овај сим бол до ма-
ћи на из ва јан у Ву ко вом ли ку зра чи ће 
сво јом ле по том и под се ћа ти на гро ма-
ду Ву ко вог де ла и по тре бу ра да у ву-
ков ском ду ху. Умет ник Ни ко ла – Ко ка 
Јан ко вић је ов де већ при су тан ра ни-
јим по кло ном До си те је вог пор тре та. 
Би ста Ву ка Ка ра џи ћа, ко ја је већ би-
ла из ло же на на ауто ро вој из ло жби у 
Га ле ри ји Срп ске ака де ми је на у ка и 
умет но сти, за хва љу ју ћи по мо ћи за ду-
жби на ра Рај ка Ду ки ћа да се из ли је у 
брон зи, да нас се као дар ауто ра стал но 
на се ља ва у До му Ву ко ве за ду жби не.

Хва ла ака де ми ку ва ја ру Ни ко ли – 
Ко ки Јан ко ви ћу и хва ла за ду жби на-
ру Рај ку Ду ки ћу. С. В.

нич ко де ло. Из ло жба је, да кле, от кри ла 
је дан од нај це ло ви ти јих и нај трај ни-
јих вред но сних то ко ва срп ске скулп ту-
ре дру ге по ло ви не XX ве ка. Тај ток би 
мо гао да се име ну је као кла сич на ди-
мен зи ја мо дер не у кон ти ну и те ту, или 
као жи ва стру ја нео тра ди ци о на ли зма. 
Ни сам си гу ран да су ове од ред ни це до-
вољ но пре ци зне: свест о при пад но сти 
и сти лу ни је исто што и при пад ност 
трен ду, не кој ак ту ел ној тен ден ци ји у 
про ла зу. Због то га је сва ка де скрип ци-
ја Јан ко ви ће вог по ет ског ис ку ства ве-
о ма про бле ма тич на – она тра жи но ве 
пој мо ве за трај не са др жа је: јед на пла-
стич ка реч ни је са мо знак јед ног пој-
ма. Јан ко вић зна да аутен тич на фор ма, 
без об зи ра на шта се од но си, при па да 
са ма се би и да се као та ква ни ка да до 
кра ја не ис цр пљу је као отво ре на се-
ман тич ка чи ње ни ца. За Јан ко ви ћа је 
сва ка сти ли за ци ја фор ме исто вре ме но 
и про ме на ње не естет ске функ ци је. То 
по твр ђу је и чи ње ни ца да је Јан ко вић 
тво рац ве о ма спе ци фич не ме та фо рич-
не ди мен зи је скулп ту ре: ме та фо ра за 
ње га ни је са мо отва ра ње но вог зна-
че ња из по ре ђе ња две ства ри – она је 
ов де функ ци о нал на ли ков на је ди ни-
ца ствар не ауто но ми је ли ков ног фе-
но ме на. Сти ли за ци ја је за Јан ко ви ћа 
са жи ма ње фор ме на бит но, на са гла-
сност ма те ри је и ду ха, чи ме се до га ђа 
и се ман тич ко згу шња ва ње фор ме. То 
се под јед на ко од но си на све три обла-
сти ње го вог скулп тор ског де ло ва ња: 
на јав не спо ме ни ке (Алек си Шан ти-
ћу, Ни ко ли Те сли, Или ји Га ра ша ни ну, 
Јо а ки му Ву ји ћу, До си те ју Об ра до ви ћу, 
Бо ри су Ки дри чу), за тим на гру пу сјај-
них пор тре та и на ин тим ну, ен те ри јер-
ску пла сти ку. Та чи ње ни ца омо гу ћи ла 
му је да из ме ђу нео тра ди ци о на ли зма 
и иде ја зре ле мо дер не осво ји про стор 
за свој вла сти ти скулп тор ски про грам, 
за свој но ви пој мов ни и реч нич ки си-
стем и ти ме за сну је пут раз ли чи то сти 
у од но су на пре те жно ства ра ла штво 
кла сич не мо дер не. Због то га се мо же 
са ве ли ком си гур но шћу твр ди ти да 
је Јан ко вић тво рац јед не ве о ма спе-
ци фич не и ори ги нал не скулп тор ске 
фор ме из ра зи тог сим бо лич ког на бо-
ја. Код ње га јед на фор ма тра жи дру гу 
и тек са њом у до ди ру тво ри це ло вит 

из раз. Та ко фор ма не мо же сто га да 
по на вља об ли ке фи зич ке ствар но сти 
без оне ну жне дис тан це од пу ке ко пи-
је ви ђе ног, због че га не мо же би ти ни 
у ка квом срод ству са пој мом кла сич-
ног ре а ли зма. Ни екс пре си о ни зам, као 
ни над ре ал на фан та сти ка не при па да-
ју ње го вој по е тич кој ве ри. Он то ло шка 
ди мен зи ја ове скулп ту ре, у јед ном ши-
рем вре мен ском ра спо ну, у пре те жном 
де лу ње го вог ства ра ла штва, ну ди мо-
гу ћи из бор фор мал них еле ме на та бли-
ских из ве сним стил ским стан дар ди ма 
не ких од нео сти ло ва. Фи гу ра рат ни ка, 
ре ци мо, при па да ви ше пој мов ном не-
го кон крет но ма те ри јал ном де лу: он 
је део уни вер зал не се ман тич ке усме-
ре но сти, на ре ла ци ји од сред њег ве ка, 
од срп ско-ви зан тиј ског жи во пи са до 
мо дер них син те за. Он је сим бол јед-
не над вре мен ске ду хов не ди мен зи је 
ис ку ства ко је при бли жа ва исто ри ју 
и са вре ме ност, пра и скон, ре ли ги ју и 
ства ра лач ку моћ би ћа. 

Јан ко вић је мај стор пор трет ске умет-
но сти. ње го ви пор тре ти су мо де ло ва ни 
све тло шћу ко ја от кри ва и уну тра шње 
рит мо ве би ћа и пси хо ло шке осо би не 
ли ка. Лик је ви ше скулп ту ра не го што је 
скулп ту ра лик. Пор трет је, да кле, осло-
бо ђе на је зич ка чи ње ни ца, увек но вог 
зна че ња, ко ја у ре до сле ду вред но сти 
ове скулп ту ре има из у зет но зна чај но 
ме сто. 

Исти прин ци пи вла да ју и Јан ко ви-
ће вим јав ним спо ме ни ци ма: оства-
ре на рав но те жа из ме ђу исто риј ског, 
на ци о нал ног и кул тур ног зна ча ја и 
фор мал но-стил ске и естет ске вред но-
сти аутен тич не, из вор не фор ме да је 
им ка рак тер не про ла зне вред но сти. 

Јан ко ви ће ва умет ност пру жа нам 
до ка зе да кон ти ну и тет умет но сти 
ни је ну жно и ро бо ва ње тра ди ци ји, а 
још ма ње кон зер ва ти зму. Је зик, би ће 
и функ ци ја скулп ту ре као сми са о но 
и не де љи во је дин ство Јан ко ви ће вих 
кре а тив них по тен ци ја ла, има ју сво-
је вре ме ко је по кри ва и про шлост и 
са да шњост и бу дућ ност. За то је и ње-
гов кре а тив ни по сту пак у осно ви кла-
си чан, али ак ту е лан, јер је аде ква тан 
идеј ној око сни ци ње го ве по е ти ке. 
Јан ко ви ће ва скулп тор ска фор ма је 
ви ше у вла сти ру ке не го ала та и ма-

ши не. Осно ва по ступ ка је мо де ло ва-
ње, од у зи ма ње и до да ва ње ма те ри је 
на не ви дљи во те ло ко је се по ма ља у 
про сто ру из ме ђу ду ха, ока и ру ке. За-
то је зик скулп ту ре за Јан ко ви ћа ни-
је са мо сред ство већ суп стан ци јал на 
вред ност сва ке је зич ке нор ме – ма те-
ри јал не и идеј не. Та кав је зик спре ман 
је за тран сфор ма ци је ко је ви ше стру-
ко про фи ли шу сми са о ни ка рак тер 
фор ме и да ју јој функ ци о нал ну до-
вр ше ност у ус по ста вља њу са др жин-
ске ди мен зи је де ла. 

На кра ју бих по ку шао да са жмем у 
не ко ли ко те мат ских и вред но сних од-
ред ни ца зна чај и по себ ност Јан ко ви-
ће ве умет но сти у кон тек сту ак ту ел них 
иде ја на ше мо дер не ко ја се већ пре-
ли ва и пре ко гра ни ца два де сет пр вог 
ве ка: на пр вом ме сту – је зич ка ин вен-
тив ност – сми сао за функ ци о нал ну де-
фи ни ци ју фор ме без по на вља ња; за тим 
– по е тич ка до след ност ко ја тра је ви ше 
од по ла ве ка; от кри ће и раз ви ја ње но ве 
ди мен зи је кла сич ног пој ма ли ков но-
сти; тво рац је огром ног, вред но сно це-
ло ви тог скулп тор ског опу са ко ји иде у 
ред оних вред но сти на ше мо дер не ко-
је ак ту а ли зу ју нај бо ље пло до ве тра ди-
ци је од Пе тра Убав ки ћа, Арам ба ши ћа, 
Ђу ки на, Па ла вич ини ја до Ри ста Сти јо-
ви ћа и Сре те на Сто ја но ви ћа. 

ње го ви нај бо љи уче ни ци иду истим 
тра гом.  

 Сре то БО ШЊАК

Ба рок ни на клон 
оца срп ског те а тра 
Јо а ки ма Ву ји ћа
у про грам ском 
скулп ту рал ном иди о му 
ака де ми ка Ни ко ле – Ко ке 
Јан ко ви ћа

Мо ну мен та лан већ по сво јој раз у-
ђе но сти и оби му, али и по ли ков ним 
учин ци ма и естет ским до ме ти ма, па 
чак и сво јом ап со лут ном по ет ском 
ам би ци јом, ли ков ни опус ака де ми-
ка Ни ко ле – Ко ке Јан ко ви ћа зах те ва 
си сте ма ти чан, сту ди о зан при ступ, 

за сно ван на на уч ном ме то ду и ис по-
мог нут кри тич ким апа ра том. Не тек 
због свог ака де ми зма и уче них асо ци-
ја ци ја ко је по кре ће и про во ци ра. Пре 
због син те тич ког ка рак те ра ових де ла 
и ре ал не опа сно сти са ко јом се су о ча-
ва њи хов по сма трач, во љан да свој до-
жи вљај про ду жи у је зи ку, опа сно сти 
да ис пу сти не ки од број них зна чењ-
ских то ко ва ко је овај умет ник ве зу-
је и из ли ва у је дин ствен опред ме ћен 
знак. И те ка ко осе тљив на ис тра жи-
вач ке им пул се са вре ме не умет но сти, 
отво рен за про во ка ци је сло бо де оног 
не га тор ског и еман ци па циј ског ду ха 
ХХ ве ка, Ни ко ла – Ко ка Јан ко вић је 
ус пео да у мен тал ним ко ор ди на та ма 
свог вре ме на, са вре ме ног умет нич-
ког из ра за и уку са, екс по ни ра ства-
ра лач ку функ ци ју син те зе и по е ти ке 
це ло ви то сти. У до ба пре по зна тљи во 
по не у ро тич ној дис ква ли фи ка ци ји 
лу ди ла си сте ма, по ужур ба ном фа во-
ри зо ва њу фраг мен та и сег мен та, по 
по вр шном есте ти зму фор ме, по пу ри-
тан ском кон фор ми зму апо ли тич но-
сти, он је ус пео да ство ри са мо све сно 
де ло, ци ви ли за циј ски, епо хал но и со-
ци јал но узгло бље но, ко је зра чи иде-
јом са мо до вољ но сти и ин те гри те та 
умет нич ког зна ка. За то је те шко пи-
са ти о умет но сти Ни ко ле – Ко ке Јан-
ко ви ћа. Не до ста је ве ли ко де ло ко је 
ће у тер ми ни ма те о ри је ле пог и кри-
ти ке уку са, дис кур зив но по ку ша ти 
да по но ви и са бе ре зна че ња ко ја ње-
гов опус пла стич но опред ме ћу је, не 
бе же ћи при том од мо ну мен тал них 
раз ме ра раз да љи на и апо ри ја ме ђу 
естет ским зна ком и пој мом ко ји же-
ли да га раз у ме ва и пра ти. За то је ова 
цр та тек је дан цвет; цвет ути ска, оду-
ше вље ња и по што ва ња, на ме сту где 
тре ба да до ђе мо ну мент.

Наш ге не ра циј ски ли ков ни сен зи-
би ли тет вас пи та ван је пр вен стве но 
на елек трон ским ме ди ји ма и де ли-
ма европ ског и аме рич ког фил ма. 
Скулп ту рал ни хо ри зонт био нам је 
не за ни мљив и за тр пан све сло бод ни-
јом игром ап стракт них спо ме нич ких 
ва ри ја ци ја на те му Ти то – ре во лу ци
ја – мир, ко ја је мо но по ли са ла уку-
пан про стор јав них те ма ти за ци ја. 
Тек у ка квој ен кла ви, као оној у че лу 

Све ча не са ле Кра гу је вач ке гим на зи-
је, мо гла је да за и скри не ка дру га те-
ма и осве тли не ку дру га чи ју ми сао, 
баш као што се то де си ло на ма ка да 
смо та мо (у до та да пра зној ни ши са 
нат пи сом од име на осни ва ча шко ле 
као нул тим озна чи те љем) јед ног да на 
угле да ли опри сут ње ну фи гу ру Ми ло-
ша Ве ли ког, ко ја се сво јом кне жев ском 
от ме но шћу и ве ли чан стве ном јед но-
став но шћу ни у шта ни је укла па ла, ни 
на шта на до ве зи ва ла, ко ја је на про сто 
зах те ва ла но ви кон текст. Гим на зи ја и 
Кра гу је вац су јој га мо гли да ти, а мо-
ја се ге не ра ци ја осе ти ла про зва ном. 
Та да је и име Ни ко ле – Ко ке Јан ко ви-
ћа за нас до би ло бли же, са у че снич-
ко зна че ње. Ме ђу тим, от кри ва ње 
ње го вог спо ме ни ка Јо а ки му Ву ји ћу 
из бри са ло је у тој бли ско сти сва ку ин-
ти ми за ци ју. У јав ном про сто ру гра да 
бле сну ла је по ет ска ви зи ја, отво ри ла 
се ве ли ка иде ја еман ци па ци је ко ја је 
умет ни ка дис тан ци ра ла од са вре ме-
ни ка, а при бли жи ла њи хо вом кул тур-
ном и по ли тич ком иде а лу.

Сви так у ру ци Јо а ки ма Ву ји ћа то 
је срп ска та пи ја на вла сти ти удео у 
мо дер ном све ту. Ин ди фе рент на пре-
ма на ци о нал ним и ме ђу на род ним 
фо ру ми ма и вла сти ма, њи хо вим за-
бра на ма и ве ри фи ка ци ја ма, мо дер-
на Ср би ја на про сто по сто ји, има сво је 
тле и свој ко рен у на ци о нал ној кул ту-
ри и ње ном европ ском са мо ра зу ме ва-
њу. То овом де лу ака де ми ка Ни ко ле 
– Ко ке Јан ко ви ћа да је про грам ски ка-
рак тер. На је дан уни вер за лан и све-
вре мен на чин оно го во ри о ствар ној 
дру штве ној и ци ви ли за циј ској мо ћи 
при вид но мар ги на ли зо ва не и ин-
стру мен та ли зо ва не умет но сти, мо ћи 
ко ју ова цр пе из он то ло шке ну жно сти 
ко јом су чо век и ње гов свет фун ди ра-
ни у естет ском. Не до вр ше ност је су-
штин ско обе леж је нај ду бљих сло је ва 
ве ли ких умет нич ких де ла. За хва љу ју-
ћи упра во тој не до вр ше но сти, на ста-
лој са жи ма њем Ву ји ће вог ду хов ног 
раз ма ха у пла стич ни иди ом Ни ко ле 
– Ко ке Јан ко ви ћа, мно ге ће ге не ра-
ци је би ти иза зва не да из но ва у овом 
на кло ну тра же сво ју ети ку, сво ју по ли-
ти ку, сми сао сво га по сто ја ња. 
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К
а да ми је пред сед ник 
Скуп шти не Ву ко ве 
за ду жби не, ува же ни 
ко ле га др Ми о драг 
Ма тиц ки, ука зао част 

по зи вом да бе се дим пред овим би-
ра ним ску пом, пред ло жио је сâм и 
на слов за мо ју бе се ду, од ко је га је 
би ло те шко на ћи бо љи, па сам га 
сме ста и при хва тио: Сло во о срп ском 
је зи ку. У том тре нут ку ни сам био 
све стан јед не мо гу ће асо ци ја ци је 
ко ја ми је до шла на кнад но, и од ко-
је ћу по че ти сво је из ла га ње. Сло во у 
срп ском по ред оног зна че ња у ко јем 
се нај че шће упо тре бља ва има и ово 
дру го: сло во о не чем, све ча на бе се да 
о ода бра ном пред ме ту. То је зна че ње 
из вор ни је од оно га уоби ча је ног, ка-
ко нам то по ка зу је по ре ђе ње са дру-
гим сло вен ским и ин до е вроп ским 
је зи ци ма, бу ду ћи да је сло во јед на 
од на ших ре чи са нај ду жим ро до-
сло вом; срод на је са сла ва, сла ви ти, 
слу ша ти, а сре ће се, у гла сов ним 
ли ко ви ма свој стве ним да тим је зи-
ци ма, већ код Хо ме ра, у Ри гве ди, у 
Аве сти. Из по ре ђе ња ње них ра них 
упо тре ба мо же се из ве сти за кљу чак 
да је она пр во бит но зна чи ла усме-
но про сла вља ње бо го ва или ју на ка, 
пр вен стве но у ви ду еп ске пе сме. Но 
ју нак да би до био сво је сло во, осим 
под ви га ко ји су га учи ни ли ју на ком, 
мо рао је ис пу ни ти још је дан ва жан 
пред у слов: да бу де мр тав. На и ме, из-
вор но зна че ње на ше ре чи из гле да 
да је би ло по смрт но сло во, оно ко је 
се др жи не ко ме или не че му и обич-
но за вр ша ва ре чи ма „Сла ва му!“. Да-
нас ја др жим сло во о срп ском је зи ку, 
а не срп ском је зи ку, али из ме ђу та 
два обр та раз ли ка је та ко ма ла, а и 
окол но сти у ко ји ма жи ви мо су та кве 
да се не чи ни не у ме сним по ста ви-
ти пи та ње: има ли срп ском је зи ку 
ве ка, да ли је он да нас угро жен, и 
ако је сте, од ко га и од че га и у ко-
јој ме ри?

Ка да се го во ри о да на шњем тре нут-
ку, пре све га се ми сли на све оп шти 
про цес гло ба ли за ци је, ко ји је дан је-
зик, ен гле ски, у оси ро ма ше ном и ис-
ква ре ном ви ду, на ме ће це лом све ту 
као сред ство пла не тар не ко му ни ка-
ци је у ди пло ма ти ји, при вре ди, на у ци 
и кул ту ри. При род но, у скла ду са за-
ко ни ма ди ја лек ти ке, про ја вљу је се и 
су прот на те жња, ка очу ва њу, пре све-
га кул тур них, а у том скло пу не на по-
след њем ме сту и је зич ких, осо бе но сти 
ши ром све та, и по сте пе но се об ли ку-
је, до ду ше иде а лан и те шко до сти жан, 
про фил са вре ме ног ин те лек ту ал ца 
као „на ци о на ли сте свих на ци ја“, су-
прот ста вље ног обез ли че ном и обез-
ли чу ју ћем „мун ди ја ли сти“. То је та ко 
на гло бал ном пла ну, а што се ти че 
срп ског је зи ка ствар се по сло жња ва 
чи ње ни цом да ње га угро жа ва ју обе те 
ме ђу соб но опреч не тен ден ци је, не са-
мо гло ба ли за ци ја, не го и афир ма ци ја 
пар ти ку лар них иден ти те та (су ви ше 
нео ло ги за ма у овој ре че ни ци, али и 
са ма ствар је та ква!). Ус по ста вља ју се, 
на те ри то ри ји на ко јој се, по објек тив-
ним је зич ким ме ри ли ма, го во ри ис-
кљу чи во или пре те жно срп ски, но ве 
на ци је, мла ђе од је зи ка ко јим го во ре, 
али и вр ло скло не да га пре ма се би 
пре и ме ну ју, а да при том ни су у ста-
њу да осим са мог на зи ва је зи ка ис так-
ну или ство ре ишта дру го што би, са 
стро го лин гви стич ког гле ди шта, чи-
ни ло ње го ву по себ ност.

То је, раз у ме се, уве ли ко ствар по-
ли ти ке, али не са мо ње, јер се и на у-
ка о је зи ку укљу чу је, на овај или онај 
на чин, у те ак ту ел не про це се. Но и то 
ње но укљу чи ва ње тре ба са гле да ти у 
скло пу јед но га оп штег трен да, ко ји 
се за чео у два де се том ве ку, а на ста-
вља у овом на шем, ка „со ци о ло ги за-
ци ји“ ху ма ни стич ких на у ка, или, да 
се из ра зим на ен гле ском, где је опо-
зи ци ја из ри чи ти ја: ка при бли жа ва-
њу hu ma ni ti es оно ме што се на зи ва 
sci en ces или ка њи хо вом пре во ђе њу 
у so cial sci en ces. Раз вој со ци о ло ги је и 
пси хо ло ги је од кра ја XIX ве ка пру жио 

је ве о ма ко ри сне до при но се тра ди ци-
о нал ним ху ма ни стич ким на у ка ма, 
раз от кри ва њем дру штве ног окви ра 
и мен тал не под ло ге по ја ва ко ји ма се 
оне ба ве ко је омо гу ћу је бо љу уте ме-
ље ност и ве ћу објек тив ност њи хо вих 
на ла за. Пра ва, тра ди ци о нал на со ци-
о ло ги ја и пси хо ло ги ја ис тра ја ва ју у 
том сво ме основ ном, пле ме ни том за-
дат ку; но у окри љу тих ди сци пли на 
из не дри ле су се не ке но ве на у ке ко је 
са мо огра ни че но мо гу по ла га ти пра-
во на тај на зив, у ме ри у ко јој се он ве-
зу је за објек ти ви за ци ју са гле да ва ња 
ствар но сти, а пре су по све ће не ње ним 
ма ни пу ла тив ним ис кри вља ва њи ма и 
ре ла ти ви за ци ји исти не. 

Ако је кроз сред њи век на у ка би ла 
„слу шки ња те о ло ги је“, да би у но вом 
ве ку свр гла ре ли ги ју са ње ног пре сто-
ла и усто ли чи ла као вр хун ску оп ште-
чо ве чан ску вред ност бес ком про ми сно 
тра га ње за исти ном, у овим „пост мо-
дер ним“ вре ме ни ма има мо про блем 
са ње ним све ве ћим ста вља њем у 
слу жбу по ли ти ке, био по сре ди марк-
си зам-ле њи ни зам, „по ли тич ка ко-
рект ност“ или „но ви свет ски по ре дак“. 
Та ко не са мо у по ли тич ким струк ту-
ра ма не го и у по је ди ним струч ним и 
на уч ним кру го ви ма на и ла зе на од ре-
ђе но раз у ме ва ње, па и на по зи ти ван 
од јек, зах те ви за уз ди за ње су бјек-
тив них ме ри ла над објек тив ним. У 
зва нич ном име но ва њу је зи ка пре вла-
да ва ју ста во ви ти па „наш је зик ни је 
срп ски јер се не осе ћа мо Ср би ма, чак 
их мр зи мо“ над чи ње ни цом да је зич-
ки из раз да те по пу ла ци је има све бит-
не од ли ке је зи ка за ко ји се исто риј ски 
ве зу је срп ско име.

Са со ци о лин гви стич ког гле ди шта 
то се чак мо же сма тра ти ис прав ним. 
Не ма мо ни сред ста ва ни мо рал ног 
пра ва да не ко га ко се да нас осе ћа 
Цр но гор цем или Бо шња ком при си-
ли мо да свој је зик на зи ва срп ским, 
ако он то не ће. Но ако мо ра мо би ти 
то ле рант ни у са да шњо сти, не сме мо 
то ле ри са ти кри во тво ре ње про шло сти. 
Као не ко ко се ба ви је зич ком исто ри-
јом по себ но сам осе тљив на по ку-
ша је да се вла сти тим пре ци ма, чи ја 
мр тва уста не мо гу ди ћи глас про тив 
то га, оспо ра ва и пре и на чу је њи хов ет-
нич ки и је зич ки иден ти тет, да би се 
при ба вио ла жни пе ди гре но во ком по-
но ва ним на ци ја ма и њи хо вим „је зи-
ци ма“. Та кве ства ри тре ба осу ђи ва ти 
где год у све ту и ко ме год да се ра де, 
а ми се ов де мо ра мо по себ но од луч-
но бо ри ти про тив на ср та ја те вр сте на 
на шу исто ри ју и срп ски је зик, јер те-
шко да ће то ико дру ги за нас чи ни-
ти. Ле по би би ло ве ро ва ти да по сто ји 
не ки над на ци о нал ни, апо ли тич ни, 
пот пу но не при стра сни и објек тив ни 
суд на уч не јав но сти ко ји без по му ке, 
и чак по не ком ауто ма ти зму, раз об-
ли чу је фал си фи ка те у сво ме до ме ну. 
На жа лост, не ма та кво га, бар не за оно 
што нас ти шти.

С
ла ви сти ка је да нас сву-
да у све ту у оси па њу и 
опа да њу, по себ но она 
исто риј ски усме ре на; 
све је ма ње у њој озбиљ-

них ис тра жи ва ча и пра вих струч-
ња ка ко ји се мо гу ком пе тент но и 
ауто ри та тив но су прот ста ви ти тен-
ден ци о зним пре кра ја њи ма је зич-
ке и ет нич ке исто ри је, под усло вом 
да то уоп ште хо ће, јер и та кви су 
смрт ни љу ди, кат кад скло ни да из 
соп стве не сим па ти је од но сно ан ти-
па ти је или из по ли тич ких раз ло га 
за жму ре пред по лу и сти на ма, па и 
пред чи стим ла жи ма и пре сним 
глу по сти ма. При стра сност је осо-
би то из ра же на у од но су пре ма су-
се ди ма; уоп ште не пре те ру јем ка да 
твр дим да би смо, ако би се про јек-
то ва ла екс трем на гле ди шта не ких 
бу гар ских и хр ват ских је зи ко сло-
ва ца, има ли кон ти ну и ра ну хр ват-
ско-бу гар ску је зич ку гра ни цу пре ко 
срп ских зе ма ља, а срп ско га је зи ка и 
нас са мих ниг де не би би ло, ни у са-
да шњо сти ни у про шло сти. А ипак 
ми по сто ји мо као на род у овом де-

лу евро пе под не про ме ње ним име-
ном ско ро хи ља ду и по го ди на, а већ 
хи ља ду го ди на, од ко нач ног рас па-
да сло вен ског је зич ког кон ти ну у ма, 
то име се ве зу је за је дан пре ци зно 
од ре див и ла ко пре по зна тљив ва-
ри је тет уну тар ју жно сло вен ског 
ди ја ле кат ског про сто ра, са ду гом и 
бо га том пи са ном исто ри јом. 
Шта нам ва ља чи ни ти? Не тре ба се 

од ви ше упу шта ти у жуч на оспо ра ва-
ња, још ма ње у вла сти та нео сно ва на 
сво ја та ња ту ђег, а ни ка ко не сме мо 
огра ни ча ва ти ба вље ње срп ским је-
зи ком на днев но по ли тич ка пи та ња. 
Наш је пре вас ход ни за да так да сво је 
сло ве сно на сле ђе са гле да ва мо и из-
у ча ва мо у ње го вој све у куп но сти, од 
пи са них спо ме ни ка, ста ро срп ских и 
срп ско сло вен ских, до да на шњих још 
жи вих ло кал них го во ра, и да од сво га 
чи ње ни ца ма пот кре пи вог зна ња на-
пра ви мо чвр сту бра ну пре ма сви ма 
ко ји нам оспо ра ва ју да смо оно што 
је смо, па чак по ку ша ва ју да и нас са-
ме убе де у то. Мно го је по сло ва на том 
по љу и, на жа лост, у ве ћи ни њих смо за 
дру ги ма за о ста ли, а у на шој јав но сти 
не до ста је све сти о то ме. Реч је о по сло-
ви ма пи па вим и ду го роч ним, у ко је се 
ула же мно го зна ња и тру да, а за уз врат 
ма ло до би ја у по гле ду ма те ри јал не са-
тис фак ци је и лич не про мо ци је. 

Све де на на тр жи шну утак ми цу, на-
го не ћи све ко ји се про фе си о нал но ба ве 
на у ком у гро зни чав лов на бо до ве, те-
ку ћа на уч на по ли ти ка мо же са мо обес-
хра бри ти спо соб не мла де љу де да се у 
сво јој ка ри је ри упу те тим, а не дру гим 
лак шим пу те ви ма. До сад се др жав на 
власт у Ср би ји ре дов но оглу ша ва ла на 
по зи ве да озна чи на ци о нал не при о ри-
те те у на у ци, тј. оне по сло ве ко је смо 
ду жни да оба ви мо, не са мо се би са ми-
ма не го и ме ђу на род ној на уч ној за јед-
ни ци, јер их ни ко дру ги осим нас не 
мо же оба ви ти ни ти то хо ће. То су пре 
све га ис тра жи ва ња сва ко вр сне при-
род не и кул тур не ба шти не на шег тла, 
а ме ђу њи ма ни ка ко не на по след њем 
ме сту – срп ског је зи ка. Оно што је нај-
пре че, то су на уч но осми шље не и што 
пот пу ни је ди ги тал не ба зе тек сто ва и 
по да та ка: лек сич ких, оно ма стич ких, 
ди ја ле кат ских из свих де ло ва срп ског 
је зич ког про сто ра и у ра зним хро но-
ло шким пре се ци ма. Дру ги их уве ли ко 
има ју, код нас је два да су у за чет ку. Оне 
би пру жи ле ка ко на шим, та ко и за ин-
те ре со ва ним стра ним струч ња ци ма 
чврст основ за те мељ на и озбиљ на ис-
тра жи ва ња ра зних вр ста, фи ло ло шка 
и лин гви стич ка, ме ђу њи ма лин гво ге-
о граф ска, ет но лин гви стич ка, оно ма то-
ло шка, ети мо ло шка и дру га. У ис хо ду 
до би ли би смо, у штам па ном и ди ги-
тал ном ви ду, за сад не до ста ју ћа ка пи-
тал на де ла: исто риј ске, ди ја ле кат ске 
и ети мо ло шке реч ни ке, ди ја лек то ло-
шке атла се, та ко да би се срп ски је зик 
на це лом свом про сто ру и у це ло куп-
ном свом тра ја њу уоб ли чио као ја сна 
и нео спо ри ва ем пи риј ска ве ли чи на. 
Док год се то не оства ри, оста ће мо на 
уда ру зло на мер них ма ни пу ла ци ја и 
не ма ње штет ног не зна ња, ту ђег и сво-
га соп стве ног.

И на кра ју: иако сам се већ огра-
дио од днев не по ли ти ке у сфе ри је-
зи ка и прем да сâм ни сам не ко ко се 
ба ви је зич ком нор ма ти ви сти ком, осе-
ћам да бих у овој при ли ци остао не до-
ре чен ако се не бих освр нуо на јед ну 
осо бе ност ово га под не бља ко ја ме, не 
то ли ко као на уч ни ка, већ пре све га 
као при пад ни ка ово га на ро да, гра ђа-
ни на ове зе мље и го вор ни ка срп ског 
је зи ка бри не и жа ло сти, а ко ја ни је 
са мо плод на ше га вре ме на, не го, ко-
ли ко сам је ус пео уна траг про сле ди ти, 
пред ста вља кон ти ну ан ту на ше је зич-
ке по ли ти ке или, бо ље ре че но, по ли-
ти за ци је је зи ка, и не са мо је зи ка, у 
нај ма њу ру ку од тре нут ка ка да смо 
зба цив ши ви ше ве ков но роп ство об-
но ви ли сво ју др жав ност. 

Прет ход но сам углав ном го во рио 
ка ко срп ски је зик и срп ски на ци о-
нал ни иден ти тет угро жа ва ју дру ги, а 
ово се ти че јед не ет ноп си хо ло шке цр-
те ко ја их угро жа ва из ну тра. И ни је да 

је баш ни смо све сни; али сва ка ко ни-
смо до вољ но. Да по сто ји еле мен тар на 
свест о њој, до ка зу је из раз ср бо ва ти, 
за ко ји сам уза луд тра жио па ра ле ле у 
дру гим је зи ци ма и код дру гих на ро-
да; док ми не до ка жу су прот но, сма-
тра ћу га на шом осо бе но шћу. Та реч у 
срп ском је зи ку има за слу же ну не га-
тив ну ко но та ци ју, а ипак је то не што 
што ми Ср би ре дов но, све сно или не-
све сно, упра жња ва мо. Реч је о сво-
је вр сном ши зо фре ном по ре ме ћа ју, 
мен тал ном рас це пу ко ји на ше на ци-
о нал но би ће до во ди у су коб са са мим 
со бом. Јед на ње го ва стра на мо же се 
са же ти у став: Ср би сви и сву да. ње-
го ва дра стич на, да не ка жем бо ле сна 
ис по ља ва ња на ла зи мо у ди ле тант-
ским, али ви со ко ти ра жним књи га ма 
ко је ле че на ше на ци о нал не фру стра-
ци је тврд ња ма да смо пра на род или 
На род (са ве ли ким Н), да је наш је зик, 
онај ко јим го во ри мо од Ву ка на о ва мо, 
пре дак ве ћи не или свих оста лих свет-
ских је зи ка, чак и оних по све до че них 
хи ља да ма го ди на ра ни је (док су на-
ши пре ци го во ри ли са свим дру га чи је: 
пра ин до е вроп ски, бал то сло вен ски па 
пра сло вен ски), да смо ши ри ли те ко-
ви не ци ви ли за ци је по це лом све ту – 
и слич но. До са да се на ша „зва нич на“ 
на у ка успе шно бра ни ла од про до ра те 
па ра на у ке, али се не ке пу ко ти не већ 
на зи ру, а где су, за др жа ћу за се бе да 
вас не бих пла шио. Ре ћи ћу са мо: ако 
тај на чин ба вље ња срп ским је зи ком у 
нас пре вла да, на ша зад ња ли ни ја од-
бра не не ће би ти у То ки ју, ка ко гла си 
јед на по пу лар на па ро ла, не го у мо ме 
род ном Ва ље ву. 

Н
о оста ви мо то по стра-
ни. Ср бо ва ње се у свом 
из вор ни јем и сва ка ко 
ра зум ни јем ви ду ис-
по ља ва као про гла-

ша ва ње Ср би ма свих ко ји го во ре 
срп ским је зи ком; у том сми слу је и 
Вук Ка ра џић, на чи је име и де ло се 
увек мо ра мо вра ћа ти, ср бо вао. Но 
он је го во рио о Ср би ма сва три за
ко на, тј. не са мо пра во слав ним, не-
го и ка то ли ци ма и му сли ма ни ма; у 
ње го вом ви ђе њу, и у ду ху вре ме на у 
ко јем је жи вео, од ре ђе ње на ци о нал-
но сти за сни ва ло се пре све га на је зи-
ку. Уз то је он по ред је зи ка из у ча вао 
и бо ље не го ико дру ги по зна вао на-
род но ства ра ла штво, тра ди ци је и 
мен та ли тет свих три ју кон фе си о-
нал них за јед ни ца, а све то нас пре 
ме ђу соб но по ве зу је не го раз два ја. 
Да ли је та кво ве ли ко срп ство и доц-
ни је ју го сло вен ство би ло пу ка илу-
зи ја уна пред осу ђе на на про паст, и 
тек са овим што се са да де ша ва вра-
ти ли смо се при род ном ста њу ства-
ри, или је пак оно од стра не ве ли ких 
си ла про су ђе но и на смрт осу ђе но 
као од ви ше озби љан по ду хват, опа-
сан по рав но те жу сна га у овом де лу 
све та; ко је у то ушао искре но, ко са 
зад њим на ме ра ма – пу сти мо исто-
ри ча ре да се око то га спо ре. Ка ко 
год би ло, лин гви стич ки плод то га 
збли жа ва ња био је срп ско хр ват ски 
је зик. У ве ћем де лу два де се то га ве-
ка то је био зва нич ни и исто вре ме но 
на уч ни на зив је зи ка, да би по след-
њих де це ни ја и код Ср ба и код Хр-
ва та по стао про ка жен и мал те не 
омра жен. Не ма оди ста раз ло га да 
се њи ме сва ко днев но слу жи мо као 
ра ни је, али не тре ба га ни са свим 
од ба ци ти, а још ма ње во ди ти про-
тив ње га кр ста шки рат. Ако ви ше не 
по сто ји слу жбе ни и књи жев ни је-
зик ко ји се та ко на зи ва, то дво чла-
но име, са цр ти цом из ме ђу сво јих 
чла но ва (срп скохр ват ски), нај по-
год ни је је, или нај ма ње не при клад-
но, да се њи ме, у на уч ној ди ску си ји, 
озна чи јед на мно го ве ков на ма кро-
ди ја ле кат ска ре ал ност на сло вен-
ском ју гу, пре све га у слу ча је ви ма 
ка да би пре ци зни ја раз гра ни че ња 
би ла про из вољ на и на сил на. Мо је 
са зна ње је да они стра ни лин гви сти 
ко ји су објек тив ни и не при стра сни 
и да ље за наш је зик ко ри сте дво чла-
ни на зив, а они дру ги по пра ви лу 

ши ре по јам хр ват ског на ште ту срп-
ског.
Не мо же се, ме ђу тим, пре ви де ти 

да смо на том те ре ну скло ни да са-
ми се би да је мо ауто го ло ве. Реч је о 
дру гом по лу у мен тал ном рас це пу 
на шег ет но цен три зма. Те жњи да срп-
ским име ном об у хва ти мо све што му 
исто риј ски при па да и да по мо гућ ству 
ра ср бље не го вор ни ке на ше га је зи ка 
„вра ти мо срп ству“ од по чет ка се су-
прот ста вља ла дру га вр ста ср бо ва ња, 
на ше ме ђу соб но над гор ња ва ње, ко је 
бо љи а ко ло ши ји, ко је пра ви Ср бин 
(у крај њем ис хо ду до ла зи се до па-
ра док сал ног раз ре ше ња, „ако већ не 
мо гу би ти нај бо љи, не ћу уоп ште би-
ти Ср бин“). Ре ла тив но бе за злен из-
раз те скло но сти су на дим ци ко је у 
сре ди шњој Ср би ји на де ва мо Ср би ма 
до се ље ним из дру гих кра је ва: онај од 
пре ко Са ве је Ма џар, са Ко со ва – Шип
тар, с оне стра не Мо ра ве – Бу га рин. 
Зло ћуд ни ја су при ват на спо чи та ва ња 
и јав не про зив ке, че сто у слу жби лич-
не или по ли тич ке про мо ци је, ко ји ма 
се до во ди у пи та ње не чи је срп ство 
због ве ро и спо ве сти, на гла ска, је кав-
шти не, пи сма ко јим се слу жи итд. Ти-
ме са ми до при но си мо су жа ва њу сво је 
ет нич ке и је зич ке ба зе у са да шњо сти, 
а и оном фал си фи ко ва њу про шло сти 
ко је сам по ми њао.

Ни ко не спо ри по сто ја ње ка то ли-
ка и му сли ма на срп ско га ет нич ког и 
је зич ког по ре кла, али ву ков ски став 
о јед ном на ро ду са јед ним је зи ком и 
три ве ро и спо ве сти при мио се код Ал-
ба на ца, а код нас ни је, де лом сва ка ко 
и због ин си сти ра ња на пра во сла вљу 
као бит ној од ред ни ци срп ског иден-
ти те та. Исто риј ски, што кав ска је кав-
шти на је мо жда нај срп ски ји од свих 
ди ја ле кат ских ва ри је те та срп ског је-
зи ка, а да нас се мно ги у на шој сре ди-
ни на њу мр ште, до жи вља ва ју је као 
не што ту ђе, ро ђе ни је кав ци пре ла зе 
на ека ви цу, а за не у пу ће не и не до бро-
на мер не у све ту је кав ски је на про сто 
хр ват ски. Оправ да на су на сто ја ња за 
за шти ту и очу ва ње ћи ри ли це, али не 
и по зи ви да се од рек не мо ла ти ни це. 
Дво а збуч ност је на ша ци ви ли за циј-
ска пред ност у од но су на оне Хр ва те 
ко ји са по но сом из ја вљу ју да не чи та ју 
ћи ри ли цу. Уоста лом, пр во сло вен ско 
пи смо би ла је гла го љи ца, њу је Ћи ри-
ло ство рио за по тре бе мо рав ске ми си-
је. Ћи ри ли ца, нео прав да но по ње му 
на зва на, на ста ла је тек по сле ње го ве 
и Ме то ди је ве смр ти, у ис точ ној Бу гар-
ској, у Пре сла ву, адап та ци јом грч ког 
ал фа бе та и по сте пе но се про ши ри ла 
на за пад; но Охрид ска шко ла Св. Кли-
мен та и На у ма оста ја ла је при гла го-
љи ци, а у хр ват ском при мор ју по по ви 
гла го ља ши су се ве ко ви ма од у пи ра ли 
ла тин ском бо го слу же њу. Не ма сум ње 
да су и Ср би пред не ма њић ког до ба 
пи са ли гла го љи цом; ме ђу па ле о сла-
ви сти ма све је ви ше оних ко ји су скло-
ни да гла гољ ско Ма ри ји но је ван ђе ље 
из XI ве ка сма тра ју пр вим са чу ва ним 
спо ме ни ком срп ске ре дак ци је ста ро-
сло вен ског је зи ка уме сто сто ти нак 
го ди на мла ђег Ми ро сла вље вог је ван-
ђе ља. Срп ски на род и срп ска кул ту ра 
има ју сво ју пред не ма њић ку исто ри-
ју, ко ја ни је ис кљу чи во пра во слав-
на и ћи рил ска. То га тре ба да бу де мо 
све сни, да не би смо ола ко дру ги ма 
пре пу шта ли де ло ве соп стве ног кул-
тур но и сто риј ског на сле ђа.

И да за кљу чим ову сво ју бе се ду, у 
ко јој сам ре као и ви ше и ма ње не го 
што сам хтео и што је мо жда тре ба ло. 
Не сум њам да ће у Ву ко вој за ду жби ни 
и на дру гим ме сти ма у не ким бу ду-
ћим при ли ка ма би ти на те му срп ско-
га је зи ка још мно го, и бо љих, бе се да и 
го вор ни ка, а у сва ком слу ча ју на дам 
се да ће то би ти сло ва о је зи ку, а не 
сло ва је зи ку. Ако тре ба на кра ју да из 
сво га из ла га ња из ву чем не ку по ру ку, 
она би гла си ла да не мо же мо са чу ва-
ти и од бра ни ти свој је зик у са да шњо-
сти ако ње го ву про шлост пре пу сти мо 
за бо ра ву и рас пар ча ва њу. 

Го во ре но 5. но вем бра 2010.
Др Алек сан дар ЛО МА,

до пи сни члан СА НУ

< 3. страна

„Глав не раз ли ке из ме ђу да на шњег 
Сла вен ског и Срп ског је зи ка“. Об ја-
вљи ва њем Гра ма ти ке Ду шке Кли-
ко вац уред ни штво Да ни це Ву ко ве 
за ду жби не, у вре ме ни ма ка да утвр-
ђу је мо те ме ље сво је др жа ве у 21. ве-
ку, са мо ожи во тво ра ва Ву ко ву трај ну 
по ру ку да је је зик по че так све га, да је 

је зик хлеб наш на су шни. У са рад њи са 
Кре а тив ним цен тром за иду ће го ди-
ште Да ни це (2012) би ће при пре мљен 
и Пра во пис срп ског је зи ка, а по том, 
сле де ћи Ву ка, на да мо се да ће мо би-
ти у мо гућ но сти да, као и он, у Да ни ци 
об ја ви мо Ге о граф скоста ти сти че ско 
опи са ни је зе мље Ср би је у 21. ве ку.

Тре ћи део Да ни це, Да ни ца за мла
де, по све ћен је, та ко ђе, књи зи и је-

зи ку. Лич ност го ди не у школ ском 
за бав ни ку Да ни ца за мла де, пе-
сник Сло бо дан Ста ни шић, обра тио 
се мла ди ма сле де ћом по ру ком: „Чи-
та ње књи га је не за мен љи во“. Си-
ме он Ма рин ко вић по у ча ва мла де 
„Ка ко на ста је књи га“, а у ОШ „Дра го-
љуб Илић“ у Дра чи ћи ма уче ни ци су 
на чи ни ли ма ле реч ни ке ре чи ко је 
у њи хо вом кра ју не ста ју: „Од њи ве 

до раз бо ја (на тре)“ и „Ста ри на зи-
ви за бо је“.  
Је зик сво ју из ра жај ност не оства ру је 

са мо у пи са ном об ли ку, већ и у го во ру. 
За то смо уве ли оде љак Де ца го во ре. Те-
ма је би ла иза зов на: „Ча сна реч: част“. 
У пи та њу је реч ко ја са ре чи ма љу бав, 
чо век, при ја тељ ство, за ду жби на, чи-
ни око сни цу срп ског је зи ка. То су ре-
чи ко је не би сме ле да се из гу бе из 

упо тре бе, јер би се је зик без њих уру-
шио. Су о че ни са реч ју част чи је им је 
зна че ње би ло не по зна то и за го нет но, 
о че му ни су мо гли да на ђу од го во ре 
код сво јих ро ди те ља, мла ди су мо ра-
ли да се обра те ба ка ма и де ка ма. Они 
су им по мо гли да осве же по зла ту ко ју 
реч част има од по ста ња, ко ја про си-
не ка да се гла сно из го во ри.   

 Др Ми о драг МА ТИЦ КИ

СВЕ ЧА НА БЕ СЕ ДА СА ГО ДИ ШњЕ СКУП ШТИ НЕ ВУ КО ВЕ ЗА ДУ ЖБИ НЕ 

Сло во о срп ском је зи ку
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Н
а Ивањ дан, 7/19. ју ла
1899. го ди не, бив ши ва
тро га сац Ђу ра Кне
же вић је по ку шао да 
из вр ши атен тат на 

Ми ла на Обре но ви ћа. Код Кне же ви ћа 
је про на ђен па сош са пот пи сом Жив
ка Ан ђе ли ћа. Ан ђе лић би ва ухап шен. 
У за тво ру бе о град ске Упра ве гра да, 
чи ји је управ ник не ка да био, Ан ђе лић 
про во ди ме сец и по да на, а он да је, 26. 
ав гу ста 1899, у ће ли ји про на ђен обе
шен. А да је жи вео са мо још шест да на 
мо гао је да про чи та у „Срп ским но ви
на ма“: „Да нас је отво ре на глав на те
ле фон ска ста ни ца у Бе о гра ду и ње на 
те ле фон ска мре жа пре да та јав но ме 
са о бра ћа ју. Ова ће ста ни ца вр ши ти 
не пре кид ну слу жбу“.

жив ко Ан ђе лић је ро ђен 20. сеп тем-
бра 1850. го ди не у Бе о гра ду. За вр шио 
је гим на зи ју, а за тим и те ле граф ски 
курс. У то вре ме ни је би ло по штан-
ско-те ле граф ске шко ле, већ су по-
вре ме но, по по тре би, ор га ни зо ва ни 
ви ше ме сеч ни кур се ви у Бе о гра ду. У 
ма њим, про вин циј ским ме сти ма по-
тен ци јал ни по штар је мо гао да под-
не се мол бу ми ни стар ству и обич но би 
до био са гла сност да, као бес пла те жни 
прак ти кант, сти че зна ња у ме сној по-
шти. По сле из ве сног вре ме на, ка да би 
управ ник за кљу чио да је прак ти кант 
сте као зна ња и ве шти не за рад у по-
шти и те ле гра фу, овај би из ла зио пред 
ко ми си ју у Бе о гра ду и та мо би до био 
све до чан ство да је оспо со-
бљен за рад.

Очи глед но да се оску де-
ва ло са те ле гра фи сти ма, 
кад је Ан ђе лић са ше сна-
ест го ди на от по чео да ра ди 
у бе о град ском те ле гра фу. 
Ту је про вео три го ди не, до 
1869, за тим је пре ме штен у 
Кла до во, а од 1873. го ди не је 
ра дио као управ ник по ште 
у До њем Ми ла нов цу.

Ка да је, 1876. го ди не, вој-
во да Пе тар Мр ко њић (Пе тар 
I Ка ра ђор ђе вић) на пу стио 
уста нак у Хер це го ви ни и 
тај но се, код Ор ша ве, пре-
ба цио у пла ни не Не го тин-
ске кра ји не, о то ме је знао 
са мо жив ко Ан ђе лић. За-
то ни је ни би ло чу до што је 
бу ду ћи краљ по те ри жан-
дар ма из бе гао та ко што се 
код Ми ла нов ца пре ба цио 
пре ко Ду на ва и пре шао у 
Аустро-Угар ску.

Тај на о то ме је би ла са чу-
ва на и Ан ђе лић је на ста вио 
сво ју те ле граф ску ка ри је ру. 
У Бе о град се вра тио 1880. 
го ди не, као те ле гра фи ста, 
а од 1882. као кон тро лор у 
Глав ном те ле гра фу. Сле де-
ће го ди не по ста је ко ме сар 
По штан ско-те ле граф ског 
оде ље ња Ми ни стар ства 
на род не при вре де. Ова ти-
ту ла би од го ва ра ла да на-
шњем зва њу ин спек то ра. 
Као кон тро лор и ко ме сар, Ан ђе лић је 
по по тре би слу жбе сту пао у кон такт са 
ор га ни ма уну тра шњих по сло ва. Осим 
то га, био је и члан На пред не стран-
ке, ко ја је он да по др жа ва ла по ли ти-
ку кра ља Ми ла на Обре но ви ћа. За то 
је жив ко Ан ђе лић по стао слу жбе ник 
Ми ни стар ства уну тра шњих де ла, ра-
дио је у Упра ви гра да Бе о гра да, не ко 
вре ме је био сре ски на чел ник, а за тим 
и окру жни на чел ник у Не го ти ну.

В
р ху нац ка ри је ре у овом 
ми ни стар ству до жи-
вео је по ста вља њем на 
ме сто управ ни ка гра-
да Бе о гра да, 17. мар та 

1887. го ди не. Управ нич ке по сло ве 
је оба вљао око го ди ну да на, а он-
да га ми ни стар на род не при вре-
де др Вла дан Ђор ђе вић по ста вља 
на ме сто на чел ни ка По штан ско-
те ле граф ског оде ље ња. Ово зва ње 
је би ло нај ви ше у по штан ско-те ле-
граф ској стру ци.
жив ко Ан ђе лић је био до вољ но 

ис ку сан по штан ски чи нов ник да би 
мо гао да ви ди да по штан ско-те ле-
граф ски са о бра ћај у Ср би ји за о ста је. 
Те ле фон ски са о бра ћај го то во да ни је 
по сто јао. Би ло је ту оправ да них раз-
ло га: Срп ско-тур ски рат (1876–1878), 
Ти моч ка бу на (1883) и Срп ско-бу гар-
ски рат (1885). Др жа ва је све сна ге уло-
жи ла у за ме ну за ста ре лог оруж ја, да 
би мо гла да се осло бо ди из ве ков ног 
роп ства, а за тим и да обез бе ди мно го 
сред ста ва да се ко ли ко-то ли ко ни во 

стан дар да и обра зо ва ња у но во о сло-
бо ђе ним кра је ви ма по диг не. У исто 
вре ме је, на осно ву од ре да ба Бер лин-
ског уго во ра, из гра ђе на же ле знич ка 
пру га Бе о град–Ниш–Пи рот, а до ста је 
уло же но и на из град њу дру мо ва. 

Ме ђу тим, мо гло се до ста учи ни ти и 
без мно го ула га ња. За то Ан ђе лић са 
Здрав ком Рај ко ви ћем, ко га је у До њем 
Ми ла нов цу лич но об у чио по штан ско-
те ле граф ској стру ци, и још не ко ли ко 
ис ку сних и обра зо ва них по штан ских 
чи нов ни ка у ПТ оде ље њу, по ста вља 
осно ве бр жег раз во ја по ште, те ле гра-
фа, а на ро чи то те ле фо на, ко ји је био 
и нај ве ћем за о стат ку.

Нај пре су по ста вље ни те ме љи у 
обра зо ва њу осо бља. Отво ре на је По-
штан ско-те ле граф ска шко ла, 1. но-
вем бра 1888. го ди не. За тим је осно ван 
слу жбе ни лист По штан скоте ле
граф ски ве сник, у ја ну а ру 1889. го-
ди не, а Ан ђе лић је био ње гов пр ви 
уред ник. Ве сник је око 20-30 од сто 
са др жа ја по све ћи вао ре дов ним на-
ред ба ма, упут стви ма и об ја ва ма. 
Оста так су чи ни ли струч ни члан ци 
ко је су пи са ли чла но ви ре дак ци је 
или су то би ли пре во ди из нај бо љих 
свет ских (не мач ких, фран цу ских, ен-
гле ских и аме рич ких) струч них ча-
со пи са из обла сти ПТТ са о бра ћа ја и 
срод них обла сти (са о бра ћај, елек три-
ци тет...). На тај на чин је и осо бље ко-
је ни је за вр ши ло ПТ шко лу мо гло да 
се обра зу је и упо зна је са нај но ви јим 
до стиг ну ћи ма у стру ци. 

Упо ре до је Ан ђе лић уна пре ђи-
вао, пре све га, те ле фон ски са о бра ћај. 
Осно ва не су, 1888. го ди не, те ле фон ске 
мре же др жав них уста но ва и ор га на. 
Ство ре не су, до ду ше, ин тер не и ме ђу-
соб но не по ве за не, те ле фон ске мре же 
по штан ске слу жбе, по ли ци је, вој ске 
и же ле зни це. Ове те ле фон ске мре же 
слу жи ле су са мо за слу жбе не по тре бе 
ових уста но ва, да кле ни су би ле на ме-
ње не ши рој пу бли ци. Ме ђу тим, би ле 
су ко ри сне за уве жба ва ње те ле граф-
ских и те ле фон ских ме ха ни ча ра, јер 
су они уве жба ли по ста вља ње ма њих 
те ле фон ских цен тра ла, те ле фон ских 
ли ни ја и ин ста ла ци ја. Та ко је, на при-
мер, краљ Ми лан у свом дво ру мо гао 
да слу ша ди рек тан те ле фон ски пре-
нос ра да На род не скуп шти не.

Ме ђу тим, у фе бру а ру 1889. го ди не, 
краљ Ми лан аб ди ци ра, ме ња се вла-
да, жив ко Ан ђе лић ви ше ни је на чел-
ник ПТ оде ље ња, већ по ста је на чел ник 
Под рин ског окру га у Шап цу. Ван по-
штан ске стру ке је био до 1894. го ди не.

Де ве тог апри ла 1894. го ди не, Ан ђе лић, 
за јед но са До бри во јем Ар на у то ви ћем, 
пред сед ни ком По штан ско-те ле граф ске 
за дру ге за штед њу и по ма га ње, ор га ни-
зу је до бро твор не при ред бе у Бе о гра ду 
и Ни шу. Циљ тих при ред би је са ку пља-
ње нов ца за де цу умр лих и по ги ну лих 
ПТ рад ни ка. За нас је ин те ре сант но 
то што је би ла ус по ста вље на те ле фон-
ска ве за из ме ђу Бе о гра да и Ни ша, та-
ко да су уче сни ци при ред бе у Ни шу, 
му зи ча ри и хор ски пе ва чи, мо гли да 
се чу ју у Бе о гра ду, и обрат но. Успех 

ових при ред би на вео је ор га ни за то-
ре да по штан ско-те ле граф ске за ба ве, 
са те ле фон ским пре но сом кон це ра-
та из ме ђу Бе о гра да и Ни ша, по но ве и 
сле де ће го ди не, 24. ја ну а ра 1895, ка да 
је за ба ви у Бе о гра ду при су ство вао и 
ми ни стар Си ма Ло за нић, као и пред-
став ни ци ди пло мат ског ко ра.

Те 1895. го ди не се, пр ви пут, у но ви-
на ма по ми ње уво ђе ње јав ног те ле-
фон ског са о бра ћа ја, од но сно план за 
на ба вља ње те ле фон ске цен тра ле за 
град Бе о град. Као ини ци ја тор ове ак-
ци је по ми ње се жив ко Ан ђе лић. Исте 
го ди не Ан ђе лић би ва по ста вљен за 
кра ље вог по сла ни ка у На род ној скуп-
шти ни.

Д
а кле, жив ко Ан ђе лић од 
ше сна е сто го ди шњег те-
ле гра фи сте до спе ва на 
сам врх по штан ско-те-
ле граф ске стру ке, као и 

на врх срп ске по ли тич ке струк ту-
ре, по ста је по сла ник у Скуп шти ни. 
По зна то је да се Ан ђе лић ак тив но 
укљу чио у по ли ти ку, кроз ор га не 
На пред не стран ке, али и као но ви-
нар, по ли тич ки ко мен та тор у ли сту 
Ви де ло. ње го ви члан ци су увек би-
ли кри тич ки ин то ни ра ни у од но-
су на су пар нич ке стран ке, као и на 
власт, ка да би та кве стран ке по ста-
ле вла да ју ће. ње го ви члан ци, об ја-
вљи ва ни под псе у до ни мом Ра ул, 
по не кад су јет ки, са ти рич ни или 
езо пов ски сро че ни.

Ме ђу тим, ка да сте ис так-
ну ти по ли ти чар, он да мо-
ра те тр пе ти и по сле ди це 
про ме на вла сти. Већ сле де-
ће, 1896. го ди не, па да вла да 
Сто ја на Но ва ко ви ћа, а Ан-
ђе лић са ме ста на чел ни ка 
ПТ оде ље ња по но во пу ту-
је у Ша бац, на ме сто окру-
жног на чел ни ка.

У ок то бру 1897. го ди не је 
Ан ђе ли ћев на пор ко нач-
но уро дио пло дом. Ин ста-
ли са на је пр ва те ле фон ска 
цен тра ла у Бе о гра ду. Она је 
има ла са мо 50 при кљу ча ка, 
те су на ову цен тра лу би ли 
при кљу че ни са мо по сто је-
ћи слу жбе ни те ле фо ни вој-
ске, по ли ци је, же ле зни це и 
по ште. На овој цен тра ли су, 
од фе бру а ра 1898. го ди не, 
би ле об у ча ва не пр ве бе о-
град ске те ле фо нист ки ње. 
За тим је те ле фон ска цен-
тра ла би ла про ши ре на са 
још 50 при кљу ча ка. На њу 
су при кљу че ни већ по сто-
је ћи при ват ни те ле фо ни, 
а он да је от по че ла про па-
ганд на ак ци ја, по зи ва ни су 
бе о град ски ин ду стри јал ци, 
тр гов ци, уоп ште по слов ни 
љу ди, да уве ду те ле фо не у 
сво је по слов не про сто ри-
је. Ин те ре сант но је да су 
прет плат ни ци те ле фон ске 
апа ра те од по ште до би ја ли 
бес плат но. Ме ђу тим, та ак-

ци ја се оду жи ла, све до по ло ви не сле-
де ће го ди не.

У ме ђу вре ме ну је бив ши краљ у 
ино стран ству по тро шио до ста па ра, 
па се вра тио у Ср би ју, где је по ста-
вљен за вр хов ног ко ман дан та ста ја ће 
вој ске. На Ивањ дан, 7/19. ју ла 1899. го-
ди не, бив ши ва тро га сац Ђу ра Кне же-
вић је по ку шао да из вр ши атен тат на 
Ми ла на Обре но ви ћа. Код Ђу ре Кне-
же ви ћа је про на ђен па сош са пот пи-
сом жив ка Ан ђе ли ћа. Ан ђе лић би ва 
ухап шен по хит ном по ступ ку. У за-
тво ру бе о град ске Упра ве гра да, чи-
ји је управ ник не ка да био, Ан ђе лић 
про во ди ме сец и по да на, а он да је, 
26. ав гу ста 1899. го ди не, у ће ли ји про-
на ђен обе шен. 

Зва нич на вер зи ја до га ђа ја је би ла 
са мо у би ство, ме ђу тим, се ћа ња на Ле-
ну Кни ћа нин и Је ле ну Ил ку Мар ко-
вић, ко је су по сле атен та та на кра ља 
Ми ла на та ко ђе про на ђе не обе ше не 
у сво јим ће ли ја ма, срп ску јав ност су 
на во ди ла на по ми сао да је жив ко Ан-
ђе лић уби јен. А да је жи вео са мо још 
шест да на мо гао је да про чи та у Срп
ским но ви на ма: 

Да нас је отво ре на глав на те ле
фон ска ста ни ца у Бе о гра ду и ње на 
те ле фон ска мре жа пре да та јав но ме 
са о бра ћа ју. Ова ће ста ни ца вр ши ти 
не пре кид ну слу жбу.

ПТ бр. 31063, из По штан скоте ле
граф ског оде ље ња Ми ни стар ства 
на род не при вре де. 1. сеп тем бра 1899. 
го ди не у Бе о гра ду.

 Ми ло рад ЈО ВА НО ВИЋ

М
а ни фе ста ци ја 
у Са ла шу Цр
но бар ском, а 
слич них до
га ђа ја је би ло 

ши ром Ср би је у про ле ће 1904. 
го ди не, има ла је осим вас пит
нопе да го шког и на ци о нал но
па три от ски, ро ман ти чар ски 
обо јен, ка рак тер. На рав но, ни је 
без зна ча ја, ни ти је не при ме
тан ди на стиј ски и по ли тич ки 
тон, ко ји ни је про па ган ди стич
ки ис ти цан у пр ви план. Др Во
ји слав Ба кић у сту ди ји „Срп ско 
Ро до љу бље и Ота че ство љу би
је“, об ја вље ној не ко ли ко го ди на 
ка сни је, ис ти цао је на ро чи ти 
зна чај основ них шко ла за раз
ви ја ње на ци о нал них и па три
от ских осе ћа ња.

Би ла је не де ља, 23. мај 1904. 
го ди не по ју ли јан ском ка лен-
да ру ка ду су уче ни ци и учи те-
љи ма чван ских основ них шко ла 
у Цр но бар ском Са ла шу све ча но 
про сла ви ли сто го ди шњи цу Пр-
вог срп ског устан ка. При пре ме 
за обе ле жа ва ње зна чај ног ју би-
ле ја по че ле су у це лој Ср би ји 
не по сред но по сле Мај ског пре-
вра та 1903. го ди не, да би кра јем 
те и по чет ком на ред не го ди не 
био усво јен план про сла ве у ко-
јој је ор га ни зо ва ње из ло жбе за-
у зи ма ло сре ди шње ме сто.

Ме ђу тим, ва жна уло га у пред-
ви ђе ним ма ни фе ста ци ја ма при-
па да ла је основ ним и сред њим 
шко ла ма. Љу бо мир Сто ја но вић, 
ми ни стар про све те и цр кве них 
де ла, у рас пи су од 3/16. ја ну а-
ра 1904. го ди не пре по ру чи вао је 
школ ским над зор ни ци ма: У то
ку ове го ди не про сла ви ће срп ски 
на род успо ме ну на Пр ви Уста
нак од 1804. го ди не под Во ждом 
Ка раЂор ђем Пе тро ви ћем. У 
овој оп штој на род ној свет ко ви
ни тре ба на свој на чин да узму 
уде ла и на ше на род не шко ле. Се
ћа ју ћи се ве ли ких да на на ших 
пре да ка, раз ви ја ће се љу бав ка 
Отаџ би ни и не го ва ти па три
от ска осе ћа ња у ду ши мла дих 
уче ни ка. (...) Сто ја но вић је школ-
ским над зор ни ци ма пре по ру чи-
вао да у до го во ру са учи те љи ма 
и учи те љи ца ма од ре де вре ме и 
ме ста про сла ве.

У Ша бач ком окру гу истог да-
на, осим у Са ла шу Цр но бар ском, 
про сла ве су ор га ни зо ва не на Ми-
ша ру и у Дра ги њу. 

Са лаш Цр но бар ски за вре ме 
тур ске вла да ви не на зи вао се 
Али-агин са лаш. У том се лу се 30. 
ма ја 1806. го ди не од и грао чу ве ни 
бој, опе ван у на род ној пе сми Бој 
на Са ла шу. Уста ни ци, пред во ђе-
ни Сто ја ном Чу пи ћем, по што су 
се прет ход но утвр ди ли у Са ла шу, 
на ма ми ли су Тур ке из њи хо вог 
ло го ра у су сед ним Ба до вин ци-
ма на свој по ло жај и у тој бор-
би на са ла шком по љу оста ло је 
ви ше од сто ти ну уби је них и исто 
то ли ко ра ње них Ту ра ка уз ми ни-
мал не гу бит ке уста ни ка. По сле 
Ми шар ске бит ке, то је би ла нај-
ве ћа бит ка уста ни ка у за пад ној 
Ср би ји 1806. го ди не.

Вла ди мир Т. Си мић, учи тељ у 
Цр но бар ском Са ла шу, по нај ви ше 
се ан га жо вао око ор га ни за ци је 
про сла ве. Он је за про сла ву од-
ре дио гра ди ну Ра до је ви цу, где је 
пре ма пре да њу би ло ме сто бит-
ке. Та про стра на њи ва на сла ња-
ла се са за пад не стра не на Ба тар, 
јед ну ма њу дрин ску ото ку, а са 
ис точ не би ла је окру же на гу стом 
хра сто вом и бре сто вом шу мом. 
Школ ски над зор ник за Ша бач-
ки округ Фо тић у до го во ру са 
оста лим учи те љи ма бри жљи во 
је ис пла ни рао до ла зак уче ни ка 
и учи те ља из оста лих ма чван-
ских шко ла, та ко што су шко ле у 
су сед ним се ли ма Гло гов цу, Кле-
њу и Ба до вин ци ма од ре ђе не за 
збор на ме ста.

Уче ни ци из уда ље ни јих ме ста 
до ла зи ли су у те шко ле на за пре-
жним ко ли ма, а ода тле су у ко ло-
на ма, уз прат њу му зи ке, пе ва ње 
ро до љу би вих пе са ма до ла зи ли 
у су сед ни Са лаш. У ма ни фе ста-
ци ји је тог да на уче ство ва ло 900 
уче ни ка и три де сет дво је учи те-
ља и учи те љи ца из ма чван ских 
шко ла.  

Ме сто све ча но сти би ло је огра-
ђе но им про ви зо ва ном огра дом. 
Ула зи ло се кроз ви со ку, за ту 
при ли ку спе ци јал но на пра вље-
ну ка пи ју. У сре ди шњем де лу са 
ви со ке бан де ре ви јо ри ла се срп-
ска за ста ва, а по ред ње са чи ње на 
је од за пре жних ко ла им про ви-
зо ва на би на.

Све ча ност је има ла два де ла. 
У пр вом је слу жен по мен из ги-
ну лим рат ни ци ма. Слу жбу је др-
жао све ште ник гло го вач ке цр кве 
Ми лош Ве се ли но вић уз са слу же-
ње ње го во го си на, на шег чу ве ног 
и при зна тог књи жев ни ка, Јан ка 
Ве се ли но ви ћа, ко ји је уста нич ку 
Ма чву ове ко ве чио у сво јим де-
ли ма. По сле вер ског об ре да, про-
та Ми лош Ве се ли но вић и учи тељ 
са ла шке шко ле В. Си мић одр жа-
ли су го во ре, а по том су усле ди-
ли на сту пи уче ни ка. Уче ни ци 
шко ле из Бо га ти ћа от пе ва ли су 
Од Бо сне се, уче ник из шко ле из 
Мет ко ви ћа ре ци то вао је Бој на 
Са ла шу, а уче ни ци шко ле из Ба-
до ви на ца хор ски су от пе ва ли У 
ра на ма.

Дру ги део про гра ма на ста вљен  
је по сле па у зе за ру чак. Уче ник 
из гло го вач ке шко ле ре ци то вао 
је пе сму Јан ко Га гић, учи тељ из 
Ду бља, ме ста у ко јем је 1815. го-
ди не во ђе на јед на од нај ве ћих 
би та ка Дру гог срп ског устан ка, 
Ри сто Ва си лић, са ста вио је при-
год ну пе сму, ко ју је де кла мо вао 
ње гов уче ник, и на кра ју хо ро ви 
из Цр но бар ског Са ла ша и Ба но-
вог По ља от пе ва ли су До мо ви
ну и Бран ко во Ко ло. Све ча ност 
се за вр ши ла так ми че њем у тр-
ча њу нај бо љих тр ка ча из сва ке 
шко ле.

Ма ни фе ста ци ја у Са ла шу Цр-
но бар ском, а слич них до га ђа ја 
је би ло ши ром Ср би је у про ле ће 
1904. го ди не, има ла је осим вас-
пит но-пе да го шког и на ци о нал-
но-па три от ски, ро ман ти чар ски 
обо јен, ка рак тер. На рав но, ни-
је без зна ча ја, ни ти је не при ме-
тан ди на стиј ски и по ли тич ки 
тон, ко ји ни је про па ган ди стич-
ки ис ти цан у пр ви план. Др Во-
ји слав Ба кић у сту ди ји Срп ско 
Ро до љу бље и Ота че ство љу би је, 
об ја вље ној не ко ли ко го ди на ка-
сни је, ис ти цао је на ро чи ти зна-
чај основ них шко ла за раз ви ја ње 
на ци о нал них и па три от ских осе-
ћа ња. А као илу стра ци ја ста ња 
ду ха у Ср би ји на по чет ку 20. ве-
ка, о схва та њу ро до љу бља и па-
три о ти зма, не ка по слу жи део 
го во ра све ште ни ка Ми ло ша Ве-
се ли но ви ћа, Јан ко вог оца, ко ји 
је одр жао на све ча но сти у Са-
ла шу:

Бра ћо мо ја и де цо мо ја! Сто 
го ди на је рав но ка ко је на ша ма
ла отаџ би на Ср би ја би ла са мо 
је дан тур ски па ша лук. Сто го
ди на је ми ну ло ка ко су ову плод
ну рав ни цу, Ма чву на шу, га зи ли 
тур ски ха то ви и раз но си ли на 
пло ча ма под ко ва сво јих плод не 
усе ве. Сто го ди на је про шло ка
ко су бе сни и оси јо ни Тур ци ме
та ли под нож и ста ро и мла до, 
и му шко и жен ско, и од го ни ли и 
од но си ли сав муч ни труд и имо
ви ну ота ца на ших. Про ђе сто 
го ди на, па не ста и Ту ра ка и си ле 
њи хо ве. Је два да ви ди мо по не ког 
бед ни ка, ко ји са бре ме ном бр ди
ла про ђе кроз на ша се ла и то је 
све што је од оне си ле оста ло. 
А не ка да шњи тур ски па ша лук 
да нас је ма ле на, али по но си та 
Кра ље ви на Ср би ја, по но си та 
што је кр вљу де це сво је сте кла 
то име и ста ла у ред при зна
тих др жа ва. (...) Де цо мо ја! Во
ли те сво ју отаџ би ну, во ли те је 
као што су је де до ви ва ши во
ле ли! Учи те сво ју исто ри ју! У 
њој ће те на ћи при ме ра за углед 
ка ко вих ниг де на ћи не ће те! На
ста ви те де ла ота ца на ших, а 
то је да нас лак ше, јер од њих се 
тра жи ло и да уми ру за отаџ би
ну, а од вас се тра жи да жи ви те 
за њу! (...)

У Цр но бар ском Са ла шу, сто 
го ди не ка сни је, ни је би ло про-
сла ве, а ме сто чу ве не бит ке ни је 
ни обе ле же но. Да је жив, Ми лан 
Ра кић би ве ро ват но на пи сао да 
су де ца 21. ве ка умор на исто ри
је на ше. 

 Др Ра до мир Ј. ПО ПО ВИЋ

осветљења

ПРО СлА ВА СТО ГО ДИ ШњИ ЦЕ ПР ВОГ СРП СКОГ 
УСТАН КА У мА ЧВИ 1904. ГО ДИ НЕ
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ПО КРЕ ТАЧ ТЕ лЕ ФОН СКОГ СА О БРА ћА ЈА У БЕ О ГРА ДУ

Жив ко Ан ђе лић
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С
а не ма лим по но сом, мо же се ре ћи 
да ће 2012. го ди не пе ри од си сте-
мат ског бе ле же ња еле ме на та му-
зич ке тра ди ци је Ср ба на под руч ју 
да на шњег ру мун ског де ла Ба на та 

до сти ћи чи тав је дан век тра ја ња. Рад на овом 
по слу за по чео је, на и ме, 1912. го ди не ве ли ки 
ма ђар ски ком по зи тор и ет но му зи ко лог Бе ла 
Бар ток. Пре тог вре ме на та ко ђе су бе ле же не 
по је ди не пе сме, али без на ме ре да се оба вља 
си сте мат ско ис тра жи ва ње ра ди до но ше ња од-
ре ђе них за кљу ча ка о срп ској му зич кој тра ди-
ци ји ових кра је ва. 

Нај ста ри ји траг о јед ном сег мен ту срп ске во-
кал не тра ди ци је тог под руч ја оста вио је но си-
лац про све ти тељ ског по кре та код Ср ба, До си теј 
Об ра до вић, и сам ро ђен у око ли ни Те ми шва ра, 
у се лу Ча ко во. При бе ле жив ши текст јед не ша љи-
ве пе сме уз игру, ко ју је чуо и на у чио у де тињ-
ству, До си теј га је са чу вао од за бо ра ва. На то је у 
јед ном од сво јих ра до ва ука зао исто ри чар књи-
жев но сти Ђор ђе Пе рић. 

Дру ги на ци о нал ни ве ли кан, до бро твор и кти-
тор Са ва Те ке ли ја, у свом де лу Гра ђа или ма те ри
јал за опи са ни је жи во та мо га оста вио је пи са ног 
тра га о де чи јим игра ма у свом род ном Ара ду око 
1770. го ди не, што је од из у зет ног зна ча ја за да на-
шње фол кло ри сте раз ли чи тих про фи ла.

Под руч је Ба на та, при бли жно на гра ни ци из-
ме ђу сред ње и ју го и сточ не евро пе, је сте област 
ко ја је кроз исто ри ју би ла по при ште ин тен зив-
них ми гра ци ја и про жи ма ња раз ли чи тих кул-
ту ра. ње на отво ре ност је по го до ва ла укр шта њу 
ути ца ја из ви ше кул тур них сре ди шта, са пре-
вла шћу еле ме на та кул ту ре за пад не и сред ње 
евро пе. Ути ца ји град ских цен та ра су оста ви-
ли тра га и на об ли ко ва њу еле ме на та кул ту ре 
у окол ним се ли ма. У том по гле ду, уло га Те ми-
шва ра, као јед ног од ја ких кул тур них сре ди шта 
у Ба на ту, би ла је то ком 18. и 19. ве ка ве о ма зна-
чај на. Овај град је, у од но су на дру ге гра до ве 
па нон ског про сто ра ко ји на ста њу ју Ср би, имао 
ве о ма раз ви јен кул тур ни жи вот, ко ји је био узор 
за об ли ко ва ње кул ту ро ло шког обра сца у ма њим 
гра до ви ма у око ли ни, али и у се ли ма. И у овом 
по гле ду, де лат ност Са ве Те ке ли је оста ви ла је 
тра га: из ве сни по ка за те љи го во ре да је Те ке ли-
ја 1835. го ди не по мо гао осни ва ње За ве де ни ја му
зи кал ног пје ни ја у Ара ду. По ре ђе ња ра ди: пр ви 
по да ци о хор ском – и то ви ше гла сном, хар мо
ни че ском – цр кве ном пе ва њу Ср ба у Те ми шва-
ру по ти чу из на ред не, 1836. го ди не.

У дру гој по ло ви ни 19. ве ка, ка да су при мат у 
срп ској кул ту ри на тлу Хаб збур шке мо нар хи је 
пре у зе ле град ске кул тур не ин сти ту ци је, јак ути-
цај је има ло про све ти тељ ство, кроз де лат ност 
срп ских би бли о те ка, чи та о ни ца и књи жев них 
удру же ња. У Те ми шва ру је био ви со ко раз ви-
јен по зо ри шни и му зич ки жи вот. Уз лет је у то 
вре ме до био и срп ски на ци о нал ни по крет, за-
хва тив ши и срп ске сре ди не на про сто ру да на-
шње Ру му ни је. њи ме је ини ци ра но осни ва ње 
и де лат ност пе вач ких дру шта ва и фор ми ра ње 
њи хо вих ре пер то а ра, што ће оста ви ти тра га на 
му зич кој тра ди ци ји Ср ба ових кра је ва за ви ше 
од јед ног ве ка уна пред. 

Та да је на ста ла и пр ва збир ка срп ских на род-
них ме ло ди ја са овог те ре на: збир ка 100 срп ски 
пе са ма (Та ми шград 1863) хо ро во ђе и „стра сног 
ис тра жи ва ча фол кло ра“ Алек сан дра Ни ко ли ћа. 
Ова збир ка, на жа лост, да нас ни је до ступ на на уч-
ни ци ма у це ли ни; мо же мо ре ћи са мо да се она, 
пре ма по сто је ћим по да ци ма, са сто ји од пе са ма 
град ског по ре кла и ком по но ва них пе са ма. Ове 
ме ло ди је сво јим стро фич ним об ли ци ма, ши ро-
ким тон ским оп се зи ма и то нал ним хар мон ским 
устрој ством све до че о ја ком ути ца ју из сред ње 
евро пе, али, по сред но, и о ви со ко ис тан ча ном 
му зич ком уку су та да шње те ми швар ске гра ђан-
ске сре ди не. 

По чет ком 20. ве ка се на ши ро ком ге о граф-
ском про сто ру ко ри сте штам па не пе сма ри це, 
ко је су на свој на чин оста ви ле тра га у жи во ту 
и пре но ше њу раз ли чи тих еле ме на та му зич ке 
тра ди ци је. За по чет је раз вој му зич ког про фе-
си о на ли зма. Од је ци ових по ја ва оста вља ли су 
тра га и у му зич кој кул ту ри у се ли ма око ја ких 
град ских кул тур них цен та ра. 

У го ди на ма пред Пр ви свет ски рат на ста ли 
су већ по ме ну ти, пр ви по зна ти ет но му зи ко ло-
шки за пи си и сним ци срп ског се о ског сви ра ња 
и пе ва ња са овог те ре на, ко је је на чи нио Бе ла 
Бар ток. Он се овом по слу по све тио пр вен стве но 
ра ди мо гућ но сти по ре ђе ња еле ме на та срп ске са 
еле мен ти ма тра ди ци ја су сед них на ро да, на пр-
вом ме сту Ма ђа ра. Го ди не 1910. у свом род ном 
гра ду Ве ли ком Се ми клу шу (да нас Sânnicolau 
Ma re) за пи сао је јед ну „срп ску играч ку ме ло ди-
ју“. Ме ђу тим, си сте мат ска ис тра жи ва ња срп ске 
тра ди ци је пред у зео је тек 1912, у се ли ма Са ра-
во ла (Sa ra va le) и Мо но штор (Mo no ş tur), где је 
фо но гра фом сни мио два де сет и јед ну ну ме ру: 
со ли стич ко и дво гла сно пе ва ње, као и сви ра ње 

ко ла и пе са ма на там бу ри и гај да ма. Бар то ко ви 
сним ци гај да шке свир ке су од из у зет ног ин те-
ре са за ре ги о нал ну и срп ску ет но му зи ко ло ги ју, 
уто ли ко пре што је овај сег мент на ше ин стру-
мен тал не тра ди ци је у Ба на ту већ то ком на ред-
них де це ни ја го то во пот пу но иш че зао из жи ве 
из во ђач ке прак се. 

По ли тич ком по де лом Ба на та по сле Пр вог 
свет ског ра та, и по вла че њем но вих др жав них 
гра ни ца, на стао је но ви пе ри од у исто ри ји ових 
кра је ва. При род не ве зе Те ми шва ра и Ара да са 
Пе штом и Бе чом су пре ки ну те. С дру ге стра-
не, на ци о нал ни по крет код Ср ба овог под руч-
ја до жи вео је свој зе нит, и то са за ка шње њем 
у од но су на при ли ке у дру гим обла сти ма, где 
је на ци о нал ни циљ био оства рен об је ди ње њем 
ет но са у за јед нич ким др жав ним гра ни ца ма. 
У ру мун ском Ба на ту је у ме ђу рат ном пе ри о ду 
цве тао рад град ских и, по себ но, се о ских пе вач-
ких дру шта ва, при ре ђи ва ни су њи хо ви сле то-
ви и кон цер ти. Оми ље ни део ре пер то а ра би ле 
су ро до љу би ве хор ске ком по зи ци је. Исто вре ме-
но, те као је про цес ни ве ли са ња раз ли ка из ме ђу 
кул тур ног обра сца гра да и се ла, као и ко ре ни та 
про ме на у на чи ну по и ма ња тра ди ци о нал них 
ви до ва му зи ци ра ња. Ре лик ти тог вре ме на и те 
иде о ло ги је би ће за те че ни на те ре ну чак и чи-
та вих по ла сто ле ћа ка сни је.  

По сле Бе ле Бар то ка, сле де ћи ко рак у ис тра-
жи ва њу срп ске му зич ке тра ди ци је у ру мун ском 
Ба на ту на чи нио је те ми швар ски ком по зи тор, те-
о ре ти чар, про фе сор му зи ке и ди ри гент Са ва Л. 
Илић (1935–1989), и то у ра спо ну од 1952. до 1977. 
го ди не. Бе ле же ње је за по чео као сту дент бу ку-
ре штан ског му зич ког кон зер ва то ри ју ма. Био је 
мо ти ви сан де лом тра ди ци је чи ји је и сам био 
ба шти ник: ро дом из се ла Вар ја ша (Va ri aş) код 
Те ми шва ра, од мај ке и ста ри јих ме шта на чуо је 
и на у чио мно го тра ди ци о нал них пе са ма. Те рен-
ска ис пи ти ва ња оба вио је у гра ни ца ма сво јих 
та да шњих зна ња и мо гућ но сти, а у ци љу бли жег 
упо зна ва ња са му зич ком ба шти ном свог на ро-
да, на ши ро ком те ре ну у Ру му ни ји. У Гор њем 
Ба на ту је, по ред гра ђе из Вар ја ша, за бе ле жио 
ве ли ки број пе са ма и ин стру мен тал них ко ма-
да у Ве ли ком Се ми клу шу, Ди ња шу, Сен ђур ђу, Те-
ми шва ру, Фе њу и Че не ју. Илић је пр ви ме ло граф 
ко ји се по за ба вио и срп ским му зич ким на сле-
ђем на те ре ну Кли су ре и По ља ди је: за пи сао је 
пе сме у Бе ло бре шки, Ди ви чу, Љуп ко ви, Ма че-
ви ћу, Ор ша ви, По же же ни, Ра дим ни, Со ко лов цу 
и Ста рој Мол да ви. Из бор из при ку пље не гра-
ђе, укуп но 132 ме ло ди је, об ја вио је у Ан то ло ги
ји срп ских на род них пе са ма (Бу ку решт 1958). Уз 
Или ћа, пот пи сни ци Пред го во ра и увод не сту ди је 
за збир ку су углед ни ру мун ски ет но му зи ко ло-
зи Са бин Дра гој, Ги зе ла Су ли це а ну и Ма ри ја на 
Ро дан-Ка ха не. 

Илић је свој ме ло граф ски рад про ши рио и на 
му зич ко на сле ђе дру гих ју жно сло вен ских ет-
нич ких гру па у Ба на ту: Ка ра ше ва ца (до ли на ре-
ке Ка раш, ју жни Ба нат), 1959. и Шо ка ца (град 
Ре каш, ис точ но од Те ми шва ра), 1960. го ди не. 

С
а ва Илић ни је био ет но му зи ко лог, 
ре кло би се да је био во ђен на ме-
ром ком по зи то ра-ме ло гра фа да 
се бли же упо зна са му зич ко-фол-
клор ном ба шти ном свог на ро да и 

да јој за пи си ма обез бе ди ду го трај ност. О то-
ме го во ри сам са др жај збир ке: њу чи не пре те-
жно ме ло ди је оп ште на ме не, у нај ве ћем бро ју 
лир ске, ва ро шког и град ског по ре кла. Се о ских, 
ар ха ич ни јих ме ло ди ја, ко је би има ле функ-
ци о нал ну уте ме ље ност у об ред но-оби чај ној 
прак си, у збир ци има сра змер но ма ло, што 
је у ко ли зи ји са чи ње ни цом да је сре ди ном 
20. ве ка на те ре ну би ло да ле ко лак ше до ћи 
до број ни јих при ме ра ове вр сте. Но, ауто ро-
ва же ља је би ла да за бе ле жи тре нут но ста ње 
на те ре ну, то јест, бо гат ство му зич ких фор ми 
ко је су у жи вој из во ђач кој прак си, без по себ-
ног тра га ња за ре ци ди ви ма ста ри јег му зич ког 
сло ја. Сто га ње го ва збир ка пред ста вља аутен-
ти чан траг о пе вач ком и сви рач ком ре пер то а-
ру код Ср ба, Шо ка ца и Ка ра ше ва ца сре ди ном 
и у дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка. 
Кра јем ше зде се тих го ди на 20. ве ка рад на бе-

ле же њу ју жно сло вен ске му зич ке тра ди ци је у 
Ру му ни ји на ста вио је Дра го слав Де вић, углед-
ни ет но му зи ко лог из Бе о гра да. Он је гра ђу са-
ку пљао у Кли су ри, у ме сту Сви ни ца, као и у 
ка ра шев ским на се љи ма. Ова гра ђа до да нас 
још ни је пу бли ко ва на и чу ва се у лич ној ар хи-
ви про фе со ра Де ви ћа.

По сао при ку пља ња и об ра де му зич ке гра ђе са 
овог те ре на на ста вљен је де ве де се тих го ди на 20. 
ве ка. Та да је на те ре ну бо ра ви ла Је ле на Јо ва но-
вић, ет но му зи ко лог, по се тив ши три на ест се ла 
Гор њег Ба на та и три се ла у Ба нат ској Цр ној Го-
ри: Кра ље вац, Пе тро во Се ло и Стан че во, где су том 
при ли ком ет но му зи ко ло шка ис тра жи ва ња оба-
вље на пр ви пут. На осно ву при ку пље ног ма те ри-
ја ла Ј. Јо ва но вић је при пре ми ла и об ја ви ла број не 

на уч не ра до ве и од бра ни ла обим ну ма ги стар ску 
те зу: Пе вач ко на сле ђе Ср ба у Гор њем Ба на ту у Ру
му ни ји у све тлу аутох то не и пре у зе те му зич ке 
прак се (Бе о град 2000). У ра ду је па жња по све ће-
на про бле ма ти ци кул тур но-исто риј ских и дру-
штве них при ли ка ко је су ути ца ле на фор ми ра ње 
ре пер то а ра и по и ма ње тра ди ци о нал ног пе ва ња 
за те че но на те ре ну на са мом ис те ку 20. ве ка. Ова 
ис тра жи ва ња су осве тли ла и чи ње ни цу о по сто-
ја њу од ре ђе них ар ха ич них му зич ких кон стан-
ти у тра ди ци ји Ср ба ових кра је ва, не на ру ше них 
про то ком вре ме на (при че му је од не мер љи вог 
зна ча ја по ре ђе ње са за пи си ма Б. Бар то ка), као и 
еле ме на та пе вач ке кул ту ре раз ви је них под ути-
ца јем дру гих ет нич ких гру па и кул тур них стру-
ја ња из за пад не и сред ње евро пе.

По че так но вог ми ле ни ју ма озна чио је и по-
че так но вих ан га жо ва ња: то су об ја вљи ва ње но-
вих на уч них из да ња и из да ња гра ђе, као и но ва 
ет но му зи ко ло шка и ет но ко ре о ло шка те рен ска 
ис пи ти ва ња.

С
ту ди ја ма ђар ског на уч ни ка Ла-
сла Фел фел ди ја, Пле сне тра ди ци
је Ср ба у По мо риш ју (Бу дим пе шта 
2003), до не ла је пр ве ре зул та те си-
сте мат ских ет но ко ре о ло шких ис-

тра жи ва ња срп ске тра ди ци је у ре ги о ну, са 
ге о граф ски бли ског те ре на По мо риш ја у Ма-
ђар ској. Пу бли ко ва ни су Бар то ко ви сним-
ци из 1912, на из да њу под на сло вом Serb Folk 
Mu sic Col lec ted by Béla Bartók (прир. Г. ере дич, 
Бу дим пе шта 2004). Об ја вље на је и це ло куп на 
збир ка за пи са Са ве Или ћа, На род не ме ло ди је 
Ср ба, Шо ка ца и Ка ра ше ва ца у Ру му ни ји (прир. 
Ј. Јо ва но вић, Но ви Сад 2006), са ви ше од пет 
сто ти на пе са ма и ин стру мен тал них ко ма да 
(ме ло ди ја сви ра них на там бу ри, хар мо ни ци 
и ви о ли ни). 
У нај но ви је вре ме, ре зул та те је да ло и ан га-

жо ва ње про у ча ва ла ца-ама те ра, за љу бље ни ка у 
тра ди ци ју свог кра ја, све сних да су на по ри струч-
ња ка, у усло ви ма у ко ји ма се ис тра жи ва ња од-
ви ја ју, че сто не до вољ ни да по кри ју сва по ља и 
укљу че све по сто је ће из во ре. Та ко су на ста ла два 
де ла од зна ча ја за да љи рад на про у ча ва њу тра-
ди ци је Ср ба ових кра је ва. Пр ва од њих је књи га 
пу бли ци сте Ду ша на Де јан ца, Ли цем за сун цем 
(Ки кин да 2008), са број ним тек сто ви ма срп ских 
ко ле дар ских пе са ма из ста рих штам па них из да-
ња са те ре на Ара да. За тим, ту је књи га про фе со ра 
ру мун ског је зи ка Ја вор ке Јор го ван, Вре ме бе за
зле но сти (Те ми швар 2010), збир ка деч јих ига ра 
код Ср ба у ру мун ском Ба на ту и По мо риш ју, чи ја 
је по себ на вред ност у то ме што па ра лел но до но-
си по дат ке са те ре на из на шег вре ме на и по дат ке 
Са ве Те ке ли је о деч јим игра ма у Ара ду. 

Об је ди ње на ет но му зи ко ло шка и ет но ко ре о-
ло шка ис пи ти ва ња на те ре ну ру мун ског Ба на та 
по кре ну та су та ко ђе у нај но ви је вре ме. Ис тра-
жи вач ка гру па ко ју пре те жно чи не сту ден ти 
ет но му зи ко ло ги је из Бе о гра да, оба ви ла је 2008. 
го ди не те рен ски рад у не ко ли ко се ла у ру мун-
ском Гор њем Ба на ту. Гру па је фор ми ра на под 
по кро ви тељ ством ет но-кам па у Ки кин ди, у ор-
га ни за ци ји Ака дем ског дру штва „Гу сле“. У об-
ја вље ном ра ду мла дог ет но му зи ко ло га Ма ри је 
Дум нић из ло же ни су ре зул та ти ових ис пи ти ва-
ња, а је дан од за кљу ча ка је да се на овом те ре ну 
му зич ко-играч ка прак са кроз вре ме по сто ја но 
одр жа ва и да се пре но си на мла ђе ге не ра ци је. 

Нај но ви ја ис тра жи ва ња ко ја у ре ги о ну Кли-
су ре пла ни ра ет но ко ре о лог Се ле на Ра ко че вић 
из Бе о гра да, сва ка ко ће осве тли ти још вред них, 
мо жда и до да нас не по зна тих еле ме на та срп ске 
играч ке тра ди ци је. 

Прем да ис тра жи ва ња у Ру му ни ји по твр ђу-
ју ра ни ји на лаз, из ре чен пр ви пут у де лу ет но-
му зи ко ло га Ти хо ми ра Ву ји чи ћа, да це ло куп на 
му зич ка ба шти на Ср ба ста ро се де ла ца у Вој во-
ди ни и Па нон ској ни зи ји, укљу чу ју ћи ру мун ски 
Ба нат, при па да јед ном је дин стве ном му зич ком 
ди ја лек ту, спе ци фич не кул тур но-исто риј ске, 
дру штве не и по ли тич ке при ли ке ко је уче ству ју 
у фор ми ра њу му зич ке ба шти не Ср ба на те ри то-
ри ји да на шње Ру му ни је усло вља ва ју и од ре ђе не 
по себ но сти, на ђе не са мо на овом те ре ну. 

Ако се освр не мо на прет ход них сто го ди на 
си сте мат ског ис тра жи ва ња срп ске му зич ке ба-
шти не у Ру му ни ји, ви ди мо да су ет но му зи ко ло-
шки нај пот пу ни је ис тра же на на се ља у Гор њем 
Ба на ту, док су у Кли су ри и Ба нат ској Цр ној Го-
ри учи ње ни тек пр ви ко ра ци у том прав цу. Мо-
ти ви и окол но сти ра да струч ња ка ан га жо ва них 
на овом по слу ме ђу соб но су раз ли чи ти, али је 
ус по ста вљен кон ти ну и тет, а ком па ра тив но са-
гле да ва ње ре зул та та њи хо вог ра да до зво ља ва 
до но ше ње по у зда них за кљу ча ка о жи во ту ове 
тра ди ци је то ком 20. ве ка. Ве ру је мо да ће да ља 
ис пи ти ва ња тра ди ци је овог де ла срп ске ди ја-
спо ре и у на ред ном пе ри о ду да ти ре зул та те, и 
да ће кон ти ну и тет ра да на овој те ми би ти про-
ду жен ра дом мла ђих ге не ра ци ја. 

 Др Је ле на ЈО ВА НО ВИЋ

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

Јо ван Ра до нић

Ј
о ван Ра до нић ро ђен је 28. ја ну а ра 1873. 
го ди не у Мо лу, ма лом ме сту у Бач кој. 
Гим на зи ју је за вр шио у Но вом Са ду и 
већ то ком гим на зиј ских да на по чео је 
да се ин те ре су је за исто ри ју. Кри тич-

ка исто ри о граф ска шко ла се ра ђа ла и мла-
ди Ра до нић јој се већ од по во ја при кљу чио 
кре нув ши пу тем сво га учи те ља, а ка сни је и 
ве ли ког при ја те ља, Ила ри о на Ру вар ца, исто-
ри ча ра и ар хи ман дри та фру шко гор ског ма-
на сти ра Гр ге тег.

По за вр ше ној гим на зи ји од ла зи на сту ди је у 
Беч. Упи су је исто ри ју за јед но са ге о гра фи јом и 
сла ви сти ком и у то ме се пот пу но про на ла зи. 
На Беч ком уни вер зи те ту про фе со ри су му би-
ли нај чу ве ни ји пре да ва чи то га до ба: Би дин гер, 
Цај сберг, Ху бер, То ма шек и Ји ре чек са ко јим ће 
доц ни је и плод но са ра ђи ва ти. 

Го ди не 1896. Ра до нић до вр ша ва уни вер зи тет-
ске сту ди је док тор ском ди сер та ци јом Ве ли ки 
вој во да бо сан ски Сан даљ Хра нић Ко са ча и сти-
че зва ње док то ра фи ло зо фи је. 

Го ди не 1897. и 1898. Ра до нић се уса вр ша ва на 
спе ци ја ли стич ким сту ди ја ма ви зан то ло ги је у 
Ру си ји у Пе тро гра ду, а за тим 1898. го ди не од ла-
зи у Ца ри град где исто вре ме но пре да је ла тин-
ски је зик у срп ској гим на зи ји и на ста вља сво је 
ви зан то ло шке сту ди је на ру ском ар хе о ло шком 
ин сти ту ту. Сле де ће го ди не вра ћа се у Но ви Сад 
где је у Ма ти ци срп ској по ста вљен за ар хи ва ра-
ре ги стра то ра-би бли о те ка ра и та мо оста је све до 
1905. го ди не. Исте го ди не Јо ван Ра до нић по ста-
је ван ред ни про фе сор оп ште исто ри је сред ње га 
ве ка на Бе о град ском уни вер зи те ту. Та да из ла зи 
и ње го ва књи га За пад на Евро па и бал кан ски на
ро ди пре ма Тур ци ма у пр вој по ло ви ни XV ве ка. 
Док се Ра до нић ба вио про шло шћу срп ског на ро-
да, исто ри ја ни је ми ро ва ла. Та ко се и сам на шао 
усред ко ви тла ца исто риј ских де ша ва ња, не са мо 
као по сма трач и за пи си вач, већ и као ак тив ни 
уче сник пр во Бал кан ских ра то ва, а по том и Пр-
вог свет ског ра та. Са срп ском вој ском је пре шао 
Ал ба ни ју у шта бу Сте пе Сте па но ви ћа. По сле ра-
та по чи ње да се ба ви по ли ти ком, 1918. го ди не 
је био у де ле га ци ји Ср би је за јед но са Ни ко лом 

Па ши ћем, а 1919. го ди не се вра ћа у на ста ву, ово-
га пу та као ре дов ни про фе сор на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Бе о гра ду. Исто вре ме но, ње го ва де ца 
по чи њу да уми ру јед но за дру гим. Од сед мо ро 
де це, за не пу не три го ди не, пре ми ну ло је че тво-
ро. Над жи ве ло га је са мо тро је де це.

У ме ђу вре ме ну, 1911. го ди не, Ра до нић је из дао 
сво је ве ро ват но нај зна чај ни је де ло Гроф Ђор ђе 
Бран ко вић и ње го во вре ме. За раз ли ку од мно-
гих сво јих прет ход ни ка, он исто риј ску лич ност 
не по сма тра као са мо стал ни ен ти тет из ва ђен 
из кон тек ста, већ упра во у ак тив ном од но су на 
да ти кон текст, узи ма ју ћи у об зир не са мо исто-
риј ску, већ и со ци о ло шку по за ди ну као ве о ма 
би тан де тер ми ни шу ћи фак тор. И упра во у тој 
чи ње ни ци ле жи ино ва тив ност и срж Ра до ни-
ће вог жи вот ног де ла и основ ни раз лог за што су 
ње го ва де ла, у ве ли кој ме ри и да нас ак ту ел на, 
утр ла пут са вре ме ној исто ри о гра фи ји.

Го ди не 1915. об ја вљу је књи гу Ср би у Угар ској, а 
у из гнан ству у Фран цу ској 1919. рас пра ве Исто
ри ја Ср ба у Угар ској, Бач ка и Ба нат. ње гов ве-
ро ват но нај зна чај ни ји пре во ди лач ки по ду хват 
био је пре вод Исто ри је Ср ба, сво га не ка да шњег 
про фе со ра Кон стан ти на Ји ре че ка ко ју је де лом и 
до пу нио. У то вре ме он по ста је и ре дов ни члан 
Срп ске кра љев ске ака де ми је, а уз то и спољ ни 
члан Че шке ака де ми је у Пра гу, до пи сни члан Ју-
го сло вен ске ака де ми је зна но сти и умјет но сти у 
За гре бу и Ру мун ске ака де ми је у Бу ку ре шту.

Био је је дан од осни ва ча и нај ак тив ни јих чла-
но ва Исто риј ског ин сти ту та Срп ске ака де ми је 
на у ка. Тих го ди на об ја вио је и је дан од сво јих 
нај ве ћих из да вач ких по ду хва та – Ду бро вач ки 
ак ти и по ве ље, на ко ји ма је ду го и те мељ но ра-
дио у ду бро вач ким ар хи ви ма. еди ци ја је би ла 
обим на, у пет то мо ва и об у хва та ла је вре мен ски 
пе ри од од 743. до 1807. го ди не.

ње го во за ла га ње за ве ро до стој ност исто риј-
ских из во ра и ино ва ти ван, све о бу хват ни ји при-
ступ исто риј ској гра ђи, пр ви су круп ни ко ра ци 
у кри тич кој, уисти ну на уч ној исто ри о гра фи ји 
ко ја је отво ри ла вра та и пот пу но но ве пер спек-
ти ве по то њим исто ри ча ри ма.

Ове го ди не на вр ша ва се 55 го ди на од смр ти 
Јо ва на Ра до ни ћа. Умро је 25. но вем бра 1956. го-
ди не, у 83. го ди ни, и остао је за бо ра вљен. 

 Пе тар СТА НОЈ ЛО ВИЋ

Јо ван Ра до нић

У СУ СРЕТ СТО ГО ДИ ШњИ ЦИ СИ СТЕ мАТ СКОГ ИС ТРА ЖИ ВА њА 
мУ ЗИЧ КЕ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ СР БА У РУ мУН СКОм ДЕ лУ БА НА ТА

Од Бе ле Бар то ка до да нас
У го ди на ма пред Пр ви свет ски рат на ста ли су пр ви по зна ти ет но му зи ко ло шки за пи си и сним ци 
срп ског се о ског сви ра ња и пе ва ња са овог те ре на, ко је je на чи нио Бе ла Бар ток. Об је ди ње на 
ет ному зи ко ло шка и ет но ко ре о ло шка ис пи ти ва ња на те ре ну ру мун ског Ба на та по кре ну та су 
та ко ђе и у нај но ви је вре ме. Пре ма њи хо вим ре зул та ти ма, је дан од за кљу ча ка је да се на овом 
те ре ну му зич коиграч ка прак са кроз вре ме по сто ја но одр жа ва и да се пре но си на мла ђе ге не ра ци је
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М
е ђу број ним лич но-
сти ма ко је су не се-
бич ним за ла га њем 
до при не ле кул тур-
ном и про свет ном 

уна пре ђе њу срп ског на ро да у Угар-
ској кра јем XVI II и то ком XIX ве ка, 
по ча сно ме сто при па да Са ви Те ке ли-
ји (1761–1842). По то мак чу ве не срп ске 
пле мић ке по ро ди це По по вић Те ке-
ли ја, са ти ту лом Ви со ко бла го род ни 
го спо дин Са ва от Тју кју ли, го спо дин 
Ви зе ша и Ке вер ме ша, злат не над пе
ти це ка ва љер, цар скокра љев ског и 
апо стол ског ве ли чан ства со вјет ник, 
мно гих слав них ма ђар ских ко ми та 
при се да тељ и свих пра ва док тор, 
је дан је од нај у глед ни јих, нај о бра-
зо ва ни јих и нај бо га ти јих Ср ба то га 
вре ме на у Угар ској. 

Лич ност Са ве Те ке ли је ви ше стру-
ко је за ни мљи ва. Ве ли ки еру ди та, пр-
ви док тор пра ва код Ср ба у Угар ској, 
цар ски и кра љев ски са вет ник, ве ли-
ки на род ни до бро твор и осни вач пр-
вих срп ских про свет них ин сти ту ци ја, 
пр ви до жи вот ни пред сед ник Ма ти це 
срп ске (1838–1842), пи сац, бо рац за очу-
ва ње срп ског ду ха, је зи ка, кул ту ре и 
тра ди ци је. Нај бо љи опис ње го ве лич-
но сти дао је књи жев ник Вељ ко Пе тро-
вић ка да је ре као да је Са ва Те ке ли ја 
„по след ња фи гу ра ста рин ског срп ског 
ве ли ка ша, а, у исти час, и пр ва, из ра зи-
та фи гу ра мо дер ног на шег чо ве ка“.

У мла до сти је сте као ши ро ко обра-
зо ва ње ка рак те ри стич но за пле ми ћа 
XVI II ве ка. На кон основ ног обра зо ва-
ња у род ном Ара ду шко ло ва ње је на-
ста вио у Бу ди му и Бе чу где је упи сао 
сту ди је пра ва ко је за вр ша ва у Пе шти и 
1786. го ди не бра ни док тор ску ди сер та-
ци ју Dis ser ta tio ivri di ca de cav sa, et fi ne 
ci vi ta tis (О узро ку и ци љу по сто ја ња др
жа ве). Сте че ним док то ра том Те ке ли ја 
је по стао пр ви Ср бин ко ји је док то ри-
рао пра ва и пр ви угар ски др жа вља нин 
са овим зва њем, ко ји ни је био про фе-
сор уни вер зи те та. Ви со ко обра зо ва ње 
и пле ме ни то по ре кло би ло је ула зни-
ца за на пре до ва ње у дру штве ној хи-
је рар хи ји, за сти ца ње по вла шће ног 
по ло жа ја и на чин да се за до би је уг-
лед. Ка ри је ру је за по чео у др жав ном 
апа ра ту као ви це но тар Ча над ске жу-
па ни је, да би убр зо сти гао и до ме ста 
се кре та ра Угар ске двор ске кан це ла ри-
је у Бе чу (1792–1798). По што ни је ви део 
мо гућ но сти да љег успо на и ути ца ја на 
др жав не по сло ве, 1798. го ди не је под-
нео остав ку на др жав ну слу жбу и по-
ву као се из по ли тич ког жи во та.

Ме це нат ска скло ност Са ве Те ке ли је 
ка раз ли чи тим ин сти ту ци ја ма и дру-
штви ма до ла зи ла је у ви ше на вра та до 
из ра жа ја ка да се ра ди ло о на ци о нал-
ном и оп штем про све ћи ва њу. Део сво је 
на ра ста ју ће имо ви не с вре ме ном је све 
ви ше пре у сме ра вао у про свет не свр хе. 
Го ди не 1810. је са гру пом су на род ни ка 
из Ара да осно вао фонд за шко ло ва ње 
арад ске срп ске омла ди не. Био је до бро-

твор пр вим срп ским 
гим на зи ја ма у Срем-
ским Кар лов ци ма и 
Но вом Са ду. Осим то-
га, ма те ри јал но је по-
ма гао мно ге на уч не и 
обра зов не ин сти ту ци-
је – Угар ску ака де ми ју 
на у ка, Ре фор ма тор ски 
ко ле ги јум у Де бре ци-
ну, и на рав но, Ма ти-
цу срп ску, нај ста ри је 
кул тур но, књи жев но 
и на уч но дру штво код 
Ср ба. Као ин ди ви ду-
ал ни па трон Те ке ли ја 
је по ма гао зна тан број 
углед них срп ских ин-
те лек ту а ла ца, књи-
жев ни ка и умет ни ка.

Нај ве ћи по ду хват 
на по љу про све ћи ва-
ња оства рио је осни-
ва њем Те ке ли ја ну ма 
– За во да за шко ло-
ва ње си ро ма шних и 
да ро ви тих срп ских 
уче ни ка и сту де на та 
у Пе шти 1838. го ди не, чи ме је пру жио 
до каз вр хун ског па три о ти зма, да ју-
ћи дру гим имућ ним Ср би ма, ка ко у 
Хаб збур шкој мо нар хи ји, та ко и у Кне-
же ви ни Ср би ји, при мер ка ко тре ба де-
ло ва ти у ци љу кул тур не и на ци о нал не 
еман ци па ци је. За ову фон да ци ју ве-
зао је дру гу ва жну кул тур ну ин сти ту-
ци ју – Ма ти цу срп ску, ко ју је усе лио у 
згра ду Те ке ли ја ну ма и ко јој је по ве рио 
над зор над сво јом за ду жби ном. Го ди-
не 1840. ка да је те ста мен том за глав ног 
и све оп штег на след ни ка од ре дио Те ке-
ли ја нум, Ма ти ци је по ве рио ста ра ње 
над ње го вом имо ви ном. У ду хов ном 
сми слу, Те ке ли ја нум се по сте пе но пре-
тва рао у ме сто ин те лек ту ал ног оку-
пља ња, ка ко чла но ва Ма ти це, та ко и 
ши рег кру га ин те ли ген ци је. Кроз за ду-
жби ну Са ве Те ке ли је је про шао ве ли ки 
број пи то ма ца, од ко јих су мно ги сво-
јим ка сни јим де ло ва њем обе ле жи ли 
кул тур ну исто ри ју срп ског на ро да. 

Не из бри сив траг је Те ке ли ја оста вио 
и у исто ри ји Ма ти це срп ске, ко ју је од 
са мог по чет ка ма те ри јал но по ма гао и 
под сти цао њен раз вој. Го ди не 1833, ка-
да је ма те ри јал ним при ло гом по мо гао 
рад Ма ти це срп ске, упи сао се ме ђу ње-
не пр ве да ро дав це и исте го ди не по стао 
Ма ти чин члан, а 1838. го ди не је иза бран 
за пр вог до жи вот ног пред сед ни ка Ма-
ти це срп ске. Од тог тре нут ка па до кра ја 
жи во та у пот пу но сти се по све тио уна-
пре ђи ва њу ове, у то до ба мла де, на уч но-
про свет не ин сти ту ци је, што се огле да ло 
у че стим да ро ви ма, да би је на кра ју по-
ста вио за из вр ши о ца свог те ста мен та.

Ве ли ку уло гу је имао и ка да је реч о 
осни ва њу Му зе ја Ма ти це срп ске. Иде-
ја о осни ва њу на ци о нал ног му зе ја за 
Ср бе у Угар ској за че та је већ по чет-
ком XIX ве ка, као ре зул тат јед не ши ре 
кон цеп ци је на ци о нал ног пре по ро да. 
Пр ве ко ра ке у том прав цу пред у зео је 

упра во Са ва Те ке ли ја још 
1818. го ди не ка да се ан га-
жо вао око осни ва ња Му-
зе ја ко ји је био спре ман и 
да ма те ри јал но по мог не, 
али ова ње го ва на ме ра 
ни је на и шла на одо бре-
ње код угар ских вла сти. 
Вред на па жње је и Те ке-
ли ји на иде ја о Пан те о ну. 
За ми сао је би ла да се у 
про сто ри ји ко ја је слу жи-
ла као над зор нич ка са ла 
Те ке ли ја ну ма и у ко јој је 
Ма ти ца срп ска др жа ла 
сво је са стан ке, фор ми ра 
га ле ри ја ли ко ва зна ме-
ни тих љу ди, за слу жних 
за кул ту ру и про све ту 
срп ског на ро да, за ко ји 
је већ сам по чео да са ку-
пља пор тре те. Из ло же ни 
у са ли, ови пор тре ти су 
пред ста вља ли пр ве умет-
нич ке сли ке у Те ке ли ја-
ну му од но сно у Ма ти ци 
срп ској. На кон Те ке ли ји-
не смр ти, у то ку 1843. го-

ди не њи ма се при кљу чи ла и збир ка 
по ро дич них пор тре та Те ке ли ја ко ја је 
за јед но са оста лим вред но сти ма из по-
ро дич не ку ће у Ара ду пре не та у Ма ти-
цу срп ску. Те ке ли ји ним за ве шта њем је 
по че ло при ку пља ње кул тур не ба шти-
не срп ског на ро да у окри љу Ма ти це 
срп ске и ра да Серб ске на род не збир ке 
(Му зе у ма) 1847. го ди не. 

И
з ло жба Са ва Те ке ли
ја – ве ли ки срп ски до
бро твор при ре ђе на 
је са же љом да се кроз 
умет нич ка де ла, ар-

хив ску гра ђу и пра те ћу пу бли ка ци-
ју пред ста ви лич ност и де ло јед ног 
од нај ве ћих до бро тво ра и за ду жби-
на ра но ви је срп ске исто ри је, и да се 
на тај на чин по пу ла ри зу је тра ди ци-
ја за ду жби нар ства. 
Лик Са ве Те ке ли је је ви зу а ли зо ван 

са не ко ли ко пор тре та. Пор трет Те ке-
ли је, рад по зна тог беч ког ли то гра фа 
Јо зе фа Кри ху бе ра, оти снут је са ли то-
граф ске ма три це, ко ју је сам Те ке ли ја 
кра јем ав гу ста 1841. го ди не по кло нио 
Ма ти ци срп ској да би се са ње умно-
жа ва ли и про да ва ли оти сци у Ма ти-
чи ну ко рист. Овај пор трет је по слу жио 
као пред ло жак Јо ва ну По по ви ћу 1847. 
го ди не при ли ком сли ка ња Те ке ли ји-
ног пор тре та и Ана ста су Јо ва но ви ћу 
при ли ком из ра де ње го вог пор тре та 
за Спо ме ни ке серб ске 1850. го ди не. 
Ре пре зен та тив ни пор трет у при род-
ној ве ли чи ни, рад ма ђар ског сли ка ра 
Мор Та на, по ру чи ла је Ма ти ца срп ска 
1861. го ди не у по во ду ве ли ке про сла-
ве Те ке ли ји не сто го ди шњи це у Но вом 
Са ду ко јом при ли ком је из ра ђе на и 
ме да ља, рад Јо ха на Хе блин га по на-
цр ту Ак сен ти ја Ма ро ди ћа. 

Мор Та нов ре пре зен та тив ни пор-
трет Са ве Те ке ли је (1861) из ра ђен је у 

ма ни ру вла дар ских ре пре зен та тив-
них пор тре та, ко ји на нај бо љи на чин 
пред ста вља све оно што је Са ва Те ке-
ли ја био. Пред ста вљен је у ен те ри је ру, 
у сто је ћем по ло жа ју, оде вен у угар ско 
пле мић ко оде ло – пла ва ати ла са злат-
ним ве зо ви ма и рас ко шним сре бр ним 
по ја сом и пла ве пан та ло не са злат ним 
ши ри ти ма. Пре ко оде ла је бор до огр-
тач са злат но-жу том по ста вом, опер-
ва жен кр зном и рас ко шна огр ли ца, а 
на но га ма има цр не ја ха ће чи зме са 
ма му за ма. Ле во од ње га на фо те љи је 
са му ров кал пак са пер ја ни цом. У ле вој 
ру ци др жи са бљу, док је де сном осло-
њен на сто, пре кри вен дра пе ри јом са 
гр бом по ро ди це Те ке ли ја. По ред ових 
пле мић ких ста ту сних обе леж ја, Те ке-
ли ја је окру жен и дру гим ста ту сним 
сим бо ли ма. На сто лу су гло бус и књи-
ге од ко јих три има ју ис пи са не на сло-
ве. У пи та њу су де ла чи ји је аутор сам 
Са ва Те ке ли ја: ла тин ски пре вод ње го-
вог го во ра на Те ми швар ском са бо ру 
ко ји је одр жан 1790. го ди не, по ред је 
Јед ног Ара ђа ни на на чер та ни је, а тре-
ћи на слов је Те ке ли јин пре вод књи ге 
Ри мља ни у Шпа ни ји, што све ди рект-
но упу ћу је на ње го во ши ро ко обра зо-
ва ње, на ње го во ак тив но ан га жо ва ње у 
мно гим сфе ра ма јав ног жи во та. По врх 
књи га је и Осно ва тел но пи смо ње го-
ве нај ве ће за ду жби не Те ке ли ја ну ма на 
ко јем пи ше: ТЮKЮЛИ УЧА Щ ЫМ СЯ. На 
уло гу Те ке ли је као ве ли ког за ду жби-
на ра упу ћу је и ста ра згра да Те ке ли ја-
ну ма ко ја се ви ди кроз про зор. Из над 
кро ва за ду жби не уз ди же се ба рок ни 
цр кве ни то рањ срп ске цр кве по све ће-
не Све том Ге ор ги ју. 

По себ ну це ли ну из ло жбе чи ни Ле-
гат Са ве Те ке ли је (по ро дич ни пор тре-
ти Те ке ли ја и цр те жи Са ве Те ке ли је) 
ко ји сво јим исто ри ја том, зна ча јем и 
ква ли те том пред ста вља ва жан сег-
мент у осни ва њу и раз во ју Му зе ја 
Ма ти це срп ске и ње го ве умет нич ке 
ко лек ци је, да на шње Га ле ри је Ма ти-
це срп ске. Збир ка пор тре та чла но ва 
по ро ди це Те ке ли ја, на ста ја ла по сте-
пе но до да ва њем пор тре та из ге не ра-
ци је у ге не ра ци ју у пе ри о ду од јед ног 
ве ка (1700–1800), пред ста вља не ка кву 
вр сту ви зу ел ног ро до сло ва ко јом се 
по твр ђу је по ре кло и зна чај вла сни-
ка пор тре та. По ред Са ви ног пор тре та 
из мла ђих да на, збир ка по ро дич них 
пор тре та Те ке ли ја об у хва та пор тре те 
ње го вих ро ди те ља Јо ва на и Мар те и 
ње го ве се стре Алој зи је (Ал ке), уда те за 
ге не ра ла Авра ма Пут ни ка, као и пор-
тре те Те ке ли ји них углед них пре да ка и 
срод ни ка, по чев ши од ро до на чел ни ка 
по ро ди це Јо ва на По по ви ћа Те ке ли је 
и ње го ве су пру ге еуфро си не, њи хо-
вог си на Ран ка и ње го ве пр ве су пру ге 
Ал ке, за тим Ран ко вог и Ал ки ног си на 
Па вла, као и пор трет Ран ко вог си на из 
дру гог бра ка, Ла за ра Те ке ли је. Збир ци 
при па да и пор трет кар ло вач ког ми-
тро по ли та Мој се ја Пут ни ка, ко ји је са 
по ро ди цом Те ке ли ја по сред но био у 
род бин ским ве за ма. Не ки од пор тре та 

Те ке ли ја су ра до ви не по зна тих стра-
них и до ма ћих пор тре ти ста XVI II ве ка, 
док су оста ли на осно ву хро но ло ги је 
и стил ских ка рак те ри сти ка атри бу и-
ра ни ис так ну тим срп ским сли ка ри ма 
XVI II и пр ве по ло ви не XIX ве ка: Сте фа-
ну Те нец ком, Ја ко ву Ор фе ли ну, Те о до-
ру Или ћу Че шља ру, Ге ор ги ју Те нец ком 
и Сте фа ну Га ври ло ви ћу.

Н
е до вољ но по знат Ал-
бум цр те жа Са ве Те ке-
ли је са за ни мљи вим 
ет но граф ским ски-
ца ма и цр те жи ма 

све до чи о ње го вој за и ста све стра ној 
лич но сти. Као чо век ши ро ке кул ту-
ре са из ра же ним сми слом за књи-
жев ност, на у ку и умет ност, Те ке ли ја 
је био упо знат са но вом прак сом ин-
те ре со ва ња за при пад ни ке на ро да, 
за њи хов жи вот, оби ча је, фол клор, 
ве ро ва ња, и са ра стом но ве на уч не 
ди сци пли не – ет но гра фи је, од но сно 
ет но ло ги је, око че га се и сам за ин те-
ре со вао у по след њој де це ни ји XVI II 
ве ка. Скло ност Са ве Те ке ли је ет но-
граф ским ис тра жи ва њи ма ви ди се и 
у ње го вој ауто би о гра фи ји Опи са ни је 
жи во та, пре све га у опи су срп ских 
деч јих ига ра и у опи си ма оби ча ја 
и но шњи из кра је ва ко је је он про-
шао на сво јим пу то ва њи ма по Ру-
си ји, Ма ђар ској, Сло вач кој, Пољ ској, 
Тран сил ва ни ји, Мол да ви ји, Не мач-
кој. Део сво јих за па жа ња са пу то ва-
ња илу стро вао је Ал бу мом цр те жа 
ко ји чи не две све ске: Све ска 1 (25 
цр те жа), Све ска 2 (се дам цр те жа) и 
не ко ли ко по је ди нач них цр те жа. Те-
ке ли ја при ка зу је љу де раз ли чи тих 
за ни ма ња (вој ни ке, зе мљо рад ни ке, 
за на тли је), ста ле шке (гра ђан ско и 
се о ско ста нов ни штво) и на ци о нал-
не (Ма ђа ри, Сло ва ци, По ља ци, Је-
вре ји, Ру си, Ко за ци, Та та ри, Вла си) 
при пад но сти. Ве ћи ну цр те жа пра те 
ње го ви тек сто ви на фран цу ском је-
зи ку ко ји са др же об ја шње ња, крат ке 
опи се при ка за и оби ча ја ет нич ких 
гру па. Као та кав, Ал бум цр те жа Са ве 
Те ке ли је пред ста вља дра го це ну ет-
но граф ску гра ђу с кра ја XVI II и по-
чет ка XIX ве ка. Али, и за исто ри ју 
умет но сти цр те жи ни су без зна ча-
ја, јер све до че о Те ке ли ји ном да ру за 
сли ка ње и цр та ње, ко јим се из за до-
вољ ства ба вио чи та вог жи во та. 
Те ке ли ји на збир ка по ро дич них 

пор тре та, за пи си и цр те жи са пу то-
ва ња, књи жев ни рад, број не за ду жби-
не и иде је ко је је про па ги рао, при мер 
су бри ге о очу ва њу и пре зен та ци ји 
све у куп не ба шти не срп ског на ро да. 
Исто вре ме но су и при мер у ко јој ме-
ри је дан чо век и ње го во до бро чин-
ство мо гу оста ви ти не из бри сив траг 
у раз во ју кул ту ре и обра зо ва ња јед ног 
на ро да. У го ди на ма и ве ко ви ма ко ји 
су усле ди ли, Са ва Те ке ли ја је по стао 
при мер ко ји су сле ди ли мно ги зна ме-
ни ти до бро тво ри и за ду жби на ри. 

 Сне жа на МИ ШИЋ

ЕТ НО лО ГИ ЈА СР БА 
У мА ЂАР СКОЈ

Ста ње 
и из гле ди
Од 19. до 20. но вем бра 2010. го ди не 
у Бу дим пе шти је одр жан на уч ни 
скуп „Ет но ло ги ја Ср ба у Ма ђар ској: 
ста ње и пер спек ти ве“

С
а мо у пра ва Ср ба у Ма ђар ској има и 
пра во осни ва ња ауто ном них кул-
тур них и на уч них ин сти ту ци ја, та-
ко је 2010. го ди не фор ми ран Срп ски 
ин сти тут у Бу дим пе шти, са за дат-

ком да под сти че, ор га ни зу је и усме ра ва на уч-
ни рад ве зан за Ср бе у Ма ђар ској и да ре зул та те 
ра да пу бли ку је. Ин сти тут се на ла зи на по чет-
ку ор га ни зо ва ња си сте мат ске де лат но сти, као и 
кон крет ног осми шља ва ња сво је стра те ги је.

За ди рек то ра Ин сти ту та иза бран је Пе ра Ла-
стић, а Про грам ски са вет чи не проф. др Пре драг 
Сте па но вић, проф. др Ди ми три је Сте фа но вић, 
проф. др Ра до мир Ла стић, мр Ко ста Ву ко вић, др 
Го ран Ба шић, на уч ни са вет ник, и проф. др Ти-
бор Ва ра ди.

Циљ Ин сти ту та је да ор га ни зу је, по ма же и 
под сти че на уч на ис тра жи ва ња о про шло сти и 
са да шњој дру штве ној ствар но сти Ср ба у Ма-
ђар ској, об у хва та ју ћи раз не на уч не обла сти, и 
то са мо стал но, али и у са рад њи са од го ва ра ју-
ћим на уч ним уста но ва ма у Ср би ји. Та ко је Срп-
ски ин сти тут у Бу дим пе шти позваo ет но граф ски 
ин сти тут СА НУ на за јед нич ку ре а ли за ци ју на уч-
ног ску па Ет но ло ги ја Ср ба у Ма ђар ској: ста ње 
и пер спек ти ве ко ји се одржаo у Бу дим пе шти од 
19. до 20. но вем бра 2010. го ди не, а у са рад њи са 
На ро до сном сек ци јом Ма ђар ског ет но граф ског 
дру штва. Овај на уч ни скуп мо же се сма тра ти пр-
вим зна чај ним ко ра ком у ра ду овог ин сти ту та. 

У бо га ту ме ђу на род ну са рад њу ет но граф ског 
ин сти ту та СА НУ спа да ју и ду го го ди шњи успе-
шни кон так ти са ко ле га ма из Ма ђар ске. Ова 
са рад ња је от по че ла као део ме ђу а ка де миј ске 
на уч не са рад ње СА НУ и Ма ђар ске ака де ми је 
на у ка – МАН осам де се тих го ди на про шлог ве-
ка, али се по след њих го ди на ре а ли зу је кроз са-
рад њу са ма њин ским срп ским ор га ни за ци ја ма: 
Са мо у пра ва Ср ба у Ма ђар ској и Зе маљ ска са мо-
у пра ва Ср ба у Ма ђар ској из Бу дим пе ште и Ме-
сна са мо у пра ва Ср ба у Ба та њи. 

Са рад ња са тек осно ва ним Срп ским ин сти-
ту том у Бу дим пе шти, у су ор га ни за ци ја на-
уч ног ску па, у скло пу је до бре на уч не прак се 
ет но граф ског ин сти ту та СА НУ, са же љом да 
се ус по ста ви ду го роч на са рад ња у обла сти ис-
тра жи ва ња ет но ло ги је Ср ба у Ма ђар ској, те да 
се под стак ну на уч на ис тра жи ва ња о про шло-
сти и са да шњо сти Ср ба у Ма ђар ској, на на уч но 
уте ме љен на чин, ко ја би ука за ла на нај ва жни је 
про ме не и тран сфор ма ци је дру штве них и кул-
тур них од но са у са да шњем дру штву. На сто ја ло 
се да на уч ни скуп оку пи све до са да шње ис тра-
жи ва че из ове обла сти, укљу чу ју ћи и ет но му зи-
ко ло ги ју и ет но лин гви сти ку, са ци љем ства ра ња 
пре гле да са вре ме ног ста ња и од ре ђи ва ња при о-
ри те та и пра ва ца бу ду ћих ис тра жи ва ња.

Уче сни ци су би ли из Бу дим пе ште, Мо ха ча, 
Пе чу ја, Сен тан дре је, Де ске, Бе ке шча бе, из ет-
но граф ског ин сти ту та СА НУ би ло је осам уче-
сни ка, као и по је дан уче сник из Бал ка но ло шког 
и Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ. Го спо дин Пе-
ра Ла стић освр нуо се у увод ном из ла га њу на 
за дат ке но во о сно ва ног ин сти ту та. Че тр на ест ре-
фе ра та и три пре зен та ци је из ло же ни су пр вог 
да на ра да на уч ног ску па. Дру гог да на је одр жан 
окру гли сто о те ми Мо гу ћи прав ци и те ме да
љих ет но ло шких ис тра жи ва ња Ср ба у Ма ђар
ској. У окви ру пра те ћег про гра ма при ре ђе на је 
из ло жба из да ња ет но граф ског ин сти ту та СА НУ 
и ра до ва о Ср би ма у Ма ђар ској из би бли о те ке 
Ин сти ту та, као и срп ских ет но граф ских из да ња 

у Ма ђар ској. Аутор из ло жбе би ла је Би ља на Ву-
ко вић-Ми лен ко вић у са рад њи са Цен трал ном 
срп ском би бли о те ком у Ма ђар ској при Са мо у-
пра ви Ср ба у Ма ђар ској.

Ис так ну та је по тре ба си сте ма ти за ци је до са-
да шњих зна ња кроз рад на би бли о гра фи ји и 
фор ми ра ње ба зе по да та ка по са вре ме ним ме ри-
ли ма, ко ја би об у хва ти ла те рен ске аудио-за пи се 
(ет но ло шке, ет но му зи ко ло шке, ет но лин гви стич-
ке), ар хи ве ста рих фо то гра фи ја, до ку мен тар ни 
филм. На гла ше на је и по тре ба да љих ис тра жи ва-
ња, ко ја би об у хва ти ла сва на се ља у ко ји ма жи ве 
Ср би. На осно ву из ло же них ре фе ра та и ди ску си-
ја, мо же се за кљу чи ти да је скуп био успе шан.

За оче ки ва ти је да ће овај на уч ни скуп под-
стак ну ти кон ти ну и ра но са гле да ва ње до са да-
шњих ре зул та та ис тра жи ва ња у ет но ло ги ји 
(укљу чу ју ћи и гра нич не и срод не обла сти – нпр. 
ет но му зи ко ло ги ју, фол клор, ет но лин гви сти ку) 
– од спо ра дич них ет но граф ских за пи са до си-
сте мат ских са вре ме них про у ча ва ња, ка ко ру-
рал них, та ко и ур ба них сре ди на у Ма ђар ској у 
ко ји ма жи ве Ср би.

ет но граф ски ин сти тут СА НУ као на ци о нал на, 
на уч но и стра жи вач ка уста но ва, ула же на по ре да 
про ши ри под руч је ет но ло шких и ан тро по ло шких 
ис тра жи ва ња и ко му ни ка ци ју са срод ним ди-
сци пли на ма и ин сти ту ци ја ма у зе мљи и све ту. 
По твр да тих на сто ја ња је и на уч ни скуп Ет но ло
ги ја Ср ба у Ма ђар ској: ста ње и пер спек ти ве

 Др Дра га на РА ДОЈ ЧИЋ

ПО ВО ДОм ИЗ лО ЖБЕ У ИСТО РИЈ СКОм мУ ЗЕ ЈУ СР БИ ЈЕ У БЕ О ГРА ДУ

Са ва Те ке ли ја – ве ли ки срп ски до бро твор 
По во дом обе ле жа ва ња 250 го ди на од ро ђе ња Са ве Те ке ли је, јед ног од нај ве ћих срп ских до бро тво ра и за ду жби на ра, 
Га ле ри ја Ма ти це срп ске и Ма ти ца срп ска уз по др шку Ми ни стар ства кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је при ре ди ле су из ло жбу 
„Са ва Те ке ли ја – ве ли ки срп ски до бро твор“ у Исто риј ском му зе ју Ср би је у Бе о гра ду (17. де цем бар 2010 – 10. фе бру ар 2011). 
Ауто ри из ло жбе и пра те ће пу бли ка ци је су Сне жа на Ми шић и мр Вла ди мир Си мић

Сава Текелија, 
рад Мор Тана (1861)
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Сре да, 6. ок то бар 2010. – Ву ко ва за-
ду жби на и ИК Про ме теј пред ста ви-
ли су у До му Ву ко ве за ду жби не књи гу 
Фру шко гор ски ма на сти ри, Де ја на Ме-
да ко ви ћа. О ауто ру и де лу го во ри ли су 
Ми о драг Ма тиц ки, Дра шко Ре ђеп и Зо-
ран Ко лун џи ја. 

Сре да, 6. ок то бар – Оде ље ње је зи ка 
и књи жев но сти СА НУ ор га ни зо ва ло је 
дво днев ни на уч ни скуп по све ћен 100-го-
ди шњи ци ро ђе ња књи жев ни ка и ака де-
ми ка Скен де ра Ку ле но ви ћа (1910–1978). 

По не де љак, 11. ок то бар – У Рим ској 
дво ра ни Би бли о те ке гра да Бе о гра да 
пред ста вље не су две књи ге днев нич-
ких за пи са Де ја на Ме да ко ви ћа: Да ни се
ћа ња VII (2001–2004) и Да ни се ћа ња VI II 
(2005–2008). Књи ге је об ја ви ла ИК Про
ме теј. Ре дак тор ру ко пи са Вла ди мир Да-
ви до вић.  

Че твр так, 14. ок то бар – жи ри за до-
де љи ва ње на гра де Де јан Ме да ко вић, ко-
ју сва ке го ди не до де љу је ИК Про ме теј 
за нај бо љу књи гу или спис ме мо а ра на 
срп ском је зи ку, на са стан ку одр жа ном у 
Ву ко вој за ду жби ни, јед но гла сно је од лу-
чио да се за 2010. го ди ну на гра ди књи га 
Тре зве ња ци на пи ја ној ла ђи, Мир ка Де-
ми ћа, књи жев ни ка из Кра гу јев ца. 

Че твр так, 14. ок то бар – У Срп ској 
књи жев ној за дру зи, на при год ној све-
ча но сти, пе сни ку Ми ло ва ну Да ној ли ћу 
уру че на је на гра да за жи вот но де ло.  

Че твр так, 21. ок то бар – Об ја вље на је 
пр ва књи га Срп ске ен ци кло пе ди је, као 
за јед нич ки про је кат СА НУ и Ма ти це 
срп ске. Књи га са др жи 1929 од ред ни ца, 
а у ње ној из ра ди уче ство ва ло је ви ше од 
пет сто ти на ауто ра. У пр вој књи зи са др-
жа не су од ред ни це на сло ва А и Б. 

Пе так, 22. ок то бар – Одр жа не сед ни-
це Над зор ног и еко ном ског од бо ра Ву-
ко ве за ду жби не, на ко ји ма је усво јен 
Фи нан сиј ски из ве штај за пе ри од ја ну
ар–сеп тем бар 2010. го ди не. 

Пе так, 22. ок то бар – Одр жа на Ше сна-
е ста (107) сед ни ца Управ ног од бо ра Ву-
ко ве за ду жби не. Усво јен је Из ве штај о 
ра ду за пе ри од но вем бар 2009–ок то бар 
2010, Фи нан сиј ски из ве штај за пе ри од ја-
ну ар–сеп тем бар 2010. и Про грам ра да за 
2011. го ди ну. Управ ни од бор утвр дио је 
ток и про грам 23. сед ни це Скуп шти не 
Ву ко ве за ду жби не. 

Пе так, 22. ок то бар – Одр жа на Из бор-
на скуп шти на Огран ка Ву ко ве за ду жби-
не у Ни шу. За пред сед ни ка Скуп шти не 
иза бра на је мр Ми лун ка Ми тић, про фе-
сор, а за пред сед ни ка Управ ног огран-
ка иза бра на је др доц. На де жда Јо вић. 
У име Ву ко ве за ду жби не Скуп шти ни је 
при су ство вао проф. др Љу бин ко Ра ден-
ко вић, пот пред сед ник Скуп шти не Ву ко-
ве за ду жби не.   

По не де љак, 25. ок то бар – Све ча но 
отво рен 55. Ме ђу на род ни бе о град ски 
са јам књи га, под мо том Па мет у гла ву. 
Уче ство вао је 941 из ла гач (577 до ма ћих и 
364 из да ва ча из све та). Са јам је отво рио 
књи жев ник Ла сло Ве гел, а у име Швед-
ске као зе мље ко ја је би ла по ча сни гост, 
књи жев ни ца Оса Линд. На ово го ди-
шњем Сај му Ву ко ва за ду жби на је пр ви 
пут има ла штанд на ко ме је пред ста ви-
ла сво ја из да ња. 

Уто рак, 26. ок то бар – На гра да До
си теј Об ра до вић за по се бан до при-
нос пре во ђе њу срп ске књи жев но сти и 
кон ти ну и ра но пред ста вља ње срп ске 
кул ту ре до де ље на је на Сај му књи га из-
да вач кој ку ћи Зан до наи Еди то ре из Ита-
ли је, ко ја је у сво јим еди ци ја ма об ја ви ла 
ви ше књи га срп ских пи са ца. У име из-
да ва ча на гра ду је од ми ни стра кул ту ре 
Не бој ше Бра ди ћа при мио уред ник Ђу-
ли ја но Ге ри. 

Пе так, 29. ок то бар – Одр жа на Пе та 
сед ни ца Са ве та Ву ко ве за ду жби не, на 
ко јој су усво је на до ку мен та при пре мље-
на за 23. сед ни цу Скуп шти не Ву ко ве за-
ду жби не. Са вет је дао ви ше су ге сти ја и 
пред ло га око уна пре ђи ва ња ра да За ду-
жби не у на ред ном пе ри о ду. 

Пе так, 29. ок то бар – Одр жа на кон фе-
рен ци ја за но ви на ре на ко јој су пред ста-
вље не ак тив но сти За ду жби не и пру же на 
оба ве ште ња о при пре ми 23. сед ни це 
Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не.  

Уто рак, 2. но вем бар – На Три би ни Ву-
ко ве за ду жби не пред ста вљен збор ник 
ра до ва Пе сни штво и књи жев на ми сао 
Ми о дра га Па вло ви ћа, ко ји су об ја ви ли 
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност и 
Учи тељ ски фа кул тет у Бе о гра ду. Уред-
ник Јо ван Де лић. 

Пе так, 5. но вем бар – У Све ча ној са ли 
Град ске оп шти не Ста ри град одр жа на 23. 
сед ни ца Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не 
на ко јој је усво јен Из ве штај о ра ду Ву-
ко ве за ду жби не за пе ри од но вем бар 
2009–ок то бар 2010. го ди не; Про грам ра да 
За ду жби не за пе ри од но вем бар 2010–ок-

то бар 2011. го ди не и Из ве штај Над зор ног 
од бо ра. Скуп шти на је иза бра ла два но ва 
чла на Управ ног од бо ра Ву ко ве за ду жби-
не: др Ве сну Ма то вић, ди рек то ра Ин сти-
ту та за књи жев ност и умет ност, и Бр чин 
Дра гу ти на, по себ ног са вет ни ка ми ни-
стра про све те Ре пу бли ке Ср би је. Проф. 
др Бо шко Су вај џић иза бран је за чла на 
Од бо ра Ву ко ве за ду жби не за на гра ду у 
обла сти на у ке, а проф. др Љу бин ко Ра-
ден ко вић за пред став ни ка Ву ко ве за ду-
жби не у Хро ни ка ма се ла при КПЗ Ср би је. 
Ис так ну тим за ду жби на ри ма, до бро тво-
ри ма и ве ли ким до бро тво ри ма уру че на 
су при год на при зна ња. Би ља на Ђу ро вић, 
драм ска умет ни ца, чи та ла је ода бра не 
тек сто ве из Да ни це Ву ко ве за ду жби не за 
2011. го ди ну, а КУД Срп ски је лек из вео је 
не ко ли ко срп ских на род них пе са ма.  

Не де ља, 7. но вем бар – Пе да го шки по-
крет Ср би је ор га ни зо вао је у Ло зни ци и 
Тр ши ћу Осми Ву ков пе да го шки са бор, 
ко ји је био по све ћен те ми Пи сме ност, 
пе да го ги ја и Вук да нас. До де ље на су и тра-
ди ци о нал на при зна ња Ву ко ва по ве ља и 
По ве ља Фи лип Ви шњић, а пред ста вље но 
је и ви ше књи га и ча со пи са. Вла ди Ср би-
је је пред ло же но да се 2011. го ди на про-
гла си го ди ном До си те ја Об ра до ви ћа. 

Че твр так, 11. но вем бар – У Ву ко вој 
за ду жби ни ИК Про ме теј пред ста ви ла 
књи гу Ан то ло ги ја Ка пор, ко ју је при ре-
дио др Дра шко Ре ђеп. Мо мо Ка пор био 
је пр ви до бит ник На гра де Де јан Ме да ко
вић, ко ју до де љу је ИК Про ме теј. У про-

гра му су уче ство ва ли: Ра да Ђу ри чин, 
Зо ран Ко лун џи ја и др Дра шко Ре ђеп.  

Су бо та, 13. но вем бар – У се лу Ви шњи-
ће ву код Ши да от кри вен спо ме ник сле-
пом гу сла ру Фи ли пу Ви шњи ћу, рад ва ја ра 
Са ве Ха лу ги на. Спо ме ник су от кри ли Бо-
јан Пај тић, пред сед ник Вла де Вој во ди не, 
и до на тор Рад ми ла Ми лен ти је вић, про-
фе сор са аме рич ког Ко лум би ја уни вер-
зи те та. Спо ме ник је осве штао па три јарх 
срп ски го спо дин Ири неј са вла ди ка ма 
– срем ским Ва си ли јем и звор нич ко-ту-
злан ским Ва си ли јем и све штен ством 
епар хи је срем ске. 

Че твр так, 18. но вем бар – У га ле ри ји 
Хе ли ос у Те ми шва ру отво ре ни су, че твр ти 
по ре ду, Да ни срп ске кул ту ре у Те ми шва
ру. Ову нај ве ћу и нај зна чај ни ју кул тур ну 
ма ни фе ста ци ју Ср ба у Ру му ни ји ор га ни-
зо вао је Са вез Ср ба у Ру му ни ји. 

Пе так, 26. но вем бар – Од бор Ву ко ве 
за ду жби не за до де лу на гра де у умет но-
сти, ко јем пред се да ва др Дра шко Ре ђеп, 
јед но гла сно је од лу чио да се на гра да Ву-
ко ве за ду жби не за умет ност у 2010. го-
ди ни до де ли ака де ми ку Ни ко ли – Ко ки 
Јан ко ви ћу за аутор ску из ло жбу у Га ле-
ри ји СА НУ.

Сре да, 1. де цем бар – Од бор Ву ко ве за-
ду жби не за до де лу на гра де за на уч но де-
ло, ко јем пред се да ва проф. др Сло бо дан 
Гру ба чић, до пи сни члан СА НУ, јед но гла-
сно је од лу чио да се на гра да Ву ко ве за-
ду жби не за на у ку у 2010. го ди ни до де ли 
књи зи Не на да  Љу бин ко ви ћа – Тра га ња 
и од го во ри. Сту ди је из на род не књи жев
но сти и фол кло ра (I).  

Че твр так, 2. де цем бар – Чла но ви Ге-
те о вог дру штва у Бе о гра ду, Је ле на Ко-
стић-То мо вић, Зо ран Р. Јо ва но вић и 
Алојз Ујес по се ти ли су Ву ко ву за ду жби-
ну и раз го ва ра ли са Ми о дра гом Ма тиц-
ким, Љу бин ком Ра ден ко ви ћем и Вељ ком 
Бр бо ри ћем око ус по ста вља и уна пре ђи-
ва ња са рад ње Ву ко ве за ду жби не и Ге те-
о вог дру штва. 

Пе так, 3. де цем бар – У До му Ву ко ве 
за ду жби не пред ста вље на књи га Ми ла 
Да ки ћа Ка ко су ди ва ни ли Кра ји шни ци. 
Из да ва чи су: Удру же ње Ср ба из Хр ват-
ске, Бе о град, Удру же ње за по моћ из бе-
гли ца ма и прог на ни ци ма из Хр ват ске, 
Бе о град, и Срп ско кул тур но дру штво Зо

ра, Книн–Бе о град. Уред ник и ре цен зент: 
Ра до мир Сми ља нић, књи жев ник.  

Че твр так, 9. де цем бар – Одр жа на сед-
ни ца Управ ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не 
на ко јој је раз мо тре но оства ри ва ње про-
гра ма За ду жби не. Управ ни од бор при хва-
тио је остав ку Сла ђа не Мла ђен на ме сто 
управ ни ка За ду жби не и до нео од лу ку да 
Ми о драг Ма тиц ки, без на кна де, оба вља 
ду жност управ ни ка Ву ко ве за ду жби не, 
док се не стек ну усло ви за из бор но вог 
управ ни ка. Управ ни од бор је за кљу чио 
да се по кре не и по сту пак уса гла ша ва ња 
Ста ту та Ву ко ве за ду жби не са но вим За ко-
ном о за ду жби на ма и фон да ци ја ма. 

Пе так, 10. де цем бар – У Све ча ној са ли 
До ма Ву ко ве за ду жби не пот пи сан Про-
то кол о са рад њи Ву ко ве за ду жби не и Оп-
шти не Бач ка Па лан ка на оства ри ва њу 
про гра ма Ву ко ве за ду жби не (при пре ма 
на уч ног ску па и збор ни ка Бач ка кроз ве
ко ве. Сло је ви кул ту ра Бач ке; по кро ви-
тељ ство за из да ња Ву ко ве за ду жби не). 
Про то кол су пот пи са ли ака де мик Ви дој-
ко Јо вић, пред сед ник Управ ног од бо ра 
Ву ко ве за ду жби не, и др Не бој ша Ку зма-
но вић, на чел ник за дру штве не де лат но-
сти Оп шти не Бач ка Па лан ка. 

Пе так, 10. де цем бар – Одр жа на сед ни ца 
Од бо ра за при пре му на уч ног ску па Бач ка 
кроз ве ко ве. Сло је ви кул ту ра Бач ке.

Пе так, 10. де цем бар – Одр жа на ре дов-
на кон фе рен ци ја за но ви на ре на ко јој су 

про гла ше ни до бит ни ци на гра да Ву ко ве 
за ду жби не за умет ност и за на у ку у 2010. 
го ди ни. Би ло је ре чи и о из да вач кој де-
лат но сти Ву ко ве за ду жби не. 

Пе так, 10. де цем бар – У Све ча ној са-
ли Уни вер зи те та у Бе о гра ду, др Га бри-
је ла Шу берт, про фе сор на Уни вер зи те ту 
Фри дрих Ши лер у Је ни и ино стра ни члан 
СА НУ, по кло ни ла је 400 књи га срп ским 
и не мач ким ин сти ту ци ја ма, ме ђу ко ји-
ма и Ву ко вој за ду жби ни. Дар је при мио 
проф. др Љу бин ко Ра ден ко вић, пот пред-
сед ник Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не.

Уто рак, 14. де цем бар – У Ву ко вој за-
ду жби ни пред ста вље но је тре ће из да ње 
Срп скохр ват ског реч ни ка ва ри ја на та 
Јо ва на Ћи ри ло ва. Реч ник је об ја ви ла ИК 
Про ме теј. 

Че твр так, 16. де цем бар – У До му Ву-
ко ве за ду жби не одр жа на сед ни ца Про
грам ског са ве та Ву ко вог са бо ра, на ко јој 
је раз мо трен Из ве штај о 76. Ву ко вом са-
бо ру и Пред лог про гра ма 40. Ђач ког Ву-
ко вог са бо ра и 77. Ву ко вог са бо ра. 

Уто рак, 21. де цем бар – У Уни вер зи-
тет ској би бли о те ци Све то зар Мар ко вић, 
За ду жби на Ни ко ле Спа си ћа све ча но је 
уру чи ла тра ди ци о нал не пла ке те и нов-
ча не на гра де нај бо љим сту ден ти ма Ме-
ди цин ског и По љо при вред ног фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 

Пе так, 17. де цем бар – У Исто риј ском 
му зе ју Ср би је у Бе о гра ду отво ре на из-
ло жба Са ва Те ке ли ја – ве ли ки срп ски 
до бро твор, при пре мље на у са рад њи са 
Ма ти цом срп ском и уз по др шку Ми ни-
стар ства кул ту ре. 

Сре да, 29. де цем бар – У Би бли о те-
ци Фи лип Ви шњић у Би је љи ни пред ста-
вље на Да ни ца Ву ко ве за ду жби не за 2011. 
го ди ну и Да ни ца за мла де. Школ ски за
бав ник. Уче ство ва ли су: Ми о драг Ма тиц-
ки, Мир ко Мар ко вић и Би ља на Ђу ро вић, 
пр ва ки ња Дра ме По зо ри шта Зо ран Рад
ми ло вић. 

Сре да 29. де цем бар – Кул тур но-про-
свет на за јед ни ца Ср би је до де ли ла је, 47. 
пут, Ву ко ву на гра ду за 2010. го ди ну. Ово-
го ди шњи до бит ни ци на гра де су: Бла го-
је Ба ко вић, пе сник из Вр ба са, ака де мик 
Вла ди мир Ве лич ко вић, сли кар из Па ри-
за, ака де мик Иван Јев тић, ком по зи тор 

из Бе о гра да, Рај ко Ка ри шић, умет ник 
фо то гра фи је из Бе о гра да, Ку ћа Ђу ре 
Јак ши ћа, Љи ља на Мр кић-По по вић, ре-
дов ни про фе сор Уни вер зи те та умет-
но сти у Бе о гра ду, Ми ло ван Пан чић, 
ди ри гент из Бе о гра да, ака де мик Че до-
мир По пов, исто ри чар из Но вог Са да, 
Сло бо дан Ри ста но вић, кул тур ни по сле-
ник, књи жев ник из Бе о гра да, и Јо ван 
Ћи ри лов, те а тро лог, драм ски пи сац, 
пре во ди лац и пу бли ци ста из Бе о гра да. 
На гра де су све ча но уру че не ла у ре а ти-
ма 10. фе бру а ра 2011. у Скуп шти ни гра-
да Бе о гра да.   

По не де љак, 10. ја ну ар 2011. – У Га-
ле ри ји Про ме теј у Но вом Са ду све ча-
но уру че на На гра да „Де јан Ме да ко вић“ 
за 2010. го ди ну Мир ку Де ми ћу за књи-
гу Тре зве ња ци на пи ја ној ла ђи. Из да вач 
АГО РА, Зре ња нин, 2010.  

По не де љак, 10. ја ну ар – Књи жев-
ни ци ма Де сан ки Мак си мо вић и Бран-
ку Ћо пи ћу от кри ве не спо мен-пло че у 
ход ни ку згра де у ко јој су ови умет ни ци 
жи ве ли, у ули ци Кра ља Ми ла на 23. Спо-
мен-обе леж ја от крио ми ни стар кул ту ре 
Не бој ша Бра дић. Глу ми ца Ксе ни ја Јо ва-
но вић ка зи ва ла је сти хо ве пе сни ки ње из 
Бран ко ви не, а глу мац То ма Ку ру зо вић 
го во рио је текст из књи ге Бран ка Ћо пи-
ћа Ба шта сље зо ве бо је. 

Че твр так, 13. ја ну ар – На Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду, у ор га ни за ци ји 
Дру штва за срп ски је зик и књи жев ност 

Ср би је, Ми ни стар ства про све те Ре пу-
бли ке Ср би је и Фи ло ло шког фа кул те та 
у Бе о гра ду, одр жан тро днев ни (тра ди ци-
о нал ни) се ми нар за на став ни ке и про-
фе со ре срп ског је зи ка и књи жев но сти. 
Ми о драг Ма тиц ки је у окви ру Пле нар-
ног про гра ма (14. ја ну ар 2011) пред ста-
вио Да ни цу Ву ко ве за ду жби не за 2011. 
го ди ну и Да ни цу за мла де ко ја је ове го-
ди не об ја вље на и као по себ но из да ње. 
Иза бра не тек сто ве из Да ни це го во ри ла 
је Дра га на Ће ћез, про фе сор Фи ло ло шке 
гим на зи је у Бе о гра ду. Љу бин ко Ра ден ко-
вић уру чио је сре бр ња ке са Ву ко вим ли-
ком за слу жним по је дин ци ма: проф. др 
Ва си Ми лин че ви ћу, проф. др Сло бо да ну 
ж. Мар ко ви ћу, проф. др жи во ји ну Ста-
ној чи ћу, проф. др Ра до ју Си ми ћу, проф. 
др Љу бо ми ру По по ви ћу, проф. др Ду ша-
ну Ива ни ћу, проф. др Ми ло ра ду Де ши-
ћу, проф. др На ди Ми ло ше вић-Ђор ђе вић, 
доц. др Вељ ку Бр бо ри ћу, проф. др Бо шку 
Су вај џи ћу и Бо сиљ ки Ми лић. 

Уто рак, 18. ја ну ар – Ма дле на Цеп тер 
је пр ва до бит ни ца но во у ста но вље не на-
гра де Ми ни стар ства кул ту ре Злат ни ве
нац за по се бан до при нос раз во ју кул ту ре 
ме це нар ством и до на тор ством. На све-
ча но сти у За ду жби ни Или је М. Ко лар-
ца на гра ду ла у ре а ту уру чио је Не бој ша 
Бра дић, ми ни стар кул ту ре.  

Уто рак, 25. ја ну ар – У Ма лој са ли 
За ду жби не Или је М. Ко лар ца одр жа на 
Све то сав ска бе се да Ву ко ве за ду жби не, 
под на зи вом Би се ри „Да ни це“, на ко јој 
је пред ста вље но осам на е сто го ди ште Да
ни це Ву ко ве за ду жби не – Да ни ца за 2011. 
го ди ну и Да ни ца за мла де. Уче ство ва ли 
су уред ни ци: Ми о драг Ма тиц ки, глав ни 
и од го вор ни уред ник, и На да Ми ло ше-
вић-Ђор ђе вић, као и ауто ри: Вељ ко Бр-
бо рић, Алек сан дар Ми ла но вић, Бран ко 
Злат ко вић, Ва лен ти на Пи ту лић, Алек 
Ву ка ди но вић, Бо шко Су вај џић, Зо ран 
Ра кић, жар ко Ро шуљ, Сло бо дан Ста ни-
шић, Ми о драг Јак шић и Ра до мир Ми-
ћу но вић. У му зич ком де лу про гра ма 
уче ство вао је хор Пр вог бе о град ског пе
вач ког дру штва. 

Че твр так, 27. ја ну ар – Про свет ни 
пра зник Ср би је – школ ска сла ва Све ти 
Са ва – обе ле жен је у Са ва цен тру Све то-
сав ском ака де ми јом под на зи вом Бро
ја ни ца све тог Са ве (сце на рио Ми ло ван 
Ви те зо вић). Све ча но сти су при су ство ва-
ли нај ви ши др жав ни зва нич ни ци, а бе-

се дио је ми ни стар про све те и до ма ћин 
сла ве, проф. др жар ко Об ра до вић. 

Че твр так, 27. ја ну ар – У Ву ко вој за ду-
жби ни, по во дом обе ле жа ва ња Да на Све
тог Са ве, одр жа на је све ча ност на ко јој 
су сту ден ти ма са Ко со ва и Ме то хи је, ко ји 
жи ве у цен три ма за ко лек тив ни сме штај, 
уру че не нов ча не на гра де Фон да Ди ја спо-
ра за ма ти цу и Да ни ца Ву ко ве за ду жби не 
за 2011. го ди ну. На све ча но сти су го во ри-
ли Де сан ка То при че вић, пред сед ни ца 
Удру же ња же на са Ко со ва и Ме то хи је, 
жи ва дин Јо ва но вић, ди рек тор Фон да 
Ди ја спо ра за ма ти цу, и др Ми о драг Ма-
тиц ки. При су ство ва ли су и пред став ни-
ци Удру же ња кид на по ва них и не ста лих 
ли ца са Ко со ва и Ме то хи је, пред став ни ци 
за ви чај них удру же ња ра се ље них ли ца, 
као и пред став ни ци срп ског ра се ја ња. 

Уто рак, 15. фе бру ар – По во дом 185-
го ди шњи це Ма ти це срп ске, у Га ле ри-
ји Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти 
отво ре на је из ло жба Пор тре ти ча сни ка и 
до бро тво ра Ма ти це срп ске. Пред ста вље-
не су 82 сли ке и скулп ту ре лич но сти ко је 
су обе ле жи ле исто ри ју Ма ти це срп ске. 

Уто рак, 15. фе бру ар – Ро ман Вла да на 
Ма ти је ви ћа Вр ло ма ло све тло сти до-
бит ник је на гра де Ме ша Се ли мо вић, ко ју 
до де љу је Ком па ни ја Но во сти. Ро ман је 
об ја ви ла из да вач ка ку ћа Аго ра из Зре-
ња ни на, а про гла ше ње од лу ке жи ри ја 
оба вље но је у Све ча ној са ли До ма Ву ко-
ве за ду жби не.  

Сре да, 16. фе бру ар – У Ма ти ци срп-
ској, књи жев ни ку Сло бо да ну Ра ки ти ћу 
уру че на је Зма је ва на гра да за 2010. го-
ди ну, за збир ку пе са ма Пла мен и ро са. 
О на гра ђе ном де лу го во рио је проф. др. 
Слав ко Гор дић, а Ра ки ти ће ве сти хо ве 
ка зи ва ла је драм ска умет ни ца Гор да на 
Ђур ђе вић-Ди мић.  

Уто рак, 22. фе бру ар – На све ча но сти 
у До му Ву ко ве за ду жби не от кри вен је 
пор трет Ву ка Ка ра џи ћа, дар ва ја ра Ни-
ко ле – Ко ке Јан ко ви ћа и Рај ка Ду ки ћа 
из Ми ли ћа, Ре пу бли ка Срп ска. Го во рио 
је проф. др Сло бо дан ж. Мар ко вић, је-
дан од осни ва ча Ву ко ве за ду жби не и 
члан Из вр шног од бо ра, ко ји је иза бран 
на Осни вач кој скуп шти ни Ву ко ве за ду-
жби не, 6. но вем бра 1987. 

Све ча но су уру че не на гра де Ву ко ве за-
ду жби не за 2010. го ди ну. На гра ду за на у-
ку до био је Не над Љу бин ко вић, за књи гу 
Тра га ња и од го во ри. Сту ди је из на род не 
књи жев но сти, а на гра ду за умет ност до-
био је Ни ко ла – Ко ка Јан ко вић за аутор ску 
из ло жбу Скулп ту ре и цр те жи. На гра де је 
уру чио Ми о драг Ма тиц ки, а о на гра ђе-
ним де ли ма го во ри ли су Сло бо дан Гру-
ба чић, Дра шко Ре ђеп, Бо шко Су вај џић, 
Сре то Бо шњак и Са ша Ми ле нић. У име 
гра да Ло зни це, ко ји је од ове го ди не при-
хва тио по кро ви тељ ство нов ча ног из но-
са на гра да Ву ко ве за ду жби не, ла у ре а те је 
по здра ви ла Ми ро сла ва Пе ји ца, пот пред-
сед ник Скуп шти не гра да Ло зни це.    

Че твр так, 24. фе бру ар – Над зор ни 
од бор Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не 
одр жао сед ни цу на ко јој је усво јио Фи-
нан сиј ски из ве штај за пе ри од ја ну ар–
де цем бар 2010. го ди не и Фи нан сиј ски 
план за 2011. го ди ну.

Че твр так, 24. фе бру ар – Одр жа на 
Осам на е ста (109) сед ни ца Управ ног од-
бо ра на ко јој је усво јен Фи нан сиј ски из-
ве штај за пе ри од ја ну ар–де цем бар 2010. 
го ди не и Фи нан сиј ски план за 2011. го-
ди ну.

По не де љак, 28. фе бру ар – У Му зе ју 
Ву ка и До си те ја, по во дом 62-го ди шњи-
це осни ва ња и 200-го ди шњи це ро ђе ња 
срп ске сли кар ке Ка та ри не Ива но вић, 
све ча но је пред ста вље на књи га Љи ља-
не Чу брић, Ка та ри на – Срб де вој ка. О 
књи зи су го во ри ли Ми ро слав Ти мо ти-
је вић, Ана Сто лић и аутор ка. 
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Д
ра го Ог ња но вић је ро-
ђен и про вео је жи вот у 
се лу Цр ну ћа, у под нож-
ју пла ни не Руд ник. По 
мно го че му је био из у-

зе тан чо век. ње го ва не сва ки да шња 
ха ри зма и пе вач ко уме ће оста вља ли 
су сна жан ути сак на по зна ва о це и 
по што ва о це срп ског тра ди ци о нал-
ног пе ва ња. 

Од са мог осни ва ња гру пе „Цр ну ћан-
ка“, пу не че тр де сет и че ти ри го ди не, 
Ог ња но вић је био је дан од ње них сто-
же ра. Док је Алек сан дар – Ле со Ђор-
ђе вић имао уло гу осни ва ча и идеј ног 
во ђе гру пе, Ог ња но вић је био за штит-
ни знак ње ног зву ка и ње ног ре пер-
то а ра. Са њи ме као со ли стом, гру па 
је 1976. на гра ђе на европ ском на гра-

дом за на род ну умет ност; то је је ди-
на гру па са не ма лог про сто ра бив ше 
СФРЈ ко ја је до би ла ово при зна ње. Де-
це ни ја ма је Дра го Ог ња но вић, за јед но 
са су пру гом Ср би јан ком (1933–2004), 
вр сном пе ва чи цом но ви јих, али и 
ста рин ских се о ских пе са ма, ак тив-
но уче ство вао у ра ду гру пе, ње ним 
на сту пи ма, сни ма њу и про но ше њу 
пе са ма руд нич ког кра ја у Ср би ји и у 
ино стран ству.  

Ог ња но ви ће ве ин тер пре та ци је зна-
чи ле су за слу ша о це са свим по себ-
но ис ку ство: кра си ле су их ме ко ћа и, 
исто вре ме но, сна га то на, ла ко ћа ор на-
мен ти са ња и аго гич ка ин вен тив ност. 
Био је, мо же се ре ћи, ин тер пре та тор 
по себ ног ти па, и оту да не са свим 
ти пи чан при мер се о ског пе ва ча. У 
ње го вој пе вач кој лич но сти би ли су 

сје ди ње ни мо дер ни сен зи би ли тет, 
ко ји је ње го ве ин тер пре та ци је при-
бли жа вао жан ру ва ро шке и град ске 
пе сме, и из ра зи ти, чвр сти, сна жни ков 
ро ђе ног Руд ни ча ни на ди нар ског по-
ре кла. Спе ци фич ни вид Ог ња но ви-
ће вог про фе си о на ли зма от кри ва ју 
ње го ва из во ђе ња пе са ма ве о ма раз-
ли чи тих ка рак те ра: од ра зно род них 
при ме ра пе сма ма но ви је се о ске тра-
ди ци је, на бас, до пе са ма ста рог сти-
ла и ша љи вих си ла бич них, као што 
је зум ба.

Дра го Ог ња но вић је лич но био по-
себ но на кло њен пе сма ма на бас, и то 
они ма у сло бод ном рит му, са ши ро-
ким мо гућ но сти ма ди на мич ких и 
аго гич ких ва ри ра ња. С дру ге стра не, 
у „стан дард ним“ при ме ри ма ова квих 
пе са ма, ко је су че сто и на ре пер то а ри-

ма дру гих гру па, а ко је тра же про бој-
ност и сна гу из ра за, из Ог ња но ви ће вог 
то на из би ја са свим по себ на чвр сти на, 
го спод стве ност и до сто јан ство. Не ка 
од ње го вих из во ђе ња пе са ма на бас 
убра ја ју се ме ђу нај леп ше при ме ре 
ове вр сте у це ло куп ном сни мље ном 
се о ском пе вач ком ре пер то а ру на те-
ри то ри ји Ср би је.

Све стра но та лен то ван, Ог ња но вић 
је био по знат и као вешт сви рач на 
јед ном од та ко зва них јед но став них 
аеро фо них ин стру ме на та (на ко ји ма, 
ме ђу тим, ни је за сва ко га јед но став но 
да про из ве де тон!) – на ли сту. Умео је 
да на ње му из ви је ме ло ди је колâ и пе-
са ма, па и оних са сло же ни јим, ши-
рим тон ским оп се гом. Упра во то ком 
про шле го ди не, је дан мла ди филм-
ски ре жи сер је у Ог ња но ви ћу пре по-

знао истин ског умет ни ка и иде ал ног 
са го вор ни ка, ко јем је же лео да по ве-
ри глав ну уло гу у фил му о тра ди ци ји 
сви ра ња на ли сту у Ср би ји. Ве ли ка је 
ште та што се ова за ми сао, на жа лост, 
ни је оства ри ла.

Дра го Ог ња но вић је био чо век са ко-
јим се ко му ни ци ра ло ла ко, јед но став-
но и ве дро, ко ји је сво је да ро ве но сио 
ус прав но и са ра до шћу их де лио са 
дру ги ма. Фол кло ри сти и ет но му зи ко-
ло зи ко ји су га по зна ва ли пам ти ће га 
као је дин стве ног но си о ца срп ске се-
о ске пе сме у дру гој по ло ви ни 20. ве-
ка и на раз ме ђи два ми ле ни ју ма, а 
сним ци ње го вог пе ва ња са „Цр ну ћан-
ком“ оста ју као ан то ло гиј ски при ме-
ри срп ске се о ске во кал не тра ди ци је 
на шег вре ме на. 

 Је ле на ЈО ВА НО ВИЋ

ГО ВОР ПРИ ГО ДОм ОТ КРИ ВА њА
СПО мЕ НИ КА ФИ лИ ПУ ВИ ШњИ ћУ

Бу на је ра ђа ла 
пе сни ка 

У 
су бо ту, 13. но вем бра 2010. го ди-
не, у се лу Ви шњи ће ву код Ши да, 
от кри вен је спо ме ник сле пом 
гу сла ру Фи ли пу Ви шњи ћу, рад 
ва ја ра Са ве Ха лу ги на. Спо ме ник 

ве ли ка ну от кри ли су, 176 го ди на по сле ње го ве 
смр ти, Бо јан Пај тић, пред сед ник Вла де Вој-
во ди не, и до на тор Рад ми ла Ми лен ти је вић, 
про фе сор аме рич ког Ко лум би ја уни вер зи те-
та. Спо ме ник је осве штао па три јарх срп ски 
го спо дин Ири неј сa вла ди ка ма – срем ским 
Ва си ли јем и звор нич ко-ту злан ским, Ва си-
ли јем Ка ча вен дом, и све штен ством епар хи-
је срем ске. Том при ли ком, го спо ђа Рад ми ла 
Ми лен ти је вић одр жа ла је при го дан го вор ко-
ји на во ди мо у це ли ни.

Ве ли ка ми је част што сам има ла при ли ку да 
уче ству јем у по ди за њу спо ме ни ка ве ли ком срп-
ском гу сла ру-пе сни ку Фи ли пу Ви шњи ћу у Ви-
шњи ће ву, ме сту где је про вео по след ње го ди не 
жи во та, где је умро и где је са хра њен. Ве ли ка 
је част и од Го спо да дар што је чин отва ра ња 
овог спо ме ни ка од на ци о нал ног зна ча ја осве-
тио ње го ва све тост па три јарх срп ски го спо дин 
Ири неј.

Спо ме ник Фи ли пу Ви шњи ћу је спо ме ник срп-
ској исто ри ји, исто ри ји ве ков не бор бе срп ског 
на ро да за осло бо ђе ње од тур ског јар ма. У тој 
исто ри ји бор бе и стра да ња срп ски на род је увек 
имао чврст осло нац у две све тле тра ди ци је, ко је 
су га одр жа ле и са ко ји ма је као на род оп стао. Те 
две све тле тра ди ци је су за ду жби на и пе сма.

От ка ко су Сте фан Не ма ња, све ти Си ме он Ми-
ро то чи ви, и ње гов син Раст ко, све ти Са ва, по ста-
ви ли те ме ље за ду жби нар ства, срп ска исто ри ја 
је до брим де лом на пи са на за ду жби на ма зна-
ме ни тих и ро до љу би вих Ср ба. Осни ва њем за ду-
жби на на ши пре ци су да ро ва ли срп ском на ро ду 
бо га ту ба шти ну пи сме но сти, умет но сти, гра ди-
тељ ства и пра во слав не све то сав ске ду хов но сти. 
У тим ри зни ца ма срп ске ду хов но сти и кул ту ре 
срп ски на род је са чу вао сво је ко ре не и исто риј-
ско пам ће ње.

Дру га је тра ди ци ја срп ске пе сме. Ка ко ка же 
наш пе сник Јо ван Јо ва но вић Змај: „Пе сма нас 
је одр жа ла, њој зи хва ла“. Ко ја је то пе сма? Јед-
на је пе сма ли тур гиј ска, ко ја је у цр кви учи ла 
срп ски на род пра во слав ној све то сав ској ве ри. 
Све ти Са ва је био наш ве ли ки про све ти тељ и 
ли тур гиј ска пе сма је увек би ла про све ти тељ ска. 
Дру га је пе сма срп ских гу сла ра, ко ји су на род 
учи ли исто ри ји и пре но си ли с ко ле на на ко ле-
но дух ју на штва и мо рал них вред но сти прав де, 
ду жно сти и жр тве. Нај ве ћи ме ђу њи ма је наш 
ве ли ки, сле пи гу слар Фи лип Ви шњић, срп ски 
Хо мер.

По шао је из Сем бе ри је са гу сла ма да би се 
пре хра нио, ка ко пи ше Вук Ка ра џић, „не са мо 
по це лом Бо сан ском па ша лу ку, не го и у Ска дар, 
те про сио пе ва ју ћи уз гу сле“. Ка да је 1809. бу на 
Ср ба у Сем бе ри ји на те ра ла на род на збег у Ср-
би ју, Дри ну је пре шао и Фи лип Ви шњић. А ка-
да су 1810. Тур ци пре шли Дри ну и уда ри ли на 
Ло зни цу, где је Ка ра ђор ђе во дио по бед нич ку 
бит ку, Фи лип Ви шњић је био у бор би са уста-
ни ци ма. Он је но ћу, при ли ком за тиш ја или по-
сле бо ја узи мао гу сле. Бу на је у пе ва чу ра ђа ла 
пе сни ка. 

У по ет ском де лу Фи ли па Ви шњи ћа са др жа на 
је исто ри ја Пр вог срп ског устан ка. Сле пи, не пи-
сме ни пе сник-гу слар осе тио је би ло вре ме на, 
и про го ва ра сна жним и од луч ним гла сом: Кад 
се шћа ше по зе мљи Ср би ји/ По Ср би ји зе мљи да 
пре вр не/ И да дру га по ста не су ди ја.../ Не бом све
ци ста ше во је ва ти/ Да се Ср бљи на оруж је ди
жу.../ Уста ра ја ко из зе мље тра ва... 

Ни је ово бу на ко ја се да уми ри ти, ово је уста нак 
ко ји ће све из ко ре на да про ме ни. То је би ла бор-
ба за сло бо ду са ја сном ви зи јом за бу дућ ност. 

Ка да је Фи лип Ви шњић 1813. пре шао у Срем са 
же ном Би је лом и дво је де це, он је с гу сла ма по-
шао дру мо ви ма Сре ма, Бач ке, Сла во ни је и Ба-
на та све до Те ми шва ра, и пре но сио свом на ро ду 
сло во исто ри је. У ма на сти ру Ши ша тов цу уз гу-
сле је пе вао Ву ку Ка ра џи ћу сво је пе сме: По че
так бу не про тив да хи ја, Бој на Ло зни ци, Бој на 
Ми ша ру, и ре дом, а Вук их је бе ле жио да би са-
чу вао дра го це ну ба шти ну Фи ли па Ви шњи ћа о 
овој суд бо но сној епо хи на ше исто ри је.

По ру ка и по у ка ства ра лач ког ра да Фи ли па Ви-
шњи ћа је да не за бо ра ви мо на шу исто ри ју, да 
оста не мо до след ни на шем све то сав ском пра-
во сла вљу, да чу ва мо на шу кул ту ру, наш је зик и 
на ше ћи ри лич но пи смо, да не гу је мо на ше ко-
ре не и наш на ци о нал ни иден ти тет. Да бу де мо 
Ср би и да се по но си мо што смо Ср би, јер има мо 
чи ме да се по но си мо. 

Ср би су ве ко ви ма при ла га ли до при нос кул-
тур ној ри зни ци евро пе и све та. Ла бо ра то ри је 

Ми ха и ла Пу пи на на Ко лум би ја уни вер зи те ту 
у њу јор ку тра јан су спо ме ник зна чај ног до-
при но са на у ци, док је ства ра лач ки ге ни је Ни-
ко ле Те сле осве тлио зе маљ ску ку глу. Ти срп ски 
ства ра о ци су зна ли да пут у свет не зна чи од-
ри ца ње од тра ди ци је и вред но сти вла сти тог 
срп ског на сле ђа. Пу пин је у Аме ри ци осно вао 
Срп ску на род ну од бра ну да би по мо гао свом 
на ро ду у бор би за сло бо ду, а Те сла је при ли-
ком по се те Бе о гра ду 1892. по ру чио: „Ако бу дем 
сре ћан да оства рим бар не ке од сво јих иде а ла, 
то ће би ти до бро чин ство за ци је ло чо вје чан-
ство. Ако се те мо је на де ис пу не, нај сла ђа ће 
ми ми сао би ти – да је то дје ло јед ног Ср би на. 
жи вје ло срп ство“.

То је по ру ка Фи ли па Ви шњи ћа срп ском на ро-
ду и са том по ру ком тре ба да га сла ви мо. У том 
ду ху, ја Вас по здра вљам.

 Др Рад ми ла МИ ЛЕН ТИ ЈЕ ВИЋ

ПЕ СНИК ЂОР ЂО СлА ДО ЈЕ ДО БИТ НИК 
ДИ ПлО мЕ „ОД ЗИ ВИ ФИ лИ ПУ 
ВИ ШњИ ћУ” ЗА 2011. ГО ДИ НУ

На гра да 
за ро до љу би во 
пе сни штво

З
а ду жбин ско дру штво „Пр ви срп-
ски уста нак“ из Ора шца до де ли ло 
је, ше сна е сти пут по ре ду, Ди пло му 
„Од зи ви Фи ли пу Ви шњи ћу“ за 2011. 
го ди ну пе сни ку Ђор ђу Сла до ју за 

„осо бен лир ски глас ово вре ме ног ро до љу бља 
ко је уро ње но у тму про шло сти и не во ље са-
да шњо сти кра со том ре чи и за ви чај них сли ка 
за ри бу дућ ност по че му је до сто јан след бе ник 
слав ног узо ра пе сни ка бу не“. 

Сла до ју је на гра да све ча но уру че на на ме сту 
зна ме ни тог Ора шач ког збо ра, у Ма ри ће ви ћа ја-
ру зи, у Ора шцу, о Сре те њу 15/2. фе бру а ра 2011. 
го ди не. Тим по во дом, уочи Да на др жав но сти Ср-
би је, ла у ре а ту је у аран ђе ло вач ком Цен тру за 
кул ту ру и обра зо ва ње при ре ђе но и књи жев но 
ве че ка да је и пред ста вље на ње го ва, за ту при-
ли ку и об ја вље на, нај но ви ја збир ка пе са ма Зе
мља и ре чи (Ора шац, 2011), а о ко јој је на дах ну то 
го во рио ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић, пи сац по-
го во ра књи ге.

Ђор ђо Сла до је ро ђен је 1954. го ди не у Кли њи 
код Уло га, у Гор њој Хер це го ви ни. Гим на зи ју је 
за вр шио у Сеч њу, а сту ди је со ци о ло ги је у Са ра-
је ву. Об ја вио је ве ћи број књи га пе са ма и при-
ре ђи вао пе сме дру гих ауто ра. Сти хо ви су му 
пре во ђе ни на ви ше стра них је зи ка и за сту пље-
ни су у мно гим ан то ло ги ја ма срп ског пе сни-
штва. У Мо скви му је 2007. го ди не об ја вље на 
књи га иза бра них пе са ма на ру ском и срп ском 
је зи ку При ви ка ва ње на бу дућ ност ко ју је при-
ре дио Ан дреј Ба зи лев ски.

До бит ник је број них углед них књи жев них 
при зна ња, а Би бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча-
ни” из Кра ље ва, по во дом на гра де „жич ка хри-
со ву ља”, ор га ни зо ва ла је раз го вор о Сла до је вој 
по е зи ји и, 2008. го ди не, об ја ви ла збор ник ра до ва 
са то га ску па – „Ђор ђо Сла до је, пе сник”.

жи ви у Но вом Са ду.
 Др Бран ко ЗЛАТ КО ВИЋ

На гра да „Ми ле 
Не дељ ко вић“, за нај бо љу 
фол кло ри стич ку књи гу 
у 2010. го ди ни, до де ли ће 
се кра јем сеп тем бра 
у окви ру про гра ма 
ме ђу на род не 
кул тур нона уч не 
ма ни фе ста ци је „Да ни 
сло вен ске кул ту ре“ 
у Аран ђе лов цу

У
дру же ње гра ђа на „Ба-
шти на и бу дућ ност – 
Аран ђе ло вац 1859”, под 
по кро ви тељ ством СО 
Аран ђе ло вац, уз по др-

шку Ми ни стар ства кул ту ре Ре пу-
бли ке Ср би је, уте ме љи ло је 2009. 
го ди не на гра ду „Ми ле Не дељ ко-
вић” за нај бо љу књи гу из обла сти 
са вре ме не фол кло ри сти ке. Ми ле 
Не дељ ко вић је при па дао кру гу нај-
зна чај ни јих ис тра жи ва ча на род ног 
жи во та и срп ске тра ди циј ске кул-
ту ре. О ње го вом пре га ла штву све-
до чи ве ли ки број књи га, на уч них 
ра до ва, уред нич ки труд у мно гим 
струч ним пу бли ка ци ја ма и гла си-
ли ма, као и члан ство у удру же њи ма 
и дру штви ма ко ја не гу ју кул тур ну 
ба шти ну соп стве ног на ро да.
На гра да „Ми ле Не дељ ко вић”, ко ја 

под ра зу ме ва нов ча ни из нос и пла-

ке ту, до де љу је се за нај бо ље де ло из 
обла сти ет но ло ги је (ан тро по ло ги је), 
ет но му зи ко ло ги је и усме не на род не 
књи жев но сти, а жи ри, ко ји ће и ове 
го ди не вред но ва ти при спе ле на сло-
ве, чи не еми нент ни на уч ни рад ни-
ци: ака де мик Пе тар Вла хо вић, проф. 
др Не над Љу бин ко вић (пред сед ник), 
др Је ле на Јо ва но вић, др Бран ко Злат-
ко вић, Ја сна Бје ла ди но вић-Јер гић. За 
на гра ду мо гу да кон ку ри шу на уч не 
сту ди је и са ку пљач ке збир ке до ма ћих 
ауто ра на срп ском је зи ку, об ја вље не 
као пр во из да ње, у про те клој, 2010. го-
ди ни. Кон курс је отво рен од 15. мар-
та до 1. ма ја те ку ће го ди не, а по пет 
при ме ра ка књи ге тре ба по сла ти на 
адре су: Удру же ње гра ђа на „Ба шти на 
и бу дућ ност”, ет но ку ћа, За на тлиј ска 
63, 34300 Аран ђе ло вац. 

На гра да „Ми ле Не дељ ко вић” до де-
ли ће се кра јем сеп тем бра у окви ру 

про гра ма ме ђу на род не кул тур но-на-
уч не ма ни фе ста ци је „Да ни сло вен ске 
кул ту ре” у Аран ђе лов цу. Ор га ни за то-
ри овог на уч ног сим по зи ју ма на те му 
„За јед нич ко у сло вен ском фол кло ру” 
су Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ (у 
са рад њи са Ко ми си јом за фол клор 
при Ме ђу на род ном ко ми те ту сла ви-
ста) и Удру же ње гра ђа на „Ба шти на и 
бу дућ ност – Аран ђе ло вац 1859”, под 
по кро ви тељ ством СО Аран ђе ло вац.

Од ове го ди не кре ну ће с ра дом и 
сту дент ска ис тра жи вач ка ра ди о ни-
ца „Ми ле Не дељ ко вић” (у не ко ли ко 
шу ма диј ских се ла) док ће, и овог пу-
та, би ти ре а ли зо ван већ тра ди ци о нал-
ни про грам ма ле шко ле фол кло ра за 
нај мла ђе Аран ђе лов ча не (кур се ви из-
вор ног пе ва ња и ет но фо то гра фи је).

 Ма ни фе ста ци ја ће би ти про пра-
ће на на сту пи ма по зна тих из во ђа ча 
тра ди ци о нал не и ет но му зи ке, као и 

ре ви јом бал кан ског ет но ло шког фил-
ма. Циљ це ло куп ног про грам ског 
кон цеп та за сни ва се пр вен стве но 
на про па ги ра њу фол кло ри сти ке као 
на у ке с на ме ром да се по кре не ини-
ци ја ти ва о уте ме ље њу Срп ског фол-
кло ри стич ког цен тра са сре ди штем у 
Аран ђе лов цу, што би под ста кло у још 
ве ћој ме ри ре а ли за ци ју са вре ме них 
и ква ли тет них кул тур них, на уч них и 
умет нич ких са др жа ја (нај бо љи при-
мер за то је ово го ди шњи пла ни ра ни 
ме ђу на род ни скуп ко ји ће оку пи ти 
око 35 на уч ни ка из све та и Ср би је, 
као и ис тра жи вач ка ра ди о ни ца „Ми-
ле Не дељ ко вић”, ко ја ће ини ци ра ти 
ства ра ње ар хи ве ет но ло шко-фол кло-
ри стич ког ма те ри ја ла као осно ве за 
да ља на уч на про у ча ва ња на ше тра-
ди циј ске кул ту ре).

У ре а ли за ци ји ове иде је, Удру же-
ње гра ђа на „Ба шти на и бу дућ ност 
– Аран ђе ло вац 1859” оче ку је, као и 
про шле го ди не, по др шку Ми ни стар-
ства кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је, и свих 
оних уста но ва, удру же ња, и по је ди на-
ца с ко ји ма је и сам Ми ле Не дељ ко-
вић све срд но са ра ђи вао, оста вив ши 
за со бом зна ме ни то кул тур но и на-
уч но де ло.

 Мр Иван ЗЛАТ КО ВИЋ

ДРУ ГИ ПУТ ПО РЕ ДУ ДО ДЕ лИ ћЕ СЕ НА ГРА ДА „мИ лЕ НЕ ДЕЉ КО ВИћ“

За из у зе тан фол кло ри стич ки до при нос

Радмила Милентијевић крај споменика 
Филипу Вишњићу, рад Саве Халугина

СЕ ћА њЕ НА ДРА ГО ЉУ БА – ДРА ГА Ј. ОГ њА НО ВИ ћА (1934–2010)

Со ли ста из вор не гру пе „Цр ну ћан ка“
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Е
н ци кло пе ди сти ка, као 
сло же на и од го вор на 
на уч но-струч на и дру-
штве но ор га ни зо ва на 
де лат ност, не сум њи во је 

из раз зре ле кул ту ре јед ног дру штва, 
јер зах те ва ко ор ди ни сан рад вр ло ве-
ли ког бро ја на уч ни ка и струч ња ка, а 
пре све га дру штве но опре де ље ње да 
се та квом по слу при сту пи. Ка да се у 
из да њу За во да за уџ бе ни ке, кра јем 
2008. го ди не, у вре ме одр жа ва ња Бе-
о град ског ме ђу на род ног сај ма књи-
га, по ја ви ла Ен ци кло пе ди ја срп ског 
на ро да у јед ном то му, са 7.896 од ред-
ни ца, на ко јој је са ра ђи ва ло бли зу 
300 ауто ра, пот пи сник ових ре до-
ва је у овом истом ли сту (де цем бар 
2008–ја ну ар 2009) об ја вио при лог 
„Све срп ске ен ци кло пе ди је“. 

Том при ли ком, под се тио је на не ке 
по ку ша је ко ји да ти ра ју још из дру ге 
по ло ви не 19. ве ка, у вре ме ка да је Дру-
штво срп ске сло ве сно сти пре ра ста ло 
у Срп ско уче но дру штво као пре те чу 
Срп ске кра љев ске ака де ми је и ка да је 
те 1863. го ди не Кне же ви на Ср би ја већ 
има ла дру гу ге не ра ци ју ства ра лач ке 
ин те ли ген ци је. Ини ци ја ти ва Бог да на 
(1863–1944) и Па вла (1868–1930) По по-
ви ћа у Лон до ну и Алек сан дра Бе ли ћа 
(1876–1960) са са рад ни ци ма, ме ђу ко ји-
ма је био и исто ри чар Ста но је Ста но-
је вић (1874–1937), у Па ри зу, као што је 
по зна то, оста ла је са мо на до брим же-
ља ма и на ме ра ма. Ста но је Ста но је вић, 
ипак, у раз до бљу од 1925. до 1929, са 140 
са рад ни ка, оства ру је сво ју На род ну ен
ци кло пе ди ју срп скохр ват скосло ве
нач ку у че ти ри то ма, узор ну по мно го 
че му, не са мо за сво је вре ме (до жи ве-
ла је ре принт из да ње у књи жар ни ци 
Сто ја но вић кра јем про шлог ве ка).

На уч ној и струч ној јав но сти је по-
зна та Ен ци кло пе ди ја Ју го сла ви је у 
осам то мо ва (1955–1971), у ре дак ци ји 
Ми ро сла ва Кр ле же, ко ја је тра ба ло да 
до жи ви и дру го из да ње, али је об ја-
вље но са мо шест то мо ва (1980–1989), 
ка да је због рас па да Ју го сла ви је пре-
ки ну то да ље из да ва ње. Овом при ли-
ком не би смо спо ми ња ли још не ке 
по ку ша је, по пут вр ло ам би ци о зног 
про јек та Зо ра на Глу шче ви ћа (1926–
2006), ко ји је имао и сво је ре зул та те 
или, исто та ко, по ду хват но ви нар ке и 
пу бли ци сте Ми ле не Ми ла но вић, ко ја 
је осми сли ла свој про је кат Ју го сло вен
ске ен ци кло пе ди је и од ко га је, као нај-
зна чај ни је из да ње, остао „Би о граф ски 
лек си кон – Ср би ко ји су обе ле жи ли 20. 
век“ (2001).

Све је то, ме ђу тим, јед но кул тур но 
на сле ђе, ко је је тре ба ло на до ме сти-
ти но вом, це ло ви том ен ци кло пе ди-
јом оп штег ти па, ко ја би од го ва ра ла 
зах те ви ма но во га до ба, вре ме на у ко-
ме жи ви мо. Ен ци кло пе ди ја срп ског на
ро да, ко ја је би ла по вод за прет ход ни 
осврт на срп ске ен ци кло пе ди је, уз не-
ке сво је мањ ка во сти, би ла је јед на ка-

ри ка у том лан цу ен ци кло пе ди ја, али 
ни је мо гла да бу де за ме на за већ за по-
че ти про је кат Срп ске ен ци кло пе ди је. 

Све ово што је ре че но са мо све до чи 
о то ме да та ко ве ли ки лек си ко граф-
ски по ду хва ти, као што је из ра да оп-
ште ен ци кло пе ди је, на ци о нал не 
ен ци кло пе ди је у јед ном кул ту ро ло-
шком зна че њу, не мо гу да се оства ре 
без ослон ца на нај ви ше на уч не уста-
но ве и нај ком пе тент ни је љу де за ова-
кву вр сту по сла и без по др шке др жа ве. 
По ве ра ва њем овог ве ли ког по сла Срп-
ској ака де ми ји на у ка и умет но сти и 
Ма ти ци срп ској, уз ло ги стич ку по-
др шку За во да за уџ бе ни ке, и, што је 
нај ва жни је, са за штит ним ак том, као 
што је За кон о Срп ској ен ци кло пе ди ји, 
мо гло се оче ки ва ти да овај по ду хват 
не са мо поч не да се оства ру је, већ да 
има и га ран ци ју да ће се на ста ви ти. 
У свом ин тер вјуу за Кул тур ни до да-
так „По ли ти ке“ од 25. 9. 2010. го ди не 
др Дра ган Ста нић (Иван Не гри шо рац), 
пред сед ник Уре ђи вач ког од бо ра Срп
ске ен ци кло пе ди је, пру жио је основ-
не ин фор ма ци је о це лом про јек ту и 
о то ме шта нам до но си пр ва књи га 
пр вог то ма.

Од фи ло зо фи је/пси хо ло ги је до ге о-
гра фи је/де мо гра фи је, ту ри зма, по кри-
ве но је 33 обла сти, али је, прак тич но, 
с об зи ром на не ка ре дак циј ска са жи-
ма ња ви ше обла сти, од ред ни ца ма об-
у хва ће но знат но ви ше – чак свих 40 
обла сти зна ња. Од 25 уред ни ка стру ка, 
ве ли ки број је из ре до ва ака де ми ка – 
бли зу по ло ви не. Уред ник за исто ри-
ју кул ту ре, умет но сти и ар хи тек ту ре, 
ака де мик Ми лан Ло ја ни ца, ар хи текта 
по стру ци, са сво јих пет са рад ни ка је, 
на при мер, уста но вио азбуч ник за ове 
три зна чај не обла сти и од ре дио ауто ре 
за ве ли ки број од ред ни ца. Пр ва књи га 
пр вог то ма, ина че, у це ли ни об у хва-
та 1.033 пред мет не и 954 би о граф ских 
од ред ни ца и у ра спо ну А–Бе о бан ка. 
Већ у том ра спо ну са др жа но је ве ли ко 
оби ље исто риј ског ма те ри ја ла од при-
род них до дру штве них и ху ма ни стич-
ких на у ка. Као ен ци кло пе ди ја оп штег 
ти па, од но сно на ци о нал на ен ци кло-
пе ди ја у кул ту ро ло шком зна че њу, као 
што је на гла ше но, Срп ска ен ци кло пе-
ди ја се за сни ва на са вре ме ним на уч-
ним и лек си ко граф ским зна њи ма.

По ред си сте ма ти зо ва ња и ен ци-
кло пе диј ског ту ма че ња це ло куп ног 
исто риј ског раз во ја и са вре ме ног по-
ло жа ја срп ског на ро да, ова ен ци кло-
пе ди ја укљу чу је и све оне пре те че 
срп ске кул ту ре ко је је чи не уни вер-
зал ном, де лом европ ске и свет ске 
кул ту ре. Тре ба оче ки ва ти да се из бег-
ну све оне зам ке иде о ло шког ту ма-
че ња уло ге по је ди них лич но сти, пре 
све га, ко је су би ле ка рак те ри стич не, 
при ме ра ра ди, у Ен ци кло пе ди ји Ју
го сла ви је. При мер Ко сте Ал ко ви ћа 
(1836–1909), про фе со ра фи зи ке на Ве-
ли кој шко ли и ми ни стра гра ђе ви на, 
по том и др жав ног са вет ни ка по чет-

ком 20. ве ка, ко ји је ушао у На род ну 
ен ци кло пе ди ју С. Ста но је ви ћа, али не 
и у Ен ци кло пе ди ју Ју го сла ви је, до вољ-
но је илу стра ти ван.

У Срп ској ен ци кло пе ди ји ње го ва 
бо га та би о гра фи ја да та је у 40 јед но-
сту бач них ре да ка, што је би ла ну жна 
ко рек ци ја у од но су на прет ход ну. Тре-
ба оче ки ва ти да је и оста лих 954 би-
о граф ских од ред ни ца ода бра но на 
осно ву ја сних кри те ри ју ма. Сва ки па-
жљи ви и за ин те ре со ва ни чи та лац ће 
то про ве ра ва ти на свом из бо ру лич но-
сти о ко ји ма же ли да се оба ве сти. Ту 
је, при ме ра ра ди, је дан Па вле Ар ши-
нов (1855–1930), пи сац и на ци о нал ни 
рад ник из Вој во ди не, не та ко по знат 
ши рем кру гу чи та ла ца, али и је дан 
са вре ме ник, Оли вер Ан тић (1950), 
прав ник и про фе сор Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, или је дан Алек сан дар Ар-
на у то вић (1888–1982), књи жев ни исто-
ри чар, ро ма ни ста, ар хи ви ста, али и 
је дан мла ђи са вре ме ник, Сло бо дан 
Ан то нић (1959), по ли ти ко лог и со ци-
о лог. Све, да кле, за ви си од при др жа-
ва ња на че ла на уч не објек тив но сти и 
це ло ви тог по сма тра ња и опи са при-
род них и дру штве них по ја ва.

Са вре ме ни ра до зна ли чи та лац, на-
ро чи то при пад ник сред ње и мла ђе 
ге не ра ци је, тра жи ће про ве ре не чи-
ње ни це и објек тив на ту ма че ња мно-
гих исто риј ских до га ђа ја из но ви је 
исто ри је. У том сми слу, те сто ви за 
про ве ру су не сум њи во пред мет не од-
ред ни це о Бал кан ским ра то ви ма или 
о про ме ни де мо граф ске струк ту ре у 
по је ди ним кра је ви ма где је не кад би-
ло ве ћин ско срп ско ста нов ни штво, а 
да нас се све ло на ма њи ну, као што 
је слу чај са Ба ни јом. За до вољ ство је, 
на при мер, ко га то ин те ре су је, упо-
зна ва ње са исто ри јом апо те кар ства у 
Ср би ји, са отва ра њем пр вих апо те ка 
у број ним гра до ви ма Ср би је или са 
исто ри јом ар хи тек ту ре итд.

Уз све кри тич ко чи та ње ове ен ци-
кло пе ди је, и то у вре ме елек трон ских 
ме ди ја и ин тер не та, мо жда је у на шем 
со ци јал но-кул тур ном окру же њу и са 
на шим мен та ли тет ским од ли ка ма 
нај ва жни је има ти по ве ре ња у струч ну 
ре дак ци ју и оси гу ра ти кон ти ну и тет у 
овом ве ли ком кул тур ном по ду хва ту. 
У том кон тек сту, по ма ло упо зо ра ва-
ју ће зву че ре чи на кра ју пред го во ра: 
„И по ред по сто ја ња За ко на о Срп ској 
ен ци кло пе ди ји, још, на жа лост, ни је 
обез бе ђе на пу на ин сти ту ци о на ли за-
ци ја за шти те овог про јек та, па не по-
сто ји ни си гур ност да ће он и убу ду ће 
до би ја ти фи нан сиј ску по др шку“. Чу ју 
се, до дао бих са сво је стра не, по не кад 
и гла со ви да би мо жда тре ба ло ра ди ти 
и на не кој ал тер на тив ној ен ци кло пе-
ди ји. Са тач ке гле ди шта на ци о нал них 
кул тур них ин те ре са, би ло би то, сло-
бо дан сам да отво ре но ка жем, не про-
це њи во штет но.

 Др Ми лош НЕ МА ЊИЋ

И
с тра жи ва ње кул-
тур не исто ри је 
Ср ба у но ви је вре-
ме бе ле жи зна тан 
успон, ка ко у бро-

ју та ко и у ква ли те ту пу бли ка-
ци ја ко је су по све ће не овој те ми. 
У том сми слу, вр ло је зна ча јан 
пре о крет у ху ма ни стич ким на-
у ка ма у сме ру ин тер ди сци пли-
нар но сти, ко ји се у све ту до го дио 
у дру гој по ло ви ни 20. ве ка, а на 
на шим про сто ри ма у по след-
њих два де сет го ди на по чи ње да 
да је вред не ре зул та те. Мо но гра-
фи ја му зи ко ло га др Ка та ри не 
То ма ше вић нај но ви ја је пу-
бли ка ци ја у овом ни зу ра до ва 
ко ји успе шно спа ја ју раз не ме-
то до ло шке и струч не при сту пе 
овој те ми, а углав ном се ба ве 
ме ђу рат ним пе ри о дом и про-
бле ми ма мо дер ни за ци је срп-
ског дру штва и кул ту ре. Реч је 
о све о бу хват ној ана ли зи срп-
ске умет нич ке му зи ке из ме ђу 
два свет ска ра та, ко ја је вр ло 
успе шно сме ште на у кон текст 
дис кур са о мо дер ном и тра ди-
ци о нал ном, ста ром и но вом, 
евро пи и Ори јен ту. 

По ла зе ћи од сво је основ не екс-
пер ти зе му зи ко ло га, аутор ка је 
кон ци пи ра ла из ла га ње у ви ду 
му зич ког де ла (Те ма, Pre lu di um, 
Fu get ta, Ва ри ја ци је I–III, Co det ta, 
Stret to), чи ме је за пра во су ге ри-
са ла чи та о цу ве зу из ме ђу му зич-
ког и је зич ког дис кур са, из ме ђу 
раз ли чи тих ви до ва умет нич ког 
из ра жа ва ња, ко ји од ра жа ва ју 
основ ну иде ју ове књи ге – да је 
умет ност део кул ту ре, а кул ту ра 
део дру штва.

Из ла га ње за по чи ње раз ма тра-
њем по ле ми ке о ди хо то ми ји Ис-
то ка и За па да у срп ској му зи ци 
и кул ту ри уоп ште, ко ја је би ла 
кон стан та умет нич ког дис кур са 
у ме ђу рат ном пе ри о ду.

Ову ди хо то ми ју То ма ше ви ће ва 
по ста вља у цен тар сво је ана ли зе, 
као кључ у ко јем се срп ска му зи-
ка по ме ну тог пе ри о да мо ра чи-
та ти, али ко је та ко ђе за слу жу је 
кри тич ки осврт. Она за то, оправ-
да но, по ста вља пи та ње шта за-
пра во сим бо ли зу је Ис ток, шта 
је то од че га су мно ги ства ра о-
ци тог до ба же ле ли да на пра ве 
от клон. По ста вља се пи та ње да 
ли је ди хо то ми ја тра ди ци о нал-
но – мо дер но, иден тич на оној о 
За па ду и Ис то ку? Од го вор на ово, 
као и дру га пи та ња, аутор ка да-
је у струч ној ана ли зи по је ди них 
де ла и де ло ва њу ком по зи то ра и 
му зич ких по сле ни ка ме ђу рат-
ног Бе о гра да, у јед ној за ни мљи-
вој при чи о срп ској му зи ци кроз 
по гла вља на зва на „Ва ри ја ци је“. 

Као кон стан та срп ске му зич ке 
сце не овог пе ри о да из ра ња из 
ове при че упра во пре пли та ње, 
„рас кр шћа“, ме ђу соб но про жи-
ма ње сти ло ва. Уко ли ко срп ска 
умет нич ка му зи ка ни је ни ка-
да мо гла да до стиг не стан дар де 
нај ве ћих европ ских ком по зи то-
ра тог вре ме на, а по го то ву ра ни-
јих епо ха ба ро ка, кла си ци зма и 
ро ман ти зма, уко ли ко у срп ској 
му зи ци ни ка да ни је би ло јед-
ног Ба ха, Мо цар та или Шо пе на, 
у јед ном аспек ту она се упра во у 
ово вре ме у пот пу но сти из јед на-
чи ла са европ ским то ко ви ма – а 
то су упра во „рас кр шћа“, кон тра-
пункт ра зних сти ло ва и тен ден-
ци ја, ко ји је обе ле жио европ ску 
умет ност пр ве по ло ви не 20. ве-
ка. Шта ви ше, аутор ка по ка зу је да 
је тај ди ја лог срп ских ком по зи-
то ра са тра ди ци јом био из у зет-
но пло дан у сва ком ви ду – да су 
ти умет ни ци успе шно од го во-
ри ли на иза зо ве свог вре ме на 
ка ко стил ским пре о бра жа јем 
ро ман ти зма, та ко и не ги ра њем 
тра ди ци је и окре та њем ка пот-
пу но но вим тен ден ци ја ма екс-
пре си о ни зма („пра шка шко ла“), 
и окре та њем фол кло ру као не по-
сред ном узо ру (што пред ста вља 
још је дан вид екс пре си о ни зма, 
као умет нич ког прав ца). 

Др Ка та ри на То ма ше вић је 
иза бра ла спе ци фи чан ме то до-
ло шки при ступ, и у том сми слу 
на пра ви ла ве о ма до бар из бор. 
На чин из ла га ња из у зет но је до-
бро ускла ђен са пред ме том ис-
тра жи ва ња. У за вр шном де лу 
књи ге, по ред ве о ма ко ри сног 
при ло га са та бе лар ним пре гле-
дом ком по зи то ра, де ла, хро но-
ло шког пре гле да ком по зи ци ја 
раз вр ста них по му зич ким вр ста-
ма, освр ну ла се на сво је основ-
не ме то до ло шке по став ке, и 
да ла те о риј ско об ја шње ње пој-
мо ва рас кр шће (сим бо ла, ко му-
ни ка ци је), и ди ја ло га ста рог и 
но вог, тра ди ци је и мо дер но сти. 
Оста је ди ле ма да ли би ово ко-
ри сно раз ма тра ње мо жда би ло 
још ко ри сни је на по чет ку, уме-
сто на кра ју из ла га ња. У сва ком 
слу ча ју, та вр ста ис тра жи вач ког 
на по ра ве о ма је по хвал на, јер 
омо гу ћа ва и дру гим ис тра жи-
ва чи ма слич них те ма да до бро 
раз у ме ју ме тод ско по ла зи ште, 
и да га у сво јим ис тра жи ва њи-
ма пра вил но при ме не. Књи га је 
снаб де ве на обим ном би бли о гра-
фи јом и ин дек сом име на, број-
ним фо то гра фи ја ма и нот ним 
при ме ри ма. Иза шла је у из да њу 
Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ 
из Бе о гра да и Ма ти це срп ске из 
Но вог Са да. 

 Др Ран ка ГА ШИЋ

Ди ми три је О. Го ле мо вић, 
„Кр сти во је“, Дру штво за очу ва ње 
срп ског фол кло ра „Гра дац“, 
Ва ље во, 2009, 208 стр.

О 
ис так ну тим но си о ци ма срп ске 
се о ске му зич ке тра ди ци је, иако 
је њи хо во уме ће све до нај но ви-
јих вре ме на осно ва за ве ћи ну ет-
но му зи ко ло шких ра до ва, до са да 

ни су би ли об ја вљи ва ни ра до ви мо но граф ског 
ти па. Док се у свет ској ет но му зи ко ло ги ји ка-
зи ва чи ма на те ре ну (пе ва чи ма, сви ра чи ма, 
гра ди те љи ма ин стру ме на та), као ин ди ви ду а-
ма, по све ћу ју чи та ве сту ди је (ви де ти нпр.: Dan 
Lund berg, The mu si cian in fo cus: In di vi dual per
spec ti ves in Nor dic et hno mu si co logy, Сток холм 
2010), код нас су они нај че шће са мо по ме ну-

ти име ном у струч ним ра до ви ма, а да се о 
њи ма са ми ма, њи хо вом жи во ту и уме ћу не 
зна го то во ни шта. У том по гле ду, мо но гра фи-
ја Кр сти во је у Ср би ји пред ста вља ве ли ки и 
зна ча јан из у зе так. Она је на ста ла као плод ви-
ше де це ниј ске са рад ње ет но му зи ко ло га, уни-
вер зи тет ског про фе со ра, са јед ним од сво јих 
мно го број них ка зи ва ча.  

Име са мо у ког му зи ча ра Кр сти во ја Су бо ти ћа 
(1924–2004) из се ла Осе че ни це код Ми о ни це до-
бро је по зна то на шим ет но му зи ко ло зи ма и број-
ним љу би те љи ма тра ди ци о нал ног сви ра ња на 
Бал ка ну. За мно ге по што ва о це у Ср би ји и у ино-
стран ству ње го во име је би ло, и оста ло, си но ним 
за но си о ца тра ди ци о нал них зна ња о срп ском 
на род ном сви ра њу, па и за пред став ни ка срп-
ске се о ске па три јар хал не кул ту ре у ње ном нај-
пле ме ни ти јем ви ду.

Био је мул ти ин стру мен та ли ста: сви рао је на 
сви ра ли, двој ни ца ма, ди пла ма, ли сту, ока ри ни, 

кла ри не ту, кла не ту, тру би, ба ри тон-тру би и ка ва-
лу. По зна вао је тех но ло ги је град ње и одр жа ва ња 
ин стру ме на та и био је успе шан пе да гог у до ме-
ну тра ди ци о нал ног му зи ци ра ња. Ви ше стру ки је 
по бед ник до ма ћих так ми че ња сви ра ча, уче сник 
пре сти жних смо три на род ног ства ра ла штва у зе-
мљи и ван ње и де мон стра тор на струч ним се ми-
на ри ма за тра ди ци о нал ну му зи ку Ју го сла ви је и 
Ср би је. Уз то, био је од ли чан играч и по зна вао је 
ве ли ки број ор ских ига ра. ње го вом уме ћу су пре 
ви ше од две де це ни је ет но му зи ко лог Ди ми три је 
Го ле мо вић и ет но ко ре о лог Оли ве ра Ва сић по све-
ти ли по јед ну сту ди ју, у за јед нич кој мо но гра фи-
ји (Ис тра жи ва ња 1. Ва љев ска Ко лу ба ра, Ва ље во 
1984; по је ди не аспек те ње го вог ства ра ла штва 
об ра дио је Д. Го ле мо вић у за себ ним на уч ним 
ра до ви ма). Сним ци ње го вог сви ра ња и пе ва ња 
об ја вље ни су у окви ру не ко ли ко звуч них ан то-
ло ги ја срп ске тра ди ци о нал не му зи ке. 

Пу бли ка ци ја о ко јој је ов де реч ре зул тат је 
мул ти ме ди јал ног при сту па са гле да ва њу раз ли-
чи тих аспе ка та Су бо ти ће вог зна ња и ис ку ства. 
Књи га са при ло же ним но са чи ма зву ка и сли-
ке, CD-ом и DVD-јем, пру жа све о бу хва тан увид 
у зна ња и ве шти не овог ви ше стру ко та лен то ва-
ног чо ве ка и од ве ли ке је вред но сти као из вор 
ин фор ма ци ја за ис тра жи ва че не са мо из обла-
сти ет но му зи ко ло ги је и ет но ко ре о ло ги је, већ и 
ет но ло ги је, ан тро по ло ги је и фи ло ло ги је. 

По гла вља књи ге: Кр сти во је о..., Дру ги о Кр сти
во ју, Чо вјек је чо вје ку ко ри јен, Крат ке при че и ле
ген де, Зву ци ко лу бар ских во де ни ца, Што не ма, 
ни цар не ве че ра, Цр ти це из дру же ња са Кр сти

во јем, На род ни му зи чар Кр сти во је, по све ће на 
су раз ли чи тим аспек ти ма ис ку ста ва овог из у-
зет ног ка зи ва ча. У мо но гра фи ји, по ред (за јед ну 
ет но му зи ко ло шку сту ди ју оче ки ва них) нот них 
тран скрип ци ја Су бо ти ће вог сви ра ња и пе ва ња, 
на ла зи мо мно штво по да та ка дру ге вр сте: Кр сти-
во је ва ка зи ва ња о раз ли чи тим аспек ти ма се-
о ског жи во та, оби ча ја и ве ро ва ња, о при ро ди, 
ат мос фер ским по ја ва ма, ди вљим и пи то мим 
жи во ти ња ма, тра ди ци о нал ном ства ра ла штву 
и му зи ци, сви ра њу и игра њу; ту су при че, из ре-
ке, по сло ви це и здра ви це. За бе ле же не су ре чи 
по зна ва ла ца и по што ва ла ца Су бо ти ће вог уме-
ћа и све до чан ства о лич ном од но су ис тра жи ва-
ча и ка зи ва ча, Су бо ти ће ва би о гра фи ја и број не 
до ку мен тар не фо то гра фи је. 

Ова мо но гра фи ја је при мер ин тер ди сци пли-
нар ног пор тре та јед ног из у зет ног ка зи ва ча и 
са мо у ког се о ског умет ни ка. Је дин стве на је у 
срп ској ет но му зи ко ло шкој ли те ра ту ри не са мо 
по то ме што до но си и ви зу ел не (нот не и ви део) 
и ауди тив не (звуч не) до ку мен те о мно штву по-
да та ка из до ме на срод них на уч них ди сци пли-
на. Ту су, на и ме, и број ни по да ци од не мер љи вог 
зна ча ја за са гле да ва ње укуп ног звуч ног зна ков-
ног си сте ма на ше па три јар хал не сре ди не. Нај-
зад, до бро до шла су и ауто ро ва раз ми шља ња, 
из не та на осно ву ви ше де це ниј ског ис ку ства, 
па и ис ку ства кроз са рад њу са са мим Кр сти во-
јем Су бо ти ћем, о (не)мо гућ но сти ма до стој ни јег 
трет ма на тра ди ци о нал не му зи ке и ње них но си-
ла ца у до ма ћој сре ди ни.

 Др Је ле на ЈО ВА НО ВИЋ

ПРИКАЗИ

НА ЦИ О НАл НА лЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

Срп ска ен ци кло пе ди ја 
на по чет ку 21. ве ка 

„Срп ска ен ци кло пе ди ја“, том I, књи га I, А–Бе о бан ка, ур. Че до мир По пов, 
Ма ти ца срп ска – СА НУ – За вод за уџ бе ни ке, Но ви Сад – Бе о град 2010, 707 стр.

СРП СКА УмЕТ НИЧ КА мУ ЗИ КА 
ИЗ мЕ ЂУ ДВА СВЕТ СКА РА ТА

Све о бу хват на ана ли за
Ка та ри на То ма ше вић, „На рас кр шћу Ис то ка 
и За па да. О ди ја ло гу тра ди ци о нал ног и мо дер ног 
у срп ској му зи ци 1918–1941“, Му зи ко ло шки ин сти тут 
СА НУ – Ма ти ца срп ска, Бе о град–Но ви Сад, 2009, 371. стр.

мО НО ГРА ФИ ЈА О ИС ТАК НУ ТОм НО СИ О ЦУ 
СРП СКЕ СЕ О СКЕ мУ ЗИЧ КЕ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ 

При мер ин тер ди сци пли нар ног
пор тре та из у зет ног умет ни ка
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ЗНА ТАН ДО ПРИ НОС ПО Е ТИ ЦИ 
ЕП СКОГ СПЕ ВА ВА њА

Пе вач 
као ју нак 
обра зов ног 
ро ма на 
„Тра ди ци ја”
Бо шко Су вај џић, „Пе вач и 
тра ди ци ја“, За вод за уџ бе ни ке, 
Бе о град, 2010, 292 стр.

М
о но гра фи ја Пе вач и 
тра ди ци ја проф. др 
Бо шка Су вај џи ћа, бу-
ду ћа не за о би ла зна 
ре фе рен ца у сва ком 

на уч ном и струч ном ба вље њу срп ском 
усме ном епи ком и ње ном кон тек-
сту а ли за ци јом у ши ре ин тер ди сци-
пли нар не окви ре, у јед ној сна жној и 
сли ко ви тој екс пе ри мен тал ној ли те-
рар но-ис тра жи вач кој има ги на ци ји 
мо гла би да бу де пред ста вље на као ве-
о ма уз бу дљив, сло је вит и про во ка ти-
ван на уч ни Bil dungsro man о ду хов ном 
раз во ју, из гра ђи ва њу иден ти те та, вас-
пи та њу у ду ху вре ме на и ства ра лач-
ким пу сто ло ви на ма из ван ње га, ко је 
чи не не по но вљи вог умет ни ка у свом 
ро ма неск ном под не бе сју, ка кав је сте 
пе вач у тра ди ци ји.

Уко ли ко се осмо три два на е сто пр сте-
на ста струк ту ра ове мо но гра фи је, од 
дру гог по гла вља Ра ђа ње пе ва ча до по-
след њег На је зе ру цр не кр ви, у ко јем се 
де таљ но и ком па ра тив но ана ли зи ра бу-
гар шти ца Смрт Ми ло ша Дра ги ло ви ћа, 
за па жа се сво је вр сна за о кру же на це ло-
ви тост сим бо лич ког си сте ма, у ко јем се 
по ка зу је ди на ми чан од нос про та го ни-
сте и схва та ња ње го ве уло ге у све ту и 
тра ди ци ји. Ус по ста вља ње иден ти те та 
пе ва ча ак ту е ли зу је се у ан дро гин ској 
си ме трич ној ве зи две ју пер спек ти ва, 
ва жним за па жа њи ма пре ци зи ра ним у 
ана грам ски иш чи та ним и ту ма че ним 
по ло ви ма ком по зи ци је ове књи ге, тј. 
кроз гру пи са на по гла вља у сно по ви ма 
ви ше стру ких зна че ња Пе вач и тра ди
ци ја, од но сно Тра ди ци ја и пе вач, ко ји 
се као ку гле пе шча ни ка обр ћу, не би ли 
што бо ље ра све тли ли пе ва ча из ме ђу, ка-
ко аутор мо но гра фи је на во ди, кул тур ног 
ти па и со ци јал не ин сти ту ци је. 

Док се у увод ном по гла вљу мар ки ра-
ју раз ли чи та схва та ња од но са пе ва ча 
и тра ди ци је, у по гла вљи ма ко ја сле де, 
у кр сто ли кој мре жи лон ги ту ди нал них 
и тран сфер зал них пре се ка, на ма кро и 
ми кро ни воу, кроз ди ја хро ни ју и син-
хро ни ју, ис пи су је се по ет ска би о гра фи ја 
еп ских ства ра ла ца, фор ми ра се про фил 
еп ског пе ва ча, ти по ло ги ја пе ва ча, раз-
ра ђу је еп ски пе вач као мит ска и кул тур-
на фи гу ра. Нео п ход не вр ли не пе ва ча, 
као жи вог ју на ка тра ди ци је, про ве ра-
ва ју се по сред ством ана ли зе ква ли те та 
ње го вог во ка бу ла ра, по ет ске гра ма ти-
ке, тех ни ке еп ског спе ва ва ња, ма ни-
ра, осе ћа ја за ме ру, гро здо ва фор му ла 
у де се те рач ком еп ском уни вер зу му, са 
стал ном све шћу о од но су ин ди ви дуе и 
ко лек ти ва.

Фол клор ни мо за ик пе ва че вих аван-
ту ра у тек сту ри, тек сту и кон тек сту са-
ста вљан је по себ но пре ци зно уз вр сно 
и си гур но ко ри шће ње из во ра и ли те ра-
ту ре: за плет је по ста вљан са дра ма тур-
шком вр ли ном и ис тан ча ним осе ћа јем 
за уоча ва ње срод но сти, мо тив ске мно-
го стра но сти у оп се гу од ар хе ти па до ва-
ри јан те и асо ци ја тив ним по ве зи ва њем 
у окви ри ма усме не или усме не и пи са-
не књи жев но сти, а уз ве ли ко стр пље ње 
и ства ра лач ки по рив при пре ман је обрт 
до ори ги нал ног за кључ ка, ко ји се за тим 
у епи ло гу из ла га ња у сту ди ја ма ре зи ми-
ра ја сно, кон ци зно и убе дљи во. 

На уч ни ро ман проф. др Бо шка Су вај џи-
ћа је сте са вре ме ни мо но граф ски не бо-
дер са екс пре сним лиф том и за хвал ном 
мо гућ но шћу „за гла вље ња“ на сва ком од 
два на ест ступ ње ва ми шље ња и от кри ћа 
о усме ној епи ци и ње ном ме ди ја то ру, али 
и нео п ход но шћу ви ше гла сног ди ја ло га 
са ауто ро вим ста во ви ма, као пло до твор-
ног по го на за но ва на уч на ис тра жи ва ња 
по е ти ке усме не књи жев но сти, ко ји ма је 
ов де по ста вље на ста бил на ме то до ло шка 
осно ва.

Ако је Ву ко ва ве ра у до брог пе ва ча, 
по Ста ни сла ву Ви на ве ру, ве ра у по е зи ју 
(што на во ди и аутор при ка за не мо но гра-
фи је), он да пак ве ра ауто ра овог при ка за 
у све тлу бу дућ ност ква ли тет ног на уч ног 
дис кур са и ње го вих ре зул та та, је сте за-
пра во ве ра у по вољ ну струч ну и ши ру 
ака дем ску ре цеп ци ју мо но гра фи је Пе
вач и тра ди ци ја проф. др Бо шка Су вај-
џи ћа.

 Ми на ЂУ РИЋ

З
бор ник Ли ко ви усме
не књи жев но сти је те-
мат ска збир ка сту ди ја 
са рад ни ка Про јек та 
„Срп ско усме но ства ра-

ла штво“ Ин сти ту та за књи жев ност 
и умет ност у Бе о гра ду и ше ста 
књи га исто и ме не би бли о те ке. У 
њој је на ин вен ти ван на чин раз-
ма тран је дан од су штин ских те-
о риј ских про бле ма – ка те го ри ја 
ју на ка у на род ном ства ра ла штву. 

Увод ном сту ди јом „Усме ни жа нр 
и ју нак у се ман тич кој ак тив но сти“ 
Сне жа на Са мар џи ја са гле да ва ли-
ко ве усме не књи жев но сти у њи хо вој 
жан ров ској ра зно вр сно сти. Уоча ва 
да су ју на ци са мо при вид но јед-
но став ни (по сле ди ца ти пи зи ра но-
сти и уста ље не но мен кла ту ре), али 
и да су у сва кој усме ној тво ре ви ни 
увек на сна зи по ступ ци ин ди ви ду-
а ли за ци је, ко ји ма се ли ко ви ди на-
ми зу ју. Ис пи ту ју ћи пре ла зак ју на ка 
из јед ног по е тич ког си сте ма у дру-
ги, ди вер гент не мо гућ но сти ре ла ци-
је ју нак – си жеј ни обра зац, од но сно 
ју нак – жа нр, раз ли чи те ре а ли за ци је 
тип ских ли ко ва, у за ви сно сти од си-
жеј ног мо де ла, ва ри јан те, жан ров-
ског ка но на, ста ва сре ди не и пе ва ча, 
от кри ва флек си бил ност и ам би ва-
лент ност ти пи зи ра ног ју на ка.

Сле ди рад Бо шка Су вај џи ћа о мла-
дим ју на ци ма, нај бо ље пред ста вље-
ним ли ко ви ма Се ку ле и Гру ји це. На 
по чет ку аутор по сма тра де те ју на ка 
у по ро дич ној сфе ри. При ме ћу је две 
ли ни је: се стрић – ујак (суп сти ту ци ја 
од но са син – мај ка из ста ри јег сло ја 
тра ди ци је) и син – отац. За Се ку лу и 
Гру ју на да ље се ве зу ју раз ли чи ти те-
мат ски кру го ви и мо ду си еп ског пе-
ва ња, као и ти по ви тран сфор ма ци је 
(но ве ли стич ко пре о бла че ње, од но-
сно ме та мор фо за). Кад је реч о си-
жеј ним функ ци ја ма, ам би ва лент не 
цр те су овај тип ју на ка од ре ди ле нај-
че шће као по моћ ни ка или про тив-
ни ка. За вр шни сег мент је по све ћен 
ис тра жи ва њу исто риј ских и ми то ло-
шких еле ме на та еп ских би о гра фи ја 
дво ји це нај по зна ти јих ју жно сло вен-
ских мла дих ју на ка.

На ову сту ди ју те мат ски се на-
до ве зу је рад Да ни је ле Пет ко вић о 
стар ци ма у срп ској еп ској по е зи-
ји. Нај пре се раз ма тра 
ди стри бу ци ја њи хо вих 
уло га у раз ли чи тим де-
ло кру зи ма. Са оста лим 
ли ко ви ма стар ци се по-
ве зу ју по прин ци пу ан-
ти те зе, а вер ти кал ним, 
па ра диг мат ским улан-
ча ва њем по ја ча но је 
кон траст но на че ло. Ли-
ко ви „ве чи тих еп ских 
ста ри на“ ра све тље-
ни су из пер спек ти ве 
исто риј ске и ми то ло-
шке рав ни. На кра ју се 
ис цр та ва ево лу ци о на 
пу та ња од по што ва ног 
мит ског пра прет ка, ван вре ме ног 
и бе смрт ног, до обич ног исме ја ног 
стар ца.

 У „еп ским би о гра фи ја ма ко сов-
ских ју на ка“ Ва лен ти на Пи ту лић 
упо ре ђу је мо де ле Ко сов ске бит ке у 
Ву ко вој збир ци и збир ка ма ка сни-
јих за пи си ва ча. Уочи ла је тен ден-
ци ју ши ре ња фа бу ле и до пу ња ва ња 
оних сег ме на та ко сов ске ле ген де ко-
јих у пе сма ма кла сич не збир ке не-
ма. У раз ли чи тим ет но кул тур ним 
сре ди на ма от кри ва и раз ли чи те 
ути ца је. Та ко ће на про сто ру Бо сне 
они ре зул ти ра ти из град њом кул та 
ју на ка, оли че ног у Ми ло шу Оби ли-
ћу, док ће у обла сти ма ди нар ског ва-
ри је те та ак це нат би ти по ме рен на 
еп ску би о гра фи ју за ка сне лог ју на-
ка. У ко сов ском ми љеу оре ол Мар-
ка Кра ље ви ћа над ја ча ће Ми ло ше ву 
сла ву. Мар ки ра ју ћи но ве на но се ко-
сов ске ле ген де, В. Пи ту лић је да ла 
зна ча јан до при нос про у ча ва њу ве-
ро до стој но сти пе са ма за пи са них по-
сле Ву ка.

еп ску би о гра фи ју Сте фа на Му си-
ћа (Бу ши ћа, По сав чи ћа, Ва со је ви ћа), 
„нај тра гич ни јег срп ског вој во де“, за-
ка сне лог ју на ка у Ко сов ској би ци, 
на дах ну то је пред ста ви ла Сне жа-
на Са мар џи ја у сту ди ји „Из Мај-

да на чи сто сре бр но га“. Ис пи ту ју ћи 
нај пре са чу ва не исто риј ске по дат-
ке, по ка за ла је за што си жеј но ни је 
ре а ли зо ван тра ди ци о нал ни обра зац 
ујак – се стрић. За тим је пре ци зно 
уцр та ла „тач ке ми ро ва ња“ ју на ко ве 
пу та ње, као и вре мен ске ко ор ди на-
те ње го вог по хо да. Кон сте ла ци ја ове 
осе са про стор но-вре мен ским по зи-
ци ја ма Ко сов ке де вој ке и кне за, као 
и сим бо ли ка не бе ских све ти ла, чи-
стог ве дрог не ба, сре бр ног гра да, 
кр ста, сви ле, кло бу ка, во де, итд., рас-
пре та ле су по ти сну ту ар ха ич ну под-
ло гу ли ко ва и до пу сти ле пре во ђе ње 
те мат ског мо де ла о за ка сне лом ју-
на ку на древ ну ци клич ну ма три цу 
о сме њи ва њу Сун ца, Ме се ца и зве-
зде Да ни це. 

Сми ља на Ђор ђе вић по ље свог ис-
тра жи ва ња фо ку си ра на еле мен те 
со ци јал не уло ге пе ва ча (гу сла ра) у 
кла сич ној, хро ни чар ској епи ци и 
са вре ме ним те рен ским за пи си ма. 
От кри ва да тра ди ци о нал ни пе вач, 
глас ко лек ти ва, чу вар и пре но си лац 
исто риј ског зна ња, по сте пе но ево-
лу и ра у са мо све сног на ци о нал ног 
бар да, ко ји „об ли ку је и ре де фи ни ше 
кул тур но пам ће ње за јед ни це“. ње-
го ва уло га се ме ња, он по ста је ју нак 
еп ске пе сме, ста ри рат ник ко ји пе ва 
у иди лич ној ат мос фе ри. С. Ђор ђе-
вић је та ко ђе те о риј ски уоб ли чи ла 
и дру га ва жна пи та ња са вре ме ног 
фол кло ра, као што су из во ђач ка си-
ту а ци ја, функ ци ја гу са ла и од нос 
пе ва ча пре ма њи ма, мо ди фи ка ци-
ја пој мо ва ства ра ла ца, ко лек ти ва и 
ре ци пи је на та, про блем ауто ри за-
ци је, вред но ва ње са вре ме них за-
пи са, итд.

У 
сту ди ји о ди пло ма ти-
ји кне за Ми ло ша за 
вре ме ње го ве пр ве 
вла де Бран ко Злат ко-
вић исто ри о граф ски 

при ла зи бо га тој усме ној гра ђи. 
Ка зи ва ња, за пи си, анег до те, пе сме 
пред ста вља ју сво је вр сну на род ну 
исто ри ју ко ја је пра ти ла, до пу ња-
ва ла, ко мен та ри са ла, а до не кле 
и ре ди го ва ла, зва нич не, исто-
риј ске за бе ле шке. У та квој по ве-
сни ци ја сно се оцр та ва лик пр вог 
при зна тог срп ског кне за, му дра-
ца и ти ра ни на. У по за ди ни Ми ло-

ше вог ли ка за бли ста ле 
су ми ни ја ту ре мно гих 
дру гих име но ва них и 
без и ме них лич но сти 
чи ја се жи вот на ли ни ја 
укр сти ла с кне же вом. 

Збор ник за тва ра рад 
Не ма ње Ра ду ло ви ћа 
„При по вет ка о бо га та-
шу и ње го вом зе ту (АTU 
930)“. У сре ди ште ин те-
ре со ва ња ове ком па ра-
тив не сту ди је аутор је 
по ста вио ју на ка при че 
о суд би ни и упо ре дио 
кључ не тач ке ње го ве 
би о гра фи је са жи вот-

ним чво ри шти ма но си ла ца рад ње 
у ми ту и дру гим на ра тив ним об ли-
ци ма (бај ка, но ве ла, еп ска пе сма, 
ле ген да, пре да ње). За па зио је да је 
ју нак при че о бо га та шу и ње го вом 
зе ту па сив ни ји од мит ског, еп ског 
ју на ка или про та го ни сте бај ке, но-
ве ле. Он је ту да по ка же ис пу ње ње 
суд би не. Са ме ра ва ње глав них ли-
ко ва от кри ло је за ко ни то сти раз-
ли чи тих при по вед них жан ро ва, 
њи хо во до ди ри ва ње и уда ља ва ње, 
а ју на ка је по твр ди ло као јед ну од 
цен трал них ка те го ри ја кроз ко ју се 
са гле да ва ју по је ди нач ни жан ров-
ски си сте ми.

Збир ка сту ди ја Ли ко ви усме не књи
жев но сти по ну ди ла је за ни мљи ва 
ре ше ња и но ве од го во ре на сло же-
но пи та ње ју на ка усме ног на ра ти ва. 
Ра зно вр сни при сту пи и раз ли чи те 
ви зу ре по ка за ли су ипак јед но – да 
се ју на ци не мо гу по сма тра ти са мо 
као „тип ски“. њи хо ве ин ди ви ду ал-
не ка рак те ри сти ке и са свим осо бе не 
би о гра фи је, из ме ђу оста лог, ис цр та-
ва ју и сиг на ли ко је упу ћу је жа нр, си-
жеј ни мо дел, исто риј ско-по ли тич ке 
окол но сти, узу си тра ди ци је, ко лек-
тив и не у хва тљи ве ни ти пе снич ког 
тка ња на да ре них по је ди на ца.

 Мр Да ни је ла ПЕТ КО ВИЋ

ПО НО ВЉЕ НО ИЗ ДА њЕ 
ЗА БО РА ВЉЕ НЕ КњИ ГЕ

Све до чан ство 
о про па сти 
Устан ка 
„Ср би је жа ло сно по нов но по ро бље ње 1813. 
го ди не: за што и ка ко?“, Слу жбе ни гла сник 
– Му зеј руд нич кота ков ског кра ја, 
Бе о град – Гор њи Ми ла но вац, 2009.

Ш
те та би би ла да пр ва срп ска за-
бра ње на књи га, спис о про па сти 
Устан ка и раз ло зи ма бек ства Ка ра-
ђор ђа у Аустри ју и Ру си ју, ма кар и 
по сле ско ро два ве ка, оста не скрај-

ну та од јав но сти и не ка же исти ну о спле ту окол-
но сти у ко ји ма је Ср би ја по но во па ла у роп ство, а 
ви нов ник по бе да по стао „ви нов ник ње ног па да“. На-
ме ра ауто ра је би ла да овим спи сом пред Беч ким 
кон гре сом (1815) и Све том али јан сом (са вез из ме ђу 
Ру си је, Аустри је и Пру ске, ем бри он ује ди ње не евро-
пе) бу де по у зда но све до че ње али је, на жа лост, сти-
гла пред сам крај ду гог Кон гре са, раз гне ви ла ру ску 
ди пло ма ти ју и би ла за бра ње на. Та ко је по сле де се-
то го ди шње успе шне бор бе Ка ра ђор ђа и уста ни ка по-
ни ште на кр ва во из во је ва на сло бо да. У жур би пи са но, 
де ло је штам па но у Ве не ци ји већ 1815. го ди не.

„Све до устан ка и Ка ра ђор ђе вог ула ска у Бе о град, 
1806. го ди не, исто ри ја Бе о гра да, осим чу ме, по жа ра и 
на би ја ња на ко лац, не бе ше ни шта што би нор ма лан 
чо век тре ба ло да зна. А он да је и на ма сва ну ла мрач-
на бал кан ска ноћ“, ре кон стру и сао је да не сла ве наш 
са вре ме ник Бо ри слав Пе кић. Та кав Бе о град до че као 
је и уста ни ке. Срп ска вој ска је де цем бра 1806. ушла у 
Бе о град, а од сле де ће го ди не у ње му је за се дао Пра-
ви тељ ству ју шчи со вјет, вр хов но уста нич ко за ко но дав-
но те ло. Са устан ком у Ср би ји за по чи њу на ци о нал не 
ре во лу ци је бал кан ских на ро да. Са њим за до бар део 
Бал ка на по чи ње раз до бље ус по ста вља ња на ци о нал-
них сло бо да вла сти тим сна га ма, нај пре Гр ка, а за њи-
ма и Бу га ра.

На жа лост, са пр вим по бе да ма ја ви ле су се ме ђу 
уста ни ци ма и пр ве не сло ге и по де ле, о че му та ко ђе 
го во ри спис Ср би је жа ло сно по нов но по ро бље ње. Исто-
ри ча ри су зна ли да Ка ра ђор ђе ни је био ра до ви ђен у 
Бе о гра ду, да је је дан број уста ни ка хтео да огра ни чи 
ње го ву власт и спре чи грам зи вост ње го вих са рад ни ка, 
нај пре Мла де на Ми ло ва но ви ћа. Спис је, опет, глав не 
крив це за удес Ср ба на шао у за мр ше ној по ли тич кој 
и ди пло мат ској игри ве ли ких си ла у ко јој су бе о град-
ски ми тро по лит Ле он ти је, ко га је по ста ви ла Пор та, 
цар ски иза сла ник Ро до фи ни кин, ње гов по моћ ник и 
са вет ник Не до ба ус пе ли да ин три га ма и сплет ка ма 
„по се ју сум њу“ про тив Ср ба, окре ну Ру ски двор, и са-
мог Алек сан дра Пр вог. Та ко је за штит ник Ср ба ди гао 
ру ке од окле ве та них Ср ба („вар ва ри“, „на род де о ба и 
раз до ра“) ко је су во ди ли пре ко сав ски Ср би, „је ре ти-
ци ко ји у Бо га не ве ру ју“, па и сам Пра ви тељ ству ју-
шчи со вјет. Ве ште ди пло ма те и сплет ка ри уне ли су 
без на ђе и па ни ку ме ђу уста ни ке, а ови су го то во без 
бор бе пре да ли сло бо ду и пре шли у роп ство. С дру ге 
стра не, све до чи ова за бра ње на књи га, Ср би ја је би ла 
спрем на да до крај чи рат, јер је има ла око 50.000 до-
брих рат ни ка и све што је би ло по треб но „за од бра ну 
јед не ма ле др жа ве“.

С
еп тем бра 1813. го ди не уста ни ци су би ли 
по ту че ни на Ве ли кој Мо ра ви. Та мо ни је 
би ло Во ждо вих про тив ни ка, М. Стој ко-
ви ћа и П. До брњ ца, да бра не Ср би ју. Тај 
по раз озна чио је и крај Пр вог срп ског 

устан ка. Са по ра зом про па ле су и ско ро све Во ждо ве 
те ко ви не, др жав но по ли тич ке и со ци о кул тур не. „Ка-
да су у је сен 1813. го ди не опет па ли под Тур ке Ср би ја 
и Бе о град, на ста ло је па нич но бе жа ње бе о град ског 
ста нов ни штва у Зе мун“, бе ле жи Ла зар Ће лап. Та мо 
се скло нио Вожд са још око 110.000 Ср ба, ка зу ју из-
во ри. Бек ством Вожд је сте као про тив ни ке у зе мљи 
и ме ђу еми гран ти ма. Сам Ро до фи ни кин за по раз и 
не сре ћу окри вио је „пред во ди те ља на ро да“, ко ји „с 
при гра бље ним на род ним бо гат ством пр ви бе жи и 
на род же сто ком ог њу и ма чу тур ском пре да де“. Џа-
ба се ка сни је Вожд ја дао свом вој во ди: „Ни су ме не, 
Ка ра Мар ко, осе де ле ова ко мо је мло ге го ди не, већ 
су ме осе де ле мо је зле вој во де!“ 
По сле сло ма Устан ка ср бо мр зац Су леј ман-па ша Ско-

пљак, бе о град ски ве зир, за вео је те рор, под сти цао пљач-
ке, увео до дат не по ре зе и ор га ни зо вао ку лу ке. Ср би 
су уби ја ни, њи хо ве же не и де ца од во ђе ни у роп ство, 
а мај ке су и кће ри ма ис ку пљи ва ле си но ве од тур ског 
оло ша. Бе о град је по стао људ ска кла ни ца, ме сто ужа са 
и стра хо та. При ме ра ра ди, 1813. го ди не про да то је као 
ро бље 1.800 срп ских же на и де це. Ха џи-Про да но ва бу на 
1814. го ди не би ла је до бар по вод да Тур ци још бес при-
зор ни је пљач ка ју, уби ја ју и чи не дру га на си ља. По ред 
пљач ке и на си ља, Ср бе је за де си ла ку га, уве ћан им је 
по рез, уче ста ли ку лу ци и дру ги на ме ти. Још јед ном је 
Ср би ја мо ра ла да узме оруж је и да се 1815. го ди не диг-
не, али са да под Ми ло шем Обре но ви ћем, и да ви ше 
ди пло ма ти јом не го оруж јем стиг не до сло бо де.

Књи га Ср би је жа ло сно по нов но по ро бље ње ис пи са на 
је у ди ја ло шкој фор ми по пут ан тич ких дра ма. Аутор 
овог спи са је нај ве ро ват ни је је дан од не ко ли ци не пи-
сме них Ср ба из Ка ра ђор ђе вог Пра ви тељ ству ју шчег со-
вје та, Руд ни ча нин Миљ ко Ра до њић, шко ло ван пре ко 
Са ве и јед но вре ме рек тор Ве ли ке шко ле. Са вре ме ном 
чи та о цу књи гу је пре во дом при бли жи ла Ми љен ка Ви-
те зо вић, а сјај ним по го во ром опре мио Ми ло ван Ви те-
зо вић. Књи гу је ва ља но уре дио и при ло зи ма обо га тио 
Бо ри сав Че ли ко вић. 

 Др До бри во је МЛА ДЕ НО ВИЋ

НО ВИ ТЕ мАТ СКИ ЗБОР НИК 
 ФОл КлО РИ СТИЧ КИХ СТУ ДИ ЈА

О ју на ци ма усме не 
књи жев но сти

Ли ко ви усме не књи жев но сти, збор ник ра до ва, 
ур. Сне жа на Са мар џи ја, Ин сти тут за књи жев ност 
и умет ност, Бе о град, 2010, 314 стр.
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СТУ ДИ ЈА О СПО мЕ НИ ЦИ мА 
СРП СКОГ ЗИД НОГ СлИ КАР СТВА

Кул ту ра – знак 
на ци о нал ног 
оп стан ка
Љи ља на Ше во, „Срп ско зид но 
сли кар ство 18. ви је ка у ви зан тиј ској 
тра ди ци ји“, Аrt print, Ба ња Лу ка, 
2010, 433 стр.

Н
е пу ну де це ни ју на кон успе шно 
од бра ње не док тор ске ди сер та-
ци је на Фи ло зоф ском фа кул-
те ту у Бе о гра ду, исто ри чар ка 
умет но сти и про фе сор ка Уни-

вер зи те та у Ба ња лу ци, Љи ља на Ше во, по ну ди-
ла је чи та лач кој пу бли ци је дин стве ну сту ди ју 
о зид ном сли кар ству 18. ве ка. 

У бо га тој срп ској исто ри ји сти че се ути сак да 
је 18. век не до вољ но ис тра жен и за по ста вљен. 
Раз лог за та кав од нос ис тра жи ва ча, по је ди ни 
исто ри ча ри ви де у чи ње ни ци да то ни је вре ме 
уз ле та и сја ја срп ске др жа ве, већ на про тив, до ба 
те шких ис ку ше ња и бор би за еле мен тар но очу-
ва ње на ци о нал ног би ћа. У тој по ли тич ки ком-
плек сној епо хи сли кар ство је, уз усме ну на род ну 
књи жев ност, има ло уло гу за шти те и не го ва ња 
на ци о нал не све сти. 

По сле па да не ма њић ке др жа ве, упр кос крат-
ко трај ним уз ле ти ма, Сте фан Ла за ре вић и Бран-
ко ви ћи ни су мо гли за у ста ви ти стр мо гла ви крах 
на ци је, на чет ко сов ским по ра зом. По ли тич ки 
са вла дан и сло мљен, еко ном ски скр шен и из ну-
рен, срп ски на род се на шао на се љен и рас про-
стра њен на се ве ру од ма ђар ских и ру мун ских 
обла сти, до се вер не Грч ке, ју го и сточ не Ал ба ни је 
и Бо ке Ко тор ске, на ју гу. Срп ски ет нос за др жао се 
на за па ду до Ку пе, Ко ра не и Зр ма ње, а на ис то-
ку, у ре ги ја ма та да шње Ру си је на се ли ло се ви ше 
од сто ти ну хи ља да прог на них еми гра на та, ко ји 
су се уто пи ли у ру ски про стор ни и ви ше на ци о-
нал ни кул тур ни оке ан. 

Окру же ни раз ли чи тим ци ви ли за ци ја ма, ка-
то ли чан ством на за па ду под аустро у гар ском и 
мле тач ком вла сти, а исла мом и Ото ман ском им-
пе ри јом на сво јој те ри то ри ји и на ис то ку, Ср би ма 
је пре о ста ло да свој иден ти тет гр че ви то чу ва ју 
у, већ ве ко ви ма, за бо ра вље ној ви зан тиј ској тра-
ди ци ји, по ку ша ва ју ћи да се не за бо ра ви, већ 
обо га ти и про ши ри соп стве на кул ту ра као пре-
по зна тљи ви знак оп стан ка. Да би та кав по ли тич-
ки и кул тур ни про стор при бли жи ла са вре ме ном 
чи та о цу, аутор ка је оба ви ла те рен ска ис тра жи-
ва ња, што је под ра зу ме ва ло оби ла зак, де таљ но 
и оп се жно упо зна ва ње са спо ме нич ком ба шти-
ном на ши ро ком про сто ру на се ве ру од Ма ђар-
ске и Ру му ни је до Бо ке Ко тор ске, Хер це го ви не, 
Цр не Го ре, се вер не Грч ке, ју го и сточ не Ал ба ни је 
и Хи лан да ра на ју гу. Пре ци зно су и у тан чи не 
опи са на 32 спо ме ни ка зид ног сли кар ства, про-
пра ће на од го ва ра ју ћим фо то гра фи ја ма.

Аутор ка је у Ср би ји те ме љи то пре гле да ла и 
опи са ла ма на сти ре и цр кве Ра ва ни цу, Дра чу код 
Кра гу јев ца, Ма на си ју и Вра ћевш ни цу, у Вој во-
ди ни Вој ло ви цу код Пан че ва, Кру ше дол, Ме сић 
код Вр шца, Ириг и Мо дош код Ја ше То ми ћа, на 
Ко сме ту цр кву у Цре пу љи код Зу би ног По то ка. 

Ме ста ње них ис тра жи ва ња у Цр ној Го ри би ла су 
цр кве и ма на сти ри Острог, Ду га у ка њо ну Мо-
ра че и Ник шић, у Бо ки Ко тор ској Мр ко ва и Пе-
ли но во, а у Хер це го ви ни До бри ће во код Би ле ће. 
Ра ди све о бу хват но сти те ме Љи ља на Ше во је у 
Ру му ни ји по се ти ла и об ра ди ла ма на сти ре Хо-
дош код Ара да, Без дин и Ше мљуг у Ба на ту, а у 
Ма ђар ској цр кве у Сто ном Бе о гра ду (Се кеш фе-
хер вар) и Срп ском Ко ви ну (Rac zke ve). 

Свој оп се жан рад (433 стра ни це тек ста са фо-
то гра фи ја ма), аутор ка је ме то до ло шки по де ли-
ла у ви ше по гла вља ко ји, сва ки за се бе, мо же 
пред ста вља ти си сте ма тич ну и са мо стал ну це-
ли ну. Сту ди ја по чи ње хро но ло шким на во ђе њем 
ауто ра и де ла ко ји су се до са да ба ви ли из у ча ва-
њем срп ског зид ног сли кар ства и на ста вља са 
исто риј ским при ли ка ма у ко ји ма су и под ко јим 
усло ви ма на ста ла та де ла. Струч ни део об ра ђен 
је кроз про грам, рас по ред и ико но гра фи ју зид-
них сли ка. Ана ли тич ки је и зна лач ки раз ра ђе но 
ства ра ла штво по је ди них зо гра фа, сли кар ских ра-
ди о ни ца и стил ских од ли ка та да шњих мај сто ра. 
Ме ђу њи ма спо ми њу се Ди ми три је да скал, зо-
граф Ата на си је, мај стор Те о дор, бра ћа Кон стан-
тин и Ата нас из Кор че, зо граф Ан дреј, ње гов син 
Ан дреј Ан дре је вић, сли ка ри Пе тар и Јо ван, Не-
дељ ко и Шер бан По по вић, Ва си ли је Ђа кон, али и 
број ни, не и ден ти фи ко ва ни мај сто ри, при пад ни-
ци раз ли чи тих сли кар ских ра ди о ни ца и сти ло ва. 
По се бан део по све ћен је те мат ском опи су са др-
жа ја 32 об у хва ће на спо ме ни ка. На кра ју књи ге 
је оп ши ран су мар ни пре глед на ен гле ском је зи-
ку, оп шти и ико но граф ски ре ги стар и по пис ко-
ри шће не иза бра не би бли о гра фи је. Са ка квом је 
озбиљ но шћу про фе сор ка Ше во ра ди ла сво ју књи-
гу све до чи чак 1.298 фу сно та на 215 стра ни ца тек-
ста! За илу стра ци ју по је ди них струч них опи са и 
те за по слу жи ла је 101 фо то гра фи ја.

 Ми шо ЗА ВР ША НИН

БИ О ГРА ФИ ЈА ПР ВЕ СРП СКЕ 
СлИ КАР КЕ КА ТА РИ НЕ ИВА НО ВИћ 
(1811–1882) 

Гла со ви та 
жи во пи ски ња
Љи ља на Чу брић, „Ка та ри на 
Србде вој ка“, На род ни му зеј, 
Бе о град, 2011, 43 стр.

П
о во дом обе ле жа ва ња да на Му зе-
ја Ву ка и До си те ја пред ста вље на 
је књи га „Ка та ри на Срб-де вој ка“ 
аутор ке Љи ља не Чу брић, исто-
ри чар ке и му зеј ске са вет ни це. 

Књи га је по све ће на сли кар ки Ка та ри ни Ива-
но вић и тре ћа је у ни зу књи га о зна ме ни тим 
же на ма ко је су у срп ској исто ри ји оста ви ле 
не из бри сив траг. Осим Ми не Ка ра џић и Ми-
ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње, чи је су би о гра-
фи је би ле прет ход не те ме ко ји ма се аутор ка 
ба ви ла, ово де ло пру жа за ни мљи ве по дат ке о 
жи во ту и ра ду пр ве срп ске сли кар ке. 

У увод ном по гла вљу ис так ну та је уло га мно-
гих же на ко је су сво јим прег ну ћем и по све ће-
но шћу ви шим ци ље ви ма до при не ле ства ра њу 
но ве срп ске др жа ве. Јед на од њих сва ка ко је би-
ла и Ка та ри на Ива но вић. Хро но ло шко при ка зи-
ва ње ње ног жи во та и ра да у овој књи зи по чи ње 
од опи са пр вих го ди на у род ном Сто ном Бе о-
гра ду и кул тур но-исто риј ских при ли ка сре ди-
не из ко је је умет ни ца по те кла. По себ на па жња 

по све ће на је тре ну ци ма обра зо ва ња мла де сли-
кар ке и бо рав ку у Пе шти ко ји је до при нео ње-
ном умет нич ком са зре ва њу. На во ди из вор них 
тек сто ва об ја вље них у „Срб ском на род ном ли-
сту“ у књи зи до при но се пре но ше њу ат мос фе ре 
вре ме на у ко јем је Ка та ри на Ива но вић, уз дра-
го це ну по моћ сво јих по кро ви те ља, уоб ли ча ва ла 
соп стве но ства ра ла штво. Упо ре до са би о граф-
ским по да ци ма хро но ло шки се на во де и пр-
ва сли кар ска де ла умет ни це ко ја вр ху нац свог 
обра зо ва ња оства ру је на Беч кој ака де ми ји као 
ван ре дан сту дент, јер услед стро гих аустриј ских 
пра ви ла же на ма ни је ни био до зво љен упис у 
ову уста но ву. Ово по гла вље са др жи и пр ву пе-
сму спе ва „Тро је се стар ство“ Си ме Ми лу ти но ви-
ћа Са рај ли је из 1837. го ди не по све ће ну упра во 
Ка та ри ни Ива но вић, што је био је дан од ме ха-
ни за ма кре и ра ња кул та на ци о нал не хе ро и не 
но вог до ба. Аутор ка књи ге ука зу је на зна чај из-
ра зи то ва жних при ја тељ ских ве за ко је је сли-
кар ка не го ва ла са ис так ну тим лич но сти ма то га 
до ба, по себ но са по ме ну тим Са рај ли јом, за тим 
Те о до ром Па вло ви ћем и кру гом мла дих ин те-
лек ту а ла ца ко ји се фор ми рао у Бе чу око Ву ка 
Ка ра џи ћа. Сег мент ко ји је Љи ља на Чу брић у 
свом де лу по све ти ла обра зо ва њу и умет нич ком 
са зре ва њу Ка та ри не Ива но вић за вр ша ва се по-
дат ком да је 1843. го ди не сли кар ка на кон Па ри-
за, Ам стер да ма и Фи рен це упи са ла Ака де ми ју 
у Мин хе ну на оде ље њу за же не.

По себ но по гла вље ове књи ге по све ће но је ак-
тив но сти ма Ка та ри не Ива но вић у Ср би ји. На 
по зив Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је сли кар ка 
је сти гла у Бе о град 1846. го ди не. Чла нак пре у зет 
из „Срб ских но ви на“ све до чи о по здра вља њу ње-
ног до ла ска. Уво дом о ат мос фе ри ко ја је за вре-
ме кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа вла да ла 
у Бе о гра ду на го ве ште но је по ле мич но пи та ње 
ко је је сли кар ка у се би но си ла – да ли је па три-
јар хал на сре ди на Ср би је би ла спре ма на за кон-
цеп ци ју исто риј ских ком по зи ци ја. На кон што 

је за до би ла ста тус „об ра жар ке“, на осно ву пор-
тре ти са ња мно гих ви ђе ни јих љу ди, а на су прот 
оним те ма ма ко је је же ле ла да на сли ка у Ср би ји, 
не схва ће на, убр зо ти хо на пу шта зе мљу и од ла зи 
у За греб. Са ци љем да ука же на те шку суд би ну и 
не при хва та ње мла де сли кар ке у срп ској па три-
јар хал ној сре ди ни, аутор ка је о то ме на ве ла де-
ло ве са чу ва не за бе ле шке Ми ли це Сто ја ди но вић 
Срп ки ње и Фра ња За ха. На кон истог рас по ло же-
ња на ко је на и ла зи и у Хр ват ској, усло вље ног 
исто риј ским окол но сти ма, пре о ста ле де це ни је 
жи во та про ве ла је у Сто ном Бе о гра ду.

Је дан од ва жних сег ме на та сли кар ки ног жи-
во та, ко ме је аутор ка књи ге, Љи ља на Чу брић, 
по све ти ла по себ но по гла вље, је сте пе ри од се-
дам де се тих го ди на XIX ве ка ка да Ка та ри на 
Ива но вић ко нач но у срп ској сре ди ни до би ја од-
ре ђе на при зна ња за свој рад. Убр зо на кон што 
је по кло ни ла део сли ка На род ном му зе ју у Бе-
о гра ду, умет ни цу је Срп ско уче но дру штво про-
гла си ло за по ча сног чла на.

По след ње по гла вље књи ге пре те жно са др жи 
де ло ве из „Ја во ра“, ли ста за на у ку и књи жев-
ност, где је об ја вље на бе ле шка о смр ти Ка та-
ри не Ива но вић, а за тим тек сто ви из на ред них 
бро је ва овог ли ста у ко ји ма се на во де де та љи 
из ње не би о гра фи је, и то у знак се ћа ња на зна-
ме ни ту сли кар ку.    

Из у зет но ко ри сна, књи га је на ме ње на ши рој 
чи та лач кој пу бли ци ко ја ће у овом шти ву про на-
ћи исто вре ме но и основ не по дат ке и за ни мљи ве 
де та ље из жи во та зна ме ни те срп ске сли кар ке. 
Основ ни циљ ни је био ана ли за и про у ча ва ње 
сли кар ског опу са Ка та ри не Ива но вић, већ да 
се са исто риј ског аспек та пру жи пре глед жи-
вот ног пу та устро је ног окол но сти ма у ко ји ма 
је ње но де ло на ста ја ло. Ре про дук ци је и из вор-
но да ти тек сто ви из та да шње штам пе обо га ти ли 
су стра ни це тре ће по ре ду књи ге о зна ме ни тим 
срп ским же на ма.

 Та ња ВИ ЋЕН ТИЋ

УЗ 135 ГО ДИ НА ОД РО ЂЕ њА 
мИ лЕ ВЕ мА РИћ АЈН ШТАЈН

Уз бу дљи ви 
жи во то пис 
Рад ми ла Ми лен ти је вић, „Ми ле ва 
Ма рић Ајн штајн. Жи вот са 
Ал бер том Ајн штај ном“, 
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2010.

П
ро шло је 135 го ди на од ро ђе-
ња јед не ве ли ке Срп ки ње, пр ве 
те о риј ске фи зи чар ке на све ту 
– Ми ле ве Ма рић Ајн штајн. Ми-
ле ви но име све ви ше из ла зи из 

сен ке ње ног су пру га Ал бер та Ајн штај на. То ме 
је свој до при нос, овом књи гом, да ла и проф. 
др Рад ми ла Ми лен ти је вић, ко ја је жи во то пис 
Ми ле ве Ма рић Ајн штајн са чи ни ла ка ко на 
осно ву пу бли ко ва не гра ђе (Са бра ни спи си Ал
бер та Ајн штај на, ко ји об у хва та ју пе ри од до 
кра ја 1920. го ди не; пре пи ска Ми ле ве Ма рић и 
Ал бер та Ајн штај на из ра ног пе ри о да њи хо вог 
по знан ства и љу ба ви; пре пи ска Ми ле ве Ајн-
штајн са Хе ле ном Ка у флер-Са вић итд.), та ко и 
на осно ву соп стве ног ис тра жи ва ња у Ар хи ву 
Ал бер та Ајн штај на на Хе бреј ском уни вер зи-
те ту у Је ру са ли му, те ко ри шће ња још не пу бли-
ко ва них пи са ма Ми ле ве Ајн штајн ку мо ви ма 
Га јин у Но ви Сад (1935–1941), ко ја се на ла зе у 
Му зе ју гра да Но вог Са да, као и ар хи ва ли ја из 
Град ског ар хи ва у Ци ри ху, днев нич ких бе ле-
жа ка Ли збет Хур виц итд. 

Труд уло жен у ис тра жи вач ки по сту пак ре зул-
ти рао је књи гом ко ја је до ку мен то ва на, ко јој се 
мо же ве ро ва ти. На уч ност књи ге на гла ше на је 
при ло же ном би бли о гра фи јом, са ста вље ном од 
при мар не и се кун дар не ли те ра ту ре, ин дек сом 
лич них име на и ин дек сом то по ни ма. 

Књи гу су ре цен зи ра ли Ђор ђе У. Кр стић и ака-
де мик Че до мир По пов, чи ме је обез бе ђе на спе-
ци јал на и оп шта ком пе тент ност, с об зи ром на то 
да је Кр стић фи зи чар и по зна ва лац Ми ле ви ног 
до при но са у на у ци, а ака де мик По пов исто ри-
чар, по зна ва лац европ ске и свет ске исто ри је. 

Ма ти ца срп ска, као из да вач, још јед ном је да ла 
свој до при нос афир ма ци ји Ми ле ви ног ли ка и де-
ла. Под се ти мо да је пре пет го ди на об ја ви ла и тзв. 
љу бав на пи сма из ме ђу Ми ле ве Ма рић и Ал бер та 
Ајн штај на, ко ја су ба ци ла но во све тло на пре ћут-
ки ва ну уло гу Ми ле ве Ма рић у на ста ја њу ра них и 
нај бо љих Ајн штај но вих на уч них ра до ва.

Проф. др Рад ми ла Ми лен ти је вић је ову књи-
гу на пи са ла на ен гле ском је зи ку, а на срп ски ју 
је пре ве ла Ма ри ја Ги цић-Пу сло јић, док је уред-
нич ки по сао оба вио Вла ди мир Да ви до вић.

Аутор ка је текст књи ге по де ли ла у шест гла ва, 
а ове у ма ња по гла вља (од два до шест), опре-
де лив ши се за хро но ло шки при ступ. Нај пре је 
при ка зан исто риј ски кон текст у ко ме је ро ђе на 
Ми ле ва Ма рић – Ти тел, ме сто у Вој ној гра ни ци 
Хаб збур шке мо нар хи је, за тим по ро дич ни ко ре-
ни, па шко ло ва ње (Ру ма, Но ви Сад, Срем ска Ми-
тро ви ца, Ша бац, За греб, Берн, Ци рих). Пр ви део 
се за вр ша ва пе ри о дом ка да Ми ле ва на пу шта 
ка ри је ру за рад Ал бер та и ње го ве љу ба ви. У дру-
гом де лу при ка зан је пе ри од ро ђе ња ван брач не 
кћер ке Ли зерл, скла па ња бра ка и го ди не чу да 
– 1905, ка да су об ја вље ни нај зна чај ни ји ра до ви 
Ал бер та Ајн штај на, на ко ји ма је и Ми ле ва са-
ра ђи ва ла. У тре ћем де лу пред ста вљен је пе ри-
од пре се ље ња брач ног па ра Ајн штајн из Бер на 
у Ци рих, пут у Праг и по вра так у Ци рих, се о ба у 
Бер лин и ру ше ње бра ка Ал бер то вом кри ви цом. 

У че твр том де лу го во ри се о бор би за оп ста нак 
Ми ле ве Ајн штајн у Ци ри ху, ко ја је у пе ри о ду 
Пр вог свет ског ра та бри ну ла о си но ви ма Хан-
су Ал бер ту (р. 1904) и еду ар ду (р. 1910), ку бу ри-
ла с нов цем и по бо ле ва ла. Пут до раз во да (1919) 
био је тр но вит. У пе том де лу реч је о пе ри о ду 
по сле раз во да, о Но бе ло вој на гра ди, о од ла ску 
Ајн штај на у Аме ри ку, о бра ку Хан са Ал бер та и 
о бо ле сти си на еду ар да. У ше стом де лу об ра ђен 
је пе ри од три де се тих и че тр де се тих го ди на про-
шлог ве ка ко је су обе ле жи ли успон на ци зма у 
евро пи, Дру ги свет ски рат, крај но во сад ске по-
ро ди це (смрт мај ке 1935, смрт се стре Зор ке 1938), 
про бле ми око на сле ђа (јер се брат Ми лош ни је 
вра тио из Пр вог свет ског ра та; остао је да жи ви 
и ра ди у со вјет ској Ру си ји – умро је 1944. го ди-
не у Са ра то ву као при зна ти на уч ник у обла сти 
ме ди ци не), од ла зак си на Хан са Ал бер та са по-
ро ди цом у Аме ри ку, бо лест си на еду ар да ко ја је 
по ста ла не из ле чи ва. По след ње го ди не оста ре ле 
Ми ле ве би ле су го ди не пат њи и уса мље но сти. 
Умр ла је 1948. го ди не и са хра ње на на гро бљу 
Норд хајм у Ци ри ху.

На гла си мо да се ова књи га чи та ла ко, као исто-
риј ски ро ман, те да је проф. Ми лен ти је вић ус-
пе ла да сво ју љу бав пре ма ли ку Ми ле ве Ма рић 
Ајн штајн пре не се и на чи та о ца. Ми ле ви на пле-
ме ни та при ро да та ко пле ни, да се мно ге стра-
ни це ње ног жи во то пи са не мо гу чи та ти без 
уз бур ка них емо ци ја. То је, по ред до ку мен тар-
но сти, ко ја не оста вља чи та о ца у сум њи о из не-
тим тврд ња ма, ве ли ка вред ност књи ге проф. др 
Рад ми ле Ми лен ти је вић.

Пре по ру чу ју ћи чи та о ци ма ову књи гу, би ло 
срп ско, би ло њу јор шко из да ње на ен гле ском, же-
лим да ис так нем чи ње ни цу да је књи гом о Ми-
ле ви Ма рић Ајн штајн Рад ми ла Ми лен ти је вић 
сво јим до са да шњим до бро чин стви ма, ко ји ма је 
оба си па ла срп ски на род, до да ла још јед но до бро-
чин ство, ко је ни ка да не ће би ти за бо ра вље но.

 Др Дра го ЊЕ ГО ВАН

П
ред на ма је осам на-
е сто го ди ште Да ни це 
Ву ко ве за ду жби не ко-
јим је сте кла пу но лет-
ство ова на ци о нал на 

књи га, чи тан ка, за бав ник, ка лен-
дар ко ји оди ста ни је пи сан да тра-
је са мо јед ну го ди ну, по кре ну та и 
осми шље на пре ма исто и ме ном 
узо ри том Ву ко вом беч ком за бав ни-
ку. Шта је, за пра во, Да ни ца Ву ко ве 
за ду жби не, са ви ше од 10.000 стра-
ни ца, илу стро ва на, де лом у бо ји, 
са одељ ци ма: ме се цо слов за Ср бе 
сва три за ко на и на род ни ка лен дар 
Ми ле та Не дељ ко ви ћа, го ди шњи це, 
осве тље ња, срп ске ди на сти је, на-
род на књи жев ност, књи жев ност и 
умет ност, све то сав ска чи тан ка, је-
зик, опи са ни је ма на сти ра, Срп ски 
уста нак, Ср би у све ту, на род ни ку-
вар, астро но ми ја, за ду жби не? Од 
пре три го ди не и са до дат ком: школ-
ским за бав ни ком Да ни ца за мла де. 
Шта је пе ри о дик у ко јем, из го ди не 
у го ди ну, зри ју и на ста ју ка пи тал-
не књи ге, Срп ске ди на сти је, Ма ли 
реч ник цр кве них пој мо ва Љи ља не 
Сто шић, Ву ков ет но му зи ко ло шки 
пој мов ник ко ји је на осно ву Ву ко-
вог реч ни ка са чи нио Дра го слав 
Де вић, При че о ре чи ма на ко јој је, 
по ред Дра га не Мр ше вић, са ра ђи ва-
ла и ака де мик Мил ка Ивић, све до 
овог по след њег то ма, ан то ло ги ја ро-
до љу би ве ли ри ке Ср би ја на да ле ко, 
За ду жби нар ство код Ср ба?

Кад су Ср би по чет ком 19. ве ка за-
по че ли са оства ри ва њем иде је об но-
ве срп ске др жа ве, де ли ли су та лан те 
и за дат ке пре ма вред но сти ма по је ди-
на ца. Ка ра ђор ђу до па де уло га во жда 
Устан ка, ми тро по ли ту Стра ти ми ро-
ви ћу по сред ни ка са Бе чом, До си те ју 
и Ја ко ву Не на до ви ћу да осну ју пр ва 
срп ска ми ни стар ства, кња зу Ми ло шу 
уста но вље ње Кне же ви не Ср би је, кне-
зу Ми ха и лу да вра ти гра до ве, кра љу 
Ми ла ну да по вра ти кра љев ство, Ка-
ра ђор ђе ви ћи ма да осло бо де Ста ру и 
Ју жну Ср би ју. Та лан ти и за да ци де-
ље ни су и ви ђе ним љу ди ма из на у ке 
и кул ту ре: До си те ју и Ву ку да на у-
ку и умет ност при бли же на ро ду, да 
про ши ре чи та лач ки круг, да по мог-
ну де мо кра ти за ци ји на у ке и кул ту-
ре та ко што ће све учи ни ти да поч ну 
да се пи шу књи ге на на род ном је зи-
ку ко јим го во ре жи те љи чр но гор ски, 
дал ма тин ски, хер це го вач ки, бо сан
ски, сер виј ски, хор ват ски, сла во ниј
ски, срем ски, бач ки и ба нат ски, ка ко 
До си теј ве ли 1780, а истим ре чи ма то 
по на вља и Вук 1836. го ди не у тек сту 
Ср би сви и сву да ко ји ће об ја ви ти у 
свом Ков че жи ћу за 1849. го ди ну. У ње-
му ве ли: Ср би ја, Ме то хи ја (од Ко со ва 
пре ко Ста ре пла ни не, гдје је Ду ша но
ва сто ли ца При зрен, Срп ска па три
јар ши ја Пећ, и ма на стир Де ча ни), у 

Да ни ца нај чи та ни ја 
у Гра ди шки

Гра ди шка у Ре пу бли ци Срп ској се-
ди ште је Огран ка Ву ко ве за ду жби не 
и исто вре ме но је град у ко ме ка лен-
дар – за бав ник Да ни ца има нај број ни-
ју чи та лач ку пу бли ку. То се по твр ђу је 
то ком ду жег ни за го ди на. За осам на-
е сто го ди ште Да ни це за 2011. из овог 
ме ста опре де ли ло се 420 пре ну ме ра-
на та ко ји су сво је при мер ке пре у зе ли 
на све ча но сти одр жа ној 23. мар та 2011. 
го ди не у Ма лој са ли но вог зда ња Кул-
тур ног цен тра у Гра ди шки. 

Про грам се од ви јао у на дах ну том 
рас по ло же њу, ка ко уче сни ка – уче-
ни ка гра ди шке гим на зи је, та ко и пу-
бли ке ко ја увек с ра до шћу до че ку је 
Да ни цу. Ин спи ра тив ног на сло ва Је
зик наш на су шни, про грам је те мат-
ски, као и Да ни ца за 2011. го ди ну, био 
у зна ку срп ског је зи ка и пи сма. Уче-
ни ци гим на зи је у Гра ди шки ка зи ва ли 
су иза бра не сти хо ве из Да ни це ко ји на 
нај леп ши на чин од ра жа ва ју ле по ту и 
сна гу срп ског је зи ка, као и од лом ке у 
ко ји ма су пред ста вље не зна чај не лич-
но сти срп ске кул ту ре, на у ке, исто ри је, 
за ду жби нар ства. По себ на па жња по-
све ће на је тек сто ви ма мла дих ства-
ра ла ца ко ји су са др жа ни у Тре ћем 
го ди шту Да ни це за мла де. У му зич-
ком де лу про гра ма уче ство ва ли су мр 
Ми ро слав Ву ко вић, пи ја ни ста, и Те о-
до ра Чи кић, со ли ста из вор не жен ске 
гру пе Пер ла. Про грам је при ре ди ла 
пред сед ни ца Управ ног обо ра Огран-
ка проф. Ве сна Кру нић

На све ча но сти у Гра ди шки, пре ну-
ме ран ти ма су се обра ти ли: др Ми о драг 
Ма тиц ки, пред сед ник За ду жби не, и 
Сла ђа на Мла ђен, са вет ник. Том при-
ли ком ис так ну та је за хвал ност свим 
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Бо сни, у Хер це го ви ни, у Зе ти, у Цр ној 
Го ри, у Ба на ту, у Бач кој, у Сри је му, у 
де сном По ду на вљу од ви ше Оси је ка до 
Сен тан дри је, у Сла во ни ји, у Хр ват ској 
(и Тур ској и Аустриј ској кра ји ни), у 
Дал ма ци ји, и у све му Адри ја тич ком 
при мор ју го то во од Тр ста до Бо ја не 
– на род јед ним је зи ком го во ри. Ђу ри 
Да ни чи ћу до па ло је да цео жи вот по-
све ти том је зи ку, Јо ва ну Сте ри ји По-
по ви ћу да осну је срп ско по зо ри ште 
и Срп ску ака де ми ју на у ка, пле ја ди 
при пад ни ка омла ди не срп ске, след-
бе ни ци ма До си те ја и Ву ка, да осни ва-
ју шко ле, отва ра ју књи жа ре, по кре ћу 
ли сто ве и ча со пи се. 

От кри ва ње си ла срп ског књи жев-
ног је зи ка, осло бо ђе них Ву ко вом ре-
фор мом, ко је су по твр ди ле пре суд ни 
зна чај те ре фор ме, до во ђе ња на ро да 
на исто риј ску сце ну и на род ног је зи-
ка на сце ну ства ра ла штва у обла сти 

из ра жај но сти, та ко што су омо гу ћи-
ле на ста нак де ла свет ске вред но сти, 
по ве ре но је пи сци ма је зи ко твор ци ма: 
Си ми Ми лу ти но ви ћу Са рај ли ји, ње-
го шу, Ђор ђу Мар ко ви ћу Ко де ру, Ла зи 
Ко сти ћу, Ми ло шу Цр њан ском, Мом-
чи лу На ста си је ви ћу, Вас ку По пи. Та 
шта фе та раз во ја и ши ре ња си ла срп-
ског је зи ка тра је све до са вре ме них 
пе сни ка је зи ко тво ра ца ко ји су за сту-
пље ни пе сма ма у овој Да ни ци: Алек 
Ву ка ди но вић, Рај ко Пе тров Но го, Зо-
ран Ман дић, Си мон Си мо но вић, Бо-
шко Су вај џић, Ми ло сав Те шић.

Ка да је за по че ла жи вот срп ска пе ри-
о ди ка, по кре та ње срп ских ли сто ва по-
ве ре но је Ди ми три ју Да ви до ви ћу. Он је 
по кре нуо и пр ви срп ски За бав ник. На-
уч ни ча со пис, у ко јем би се са би ра ле 
ста ри не, до ку мен та ва жна за пи са ње 
срп ске исто ри је, по го то ву нај но ви је, 
нај пре је тре ба ло да уре ђу је Па вле Ша-

фа рик. По ми њан је и Вук као мо гу ћи 
уред ник та кво га ча со пи са. А он да је 
ствар по ве ре на Ђор ђу Ма га ра ше ви ћу 
и по кре нут је Ле то пис ко ји и да нас из-
ла зи. Из Ле то пи са ро ђе на је и Ма ти ца 
срп ска. Оства ре на је иде ја ко ја је са мо 
про си ну ла у 18. ве ку, са Ма га зи ном За-
ха ри ја Ор фе ли на. И он је, нај пре, по-
ми њан под име ном Серб ска ја пче ла, к 
пол зје и уве се ле ни ја слу жа ша ја. 

Ву ку је до па ло да на ста ви са за бав-
ни ком, у вре ме об но ве срп ске др жа ве 
у ко ју је био укљу чен као је дан од во-
де ћих иде о ло га. За то ње го вих пет све-
за ка го ди шња ка ни су мо гли би ти са мо 
за бав ни ци, окре ну ти нај ши рем кру гу, 
већ осми шље на на ци о нал на књи га у 
ко јој је об ја вље на гра ма ти ка срп ског 
је зи ка, опи са на срп ска др жа ва ко ја се 
об на вља ла, за по че то опи са ни је срп-
ских ма на сти ра и пи са ње нај но ви је 
исто ри је срп ског на ро да. За да так Ву-

ко ве Да ни це био је и да свет упо зна 
са об но вље ном Ср би јом. За то је сла-
та у европ ске ака де ми је и на дво ро ве. 
Ву ков за бав ник до био је име Да ни ца, 
што је дру го име Ср би је. И До си теј у 
пе сми Во ста ни Сер би је из јед на ча ва 
Ср би ју са зве здом Да ни цом. И по сле 
Ву ка из ла зе Да ни це. Брат Ђу ре Да ни-
чи ћа, Ђор ђе По по вић, до био је и на ди-
мак Да ни чар по свом гла си лу Да ни ци. 
За то и ова на ша Да ни ца, Да ни ца Ву ко-
ве за ду жби не, ни је мо гла би ти пу ки 
за бав ник, по го то ву што је по кре ну та 
1994, и што је из ла зи ла у те шким го-
ди на ма ка да је Ср би ја тра жи ла свој 
пут, а да нас по ку ша ва свим си ла ма 
да утвр ди пра вац об но вље не срп ске 
др жа ве у 21. ве ку. 

Утвр ђи ва ње ко ор ди на та и сре ди шта 
на ше ду хов но сти, осве тља ва ње сло је-
ва кул ту ре за о кру же них срп ских ре-
ги ја, као и ве ли ке го ди шњи це, раз лог 
су што су по је ди не Да ни це по све ће не: 
исто ри ји хри шћан ства (два ми ле ни-
ја), Хи лан да ру (осам ве ко ва), Бе о гра ду 
(два ве ка од ње го вог осло бо ђе ња 1806), 
Срем ским Кар лов ци ма, Ко со ву и Ме то-
хи ји, Ср би ји, Хер це го ви ни, Ба на ту, Ср-
би ма у све ту. Да ни ца за 2011. по све ће на 
је је зи ку, у зна ку је зва нич не го ди не 
књи ге и је зи ка. За то је у њој, у са рад-
њи са Кре а тив ним цен тром, об ја вље-
на и Гра ма ти ка срп ског је зи ка Ду шке 
Кли ко вац, одо бре на од Ми ни стар ства 
про све те и у овом об ли ку при ла го ђе на 
зах те ви ма нај но ви јег на став ног про-
гра ма. њу је при хва тио за штам пу Са-
вет за је зик Ву ко ве за ду жби не, јер је 
на ме ње на не са мо ђа ци ма, већ и сви-
ма они ма у ма ти ци и ди ја спо ри ко ји 
же ле да бо ље упо зна ју срп ски је зик и 
раз ви ју је зич ку кул ту ру.   

П
ри ли ка је и да на ја-
ви мо сле де ћу Да ни цу. 
Де вет на е сто го ди ште 
за 2012. го ди ну би ће 
по све ће но сто го ди-

шњи ци осло бо ђе ња Ста ре и Ју жне 
Ср би је, Пр вом бал кан ском ра ту. 
Исто риј ски на род ну ди ве ли ке исто-
риј ске те ме. Ако је по то ме, Да ни ца 
мо ра још ду го из ла зи ти.          
Да ни ца Ву ко ве за ду жби не де ли ла 

је суд би ну срп ског на ро да у го ди на-
ма ра са па Ју го сла ви је, свим си ла ма 
тру ди ла се да до при не се ра за би ра њу 
и са би ра њу срп ског на ро да у го ди на-
ма ка да је те шко би ла оства ри ва по-
ру ка, ва пај па три јар ха Па вла: Бу ди мо 
љу ди! У је ку су лу дог ра та у Да ни ци су 
об ја вљи ва ни опо ми њу ћи при ло зи ка-
да је реч о ру ше њу све ти ли шта и де-
ва сти ра њу гро ба ља, да под се тим на 
при ло ге о жи то ми сли ћу, по па ље ним 
бо го мо ља ма на Ко со ву и Ме то хи ји, о 
пре ле пој сру ше ној џа ми ји Фер ха ди ји. 
И у нај те жим го ди на ма по срп ски на-
род у Да ни ци ни је би ло зла. Уред ни ци 
Да ни це, На да Ми ло ше вић-Ђор ђе вић 
и ја не сти ди мо се ни јед ног тек ста. 

Још ве ћу част за слу жу ју ауто ри, чи је 
се ко ло из го ди не у го ди ну ши ри, што 
су при хва ти ли та кав наш при ступ, 
што су нам по мо гли да Да ни ца и да-
нас мо же да сло бод но сти же у сва ко 
кул тур но сре ди ште за гра нич ја у ко-
јем жи ви наш на род, у срп ске цен тре 
у ра се ја њу, од Аме ри ке до Аустра ли је, 
у сва ку на шу шко лу. 

По след ње три го ди не Да ни ца је 
окре ну та и мла ди ма. У њој се об ја-
вљу је до да так Школ ски за бав ник Да
ни ца за мла де. У го ди ни пу но лет ства 
Да ни це Ву ко ве за ду жби не ро ди ла се 
Да ни ца за мла де и као по себ но из-
да ње ко је је ја ко ле по при мље но. Из-
да је мо га у са рад њи са Учи тељ ским 
фа кул те том, а уз по др шку Фон да Ди
ја спо ра за ма ти цу. На да мо се да је и 
ова Да ни ца за мла де ис пу ни ла основ-
ни и је ди ни прин цип ко ји је уред ник 
по ста вио: Да ни ца за мла де на сто ји 
да пру жи увид у оно нај зна чај ни је и 
нај вред ни је што се у про те клој го
ди ни до го ди ло мла ди ма и за мла де, 
што је њи ма би ло на ме ње но или су 
они са ми оства ри ли ... да на ву ков
ски на чин по ма же мла ди ма да од ра
ста ју уз књи гу и да до при но си ши ре њу 
чи та лач ког ко ла. По же ли мо Да ни ци 
за мла де да на ђе пут до сва ког уче-
ни ка ко ји је спре ман да се дру жи са 
књи гом, да бу де глав на го шћа на Ђач-
ком Ву ко вом са бо ру, на Зма је вим деч-
јим игра ма, да бу де пред ста вље на у 
школ ским би бли о те ка ма. Да се у њој 
Зма је во ко ло, за по че то го сто ва њи ма 
Љу бивоја Ршу мо ви ћа, Мо ше Ода ло-
ви ћа и, у овом го ди шту Сло бо да на 
Ста ни ши ћа и Ду шка Три фу но ви ћа 
ши ри, да по ста не са би ри ште ан то ло-
гиј ских пе са ма и при ча за мла де, да 
у њој про цве та ру бри ка Де ца го во ре, 
по кре ну та ове го ди не на те му Част, 
јер у да на шње вре ме још са мо мла ди 
мо гу да осве же по зла ту ре чи ма част, 
чо век, љу бав, при ја тељ ство, ко лев ка, 
или за ду жби на ко ју има ју од по ста-
ња, ко је про си ну ка да се гла сно из-
го во ре.

Да ни ца Ву ко ве за ду жби не по ја вљу-
је се по чет ком де цем бра сва ке го ди-
не. Иако се мо же иш чи та ва ти и то ком 
це ле го ди не, и го ди шта уна зад, пре-
ма по тре би и ин те ре со ва њу, јер свих 
осам на ест го ди шта чи не јед ну це-
ло ви ту књи гу, она је ипак за бав ник, 
срп ски на род ни илу стро ва ни ка лен-
дар, дар за под јел ку. Ми вас да ру је мо 
књи гом, ви, као пре ну ме ран ти, да ру-
је те За ду жби ну ле по том ко ја је сте ма-
ла, али и то ли ка, умно же на, и те ка ко 
је зна чај на и по ма же јој да успе шно 
оства ру је сво је про гра ме.   

Ка да је пе сни ки њи Зо ри ци Ба-
јин-Ђу ка но вић до шла у ру ке Да ни ца 
Ву ко ве за ду жби не, ја ви ла ми се те ле-
фо ном крат ком по ру ком: Че сти там! 
Ово је књи га за под јел ку! Бо љу че стит-
ку ни смо мо гли да по же ли мо.  

 Др Ми о драг МА ТИЦ КИ 

Хор Првог београдског певачког друштва у програму промоције календара „Данице“ за 2011. годину

СВЕ ТО САВ СКА БЕ СЕ ДА ВУ КО ВЕ ЗА ДУ ЖБИ НЕ 

Би се ри Да ни це
У Ма лој са ли За ду жби не Или је М. Ко лар ца, 25. ја ну а ра 2011, одр жа на је „Све то сав ска бе се да 
Ву ко ве за ду жби не“, под на зи вом Би се ри „Да ни це“, на ко јој је пред ста вље но осам на е сто го ди
ште „Да ни це“ Ву ко ве за ду жби не – „Да ни ца“ за 2011. го ди ну и „Да ни ца за мла де“. У про гра му су 
уче ство ва ли ауто ри „Да ни це“: Вељ ко Бр бо рић, Алек сан дар Ми ла но вић, Бран ко Злат ко вић, Ва
лен ти на Пи ту лић, Алек Ву ка ди но вић, Бо шко Су вај џић, Зо ран Ра кић, Жар ко Ро шуљ, Сло бо дан 
Ста ни шић, Ми о драг Јак шић и Ра до мир Ми ћу но вић. При сут ни ма се обра ти ла и На да Ми ло ше
вићЂор ђе вић, уред ник „Да ни це“. У му зич ком де лу про гра ма на сту пио је Хор Пр вог бе о град ског 
пе вач ког дру штва. О „Да ни ци“ је бе се дио Ми о драг Ма тиц ки, глав ни и од го вор ни уред ник, чи ји 
го вор об ја вљу је мо у це ли ни.  С. В. 

ИЗ  ДЕЛАТНОСТИ ОГРАНАКА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
за ду жби на ри ма из Гра ди шке, по себ-
но чла но ви ма упра ве Огран ка – проф. 
Ве сни Кру нић, др Ог ње ну Де сан чи ћу 
и уте ме љи ва чи ма Огран ка – проф. Ра-
да ни Ви ли Ста ни шље вић и др Бо ри-
сла ву Шок че ви ћу. 

 Сла ђа на МЛА ЂЕН

По во дом Да на гра да 
у Чач ку

Пи та њем „да ли да нас, ка да је реч о 
очу ва њу на шег ду хов ног и кул тур ног 
иден ти те та, има пре чег за дат ка од 
стал не бри ге за срп ски је зик и ћи ри-
ли цу” и кон ста та ци јом да „упра во за то 
ово так ми че ње мла дих има огром ну 
вред ност и дру штве ни зна чај за хва-
љу ју ћи Огран ку у Чач ку, ко ји је сво-
јим ак тив но сти ма ус по ста вио мно ге 
не рас ки ди ве ве зе ме ђу за ду жби на ри-
ма”, по здра вио је у по не де љак, 13. де-
цем бра 2010. го ди не пу бли ку Слав ко 
Ве ји но вић, са вет ник Ву ко ве за ду жби-
не из Бе о гра да, на при ред би „Мла ди 
чу ва ри на род не кул ту ре”. 

Ову на град ну смо тру уче нич ких 
ра до ва основ них и сред њих шко ла 
на ли те рар ном и ли ков ном кон кур-
су, Огра нак у Чач ку већ тра ди ци о-
нал но ор га ни зу је у част Да на гра да, 
а кон курс рас пи су је по во дом Ву ко вог 
ро ђен да на. Мо тив ви ше за те ме кон-
кур са би ло је и ак ту ел но обе ле жа ва-
ње „Го ди не је зи ка и књи ге”. Нај ве ћа 
вред ност овог кон кур са огле да се у од-
зи ву мла дих из чи та ве зе мље, та ко да 
он го ди на ма уна зад по при ма на ци о-
нал не окви ре. 

Ме ђу при спе лим ра до ви ма (302 ли-
те рар на и 95 ли ков них) на ла зе се и ру-
ко пи си из огра на ка и шко ла од Но вог 
Са да, Бе о гра да, Бе лог По то ка, ко ји су 
због ква ли те та ко лек тив но на гра ђе-

ни, Ве ли ке Мо шта ни це, Пан че ва, Ни-
ша, Мла де нов ца, Ја го ди не, до Ужи ца, 
Но ве Ва ро ши, При бо ја, Ива њи це, Гу че, 
Пра ња на и, на рав но, Чач ка, ис та кла 
је на при ред би пред сед ни ца Огран ка 
мр Гро зда на Ко ма ди нић. У име Скуп-
шти не гра да, го сте про гра ма, уче ни-
ке и њи хо ве про фе со ре по здра вио је 
Са ша Об ра до вић, за ме ник гра до на-
чел ни ка, по твр див ши по др шку гра-
да ра ду Огран ка.

На оба кон кур са при сти гли су из-
у зет но ква ли тет ни ра до ви у свим 
уз ра сти ма и до де ље но је ви ше рав но-
прав них на гра да. У нај мла ђем уз ра-
сту те ма је би ла „Од ку ће до шко ле”, 
у сред њем „Шта ме чи ни не спо кој-
ним”, а у сред њо школ ском – „Књи ге, 
књи ге, бра ћо мо ја”. Ли те рар не ра до-
ве оце њи вао је жи ри ко ји су чи ни ли: 
Ни ка Сто јић, пред сед ник, мр Гро зда на 
Ко ма ди нић, књи жев ник, Зо ри ца Ле-
шо вић-Ста но је вић, но ви нар, Ду ши ца 
Ђур чић, про фе сор, и Го ри ца Ста но је-
вић, ди рек тор шко ле у Пра ња ни ма, 
јед не од нај ак тив ни јих по бро ју и ква-
ли те ту ра до ва на овом кон кур су. Ли-
ков не ра до ве оце њи ва ли су исто ри чар 

умет но сти Дел фи на Ра јић, пред сед-
ник жи ри ја, ака де мик Дра гу тин А. Ђу-
кић и би бли о те кар са вет ник Ми ли ца 
Ба ко вић. У про гра му су уче ство ва ли 
уче ни ци основ них шко ла „Вук Ка ра-
џић”, „Све ти ђа кон Ава кум” из Тр на-
ве, „Све ти Са ва”, лин гви сти Огран ка, 
тру бач ки ор ке стар и фол клор на гру-
па ОШ „Иво Ан дрић” из Пра ња на. За-
хвал ни це су до де ље не да ро дав ци ма 
књи га и уче сни ци ма про гра ма, ме ђу 
њи ма, по тре ћи пут, и Дра го ми ру Са-
ви ћу, ди рек то ру „Ауто пре воз ту ри ста”, 
ко ји је на гра ђе ним уче ни ци ма по кло-
нио јед но днев ни из лет у Ов чар ба њу. 
Због ве ли ког бро ја рав но прав них пр-
вих на гра да у свим ка те го ри ја ма, „Ча-
чан ски глас” ће у на ред ним бро је ви ма 
об ја вљи ва ти нај у спе шни је ра до ве. 

 З. ЛЕ ШО ВИЋ-СТА НО ЈЕ ВИЋ

Број ни про гра ми 
у Цр ној Го ри 

Фон да ци ја Ву ко ве за ду жби не жа-
бљак–Шав ник–Плу жи не је и овог 
про ле ћа за уче ни ке основ них шко ла 

у Цр ној Го ри упу ти ла по зив за уче шће 
на ли те рар ном кон кур су. Те ме су: за 
ше сти и сед ми раз ред Не бо је за пти
цу, а ли ва да за до бро чо ве ка, за осми и 
де ве ти Књи га је нај бо љи жи вот ни са
пут ник.

Осим то га, уче ни ци ће се так ми чи-
ти у ве зу, из ра ди су ве ни ра и по зна ва-
њу ста рих за на та. На гра де нај бо љи ма 
са кон кур са би ће уру че не у Пет њи ци 
(Дроб њак), тра ди ци о нал но, на Пе тров-
дан, 12. ју ла 2011. го ди не.  

Исто га да на, у окви ру про гра ма Пе
тров дан ски пје снич ки ви је нац, крај 
спо ме ни ка Ву ку Ка ра џи ћу, би ће пред-
ста вље на мо но гра фи ја Спо менпарк 
Ву ко ви ко ри је ни, ауто ра проф. др Не-
на да Ву ко ви ћа, об ја вље на као лич на 
кар та овог спо ме нич ког ком плек са у 
окви ру ко јег се то ком чи та ве го ди не 
од ви ја ју про гра ми.

Фон да ци ја је, та ко ђе, штам па ла и 
Збор ник ра до ва са Ше стог на уч ног 
ску па На из во ру Ву ко ва је зи ка. На уч ни 
од бор при пре ма Сед ми на уч ни скуп 
ко ји ће би ти одр жан у ле то 2012. го ди-
не на жа бља ку. 

 С. МЛА ЂЕН

Са Скуп шти не 
Огран ка у Ни шу

На Го ди шњој, а исто вре ме но и Из-
бор ној скуп шти ни ре зи ми ра на је и 
по твр ђе на ре а ли за ци ја ам би ци о зног 
Про гра ма ра да Огран ка Ву ко ве за ду-
жби не у Ни шу, а ко ја је у са гла сно сти 
са оп штим Про гра мом Ву ко ве за ду-
жби не из Бе о гра да. Нај пре, кон курс ни 
ра до ви сред њо шко ла ца у 2010. о те ми: 
Мо је пи смо, на ша књи га – Све ти Са ва, 
До си теј и Вук, у Го ди ни књи ге и је зи
ка, пру жи ли су ши рок спек тар ста во ва 
мла дих, ве о ма зна чај них у са гле да ва-

њу њи хо вих тре зве них раз ми шља ња. 
О Све том Са ви ове го ди не, по во дом 
кон кур са, нај у спе шни јим сред њо-
школ ци ма уру че на су при зна ња. А 
но ви кон курс о те ми Вук Ка ра џић и 
кул тур но бла го Ср би је (мо га кра ја) 
оку пио је сред њо школ це не са мо из 
Ни ша, већ и из Ди ми тров гра да, Пи-
ро та, Ло зни це и Гра ди шке у Ре пу бли-
ци Срп ској. 

Већ тра ди ци о нал но, од осни ва ња 
Огран ка у Ни шу, ор га ни зо ва на је у 
2010. Све то си ме он ска ака де ми ја на 
Дан усну ћа св. Си ме о на Ми ро то чи вог, 
13/26. фе бру а ра. Са ци љем не го ва ња 
на ше исто ри је и тра ди ци је, ма ни-
фе ста ци ја је оку пи ла број не ђа ке и 
про фе со ре, али и дру ге по што ва о це 
зна чај них да ту ма.

Осим уоби ча је ног пред ста вља ња 
ал ма на ха Да ни ца и дру гих из да ња, 
по себ но ме сто у про те клој го ди ни 
при па да успе шно ор га ни зо ва ној Три-
би ни о чу ва њу и не го ва њу на шег је-
зи ка и пи сма на ко јој су уче ство ва ли 
ни шки уче ни ци и про фе со ри, као и 
го сти из Ву ко ве за ду жби не из Бе о-
гра да.

Про грам ске ак тив но сти Огран ка у 
Ни шу на ста вља ју се и у 2011. го ди ни, 
и то пу тем про је ка та ко ји су усво је ни 
на Скуп шти ни, ка да су иза бра ни и но-
ви чла но ви и ру ко во ди о ци. За пред-
сед ни ка Скуп шти не Огран ка Ву ко ве 
за ду жби не у Ни шу иза бра на је мр 
Ми лун ка Ми тић, а Управ ни од бор чи-
не мла ди и вред ни љу ди: др На де жда 
Јо вић, до цент Фи ло зоф ског фа кул те та 
у Ни шу, пред сед ник УО, Но ви ца Си-
мић, на чел ник Упра ве ГО Ме ди ја на, 
за ме ник пред сед ни ка УО, Је ле на Пе-
цар ски, про фе сор, члан, Ма ја Но ва-
ко вић, би бли о те кар, члан, и Ми ли ца 
Сто ја но вић, сту дент, члан.

 Мр Ми лун ка МИ ТИЋ

Учесници и организатри програма у Чачку
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Д
а ни ца Ву ко ве за ду жби не за 
2012. го ди ну са др жа ће уста-
ље не ру бри ке: Ка лен дар 
(пра во слав ни, ка то лич ки, 
му сли ман ски и је вреј ски); 

Го ди шњи це (основ на те ма: Осло ба ђа-
ње Ста ре и Ју жне Ср би је 1912–2012); 
Осве тље ња; Ди на сти је; На род на књи
жев ност; Књи жев ност и умет ност; 
Све то сав ска чи тан ка; Је зик; Опи са ни
је на ма сти ра; Пр ви срп ски уста нак; 
На род ни ку вар; Ша љи вац; Астро но ми
ја; За ду жби не. У Да ни ци за 2012. би ће 
об ја вљен и крат ки Пра во пис срп ског 
је зи ка. И у овом го ди шту на ћи ће 
се до да так у бо ји: Да ни ца за мла де. 
Школ ски за бав ник (IV го ди ште).

Бо га то илу стро ва на, оби ма око 700 
стра ни ца, у твр дом по ве зу, Да ни ца Ву-
ко ве за ду жби не по ја ви ће се из штам пе 
по чет ком де цем бра 2011. го ди не. Прет-

пла том на Да ни цу обез бе ђу је те по вољ ни ју 
це ну и, на нај леп ши на чин, по ма же те Ву ко-
вој за ду жби ни да оства ри свој про грам.   

Прет пла та за Да ни цу Ву ко ве за ду жби не за 
2012. го ди ну из но си 900 ди на ра, са по штан-
ским тро шко ви ма 945 ди на ра. За прет плат-
ни ке из ино стран ства 10 евра, од но сно 15 
евра са по штан ским тро шко ви ма за европ-
ски кон ти нент, а за оста ле кон ти нен те 20 
евра. Прет пла та се при ма до кра ја но вем-
бра 2012. го ди не.

жи ро ра чун Ву ко ве за ду жби не је 205-8530-
09. Мо ли мо вас да при ли ком упла те ја ви те 
пу но име и пре зи ме, адре су и за ни ма ње ра-
ди тач не еви ден ци је и штам па ња у Да ни ци. 
Ву ко ва за ду жби на има по ве ре ни ке ко ји, као 
за ду жби на ри, при ку пља ју прет пла ту без на-
кна де. Ме ђу тим, Пред сед ни штво За ду жби не 
је до не ло од лу ку да свим по је дин ци ма ко ји 
ку пе ви ше од 50 при ме ра ка Да ни це обез бе ди 
по пуст од 20 одсто. 

 М. МА ТИЦ КИ

Огранак Вукове задужбине у Баваништу 
КУД „Аца Обрадовић“ и

Министарство просвете Републике Србије

26222 Баваниште, Ул. ж. Зрењанина бр. 3, 
тел. 013/751-080, 064/5233-684

E-mail: danicirilice@gmail.com, www.cirilica.org.rs

Позивају ученике основних и средњих школа да се одазову на 

КОНКУРС

ДАНИ ЋИРИЛИЦе БАВАНИШТе 2011.

Организатор је за тему одабрао

појам БРАТ

Конкурсом су обухваћени:

1. Литерарни рад (до једне куцане стране)
2. Илустрација

3. Калиграфски текст (десет до 30 речи) 
4. Вез (величине џепне марамице)

5. Рељефни облик (до 2 дм3)

као и ИНИЦИЈАЛ СЛОВА „Ж“

Оце њи ва ће се са мо ра до ви из ра ђе ни од по сто ја них ма те ри-
ја ла; ра до ви се не вра ћа ју.

Мо ле се учи те љи, ве ро у чи те љи, на став ни ци и про фе со ри да 
по мог ну уче ни ци ма, као и да нај бо ље ра до ве, са име ни ма ауто-
ра на по ле ђи ни, до ста ве на адре су Огран ка у Ба ва ни шту до 15. 
апри ла 2011. 

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

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

Све ча но уру че ње на гра да оба ви ће се у Ба ва ни шту 14. ма ја 
2011. го ди не.

ПОЗИВ ЗА НАГРАДЕ 
ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ 

У 2011. ГОДИНИ

Ву ко ва за ду жби на од 1990. го ди не до де љу је го-
ди шње на гра де за на у ку и за умет ност. На гра ђу ју 
се по јед но де ло у обла сти на у ке и умет но сти об-
ја вље но, из ве де но или при ка за но у вре ме ну од 1. 
ок то бра прет ход не до 1. ок то бра ове го ди не.

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

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

На гра да се не до де љу је за кри тич ка из да ња, збор
ни ке ра до ва, ан то ло ги је и при ре ђи вач ке по сло ве.

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

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

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

По зи ва мо за ин те ре со ва на прав на и фи зич ка 
ли ца да до ста ве својe пред ло ге за на гра де Ву ко-
ве за ду жби не за 2011. го ди ну.

Уз пред лог до ста ви ти обра зло же ње и два при-
мер ка де ла ко је се пред ла же за на гра ду (ако је 
у пи та њу књи га или дру га пу бли ка ци ја). Пред-
ло зи се до ста вља ју до 1. ок то бра 2011. го ди не, на 
адре су: Ву ко ва за ду жби на, 11000 Бе о град, Кра ља 
Ми ла на 2.

У ВУКОВОЈ ЗАДУжБИНИ МОжЕТЕ
НАБАВИТИ СЛЕДЕЋА ИЗДАЊА:

1. Календар Даница за 1994. годину .......................................................... 1.000 динара
2. Календар Даница за 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007. 
и 2008. годину ......................................................................................................... 800 динара 
3. Календар Даница за 2009. годину ........................................................... 900 динара
4. Календар Даница за 2010. годину ......................................................... 1.000 динара
5. Календар Даница за 2011. годину .......................................................... 1.000 динара  
6. Даница за младе II (2010) ............................................................................ 300 динара
7. Даница за младе III ....................................................................................... 300 динара
8. Фототипско издање Данице из 1826. године .................................... 1.000 динара
9. Фототипско издање Данице из 1827. године ...................................... 1.000 динара

10. Фототипско издање Данице из 1828. године .................................... 1.000 динара
11. Фототипско издање Данице из 1829. године ..................................... 1.000 динара
12. Фототипско издање Данице из 1834. године .....................................1.000 динара
13. Вуковој задужбини – академик Дејан Медаковић, зборник беседа, текстова 
о савременицима, спомени и записи Дејана Медаковића, као и прилози о 
њему објављени у листу Задужбина, Даници и другим публикацијама Вукове 
задужбине. Издавач Вукова задужбина (посебна издања), суиздавач Прометеј, 
Н. Сад ...................................................................................................................... 1.000 динара
14. Актуелност Вукових порука – Округли сто Вукове задужбине (10) ... 400 динара
15. Срем кроз векове, Зборник радова са Научног скупа „Слојеви култура Фрушке 
горе и Срема“, Издавачи: Вукова задужбина, Огранак Вукове задужбине у 
Беочину и Институт за књижевност и уметност ................................. 1.500 динара 
16. Банат кроз векове, Зборник радова. Издавач: Вукова задужбина (едиција 
Синтезе), Београд, 2010 .................................................................................. 3.000 динара
17. Историја рударства у Срба – Старо српско рударство, аутори: Сима 
Ћирковић, Десанка Ковачевић-Којић, Ружа Ћук ................................ 1.000 динара
18. Студије о Србима – Славистика – Србистика (Изабрани радови), Владимир 
П. Гутков, издавачи: Завод за уџбенике и наставна средства, Вукова задужбина   
и Матица српска .................................................................................................. 800 динара
19. Студије о Србима – Српскохрватска јуначка песма (Максимилијан Браун), 
издавачи: Завод за уџбенике и наставна средства, Вукова задужбина и Матица 
српска ........................................................................................................................800 динара
20. Студије о Србима – Историја српске књижевности (Павел Јозеф Шафарик), 
издавачи: Завод за уџбенике и наставна средства, Вукова задужбина и Матица 
српска  .......................................................................................................................800 динара 
21. Студије о Србима – Говори Срба и Хрвата у Мађарској (Предраг Степановић), 
издавачи: Вукова задужбина, Матица српска и Дечје новине .............. 800 динара
22. Студије о Србима – Српске и јужнословенске теме (Герхард Невекловски), 
издавачи: Завод за уџбенике, Матица српска и Вукова задужбина ... 700 динара
23. Студије О Србима – Прилози о српском предвуковском књижевном језику 
(Александар Албијанић), издавачи: Завод за уџбенике, Матица српска и Вукова 
задужбина .............................................................................................................. 500 динара 
24. Студије о Србима – Сусрети у књижевности двају блиских народа (Илија Конев), 
издавачи: Завод за уџбенике, Матица српска и Вукова задужбина ....... 400 динара
25. Сабрана дела Вука Стефановића Караџића – Преписка (III, VI, VII, VIII, IX, X 
и XI књига) ........................................................................................................... 1.200 динара 
26. Споменар Мине Караџић – Приредио, поговор и белешке написао др Голуб 
Добрашиновић, издавач: „едит принт“, Београд .....................................300 динара

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

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

У ПРИПРЕмИ 19. ГОДИШТЕ

Да ни ца за 2012. го ди ну

Награђени ученици у Баваништу на пријему код српског патријарха Иринеја


