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П
ро гра мом Мој град, у 
окви ру ко јег је све о бу-
хват но пред ста вљен 
Кра гу је вац, у Ло зни-
ци су 12. сеп тем бра 

2011. го ди не по че ли са бор ски да ни 
77. Ву ко вог са бо ра. Ло зни ча ни ма су 
пред ста вље ни ту ри стич ки по тен ци-
ја ли Кра гу јев ца, Цен тар за не го ва ње 
тра ди ци о нал не кул ту ре Абра ше вић, 
као и до ку мен тар на из ло жба фо то-
гра фи ја За ви чај мо дер не Ср би је За-
во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре 
и кра гу је вач ког Фо то-клу ба Апо ло. 
Та ко ђе, у Га ле ри ји Ми на Ка ра џић 
пред ста вље не су књи ге Из да вач ке 
ку ћа Ко ра ци. 

На сце ни Ву ко вог до ма кул ту ре, 
по сле Хим не Ву ку, ко ју је из вео Град-
ски ме шо ви ти хор Цен тра за кул ту ру, 
при год ну реч при сут ни ма на све ча-
ном отва ра њу 77. Ву ко вог са бо ра упу-
тио је гра до на чел ник Ло зни це, Ви до је 
Пе тро вић. По се ти о ци ма се обра тио и 
на род ни по сла ник Са ша Ми ле нић, 

пред сед ник Скуп шти не гра да Кра-
гу јев ца. По че так 77. Ву ко вог са бо ра 
озва ни чио је Пре драг Мар ко вић, ми-
ни стар кул ту ре, ин фор ми са ња и ин-
фор ма ци о ног дру штва.  

У умет нич ком де лу про гра ма на-
сту пио је Кња жев ско-срп ски те а тар 
са пред ста вом Ђа во и ма ла го спо ђа, 
пре ма тек сту Ђор ђа Ми ло са вље ви ћа, 
a у ре жи ји Жан ка То ми ћа. 

Дру гог да на са бо ро ва ња одр жан је 
про грам под на зи вом Ба шти на. У Бе-
о гра ду је одр жан Окру гли сто Ву ко ве 
за ду жби не на те му За ду жби нар ство 
код Ср ба да нас, a Ма ти ца срп ска се 
са бор ској пу бли ци пред ста ви ла из-
ло жбом под на зи вом: Два ју би ле ја: 
185 го ди на Ма ти це срп ске и 250 го ди
на од ро ђе ња Са ве По по ви ћа Те ке ли је.  
Отва ра ју ћи из ло жбу, при сут ни ма су 
се обра ти ли ака де мик Че до мир По-
пов, пред сед ник Ма ти це срп ске, и 
проф. др Ду шан Ни ко лић, њен ге не-
рал ни се кре тар.

Уз при су ство ве ли ког бро ја Ло зни-
ча на, дру ги са бор ски дан за вр шен је 

ис пред Ву ко вог до ма кул ту ре про гра-
мом Кул тур но-умет нич ког дру штва 
Ка ра џић, под на зи вом Ста за ма Ву
ка и ње го вих са вре ме ни ка, у ко јем су 
уче ство ва ли чла но ви по зо ри шта овог 
ама тер ског удру же ња, као и Гру па пе-
ва ча под ру ко вод ством Ми лу ти на То-
ши ћа.

У сре ду, 14. 9. 2011. го ди не, сво ју из да-
вач ку де лат ност пред ста ви ла је Ву ко-
ва за ду жби на ста вља ју ћи у пр ви план 
18. го ди ште Да ни це за 2011. и Да ни цу 
за мла де. Као од лич ни до ма ћи ни, 
спрем ни на ви ше стру ку кре а тив ну 
са рад њу, по ка за ли су се мла ди чла-
но ви Огран ка Ву ко ве за ду жби не Гим-
на зи је Вук Ка ра џић из Ло зни це. Они 
су ка зи ва ли сти хо ве, за пи се, чи та ли 
са др жај Да ни це и Да ни це за мла де, а 
да ли су и свој до при нос пред ло гом да 
се у сле де ћем бро ју Да ни це за мла де 
на ђу њи хо ви школ ски при ло зи, као и 
по бед нич ки тек сто ви кон кур са Ву ко во 
зво но ко ји се сва ке го ди не рас пи су је у 
окви ру Ђач ког Ву ко вог са бо ра.

  > 3. страна

По што ва ни Са бо ре,

Ве ли ка ми је част и за до вољ ство 
што сам од стра не ор га ни за то ра 77. 
Ву ко вог са бо ра по зва на да вам се да-
нас обра тим са не ко ли ко ре чи. При-
зна јем да сам при лич но уз бу ђе на, јер 
сам ов де у Тр ши ћу пр ви пут бо ра ви ла 
1972. го ди не, по сле пр ве го ди не пре-
во ди лач ких сту ди ја на Хум бол то вом 
уни вер зи те ту у Бер ли ну. Та да ни сам 
ни са ња ла о то ме да ћу и у стру ци и у 
лич ном жи во ту оста ти та ко ве за на за 
ју го и сток Евро пе и по себ но за Ср би ју. 
По во дом ове све ча но сти обра ћам вам 
се и као пред став ни ца Уни вер зи те та 
Мар ти на Лу те ра у Ха леу. Пре но сим 
вам нај ср дач ни је по здра ве на став ни-
ка и сту де на та тог уни вер зи те та ко ји 
је био и је сте по мно го че му ва жан и 
за срп ске сту ден те и на уч ни ке; у гра ду 
Ха леу су, из ме ђу оста лог, бо ра ви ли из-
ве сно вре ме и под сти ца је при хва ти ли 
До си теј Об ра до вић и Вук Сте фа но вић 
Ка ра џић, као и мно ги дру ги.

Ха ле је род но ме сто сви ма ва ма по-
зна те и за кул тур но по сре до ва ње ве о-
ма за слу жне Те ре зе Ал бер ти не Луј зе 
фон Ја коб Ро бин сон, пре во ди тељ ке 
Ву ко вих на род них пе са ма на не мач-
ки, а чи ји пре во ди су до да на шњег да-
на оста ли не над ма ше ни… Ти ме сам 
на зна чи ла са мо не ке из у зет не лич но-
сти ко је су сва ка на свој на чин би ле 
из ван ред ни по сред ни ци из ме ђу Ју-
жних Сло ве на, по себ но Ср ба, и Не-
ма ца и чи је за слу ге ни ка да не сме мо 
и не ће мо за бо ра ви ти.

Да нас смо се оку пи ли на јед ном ме-
сту ко је је по тер ми но ло ги ји Фран цу за 
Пје ра Но раа ме сто се ћа ња, сим бо лич-
но ме сто, то је род но ме сто Ву ка Сте-
фа но ви ћа Ка ра џи ћа, ко ји пред ста вља 
је дан од нај зна чај ни јих сим бо ла срп-
ског дру штва и ње го ве кул ту ре. Иво 
Ан дрић је Ву ка Ка ра џи ћа из у зет но 
це нио; у сво јим спи си ма га спо ми ње 
ви ше пу та; по све ћу је му не ко ли ко сту-
ди ја. У свом по нов ном иш чи та ва њу за 
ме не ве о ма упе ча тљи вих ми ни ја ту ра 
у Ан дри ће вим Зна ко ви ма по ред пу та 
на и шла сам на сле де ћи од ло мак:

„Ве ли ки љу ди су дра го це ни проб ни 
ка мен у на шим опи ти ма и не до у ми
ца ма. Ја се, на при мер, че сто пи там: 
шта би о то ме ре као Вук, и још че
шће: шта би смо ре кли ми да на шњи 
љу ди да ме ђу на ма од јед ном ис кр сне 
но ви Вук, […] да ста не да ру ши и пре
ту ра на ше осно ве о „сти лу и је зи ку“ 
и да нам отва ра не ке да ле ке и опа
сне ви ди ке. Шта би смо ре кли и шта 
би смо – учи ни ли?“ (Зна ко ви по ред пу
та, 275) Ура ђе но је мно го; Ан дри ће во 

пи та ње је за ме не та ко не бла ги по ку-
шај ба лан си ра ња ста ња ства ри. Не ка 
то оста не за раз ми шља ње.

О
во го ди шња ма ни фе-
ста ци ја је по све ће на 
50. го ди шњи ци до де ле 
Но бе ло ве на гра де Иви 
Ан дри ћу и мо је при-

мед бе ће се кон цен три са ти на ову 
из у зет ну лич ност, ко ја по Но ра о вој 
тер ми но ло ги ји та ко ђе пред ста вља 
ва жно ме сто се ћа ња. Од мах до да јем 
да га ја сма трам та квим и у од но су 
на ви ше не по сто је ћу Ју го сла ви ју, као 
и на но во на ста ле зе мље на след ни-
це у ко ји ма су и на ма ко ји пра ти мо 
кул тур не про це се из ино стран ства 
уоч љи ве тен ден ци је но вог ка но ни-
зи ра ња овог из у зет ног ауто ра.

Књи жев но умет нич ко де ло сти че 
ле ги ти ма ци ју пре све га су бјек тив но-
шћу свог ауто ра; „исти не“ на ко је при 
лек ти ри на и ла зи чи та лац пре све га су 
по себ не, ин ди ви ду ал не исти не.

Но ви ста тус сти чу тек ка да чи та о ци 
као ко лек тив (на ци о нал ни, кул тур ни 
итд.) у од ре ђе ном тре нут ку ко лек тив-
ног раз во ја при хва те те „исти не“ као 
сво је, од но сно као „објек тив не“.

Дру гим ре чи ма – оно што по је ди на 
за јед ни ца у од ре ђе ном тре нут ку сво га 
раз во ја тра ди ра, ве за но је за до ти чан 
кон текст. Та ко и пи та ње о по ли тич кој 
ре ле вант но сти умет нич ких (и не са мо 
умет нич ких) тек сто ва за ви си од по-
ли тич ке кон јунк ту ре; у Ан дри ће вом 

слу ча ју се то ти че ка ко из вор ног, да-
кле ју го сло вен ског кон тек ста, та ко и 
ато ми зи ра не ре цеп ци је у по је ди ним 
но вим кон тек сти ма. Ан дрић као да 
је био све стан та квих раз ли чи тих оп-
ци ја ка да је већ 1942. за бе ле жио: „Оно 
што смо јед ном ис при ча ли и ка за ли 
ни је ви ше у на шој вла сти и ми не мо
же мо ни пред ви де ти шта ће од то
га на чи ни ти ту ђа во ља и па мет, или 
ћуд слу ча ја, а под на шим име ном.“ 
(Све ске За ду жби не И. А, 1998, 4)

Као при пад ник дру гог кул тур ног 
кон тек ста же ле ла бих до да ти да ре-
цеп ци ја по ве за на са пре во ђе њем 
књи жев них тек сто ва на дру ге је зи ке 
и пре но ше њем у дру ге дру штве не и 
кул тур не кон тек сте пред ста вља још 
јед ну спе ци фич ност, при че му же лим 
од мах да ка жем и ово – без об зи ра на 

то што су не ки Ан дри ће ви тек сто ви 
или пак од лом ци из тих тек сто ва – 
по себ но у по след њој де це ни ји 20. ве-
ка – ис ко ри шће ни у ре то ри ци днев не 
по ли ти ке, од но сно што су не ка де ла 
чи та на са мо у иде о ло шком кљу чу, јед-
но оста је ван сум ње: де ла Иве Ан дри-
ћа, пре ве де на на не мач ком го вор ном 
под руч ју, ре ци пи ра ју се као европ ско 
кул тур но до бро, као ства ра ла штво ко-
је при па да нај бо љем у ком плек сном 
фун ду су ју жно сло вен ских књи жев но-
сти. То се мо же пра ти ти чи та ју ћи не ке 
но ве, у при сту пу раз ли чи те струч не 
сту ди је на ших не мач ких ко ле ги ни-
ца и ко ле га, то се мо же за кљу чи ти и 
на осно ву ре ак ци ја у ши рој не мач кој 

јав но сти. Та ко су у кон тек сту по нов-
ног из да ња ро ма на На Дри ни ћу при ја 
на не мач ком јед не бер лин ске но ви не 
не дав но ис та кле да се ра ди о бал кан-
ском кла си ку и ро ма ну ве ка.

До зво ли те да под се тим са мо на јед-
ну ре че ни цу пред крај Ан дри ће вог го-
во ра по во дом до де љи ва ња Но бе ло ве 
на гра де 1961. у Сток хол му:

[...] при по ве дач и ње го во де ло не слу
же ни че му, ако на је дан или дру ги на
чин не слу же чо ве ку и чо веч но сти. То 
је оно што је бит но... [...] (Умет ник и 
ње го во де ло, 69).

Ан дри ће во укуп но ства ра ла штво 
је од ре ђе но овом ху ма ни стич ком 
ди мен зи јом, овим етич ким зах те-
вом. Мо жда и од стра ха да би љу ди 
мо гли за бо ра ви ти сво ју исто ри ју, па 
та ко ђе при че и ле ген де, и да би за све 

то ство рио је дан кул тур ни ар хив, Ан-
дрић раз ви ја сво је тек сто ве, а по себ но 
сво је ве ли ке ро ма не с ко ји ма је по-
сле 1961. сву где у све ту по стао по знат. 
У за гра ди до да јем да је пр во не мач-
ко из да ње ро ма на На Дри ни ћу при ја 
иза шло већ 1957. го ди не.

То су ро ма ни о Бо сни. Мост пре ко 
Дри не у Ви ше гра ду, ова фа сци нант на 
гра ђе ви на, фун ги ра као и дру ги мо-
сто ви у Ан дри ће вом ства ра ла штву – 
као ви ше зна чан сим бол по сто ја но сти 
људ ског жи во та кроз вре ме. Са гра дио 
га је осман лиј ски ве зир по ре клом Ср-
бин, да као ар хи тек тон ски знак на-
прет ка тра је и сто ји чвр сто (Ан дрић, 
98), ме сто је пре ла за, и то у оба прав-

ца, он је као ћу при ја и као мост под-
сти цај за се ћа ње – и та ко се по ја вљу је 
као сре ди шња фи гу ра ро ма на. За Ан-
дри ће ву при по вед ну ин стан цу је им-
пулс и по вод за се ћа ње и при ча ње о 
кул тур ној исто ри ји ви ше слој не за-
јед ни це кроз ве ко ве, за при ка зи ва ње 
ви ше гла сја (та ко ђе је зич ног) јед ног 
кул тур ног про сто ра ко ји је на ди ја-
хро ниј ској рав ни по хра њи вао ра зно-
вр сност ис ку ства, јед ног ис ку ства ко је 
у се би об је ди њу је при ме ре за уса гла-
ше ност и за не су гла сје, бур не до га ђа је 
и ти ши ну жи вље ња, да кле, исто риј ске 
по тре се и кул тур не про ме не, кул тур-
ни ди вер зи тет це лог јед ног ре ги о на.

Т
а ква сли ка ни је мо гла 
би ти кон се квент но хар-
мо нич на. За ауто ра Ан-
дри ћа то је зна чи ло да се 
про тив реч не пред ста ве 

о вред но сти ма, ди вер гент на кул ту-
рал на ис ку ства и ин ди ви ду ал ни јад 
угра ђу ју у ли те рар ну кон струк ци ју. 
Ан дри ће ва „фи ло зо фи ја иден ти те та“, 
ка ко је то на звао је дан наш ко ле га, 
са сто ји се од пре пли та ња и гу бље ња 
иден ти те та, што је Ан дрић на књи-
жев ном пла ну то ли ко пу та из ра зио 
и што је сво је нај у бе дљи ви је оли че-
ње на шло мо жда у док то ру Ко ло њи 
из Трав нич ке хро ни ке: То је тре ћи 
свет у ко ји се сле гло све про клет ство 
услед по де ље но сти зе мље на два све
та... (Трав нич ка хро ни ка, 351)

Вре ме ми са да не до зво ља ва да бли-
же ула зим у ту про бле ма ти ку, али бих 
же ле ла под ву ћи још и то: ње го ва де-
ла су жи ва и због то га што се у њи ма 
го во ри о уни вер зал ним про бле ми-
ма, што је људ ска ди мен зи ја са сво-
јом тра ги ком, ту гом, али и ве дри ном 
при сут на, ма ле и ве ли ке при че о сре-
ћи и не сре ћи, на пи са не бри љант ним 
је зи ком ко ји ко ри сти це ли „што кав-
ски уни вер зум“.

До зво ли те ми да се пред крај још 
јед ном вра тим на Зна ко ве по ред пу
та. Ов де је наш аутор до шао до мо-
рал но-фи ло зоф ских уви да и спо зна ја, 
чи ја ну жност се у мно гим од лом ци-
ма ти че и нас да нас. И у том по гле-
ду је Ан дрић ми слио и за бу дућ ност; 
еле мен ти кон крет не по ли тич ке, со ци-
јал не и исто риј ске ствар но сти, али и 
лич не би о гра фи је из гу би ли су у Зна
ко ви ма по ред пу та у ве ли кој ме ри 
сво ју ре фе рен ци јал ност, а све у ко рист 
јед ног бре ви ја ра жи вот них му дро сти, 
ко ји тре ба лич ност да за шти ти од пре-
те ра ног по друштвље ња.

 > 3. страна

Штам па ње овог бро ја омо гу ћи ли су ми ни стар ство про све те и на у ке и ми ни стар ство 
кул ту ре, ин фор ми са ња и ин фор ма ци о ног дру Штва ре пу бли ке ср би је
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Андрићева дела – европско културно добро

Ангела Рихтер говори Беседу

ОДРЖАН 77. ВУКОВ САБОР У ТРШИЋУ

У славу Вука
Први пут на Сабору беседила је странкиња, 

проф. др Ангела Рихтер, редовни професор 
јужне славистике на Универзитету 

Мартин Лутер у Халеу. Уз богати културни 
програм, обележен је и значајан јубилеј: 

педесетогодишњица доделе Нобелове награде 
Иви Андрићу. Матица српска се саборској 

публици представила изложбом под 
називом: „Два јубилеја: 185 година 

 Матице српске и 250 година од рођења 
Саве Поповића Текелије”
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При пре ма 
Го ди шње скуп шти не 
Ву ко ве за ду жби не 

У До му Ву ко ве за ду жби не, 26. ок то бра 2011. 
го ди не, одр жа на је за јед нич ка сед ни ца Са ве та 
Ву ко ве за ду жби не и пред став ни ка огра на ка Ву-
ко ве за ду жби не, на ко јој је раз мо тре но оства ри-
ва ње Про гра ма Ву ко ве за ду жби не у 2011. го ди ни 
и План ра да за 2012. го ди ну. На сед ни ци су раз-
мо тре ни и пред ло зи из ме на и до пу на Ста ту та 
Ву ко ве за ду жби не.

Сва ова до ку мен та су при хва ће на и пред ло-
же но је да се упу те Скуп шти ни Ву ко ве за ду жби-
не на усва ја ње. 

Та ко ђе, и Управ ни од бор Ву ко ве за ду жби не, 
на сед ни ци одр жа ној 27. ок то бра 2011. го ди не, 
раз мо трио је и при хва тио ова до ку мен та, као и 
пред лог са ста ва ор га на и те ла За ду жби не у на-
ред ном че тво ро го ди шњем пе ри о ду и упу тио их 
Скуп шти ни на усва ја ње.

Име но ван но ви уред ник 
ли ста „За ду жби на”

На сед ни ци одр жа ној 
27. ок то бра 2011. го ди не, 
Управ ни од бор име но-
вао је Слав ка Ве ји но ви-
ћа, из вр шног са вет ни ка 
у Ву ко вој за ду жби ни, за 
но вог уред ни ка ли ста 
За ду жби на. 

Слав ко Ве ји но вић ба ви 
се про у ча ва њем срп ских 
за ду жби на и за ду жби-
нар ством код Ср ба и пи-
та њи ма срп ске ди ја спо ре. 
Аутор је књи ге Ср би у 
ди ја спо ри у про шло сти 
и са да шњо сти. Био је са-
рад ник на еди ци ји Ср би у ис точ но е вроп ској ди
ја спо ри (Ср би у Ма ђар ској, Ру му ни ји, Сло вач кој, 
Мол да ви ји, Укра ји ни, Ру си ји и Бе ло ру си ји), Би-
бли о граф ског лек си ко на Ср би у све ту – Ко је ко 
1996/99, Бе о град – Лос Ан ђе лес и еди ци ји Син
те зе Ву ко ве за ду жби не о сло је ви ма кул ту ра.

Из штам пе му из ла зи књи га За ду жби нар ство 
код Ср ба, ко ју об ја вљу ју Ву ко ва за ду жби на и ИК 
Про ме теј из Но вог Са да. Ра до ве о за ду жби на ма 
и за ду жби нар ству код Ср ба об ја вљу је у Да ни ци 
Ву ко ве за ду жби не, ли сту За ду жби на и дру гим 
пу бли ка ци ја ма. 

Био је по моћ ник и за ме ник ми ни стра за ве зе 
са Ср би ма из ван Ре пу бли ке Ср би је и по моћ ник 
ми ни стра и шеф Сек то ра за ди ја спо ру Ми ни-
стар ства ино стра них по сло ва.

Управ ни од бор jе за хва лио Бран ку Злат ко ви-
ћу и одао му при зна ње за до са да шње успе шно 
уре ђи ва ње ли ста.  

При пре ма на уч ног ску па 
„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-
ног ску па и из ра ди збор ни ка Бач ка кроз ве ко ве. 
Сло је ви 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. 

По ред сло је ва кул ту ре срп ског на ро да у Бач-
кој, у при пре ми ску па и из ра ди мо но гра фи је 
би ће об у хва ће ни кул тур ни сло је ви и дру гих 
на ро да ко ји у њој жи ве и ко ји су на овим про-
сто ри ма оста ви ли вид не тра го ве сво је ба шти не 
(Ма ђа ри, Нем ци, Сло ва ци, Ру си, Је вре ји). 

На овом за дат ку Ву ко ва за ду жби на је оку-
пи ла ше зде се так це ње них струч ња ка и ува жа-
ва них по зна ва ла ца по је ди них те ма и обла сти: 
ака де ми ка, до пи сних чла но ва СА НУ, про фе со-
ра уни вер зи те та, на уч них, кул тур них и јав них 
рад ни ка. Про ве ре ни тим са рад ни ка чи не исто-

ри ча ри, исто ри ча ри књи жев но сти, исто ри ча ри 
умет но сти, лин гви сти, фол кло ри сти, ет но ло зи, 
по зна ва о ци по зо ри шног, школ ског и цр кве ног 
жи во та у Бач кој. 

Дру га 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 одр жа на је у До му Ву ко ве за ду жби не 10. ма ја 
2011. го ди не. Утвр ђе не су те ме и иза бра ни ауто-
ри за из ра ду збор ни ка. Пла ни ра но је да се на-
уч ни скуп одр жи кра јем 2011. го ди не у Бач кој 
Па лан ци.

По се та Ву ко вој 
за ду жби ни

Ми лу тин Стан чић, пред сед ник Кул тур но-ин-
фор ма тив ног цен тра Ср ба у Ма ке до ни ји – СПО-
НА, по се тио је Ву ко ву за ду жби ну 7. ју на 2011. 
го ди не и раз го ва рао са Ми о дра гом Ма тиц ким 
о уна пре ђи ва њу са рад ње Ву ко ве за ду жби не и 
ове асо ци ја ци је Ср ба. 

За јед нич ки је оце ње но да по сто је ве ли ке мо-
гућ но сти, али и по тре ба да се уна пре ђу је са рад-
ња са Ср би ма у Ма ке до ни ји у обла сти кул ту ре, 
обра зо ва ња и ин фор ми са ња. То по твр ђу је и по-
да так, на при мер, да од око 40.000 Ср ба, ко ли ко 
их да нас жи ви у Ма ке до ни ји, све га 216 уче ни-
ка, у три шко ле, по ха ђа на ста ву на срп ском је-
зи ку. 

Кон ста то ва но је да Ву ко ва за ду жби на, кроз 
сво је про гра ме, мо же зна чај но до при не ти  да 
се ста ње на овом пла ну ме ња на бо ље, а на ро-
чи то да се уна пре ђу је са рад ња са шко ла ма и 
ђа ци ма ко ји уче срп ски је зик. У ве зи с тим до-

го во ре но је да де ле га ци ја Ву ко ве за ду жби не по-
се ти СПО НУ и уче ни ци ма, али и свим дру гим 
за ин те ре со ва ни ма пред ста ви Да ни цу Ву ко ве за-
ду жби не и Да ни цу за мла де. До го во ре но је да 
се том при ли ком оби ђе Ку ће ви ште, Ку ма но во 
и Ско пље.)

Ву ко ва за ду жби на 
на Бе о град ском сај му књи га

И ове го ди не Ву ко ва за ду жби на пред ста ви-
ла је сво ја из да ња на 56. Ме ђу на род ном сај му 
књи га. На штан ду, у ха ли 1А Бе о град ског сај ма, 

За ду жби на је из ло жи ла сво ја де ла. За књи ге из 
еди ци је Син те зе био је одо брен са јам ски по пуст 
од 50 од сто, док је на оста ла из да ња са јам ски по-
пуст из но сио 30 про це на та (као и 2010). Са јам-
ски по пуст се ни је од но сио на Збор ник Твор ци 
срп ског књи жев ног је зи ка, чи ја је про дај на це на 
750 ди на ра, као ни на Да ни цу за мла де IV, чи ја 
је про дај на це на 300 ди на ра, а у прет пла ти 250 
ди на ра. С. В. 

За ду жби на ри 
Ву ко ве за ду жби не (88)

БЕ О ГРАД

– Стан ка Бе ба Ко раб, 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 ћа (умро 7. 7. 1913. 
го ди не у Бо љев цу од по сле ди ца ра ња ва ња)  

ЈА ГО ДИ НА

– Се ли мир В. Ми ло са вље 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, Дра го љуб Ма рин, Дра го слав Де вић и Ла ла 
Бран ков, из Бе о гра да, Гро зда на Ко ма ди нић из 
Чач ка, Би бли о те ка „Јо ван То мић“ из Но ве Ва-
ро ши, Бо ри слав Шок че вић из Гра ди шке (Ре пу-
бли ка Срп ска), Фон да ци ја Ву ко ве за ду жби не 
Жа бљак–Шав ник–Плу жи не и Ан ка Жу гић из 
Жа бља ка (Цр на Го ра).

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

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

Два де сет че твр та сед ни ца Го ди шње скуп шти-
не Ву ко ве за ду жби не одр жа ће се у пе так, 4. но-
вем бра 2011. го ди не, у Све ча ној са ли Град ске 
оп шти не Ста ри град, Бе о град, Ма ке дон ска 42. 
По че так сед ни це је у 10 ча со ва. 

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

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

За јед нич ка сед ни ца Са ве та и пред став ни ка огра на ка Задужбине

Штан д Ву ко ве за ду жби не на сај му

Ми лу тин Стан чић и Ми о дра г Ма тиц ки

из броја у број

Од бор Ву ко ве за ду жби не за на гра де у умет-
но сти, на сед ни ци одр жа ној 7. но вем бра 2011. 
го ди не – пред се да вао др Дра шко Ре ђеп – раз-
мо трио је при спе ле пред ло ге за на гра ду Ву-
ко ве за ду жби не у умет но сти за 2011. го ди ну 
и јед но гла сно од лу чио да се на гра да Ву ко ве 
за ду жби не за умет ност у 2011. го ди ни до де-
ли сли ка ру са ви стој ко ву за из ло жбу сли ка 
одр жа ну у Му зе ју Вој во ди не у Но вом Са ду, у 
апри лу 2011. го ди не. 

Од бор Ву ко ве за ду жби не за на гра де у на-
у ци, на сед ни ци одр жа ној 26. но вем бра 2011. 
го ди не – пред се да вао проф. др Сло бо дан 
Гру ба чић, до пи сни члан СА НУ – раз мо трио 
је при спе ле пред ло ге за на гра ду Ву ко ве за-
ду жби не у на у ци за 2011. го ди ну и јед но гла-
сно од лу чио да се на гра да Ву ко ве за ду жби не 
за на у ку у 2011. го ди ни до де ли проф. др сне
жа ни са мар џи ји за књи гу об ли ци усме не 
про зе.

Са ва Стој ков и Сне жа на Са мар џи ја 
до бит ни ци На гра де Ву ко ве за ду жби не

Седница Одбора за припрему научног скупа о слојевима културе у Бачкој
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У овогодишњем јубиларном 
и најмасовнијем окупљању 
ђака у Србији, одржано је 
Републичко такмичење 
из српског језика и језичке 
културе за основце 
и средњошколце, на коме 
је учествовало више 
од две хиљаде ђака 

К
а да је 1971. одр жан пр ви Ђач ки Ву-
ков са бор ор га ни за то ри су има ли 
на ме ру да у Тр ши ћу оку пе ђа ке 
ло знич ких основ них шко ла. Уче-
сни ци су се у род ном ме сту је зич-

ког ре фор ма то ра Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа 
так ми чи ли у по зна ва њу жи во та и де ла овог 
зна ме ни тог чо ве ка, по том уче ство ва ли у ли-
те рар ном и ли ков ном кон кур су, а ду ги низ го-
ди на ло знич ке основ не шко ле су се у Тр ши ћу 
из ме ђу се бе бо ри ле за ти ту лу нај бо ље у фуд-
ба лу, ру ко ме ту и ко шар ци. На кон то га, су сре-
ти у Тр ши ћу пре ра сли су у го ди шња оку пља ња 
основ них шко ла ко је но се име Ву ка Сте фа но ви-
ћа Ка ра џи ћа, те су им у го сте до ла зи ли ђа ци из 
свих ре пу бли ка са ју го сло вен ског про сто ра.  

Ђач ки Ву ков са бор да нас је по стао нај ма-
сов ни је оку пља ње ђа ка у Ср би ји. То ком ње го-
вог тра ја ња, у ра зно вр сним про гра ми ма, као 
и у Ре пу блич ком так ми че њу из срп ског је зи ка 
и је зич ке кул ту ре за основ це и сред њо школ це, 
уче ству је ви ше од две хи ља де ђа ка. Тр шић је 
та ко по стао сте ци ште мла дих ко ји Ву ка Сте фа-
но ви ћа Ка ра џи ћа ви де као под сти цај за ис тра-
жи ва ње тра ди ци је, али ујед но и као под сти цај 
за но во и дру га чи је. О то ме све до чи ве ли ки број 
уче сни ка у нај ра зли чи ти јим ра ди о ни ца ма ор-
га ни зо ва ним у Тр ши ћу, али и про гра ми ко ји се 
одр жа ва ју у Ло зни ци у Ву ко вом до му кул ту ре. 

Че тр де се ти Ђач ки Ву ков са бор по чео је у сре-
ду, 18. ма ја 2011. из ло жбом Пе да го шког му зе ја 
Бу квар и бу квар ска на ста ва код Ср ба, аутор ке 
Бра ни сла ве Јор да но вић. Пред ста ву Ма ли принц, 
у Ву ко вом до му кул ту ре, из ве ло је Ма ло по зо-
ри ште Ду шко Ра до вић из Бе о гра да. 

Са бор је отво ри ла Љи ља на Јо ви чић, ђак ге не-
ра ци је 2009/10. Основ не шко ле 14. ок то бар из 
Дра гин ца. Хим ну Ву ку Сте ва на Ст. Мо кра њ ца за-
јед но су из ве ли Деч ји цр кве ни хор Све ти Са ва и 
ор ке стар ви о ли на Му зич ке шко ле Вук Ка ра џић 
из Ло зни це. Ди ри го вао је Дра ган Ђе до вић.

Че твр так, 19. мај обе ле жио је по че так ра да у 
ра ди о ни ца ма ко је су и ове го ди не оку пи ле ве ли-

ки број за ин те ре со ва них по ла зни ка. У пе ри о ду 
ја ну ар–мај за ин те ре со ва ни основ ци и сред њо-
школ ци мо гли су да уче ству ју у ра ду филм ске 
ра ди о ни це ко ју је во дио Ми лан Ло лић, филм ски 
ре жи сер из Бе о гра да. У Му зе ју је зи ка и пи сма у 
Тр ши ћу, то ком мар та и апри ла, ра ди ла је Је зич ка 
ра ди о ни ца под на зи вом Биљ ке у ко му ни ка ци ји – 
зна че ње би ља ка у тра ди циј ској кул ту ри. Ра ди о
ни цу кре а тив не азбу ке у Му зе ју је зи ка и пи сма 
во ди ла је Је ле на Ра ђен Ва си ље вић, ди пло ми ра-
ни ди зај нер. Ет но-ра ди о ни ца из го ди не у го ди-
ну при вла чи све ве ћи број мла дих ко ји же ле да 
на у че ве шти ну тка ња. Пр ви пут у Ђач ки Ву ков 
са бор укљу чи ли су се и мла ди ли ков ни ства ра-
о ци ко ји су ин спи ра ци ју на шли у ра ду ака де-

ми ка Ми ће По по ви ћа у ра ди о ни ци под на зи вом 
Ми ћа По по вић и ми.  

По из у зет но ле пом да ну град су осме си ма и 
мла до шћу улеп ша ли уче сни ци све ча ног де фи-
леа 40. Ђач ког Ву ко вог са бо ра. Бли зу пет сто ти-
на мла дих из ра зних кра је ва Ср би је про ше та ло 
је ули ца ма Ло зни це. У де фи леу и кон цер ту ис-
пред Ву ко вог до ма, из ме ђу оста лих, пра ти ли 
смо на сту пе: Деч јег хо ра Сла ву ји, уче ни ке Му-
зич ке шко ле Вук Ка ра џић, по ла зни ке Шко ле рок 
ги та ре, чла но ве КУД Мак сим Мар ко вић из Ко-
сје ри ћа, АКУД Ло ла из Бе о гра да, КУД Ка ра џић 
Ло зни ца, КУД Абра ше вић Ба ња Ко ви ља ча, фол-
клор не ан сам бле из Дра гин ца, Ко ре ни те, Лип-
нич ког Шо ра, ре ци та то ре и мла де глум це.

У пе так, 20. ма ја по че ла је да ра ди и ли ков на 
ра ди о ни ца ко ја је јед ним де лом има ла так ми-
чар ски ка рак тер. Ра ди о ни ца је оку пи ла нај-
та лен то ва ни је уче ни ке ко ји су се ја ви ли на 
кон курс Цен тра за кул ту ру Вук Ка ра џић. У Тр-
ши ћу су се оку пи ла де ца из Шап ца, Не го ти на, 
Ва ље ва, Су бо ти це, Ужи ца, По жа рев ца, Звор ни ка, 

Би је љи не, Ло зни це. Де сет нај бо љих уче ни ка, пет 
из основ них и пет из сред њих шко ла, ода бра-
ни су за де се то днев ни бо ра вак у Ме ђу на род ној 
сту дент ској ли ков ној ко ло ни ји у Тр ши ћу ко ја је 
одр жа на кра јем ју ла. 

Огра нак Ву ко ве за ду жби не у ло знич кој Гим-
на зи ји Вук Ка ра џић већ де ве ту го ди ну за ре дом 
ор га ни зу је ли те рар ни кон курс Ву ко во зво но. Жи-
ри овог кон кур са на гра ђу је нај бо ље у ка те го ри-
ји: ци клус пе са ма, крат ка при че и за бе ле шке из 
на ро да. Ме ђу основ ци ма нај бо ље су би ле: Ан-
ђе ла Игић из Основ не шко ле Цар Кон стан тин 
из Ни ша и На та ли ја По лић, уче ни ца Основ не 
шко ле Ва са Ча ра пић из Бе лог По то ка. На гра ђе-
ни сред њо школ ци су: Урош Пе јо вић, Пр ва бе о

град ска гим на зи ја, за ци клус пе са ма, Не вен ка 
Кре чак, Еко ном ска шко ла На да Ди мић из Зе му-
на, Јо ва на Ђор ђе вић, Ва љев ска гим на зи ја, обе у 
ка те го ри ји крат ка при ча, и че твр ти на гра ђе ни 
је Пе тар Ку ле зић, уче ник шко ле до ма ћи на ко ји 
из го ди не у го ди ну оду ше вља ва жи ри и пу бли-
ку сво јим анег до та ма и за бе ле шка ма из на ро-
да у ду ху нај бо љих за пи си ва ча усме не на род не 
књи жев но сти. 

Т
ре ћи дан са бо ро ва ња окон чан је 
ве о ма за ни мљи вом из ло жбом по-
ла зни ка ли ков не ра ди о ни це Ми ћа 
По по вић и ми то ком ко је је, пр ви 
пут у окви ру Ђач ких са бо ра, по ста-

вљен бо гат и ин спи ра ти ван опус ака де ми ка 
Ми ће По по ви ћа.  

У су бо ту, 21. ма ја Ву ко ва спо мен-шко ла у Тр-
ши ћу би ла је, по два де се ти пут, до ма ћин Ре пу-
блич ког так ми че ња из срп ског је зи ка и је зич ке 
кул ту ре за основ це. Ђа ци из свих кра је ва Ср би је 

так ми чи ли су се у по зна ва њу српског је зи ка и је-
зич ке кул ту ре. 

Они ко ји се ни су так ми чи ли, као и број ни ђа-
ци ко ји су тог да на бо ра ви ли на екс кур зи ји у Тр-
ши ћу, мо гли су да пра те из у зет но бо гат про грам 
ко ји је при ре дио Цен тар за кул ту ру Вук Ка ра џић. 
На ма лој отво ре ној сце ни код Ву ко ве ку ће пе ва-
ло се, сви ра ло, игра ло и ре ци то ва ло. Уче ство ва-
ли су: по ла зни ци Шко ле рок ги та ре, ре ци та то ри 
по бед ни ци Град ске и Ре ги о нал не смо тре ре ци-
та то ра, чла но ви КУД Тро но ша Ко ре ни та. У Му зе-
ју је зи ка и пи сма по ла зни ци Је зич ке ра ди о ни це 
има ли су свој пер фор манс и из ло жбу, Ра ди о ни ца 
кре а тив не азбу ке из не на ди ла је све ма што ви то-
шћу на ста лих су ве ни ра од ко јих би не ки мо гли 
би ти и за шти ће ни су ве ни ри на шег гра да. Мла ди 
по ла зни ци Ет но-ра ди о ни це из ло жи ли су сво је 
ра до ве у Ра ди о ни ци ста рих за на та на са бо ри-
шту. У Мул ти ме ди јал ној учи о ни ци Вук и на у ка 
при ка за на су че ти ри фил ма по ла зни ка Филм ске 
ра ди о ни це Ми ла на Ло ли ћа. У Га ле ри ји на са бо-
ри шту при ка за ни су ра до ви по ла зни ка Ли ков не 
ра ди о ни це и про гла ше ни су нај бо љи ра до ви. 

У 13 ча со ва ин то ни ра њем Хим не Ву ку Сте ва на 
Ст. Мо крањ ца у из во ђе њу Град ског ме шо ви тог 
хо ра Цен тра за кул ту ру „Вук Ка ра џић“, ко јим је 
ди ри го вао Дар ко Не сто ро вић и по ди за њем са-
бор ске за ста ве по чео је нај све ча ни ји део ју би-
лар ног Ђач ког са бо ра. Је ле на Јан ко вић, уче ни ца 
Гим на зи је Вук Ка ра џић, по бед ни ца Ре ги о нал ног 
так ми че ња из срп ског је зи ка за сред њо школ це, 
по здра ви ла је све при сут не у име ор га ни за то ра 
и по кро ви те ља. У на став ку све ча но сти пу бли ка 
је пра ти ла из у зет ну по зо ри шну пред ста ву Ва си
ли са пре кра сна, у ко јој су игра ли глум ци По зо-
ри шта Бо шко Бу ха. 

У не де љу, 22. ма ја на ста вље но је Ре пу блич ко 
так ми че ње из срп ског је зи ка и је зич ке кул ту-
ре. Зна ње су од ме ра ва ли сред њо школ ци из свих 
кра је ва Ср би је. Так ми че ње у су бо ту и не де љу 
про те кло је из у зет но успе шно у до број ор га ни за-
ци ји Дру штва за срп ски је зик, Ву ко ве за ду жби-
не и Ву ко ве спо мен-шко ле у Тр ши ћу. 

Још јед ном је, у окви ру 40. Ђач ког Ву ко вог 
са бо ра, дво ри ште Ву ко ве ку ће ожи ве ло за хва-
љу ју ћи сред њо школ ци ма чла но ви ма Огран ка 
Ву ко ве за ду жби не ко ји су за ни мљи во и са др жај-
но пред ста ви ли тре ће го ди ште Да ни це за мла де 
Ву ко ве за ду жби не. У то ме су им по мо гли проф. 
др Вељ ко Бр бо рић, пред сед ник Са ве та за срп ски 
је зик Ву ко ве за ду жби не, и Сло бо дан Ста ни шић, 
пе сник за де цу. Про грам је при пре мио Ми ло ван 
Ра ди во је вић, про фе сор срп ског је зи ка у Гим на-
зи ји Вук Ка ра џић. Ле по вре ме у Тр ши ћу, ве ли ки 
број гле да ла ца, као и по се ће ност свих про гра-
ма да ва ли су ути сак пра вог пра зни ка у род ном 
ме сту Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа. Че тр де се ти 
Ђач ки Ву ков са бор био је све ча ност ка кву овај 
ју би леј и за слу жу је.

 Да ја на ЂЕ ДО ВИЋ

Андрићева дела 
– европско 

културно добро
< 1. страна

Ре зул тат ни је ле ген да већ у пи сму 
ове ко ве че на пу но ћа ми сли са нео-
спор но би о граф ским ко ре ни ма, гра-
на ко ја те жи ко му ни ка ци ји, гра на на 
ко ју се мо гу на до ве зи ва ти бу ду ће ге-
не ра ци је. Ан дри ће ва ми са о на гра ђе-
ви на је у до вољ ној ме ри ори ги нал на и 
фи ло зоф ски про ду бље на да не оста не 
ве за на за кон текст на стан ка; и чи та о-
цу из дру гих кул тур них кру го ва мо же 
по сре до ва ти број не спо зна је.

С дру ге стра не, ни шта ни је за веч-
ност. Иде је, кон цеп ти, мо де ли раз ви-
ја ју се да ље, мо ди фи ку ју се, ства ра о ци 
од ре ђе ног исто риј ског тре нут ка би ва-
ју ре ци пи ра ни, па опо врг ну ти и пре-
ва зи ђе ни, од но сно њи хо ве ми сли се 
угра ђу ју у дру ге и дру га чи је кул тур не 
и на уч не кон тек сте, раз ви ја ју се но ве 
кул ту ре зна ња.

То је кла сик ко ји је остао наш са вре-
ме ник, чи та мо код Јир ге на Ха бер ма са. 
Из ја ва од го ва ра Ан дри ћу без об зи ра 
на екс трем не ста во ве у рас пра ва ма о 
ње му или мо жда баш због тих екс тре-
ма. Вук Сте фа но вић Ка ра џић и Иво 
Ан дрић, као и број ни пи сци, ис тра жи-
ва чи кул ту ре, је зи ка и исто ри је упи са-
ли су се у кул тур ну исто ри ју Евро пе и 
у исто ри ју не мач ко-ју жно сло вен ских 
и не мач ко-срп ских од но са као пра ви 
ам ба са до ри кул ту ре, као кул тур ни по-
сред ни ци ко ји су сва ки у сво је вре ме 
у ра зним обла сти ма свог де ло ва ња 
до при не ли ин тен зи ви ра њу ду хов но-
кул тур них кон та ка та.

На сви ма на ма је да се у ци љу да љег 
уна пре ђи ва ња тих кон та ка та за јед но 
ан га жу је мо, да ува жа ва мо су прот на 
ми шље ња, да да ље раз ви ја мо по што-
ва ње пре ма дру гом, а и сим па ти ју за 
ње га.

 Ан ге ла РИХ ТЕР

У славу Вука
< 1. страна

У на став ку про гра ма 77. Ву ко вог 
са бо ра, под збир ним на зи вом Хо мо 
Бал ка ни кус, у Му зе ју Ја дра го сти су 
има ли при ли ку да ви де из ло жбу Ет-
но граф ског му зе ја Ал бум Пе тра Ж. 
Пе тро ви ћа. У то ку свог на уч ног ра-
да Пе тар Ж. Пе тро вић је ис тра жи вао 
по Ср би ји, Цр ној Го ри, Ма ке до ни ји, 
Бо сни и Хер це го ви ни и Хр ват ској... 
На овим пу то ва њи ма се ни је одва-
јао од фо то а па ра та. Све те ме ко је је 
ис пи ти вао бе ле жио је и сли ком, за-
хва љу ју ћи че му су мно ге ге не ра ци-
је мо гле да са зна ју о жи во ту љу ди 
у вре ме њи хо вог на стан ка. Нај ве ћи 
до при нос Пе тра Ж. Пе тро ви ћа био 
је осни ва ње пр ве фил мо те ке за ет-
но граф ску до ку мен та ци ју. Он је био 
пр ви код нас ко ји је по чео бе ле же ње 
на род ног жи во та и оби ча ја на филм-
ској тра ци. Оста вио је око 1000 ме та-
ра филм ске тра ке, са до ку мен тар ном 
гра ђом сни ма ном у око ли ни Бе о гра-
да, у Шу ма ди ји, Зви жду, у око ли ни 
Ђев ђе ли је..., у вре ме ну из ме ђу 1933. 
и 1940. го ди не, ко ја се чу ва у Му зе-
ју ки но те ке у Бе о гра ду. Део те ње го-
ве филм ске за о став шти не мо гла је да 
ви ди пу бли ка у Му зе ју, али оно што 
је за ор га ни за то ре и по се ти о це Ву ко-
вог са бо ра би ло из у зет но дра го це но 
је сте мо гућ ност да ви де фо то гра фи је 
ко је је Пе тар Ж. Пе тро вић сни мио на 
Ву ко вом са бо ру 1937. го ди не. 

По сле из ло жбе у истом про сто ру са-
бор ској пу бли ци пред ста вљен је по-
ду хват Јав ног пред у зе ћа Слу жбе ни 
гла сник. На и ме, Слу жбе ни гла сник и 
СА НУ ушли су у за јед нич ки из да вач-
ки по ду хват, под на зи вом Ко ре ни, с 
ци љем да се у срп ску кул ту ру вра те 
дав но на ста ле сту ди је из на ше ба шти-
не и да се, на тај на чин, срп ска кул ту-
ра обо га ти би бли о те ком Ко ре ни ко ја 
ће бро ја ти  ви ше од пе де сет књи га.

Че твр так, 15. сеп тем бар био је ре зер-
ви сан за про грам под на зи вом Азбу ка 

Евро пе. Ор га ни за то ри су у овај про-
грам увр сти ли мла де џез му зи ча ре 
из Ва сил Ха џи ма нов бен да, ко ји сво-
јим му зи ци ра њем от кри ва ју не ке но-
ве ди мен зи је про сто ра Евро пе. 

Те ма ово го ди шњег про гра ма под 
на зи вом Мит и ствар ност, ко ји се 
у пре по днев ним ча со ви ма од ви јао у 
Ку ћи пи са ца у Тр ши ћу, би ла је ве за-
на за 200. го ди шњи цу смр ти До си те ја 
Об ра до ви ћа. Ин сти тут за књи жев ност 
и умет ност по кре нуо је низ за ни мљи-
вих про гра ма и про је ка та у ци љу обе-

ле жа ва ња овог ју би ле ја. У про мо ци ји 
не го тин ског ча со пи са Бук ти ња, бро је-
ва ко ји су по све ће ни Ву ку и До си те ју, 
у Га ле ри ји Ми на Ка ра џић уче ство ва ли 
су: Ра до мир Ан дрић, Адам Пу сло јић, 
Го ран Вуч ко вић, Љу бо мир Ћо ри лић, 
Љу би ша Рај ко вић Ко же љац и Ти хо-
мир Не сто ро вић. У на став ку про гра-
ма одр жа но је гу слар ско ве че у са ли 
Ву ко вог до ма кул ту ре. Уче ство ва ли су 
чла но ви Гу слар ског дру штва Ни ко ла 
Те сла из Обре нов ца и Гу слар ске сек-
ци је КУД Ка ра џић из Ло зни це. 

У су бо ту ве че ме шо ви ти хор КУД 
Све то зар Мар ко вић оду ше вио је гле-
да о це у Ву ко вом до му кул ту ре. Бо жи-
дар Цр њан ски, ди ри гент, и чла но ви 
хо ра из ве ли су ве о ма за ни мљив кон-
церт ни про грам пе ва ју ћи ду хов ну 

му зи ку, ка ко ону нај ста ри ју, та ко и 
му зи ку са вре ме них ком по зи то ра. 

По мно го че му за вр шни дан 77. Ву-
ко вог са бо ра оста ће за бе ле жен у ана-
ли ма са бо ро ва ња, јер је пр ви пут на 
са бо ру бе се ди ла стран ки ња, проф. 
др Ан ге ла Рих тер, ре дов ни про фе сор 
ју жне сла ви сти ке на Уни вер зи те ту 
Мар тин Лу тер у Ха леу. До ду ше, 1933. 
го ди не на отва ра њу об но вље не Ву ко-
ве ку ће оку пље ни ма се та ко ђе обра тио 
стра нац, др Франк Вол ман, про фе сор 
Ма са ри ко вог уни вер зи те та, де ле гат 

Сло вен ског уни вер зи те та у Пра гу, ко ји 
је по здра вио при сут не у име свог уни-
вер зи те та, али ни је др жао бе се ду. 

З
а вр шна све ча ност 77. 
Ву ко вог са бо ра по че ла 
је отва ра њем из ло жбе 
Му зе ја гра да Бе о гра да 
Иво Ан дрић пи сац и/или 

ди пло ма та, аутор ке Та тја не Ко ри-
ћа нац. На кон отва ра ња из ло жбе у 
Му зе ју је зи ка и пи сма пре ми јер но 
је пред ста вље на ра дио дра ма под 
на зи вом Ан дри ће ви звуч ни пеј за жи, 
на ста ла то ком лет ње шко ле зву ка у 
Тр ши ћу. На са бо ри шту, на отво ре-
ном, би ла је по ста вље на и из ло жба 
под на зи вом Ан дрић и Вук, ко ја је 
пру жи ла мо гућ ност мно го број ним 

по се ти о ци ма за вр шног да на са бо ра 
да про чи та ју Ан дри ће ву би о гра фи-
ју и „пре ли ста ју“ би бли о гра фи ју и 
да се под се те ко ли ко је Ан дрић це-
нио Ву ка Ст. Ка ра џи ћа и са ко ли-
ко пи је те та је о ње му пи сао. Та ко ђе, 
пре ми јер но су мо гли да ви де и фо-
то гра фи је на ста ле то ком Ан дри ће ве 
по се те Ву ко вој спо мен-ку ћи и Тро-
но ши 1973. го ди не.

По сле из во ђе ња Хим не Ву ку и по ди-
за ња за ста ве Ву ко вих са бо ра, тач но у 

12 ча со ва, по чео је цен трал ни про грам 
за вр шног да на 77. Ву ко вог са бо ра. 
При сут не је нај пре по здра вио Ви до је 
Пе тро вић, пр ви чо век Ло зни це, а за-
тим је Ан ге ла Рих тер одр жа ла бе се-
ду, ко ју је пу бли ка на гра ди ла ве ли ким 
апла у зом. У умет нич ком де лу про гра-
ма из ве де на је по зо ри шна пред ста ва 
Про кле та авли ја, ко ју је за отво ре ну 
сце ну при ре дио Не бој ша Бра дић.  

У по по днев ном са бор ском по се-
лу, пред ве ли ким бро јем по се ти ла ца, 
чла но ви Ан сам бла на род них ига ра 
и пе са ма „Ко ло“ из ве ли су за ни мљив 
про грам, у ко ме су при ка за не пе сме, 
игре и оби ча ји ста нов ни ка Ко со ва и 
Ме то хи је. Ти ме је за вр шен ово го ди-
шњи Ву ков са бор. 

 Да ја на ЂЕ ДО ВИЋ

Учесници Сабора Из представе „Проклета авлија”

Млади у дворишту Вукове куће

ЧЕТРДЕСЕТИ ЂАЧКИ ВУКОВ САБОР 

Стециште младости у Тршићу
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МИЛКА ИВИЋ 
(1923–2011) 

Одлазак 
у вечност

С
ед мог мар та пре ми ну ла je ака де мик Мил ка 
Ивић, је дан од нај ве ћих лин гви ста ко је смо 
до да нас има ли. Те шко је и по бро ја ти све за-
слу ге и до при но се ко је је она да ла срп ској 
и свет ској лин ги ви стич кој на у ци. Ро ђе на 

у Бе о гра ду 1923. го ди не, у углед ној гра ђан ској по ро ди-
ци – по мај ци она је уну ка пе сни ка Во ји сла ва Или ћа, а 
њен отац Ра до ван По по вић је био углед ни док тор пра-
ва, уочи Дру гог свет ског ра та пот пред сед ник Др жав ног 
са ве та. Сте кла је нај бо ље мо гу ће обра зо ва ње. По за вр-
шет ку гим на зи је упи са ла се 1945. го ди не на бе о град-
ски Фи ло зоф ски фа кул тет. Сту ди ра ла је срп ски је зик и 
књи жев ност. Ка ко је на сту ди ја ма по сти за ла из у зет не 
ре зул та те, ака де мик Алек сан дар Бе лић, њен про фе сор, 
до де лио јој је сти пен ди ју Срп ске ака де ми је на у ка. Сту-
ди је је за вр ши ла у ју ну 1949, а у је сен исте го ди не, за јед-
но са још тро је мла дих ко ле га, ме ђу којимa је био њен 
бу ду ћи муж Па вле Ивић, при мље на је за аси стен та у 
Ин сти тут за срп ски је зик Срп ске ака де ми је на у ка. Од-
мах се мак си мал но ан га жу је на про јек ти ма Ин сти ту-
та, пре све га на из ра ди ве ли ког Ака де ми ји ног Реч ни ка. 
Док то ри ра ла је 1953. го ди не са те мом Зна че ња срп ско
хр ват ског ин стру мен та ла и њи хов раз вој. Об ја вље ну 
ди сер та ци ју при ка зао је њен мен тор у 21. књи зи Ју жно
сло вен ског фи ло ло га.   

Ака де мик Мил ка Ивић 
се вр ло успе шно ба ви ла те-
о ри јом и син так сом срп ског 
и дру гих сло вен ских је зи ка, 
о че му је, по по зи ву, др жа ла 
пре да ва ња на мно гим пре-
сти жним уни вер зи те ти ма у 
Аме ри ци и Евро пи. 

Го ди не 1958. об ја ви ла је 
рад Си стем лич них гла гол
ских об ли ка за обе ле жа ва ње 
вре ме на у срп ско хр ват ском 
је зи ку, у ко ме је, пр ва, по ка-
за ла да ова те о ри ја и ни је 
све о бу хват на, и да се мо же 
и дру га чи је при сту па ти из-
у ча ва њу гла гол ских об ли ка 
у срп ском је зи ку. На кон то-
га, об ја ви ла је књи гу Прав

ци у лин гви сти ци (Љу бља на, 1963), ко ја је до 1983. го ди не 
има ла већ пет из да ња. Го ди не 1990. Прав ци се, као ше-
сто (до пу ње но) из да ње, штам па ју у Бе о гра ду, а 2003. као 
де се то. Књи га је, уз то, у све ту об ја вље на на де сет је зи ка 
(два из да ња на ен гле ском). Про фе сор оп ште лин гви сти-
ке Ми ло рад Ра до ва но вић при ме ћу је да је та књи га би ла 
„нај до ступ ни ја и нај при клад ни ја исто ри ја лин гви сти ке 
на мно гим европ ским, аме рич ким и дру гим уни вер зи-
те ти ма, и то у кон ку рен ци ји са, та ко ђе гла со ви тим, књи-
га ма Мал мбер га, Му не на, Ро бин са, Леп ши ја, и дру гих, 
и са њи хо вим пре во ди ма на мно ге ве ли ке и ма ле је зи-
ке све та“. 

Ве ли ки је до при нос Мил ке Ивић ра ду и раз во ју Ин-
сти ту та за срп ски је зик. У по след ње две де це ни је жи во та 
про фе сор ка је, као пред став ник СА НУ, да ва ла не мер љив 
до при нос у ра ду и ак тив но сти ма На уч ног ве ћа и Управ-
ног од бо ра Ин сти ту та. По од ла ску у пен зи ју, осам де се тих 
го ди на, по себ но се ан га жо ва ла на уна пре ђи ва њу из да-
вач ке де лат но сти Ин сти ту та. Већ ра ни је она је по ста ла 
глав ни уред ник Ју жно сло вен ског фи ло ло га, ре но ми ра не 
пе ри о дич не пу бли ка ци је ко ју је по кре нуо њен учи тељ 
Алек сан дар Бе лић. Са мо пр ва књи га ко ју је она уре ди ла 
(31) иза шла је за 1974/75. го ди ну, све на ред не, а уре ди ла 
је 32, има ле су ста тус уред ног го ди шња ка, на кон че га је 
са ма по же ле ла да ту ду жност пре да мла ђем чла ну Уред-
ни штва. Ака де мик Мил ка Иви ћа пот пи са ла је 32 књи ге 
Фи ло ло га, а и лич ним при ло зи ма и стан дар ди ма не мер-
љи во је до при но си ла одр жа ва њу ви со ког ре но меа пу бли-
ка ци је, свр ста не ме ђу нај у глед ни је у све ту сла ви сти ке. Уз 
то је ре цен зи ра ла и уре ди ла два де се так књи га у еди ци-
ји Би бли о те ка Ју жно сло вен ског фи ло ло га. Та ко ђе, она је 
би ла и стал ни са рад ник ча со пи са Наш је зик, у ко је му се, 
при ме ра ра ди, од 1999. до 2010. го ди не у сва кој све сци на-
ла зи и њен при лог. Ака де мик Мил ка Ивић би ла је и ду-
го го ди шњи ре цен зент Реч ни ка СА НУ. Јед но вре ме је би ла 
и пред сед ник Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка. 
Не за бо ра вља се ни про фе сор кин рад са мла ђим ка дро ви-
ма: кон сул та ци је у пи са њу ра до ва, из бо ру и из ра ди ма ги-
стар ских и док тор ских те за, у пи са њу ре фе ра та за из бор у 
на уч на зва ња и сл. Мла ди ма је, по по тре би, ста вља ла на 
рас по ла га ње и сво ју бо га ту би бли о те ку, као и свој углед – 
ње на реч отва ра ла је вра та свих сла ви стич ких и лин гви-
стич ких цен та ра у све ту. 

Још од нај ра ни јих да на ака де мик Мил ка Ивић се за ни-
ма ла раз во јем на шег књи жев ног је зи ка ко ји је у де вет-
на е стом ве ку ство рио Вук Ка ра џић. Та ко је као сту дент 
на пи са ла рад „Јед но по ре ђе ње Ву ко вог је зи ка с на шим 
да на шњим књи жев ним је зи ком“, где је по ка за ла да наш 
је зик ни је ста ти чан, већ да се раз ви ја пра те ћи та ко раз вој 
срп ског дру штва и ње го ве кул ту ре. И ина че, она је сво ја 
на уч на ис тра жи ва ња увек чвр сто ве зи ва ла за је зич ка фак-
та. Тре ба ис та ћи да се Мил ка Ивић за ни ма ла кул ту ро ло-
шком стра ном је зи ка, ет но лин гви сти ком и да је об ја ви ла 
низ ра до ва из ове обла сти. Та ко је нео бич но вред на ње на 
сту ди ја под на сло вом О зе ле ном ко њу, ра до ви о срп ском 
из ра зу руј но ви но, о пла вој бо ји. 

Мил ка Ивић је има ла сво је при ло ге и у ли сту За ду жби на 
и у Да ни ци Ву ко ве за ду жби не. У њи ма је, на при мер, об ја-
ви ла рад „Лин гво-кул ту ро ло шки аспект ре чи књи га“ (2001), 
или „Ку ли нар ски ре цеп ти у Ву ко вом Рјеч ни ку“ (2003) и др. 
По след њи при лог об ја ви ла је у по след њем бро ју Да ни це 
ко ји је иза шао за ње на жи во та (2011).  

Мил ка Ивић је у срп ској на у ци и кул ту ри отво ри ла та-
кве ви ди ке ко ји ће ду го пред ста вља ти пу то каз мла ђим 
ге не ра ци ја ма.

 Сре то ТА НА СИЋ

за сећање

МИ РО СЛАВ ПАН ТИЋ 
(1926–2011)

До сто јан стве ни 
и пре га лач ки рад

О
д хо ду го спа ри, ре као би Иво Вој но вић гла сом ју на ка 
сво је Ду бро вач ке три ло ги је. Та ко је – ти хо, по ву кав-
ши се по след ње две го ди не из јав но сти због бо ле сти – 
оти шао и ака де мик Ми ро слав Пан тић. Лич на се ћа ња 
гра де сли ку стро гог али прин ци пи јел ног про фе со ра, 

зах тев ног али пре да ног мен то ра, озбиљ ног али ср дач ног по кро-
ви те ља, и на да све од ме ре ног и ра зло жног чо ве ка ја сне ми сли и 
ре чи. Про фе си о нал ни ку ри ку лум ис пу нио би стра ни це и стра ни-
це. Са рад ник Хи сто риј ског ин сти ту та у Ду бров ни ку био је у мла-
дим да ни ма, ка да чо век фор ми ра сво ју лич ност и свој по глед на 
свет. Ми ро слав Пан тић у тим је по рат ним го ди на ма де фи ни тив-
но ода брао свој на уч ни пут у про шлост Ду бров ни ка, Дал ма ци је 
и Бо ке Ко тор ске, у про шлост срп ске и хр ват ске кул ту ре, има ју ћи 
за учи те ље оне ко ји су тај пут кр чи ли – Пе тра Ко лен ди ћа и Дра-
го љу ба Па вло ви ћа, о ко ји ма је увек го во рио са пи је те том, али и 
са ду бо ком при вр же но шћу. Доц ни је је це ли рад ни век про вео на 
Фи ло зоф ском, ка сни је Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, на Ка-
те дри за ју го сло вен ске књи жев но сти (да на шњој Ка те дри за срп-
ску књи жев ност са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма), на ко јој 
је био учи тељ ге не ра ци ја ма сту де на та, де се ти не њих су код ње-
га ди пло ми ра ле, а не ко ли ко и док то ри ра ло. Али, пам ти ће га и 
ге не ра ци је сту де на та књи жев но сти и је зи ка у Са ра је ву, Но вом 
Са ду и При шти ни, где је та ко ђе пре да вао. По себ но му ду гу је за-
хвал ност Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу, на ко ме је био је дан од 
осни ва ча Ка те дре за срп ски је зик и књи жев ност, све срд но се за-
ла жу ћи да југ Ср би је до би је ма тич ну ка те дру за из у ча ва ње ма-
тер ње га је зи ка.

Ду бо ког тра га оста вио 
је Ми ро слав Пан тић у 
Ма ти ци срп ској, би ва-
ју ћи уред ни ком мно гих 
лек си ко граф ских из да-
ња, пре све га Лек си ко
на пи са ца Ју го сла ви је и 
Срп ског би о граф ског реч
ни ка.  

Дао је свој обол и раз-
во ју би бли о теч ке на у ке 
у Ср би ји. Дуг, ка ко је го-
во рио, див ним ча со ви ма 
про ве де ним у би бли о те-
ка ма за сту дент ских да на, 
а и то ком це ло га жи во та, 
вра тио је као успе шан 
управ ник Уни вер зи тет-
ске би бли о те ке „Све то зар 
Мар ко вић”, а све срд но 
се за ла гао и мно го учи-
нио за осни ва ње Ка те-
дре за би бли о те кар ство 
и ин фор ма ти ку на Фи ло-
ло шком фа кул те ту у Бе-
о гра ду, што је та да би ла 
го то во ре во лу ци о нар на 
за ми сао.

Већ у пен зи ји, оду жио 
се и свом род ном кра ју, сво јој Ре са ви, свом Сви лајн цу, али и Де спо-
тов цу и Ма на си ји. За сно вао је, уз по др шку ло кал них по ли ти ча ра и 
кул тур них рад ни ка, ма ни фе ста ци ју „Да ни срп ског ду хов ног пре о-
бра же ња”, ко ја у ав гу сту сва ке го ди не до во ди у овај крај на уч ни ке, 
умет ни ке и дру ге кул тур не по сле ни ке из це ле Ср би је, али и зе ма-
ља у окру же њу.

Део се бе, свог зна ња, енер ги је и ис ку ства, Ми ро слав Пан тић угра-
дио је у Ин сти тут за књи жев ност и умет ност. Са ра ђу ју ћи са Ин сти-
ту том од пр вих да на ње го ва по сто ја ња, Ми ро слав Пан тић је, на кон 
пре ра не смр ти Дра го љу ба Па вло ви ћа, пре у зео про је кат из ра де „Би-
о би бли о граф ског при руч ни ка за исто ри ју ју го сло вен ских књи жев-
но сти”, ко ји ће ка сни је пре ра сти у про је кат „Из у ча ва ње исто ри је 
ју го сло вен ских књи жев но сти”, чи ји ће ру ко во ди лац ака де мик Пан-
тић би ти пу не три и по де це ни је.

До ку мен ти по хра ње ни у ар хи ви Ин сти ту та за књи жев ност и умет-
ност све до че о ње го вом ак тив ном уче шћу у ра ду Са ве та и На уч ног 
ве ћа ове уста но ве, о од ме ре но сти, али и упор но сти и до след но сти 
ко ји ма се за ла гао за сво је иде је, и – из над све га – о не пре ста ном на-
по ру да се у Ин сти тут за књи жев ност и умет ност до во де мла ди, та-
лен то ва ни љу ди ко ји су ту, доц ни је, ста са ва ли у озбиљ не и при зна те 
на уч ни ке.

На рав но, по се бан траг оста вио је Ми ро слав Пан тић у Срп ској ака-
де ми ји на у ка и умет но сти, где је још као ре ла тив но млад на уч ник 
при мљен за до пи сног, а вр ло бр зо и за ре дов ног чла на. Ту је он ру-
ко во дио мно го број ним по сло ви ма и про јек ти ма. Био је ду го го ди-
шњи управ ник Оде ље ња за је зик и књи жев ност, по том ге не рал ни 
се кре тар СА НУ, а он да и њен пот пред сед ник. 

На уч ни рад Ми ро сла ва Пан ти ћа био је у пр вом ре ду по све ћен из у-
ча ва њу књи жев но сти Ду бров ни ка, Дал ма ци је и Бо ке Ко тор ске у ши-
ро ком вре мен ском ра спо ну од пет на е стог до кра ја осам на е стог ве ка. 
Те шко је по бро ја ти све ре зул та те ко је је, при па да ју ћи тра ди ци ји бе-
о град ске и срп ске ра гу зе о ло шке шко ле, про фе сор Пан тић оства рио. 
Ба вио се тзв. ми нор ним пи сци ма и обо га тио са зна ња о том до бу и тој 
књи жев но сти име ни ма и де ли ма за ко ја се до тад сла бо зна ло, или 
се чак уоп ште ни је зна ло, јер су ле жа ла у мра ку ар хи ва и би бли о те-
ка че ка ју ћи сво га ис тра жи ва ча. С дру ге стра не, пак, ни је он бе жао 
ни од иза зов них су сре та са тзв. ве ли ким пи сци ма ре не сан се и ба ро-
ка, па је дао пр ве све о бу хват не сту ди је о по е ти ци Ма ри на Др жи ћа и 
Џи ва Гун ду ли ћа.   

Не сме се за бо ра ви ти ни огро ман до при нос Ми ро сла ва Пан ти ћа 
про у ча ва њу тзв. на род не (усме не) књи жев но сти. Обо га тио је кор пус 
на род них пе са ма нај ста ри јом за пи са ном, оном о там но ва њу Си би-
ња нин Јан ка у там ни ци де спо та Ђур ђа Бран ко ви ћа, ко ју је са да ром 
пра вог ис тра жи ва ча пре по знао утка ну у спев Ру ђе ра Па чен це. 

Ми ро слав Пан тић био је члан и ве ли ког уред нич ког од бо ра за об-
ја вљи ва ње са бра них де ла Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, а не ко ли ко 
књи га је и сам при ре дио. Пи сао је и о по е ти ци бу гар шти ца и о тзв. 
ла жној на род ној по е зи ји. Јед но од по след њих ње го вих по ја вљи ва-
ња у јав но сти ве за но је упра во за Ву ко ву за ду жби ну, у ко јој је 2009. 
го ди не одр жао бе се ду о Во ји сла ву Јо ва но ви ћу Ма рам боу.

Све ово све до чи о јед ном до сто јан стве ном и пре га лач ком на по-
ру, ра ду ко ји је тра јао ви ше од шест де це ни ја, и ча сном тра гу ко ји 
је остао иза про фе со ра Пан ти ћа. 

 Бо јан ЂОР ЂЕ ВИЋ

НИК ША СТИП ЧЕ ВИЋ
(1929–2011)

Ака де мик и 
за ду жби нар 

Н
е дав но је из на ших ре до ва оти шао 
ака де мик Ник ша Стип че вић. При-
ли ком осни ва ња За ду жби не иза-
бран је за чла на Из вр шног од бо ра 
Ву ко ве за ду жби не, да би ка сни је 

био би ран и у њен Управ ни од бор, 1991. го ди не. 
Уче ству ју ћи на Осни вач кој скуп шти ни Ву ко ве 
за ду жби не, ше стог но вем бра 1987. у Бе о гра ду, 
ака де мик Ник ша Стип че вић је кро чио у пре пу-
ну дво ра ну Ко лар че вог на род ног уни вер зи те та, 
стао на естра ду ис пу ње ну сто ли ца ма и прак ти-
ка бли ма, ме ђу пул то ве и ми кро фо не, да на ја ви 
ви зи ју об но ве ду хов ног за ду жби нар ства, да се 
при дру жи сви ма ко ји су по здра ви ли „кул тур но 
про ле ће“, из но се ћи и не ке „веч но по крет не иде је“ 
ко је осни ва ње ин сти ту ци ја ове вр сте чи не сми-
сле ним и оправ да ним. 

Са ова ко искре ним па то сом се по след њи пут го-
во ри ло у огле ду Пе ре Сли јеп че ви ћа „О ста рим срп-
ским за ду жби на ма“. Њи хо ва се исто ри ја, ре као је 
са да Стип че вић, мо же сма тра ти исто ри јом кул ту ре, 
што зна чи да се у њи ма огле да све бо гат ство, сва 
рас кош ду хов ног пре о бра же ња јед ног на ро да. Оне 
пред ста вља ју пр ви пот по рањ ве ли ког ци ви ли за-
циј ског мо ста ко ји по ве зу је де вет на е сти и два де сет 
пр ви век, осло нац ко ји по ве зу је оба лу на ци о нал ног 
„ри сор ђи мен та“ са да на шњим вре ме ном у ин те-
грал ном, свет ском сми слу кул тур ног раз во ја.

Оста ле су у се ћа њу ре чи ду го го ди шњег де ка на 
Фи ло ло шког фа кул те та ко је је том при ли ком из-
го во рио:

„Вук нам, но ми нал но, те ста мен том, ни је оста вио 
ни јед ну зи да ну гра ђе ви ну, ни ти ке се зла та ко је би-
смо на пол зу на род ну има ли ко ри сти ти. Али, ње го во 
моћ но де ло је за ду жби на ко ја жи ви у сви ма на ма, 
а уз врат на за ду жби на ко ју же ли мо по ди ћи осни-
ва њем Ву ко ве за ду жби не је сте на сто ја ње да се ву-
ков ско је зич ко и кул тур но пре о бра же ње обо га ти још 
те мељ ни јим при стан ком и да му се до да ју и но ви са-
др жа ји. Осни ва чи чи не до бро – до бра ра ди, или, као 
што је про за ич ни је за пи са но на пр вој сед ни ци Од бо-
ра Ву ко ве за ду жби не за је зик, књи жев ност, исто ри ју 
и фол клор – За ду жби на не тре ба да бу де ка са за под
ми ри ва ње ма те ри јал них по тре ба..., већ ин сти ту
ци ја ко ја ће ини ци ра ти, под сти ца ти и по др жа ва ти 
про гра ме из обла сти ко ји ма се Вук ба вио“. 

Ву ко ва за ду жби на је оста ла без јед ног од сво јих 
нај дра го це ни јих са рад ни ка, без моћ не по др шке 
јед ног веч но буд ног, ра до зна лог а та ко од луч ног 
чо ве ка. До сле дан у сво јим ста во ви ма, упор но је 
ве ро вао да ће сво је на уч не пар ни це до би ти ма кар 
у дру гој ин стан ци, пред апе ла ци јом бу дућ но сти. У 
сво јим по след њим за пи си ма, у „Кри тич ким и дру-
гим ми ни ја ту ра ма“, из нео је, та ко, на књи жев но 
је згро вит и жи во тан на чин, свој суд о бу ду ћој суд-
би ни по е зи је ко ја ни ка да не жи ви у пра зни ни, под 
ста кле ни ком, у без ва зду шном про сто ру: 

„Она мо же да бу де при год на, као што сву да би-
ва, оп ште ћи с не ким исто риј ским кон тек стом ма-
ње или ви ше ди рект но. Та да јој је опет, ма ње или 
ви ше, обез бе ђе на про ла зност. Мо же да бу де у ве зи, 
ма ње или ви ше, са ши рим и ду бљим ду хов ним и 
кул тур ним окру же њем. Та да је мно го ма ње угро-
же на про ла зно шћу. Јер увек по сто је две вр сте кон-
тек ста, је дан је про ла зан, дру ги је тра јан“.

Оно што је за чи та о ца ових огле да зна чај но ни-
је са мо не на ме тљи ва еру ди ци ја ко ја оштро ум но 
вред ну је етич ку вред ност са мог чи на књи жев не 
кре а ци је, ни је од пре суд не ва жно сти ни по да так да 
је Стип че ви ћу увек био бли зак кон ти ну и тет умет-
нич ког ства ра ња кроз ве ко ве. Ва жна су, пре ва жна, 
и „ње го ва увер љи ва све до че ња о ста њу ду хо ва на 
срп ској кул тур ној и ака дем ској сце ни кра јем два-
де се тог ве ка“. Де це ни ја ма, ње го во име би ло је 
чвр сто угра ђе но у те ме ље срп ске књи жев не исто-
ри о гра фи је. 

Пи сац не за о би ла зних сту ди ја, од ин тер пре та ци-
ја до ком па ра ти стич ких ми ни ја ту ра, не за бо ра ван 
и као пе да гог и мен тор, Ник ша Стип че вић је ак тив-
но су де ло вао у ра ду чи та вог ни за ин сти ту та, ака-
де ми ја и из да вач ких ку ћа. По ма гич ном за ко ну 
„si mi lia si mi li bus“, све ове ње го ве ак тив но сти би ле 
су у бли ском срод ству, па се и ње гов бла го на кло ни 
по глед из фо те ље ду го го ди шњег управ ни ка Би бли-
о те ке СА НУ ра до и че сто спу штао на из да ња Ву ко-
ве за ду жби не, схва та ју ћи њи хо ву по ја ву као ва жну 
по кре тач ку сна гу, као јед ну од сна жних по лу га у 
исто ри ји на ше кул тур не све сти. 

 Сло бо дан ГРУ БА ЧИЋ
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Н
а ини ци ја ти ву Ми-
ни стар ства кул ту ре, 
ин фор ми са ња и ин-
фор ма ци о ног дру-
штва, Вла да Ре пу бли ке 

Ср би је до не ла је од лу ку о обе ле жа ва-
њу ју би ле ја Иве Ан дри ћа, је ди ног до-
бит ни ка Но бе ло ве на гра де код нас. 
С об зи ром на то да се у 2011. го ди ни 
на вр ша ва ју две ју би лар не го ди шњи-
це Иве Ан дри ћа – сто го ди на од об ја-
вљи ва ња ње го вог пр вог књи жев ног 
ра да у ча со пи су Бо сан ска ви ла (30. 
9. 1911) и пе де сет го ди на од до де ле 
Но бе ло ве на гра де за књи жев ност, а 
у ок то бру 2012. и 120 го ди на од ње го-
вог ро ђе ња, пе ри од од ок то бра 2011. 
до ок то бра 2012. го ди не од ре ђен је за 
обе ле жа ва ње ових ју би ле ја.

Ово го ди шњи, 77. Ву ков са бор био је 
по све ћен пе де се тој го ди шњи ци до-
де ле Но бе ло ве на гра де књи жев ни ку 
Иви Ан дри ћу. При ка за на је из ло жба 
Му зе ја гра да Бе о гра да Иво Ан дрић пи
сац и/или ди пло ма та, из ве де на ра дио 
дра ма Ан дри ће ви звуч ни пеј за жи, на 
за вр шној све ча но сти од и гра на је по-
зо ри шна пред ста ва Про кле та авли
ја, ко ју је за отво ре ну сце ну при ре дио 
Не бој ша Бра дић. На Са бо ри шту, на 
отво ре ном про сто ру би ла је по ста-
вље на из ло жба под на зи вом Ан дрић 
и Вук, ко ја је омо гу ћи ла по се ти о ци ма 
за вр шног да на са бо ра да се упо зна ју 
са Ан дри ће вом би о гра фи јом и би бли-
о гра фи јом и да се под се те ко ли ко је 
Ан дрић це нио Ву ка Ст. Ка ра џи ћа и са 
ко ли ко је по што ва ња пи сао о ње му. 

Под се ти мо се шта је Иво Ан дрић 
пи сао о Ву ку Ка ра џи ћу: 

„Вук је је дан од оних ре фор ма то
ра ко ји ма је би ло су ђе но да још за 
жи во та ви де го то во у пот пу но сти 
три јумф сво јих иде ја. То је ве ли кој и 
за ни мљи вој дра ми Ву ко вог жи во та да
ло онај ’сре ћан за вр ше так’ ко ји се сво
јим бле ском при крио и убла жио мно гу 
оштри ну пи о нир ских, бор бе них го ди
на. За тим, Вук је сво јом упор ном и 
не по ко ле бљи вом бор бом ту као про
тив ни ке до пот пу ног уни ште ња, а 

сво јим ду гим жи во том чак их и фи
зич ки над жи вео. И на кра ју, све што је 
оста ло, љу ди и уста но ве, из гу би ло се 
у оп штем при зна ва њу Ву ко вог де ла и 
јед но гла сном сла вље њу ње го ве лич но
сти (рев ност ко ју су у том сви по ка зи
ва ли мо гла се, по свом ин тен зи те ту, 
упо ре ди ти са мо са оштри ном са ко
јом су га го ни ли за пр вих три де сет 
го ди на ње го вог де ло ва ња). Та ко се, на 
кра ју, све што је би ло Ву ко во, ми сао и 
де ло, жи вот и бор ба, за вр ши ло у све
оп штој ’гло ри ји’, без сен ке сум ње, без 
тра га по ри ца ња. И пр во што су од Ву
ка угле да ли на ра шта ји пред ко ји ма се 
та да отва ра ла пи сме ност би ли су и 
тај сјај и та сла ва, са да већ го то во 
без сен ке по го во ра. 

У ок то бру ме се цу 1897. го ди не срп
ска вла да пре не ла је на све чан на чин 
Ву ко ве по смрт не остат ке из Бе ча у 
Бе о град. Та да је Бе о град ви део не за пам
ће ну све ча ност; кроз Бе о град је про не

сен Ву ков мр твач ки ков чег у прат њи 
чла но ва вла де, свих ви со ких ци вил них 
и вој них функ ци о не ра, уз је ку цр кве них 
зво на и по ја ње пе де сет све ште ни ка, 
на че лу са ми тро по ли том Ми ха и лом, 
украт ко: уз уче шће це ле оне дру штве
не хи је рар хи је ко ја се не кад, по Ње го
ше вим ре чи ма, би ла ’опло чи ла’ на Ву ка 
и ње го ву ре фор му. То је би ла као не ка 
сим бо лич на и ко нач на кон са кра ци ја. 
Али већ мно го пре то га др жа ва и цр ква 
и сви дру штве ни ре до ви и уста но ве 
при ми ли су, као не ми нов ност, Ву ко ве 
иде је и узе ли у сво је ру ке њи хо ву при
ме ну и уво ђе ње у жи вот.

*

Дуг и те жак је био Ву ков пут, на ње
му је он имао оду ше вље них и по жр
тво ва них при ста ли ца, али још мно го 

ви ше огор че них и моћ них про тив ни ка: 
ње го ва бор ба је ду го вре ме на до но си
ла са мо ште те, не при ли ка и те шко ћа 
сва ке вр сте. А сам Вук ни је био ни ма
ло лак ни при ла го дљив не го твр до глав 
и вр ле тан чо век ко ме је тре ба ло мно
го ме ста на хар ти ји и у жи во ту. И по
сле, при род но, де ша ва ло се да су мно ги 
ко ји су, уви дев ши исти ну би ли кре ну
ли за Ву ком, за о ста ја ли обес хра бре ни, 
на пу шта ли на о ко без из глед ну бор бу 
про тив утвр ђе ног и до бро бра ње ног 
ре да ства ри, и по вла чи ли се или се чак 
окре та ли про тив оног што су та да 
сла ви ли и за сту па ли. По знат је и ти
пи чан слу чај Лу ки ја на Му шиц ког. При
ја тељ и оду ше вље ни са рад ник Ву ков у 
пр во вре ме, учен  и угле дан пе сник, ар
хи ман дрит, по свим осо би на ма сво
га ду ха и ка рак те ра он не мо же да га 
до кра ја пра ти на том пу ту. Ка рак
те ри стич но је да је он већ у по чет ку 
др жао, ка ко се ка же, у свом ма на сти

ру Ву ков пор трет, али са кри вен ис
под дру ге сли ке. И за о стао је убр зо. А 
Ву ку је пи сао ова ко: ’Мно го је ре фор ме 
ује дан пут! А по ми сли те ка ко су про
шли сви ре фор ма то ри. Те шко си ва
шим шта ка ма’. Он ви ди, ка же, да се 
Вук ре шио за но ва сло ва. ’К то му ви 
слу ти те с њи ма на ве ли ку је рес. А ја, 
та ко ми аљи на и не ба не смем се у 
то упу шта ти’. Вук му је од го во рио на 
свој на чин. ’Ви сте ми ка за ли да бу де
мо кон зе квент, и оће мо ва ла! ... Не бој 
се ни шта. На ша је по бје да!’

*

Пре ви ше од сто го ди на за вр шен је 
Ву ков рат. Сле гле су се и по то ну ле у 
за бо ра ву мно ге обо стра не стра сти 
или сла бо сти, на гло сти и за блу де. 
Те шко би би ло да нас, и они ма ко ји су 

по зва ни за то, би ти са свим пра ве дан 
су ди ја та да шњим за ра ће ним стра на
ма, тач но са гле да ти и пра вил но оце
ни ти све еле мен те те ду го трај не и 
ве ли ке бор бе о ко јој смо ми ов де го во
ри ли са мо схе ма тич но, без ни јан си 
и сен че ња. По бе дом Ву ко вих основ
них иде ја дав но је окон чан бој у ком 
је за ду го би ло мно го за бу не и ма гле и 
у ком, као у на род ној пе сми, по не кад 
за и ста брат бра та по зна ти ни је мо
гао. Па ипак, дах ове де ви зе и дух ове 
Ву ко ве по сто ја но сти до пи ру и до нас, 
и по њи ма Вук Сте фа но вић Ка ра џић 
за слу жу је увек на шу па жњу, и на ше 
ди вље ње, као што це ло ње го во де ло за
слу жу је за хвал ност и при зна ње по то
ма ка. Ми му то ду гу је мо. ’По ми сли те 
на по том ство’, опо ми њао је он ко ле
бљи ве при ја те ље и сам у нај те жим 
да ни ма те шио по том ство. ’Је ди на је 
на гра да мо ја, ко јој сам се за то на дао, 
би ла ова, да уче ни и у овом по слу ве
шти љу ди, по сле смр ти мо је ка жу да 
сам ја мој по сао раз у ме вао’. По том
ство му је то при зна ње одав но ода ло. 
Шко ле и ули це мно гих гра до ва у Ју го
сла ви ји но се ње го во име. Вук Сте фа
но вић Ка ра џић има већ одав но сво је 
спо ме ни ке у на шој зе мљи. Али нај леп
ши спо ме ник ко ји му мо же мо по ди ћи 
то су љу бав и ин те ре со ва ње ко је ће мо 
по све ти ти је зи ку. Јер је зик је, то сви 
зна мо, жи ва сна га са ко јом је ве за на 
не са мо кул ту ра не го и са мо по сто
ја ње јед ног на ро да. А пи та ње је зи ка 
– то је очи глед но, али то тре ба стал
но по на вља ти – ни је са мо ствар љу ди 
од на у ке и пе ра, срп ских и хр ват ских 
лин гви ста и књи жев ни ка. Сви смо ми, 
без раз ли ке, по зва ни да бу де мо твор
ци и чу ва ри је зи ка, и сви ми, све сно 
или не све сно, ути че мо на ње гов раз
ви так, уса вр ша ва ју ћи га или ква ре ћи. 
А на ша ду жност је да чу ва мо оно што 
је Вук на зи вао ’чи сто та и сла бост на
ше га је зи ка’. И Л. Му шиц ки је, иако на 
свој на чин, ре као исти ну ка да је пи
сао да је зик свет би ти мо ра и пи сцу 
и не пи сцу. И са на шим је зи ком на да
на шњем сте пе ну раз вит ка, де ша ва 
се исто што са сви ма је зи ци ма све
та; и у ње му се вр ши ста лан про цес 
ства ра ња и рас тва ра ња; он се му ти 
и би стри, би стри и му ти,  тро ши се 
и кр њи, али и ра сте об на вља њем, бо
га ће њем и пре ва зи ла же њем са ма се бе. 
То ме при род ном то ку ства ри не мо
же ни ко крај са гле да ти. Али јед но се, 
ми слим, мо же већ са да ка за ти. У том 
раз вит ку, у ње го вој осно ви, би ће, као и 
до са да, увек при су тан ства ра лач ки 
дух Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа.“

(Из књи ге Иво Ан дрић о Ву ку Ка ра
џи ћу, Ру ко пис при ре дио Ђу ро Га ве ла, 
БИГЗ, Бе о град, 1972)

 При ре дио Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

НАГРАДА „ДЕЈАН 
МЕДАКОВИЋ“ 

ЗА МЕМОАРСКИ СПИС 
НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Награда 
за дуго 

памћење
Василије Ђ. Крестић 
награђен за књигу 
„Историчар у времену 
преломних и судбинских 
одлука”, објављену у 
„Прометеју”, 2011. године

И
з да вач ка ку ћа „Про ме-
теј” је 2008. го ди не, у 
знак по што ва ња и се-
ћа ња на свог ауто ра и 
зна ме ни тог на уч ни ка 

и књи жев ни ка, ака де ми ка Де ја на 
Ме да ко ви ћа (1922–2008), осно ва ла 
На гра ду „Де јан Ме да ко вић“ за ду го 
пам ће ње. На гра дом се сва ке го ди не 
из два ја ме мо ар ски спис, на пи сан 
на срп ском је зи ку, упра во у бра зди 
ко ју је сво јом круп ном ак ци јом, а 
ме мо а ри ма „Ефе ме рис” на по се, за-
сно вао наш не за бо рав ни аутор. 

На са стан ку жи ри ја, ко ји се тра ди-
ци о нал но оку пља у Ву ко вој за ду жби ни 
чи ји је ро до на чел ник и ду го го ди шњи 
пред сед ник био ака де мик Ме да ко вић, 
одр жа ном 7. ок то бра ове го ди не, јед-
но гла сно је од лу че но да се на гра ди 
ака де мик Ва си ли је Ђ. Кре стић за књи-
гу Исто ри чар у вре ме ну пре лом них и 
суд бин ских од лу ка, об ја вље ну у „Про-
ме те ју”, 2011. го ди не.  Жи ри је ра дио 
у са ста ву: Дра шко Ре ђеп, пред сед ник, 
Јо ван Ћи ри лов и Ра до ван По по вић. 

До са да шњи ла у ре а ти на гра де „Де-
јан Ме да ко вић” су: Мо мо Ка пор за 
Ис по ве сти (СКЗ, 2008), Ми о драг Б. 
Про тић за Но је ву бар ку, III (СКЗ, 2009) 
и Мир ко Де мић за Тре зве ња ке на пи
ја ној ла ђи (Аго ра, 2010). 

У обра зло же њу ово го ди шње на гра-
де на во ди се да је Ва си ли је Ђ. Кре стић 
(1932), наш зна ме ни ти исто ри чар и 
хро ни чар, у ауто ри зо ва ној књи зи сво-
јих ин тер вјуа и из ја ва од 1985. до 2010. 
го ди не, оства рио је дин стве но све до-
чан ство о ду гом и че сто на по не ким 
стра на ма за бо ра вље ном и ис хи тре ном 
ду гом пам ће њу срп ског на ци о на. Је-
дан од са свим из у зет них на ших на-
уч ни ка ко ји је не по сред но и, мо же се 
ре ћи не пре кид но при су тан у јав но сти, 
огла ша ва ју ћи се над не прав да ма, исти-
на ма и по лу и сти на ма, Кре стић је, ка ко 
су го ди не про ти ца ле, од ис тра жи ва ча 
ви со ког ран га, не у мо љи вог и не пот ку-
пљи вог, по ста јао све ви ше и све уоч љи-
ви је аутен ти чан све док не спо ра зу ма и 
не су гла си ца, па у шал них оце на и зло-
на мер но сти сва ке вр сте. Мно го број не 
суд би не и не ма ње број не ма гле на-
ших ис хо ди шта, Штро сма јер и То мић, 
ју го сло вен ство и уста штво, по гро ми и 
де ма го ги ја, ми ми кри ја и дво лич ност 
че сто про ми нент них лич но сти на ше 
јав не сце не про те клих сто ле ћа, за Кре-
сти ћа су са мо кључ не и ути цај не тач ке 
на ших да на шњих не сла га ња и по зи-
ци ја. Кре стић је да нас и ов де, и још по-
не где, ап со лут но без прем ца. Ње го ва 
до жи вљај на осе тљи вост на пи та ња 
на о ко пе ри фер на, гра нич на, за пра-
во је на лик на от кро ве ње. Све по сле 
Кре сти ће вих ана ли за на и ла зи друк-
чи је. Ње го ва оба ве ште ност је из пр ве 
ру ке, а на уч ни про се де за слу жу је из-
у зет но по што ва ње. Ње гов мар за на о-
ко спо ред не лич но сти (Им бро Тка лац, 
на при мер), од јед ном осве тља ва чи тав 
по ли тич ки ам би јент јед ног вре ме на 
но вом, ра зант ном све тло шћу. Бли ско 
ком пле мен та ран са те ма ма и ди ле-
ма ма Де ја на Ме да ко ви ћа о срп ском 
се ве ру, ака де мик Ва си ли је Ђ. Кре стић 
за слу же но и пра вед но у сва ком по гле-
ду сти че ово при зна ње. 

На гра да ће би ти уру че на у окви ру Да-
на Про ме те ја, 5. ја ну а ра, 2012. го ди не. 

Др Дра шко РЕ ЂЕП, 
пред сед ник жи ри ја

ДОДЕЉЕНА НАГРАДА 
„МИЛЕ НЕДЕЉКОВИЋ“ 

Годишњи 
обичајник 

у Срба

У
дру же ња гра ђа на Ба шти на 
и бу дућ ност – Аран ђе ло вац 
1859. до де ли ло је Бо шку Су-
вај џи ћу на гра ду за нај бо-
љу срп ску фол кло ри стич ку 

књи гу у 2010. го ди ни, за сту ди ју Пе вач и 
тра ди ци ја (За вод за уџ бе ни ке 2010). При-
ма ју ћи на гра ду, Бо шко Су вај џић је у по-
здрав ној ре чи ис та као: 

„Ве ли ка је част при ми ти 
на гра ду ко ја но си име чо ве-
ка ко ји је до те ме ре за ду жио 
свој на род, а ни шта му ни је 
тра жио за уз врат. Ми ле Не-
дељ ко вић је на пи сао ка пи-
тал на де ла из обла сти срп ске 
ет но ло ги је и фол кло ри сти ке. 
Био је мно го ви ше од го ди-
шњег оби чај ни ка у Ср ба. 

По ли хи сто рик, еру ди та, 
на уч ник ен ци кло пе диј ских 
зна ња, сушт, али ни сув ни су-
во па ран, Ми ле Не дељ ко вић је 
по ка зао да, ето, и код нас мо-
же да се за па ти вре дан, скро-
ман и ра дин чо век, ра до знао и не се би чан 
да сво ја зна ња по де ли и умно жи са дру ги-
ма и ти ме их истин ски опле ме ни. Скром-
ност, са ко јом је жи вео и ра дио, до при не ла 
је да оста не, трај ни је и дра го це ни је, у сва-
ком рет ку ко ји је на пи сао, и у сва ком раз-
го во ру ко ји је за по де нуо. 

Чо век не мо же да не бу де фа сци ни ран 
све ко ли ким на уч ним, дру штве ним, умет-
нич ким и људ ским ан га жма ном Ми ле та 
Не дељ ко ви ћа.

Ства ра лач ка и људ ска ми си ја Ми ле та Не-
дељ ко ви ћа сме ште на је у пре ци зне исто-

риј ске, кул ту ро ло шке и ци ви ли за циј ске 
окви ре. Шу ма ди ја. Ср би ја на кра ју сто ле-
ћа. Ра то ви, стра да ња, си ро ма штво. По ти ра-
ње тра ди ци о нал них вред но сти. А ми ов де 
го во ри мо о чо ве ку ко ји је све сво је сна ге, 
сва до стиг ну ћа, али и лич не му ке и сла бо-
сти, усме рио у афир ми са ње ових де фи ци-
тар них те ко ви на. 

Ми ле Не дељ ко вић је, ов де, у Шу ма ди ји, 
био у сво ме за ви ча ју. Али је као истин ски 
ху ма ни ста, у сва ко ме ме сту, и у сва ком раз-
го во ру са љу ди ма, био на сво ме те ре ну и у 
сво ме за ви ча ју.

Из Ми ле то вог де ла ви ди се ап со лут на ин-
те грал ност и ин те гри тет јед не лич но сти, са-
гла сје знат не еру ди ци је и ве ли ког де ла. 

Све у ово ме чо ве ку упу ћу је на ван ред-
ност и из ван про сеч ност. Ви дим га, као што 
је Ан дрић ви део Ко чи ћа: Кад про го во ри као 
да за њим пла ни на про го ва ра.

Ми ле Не дељ ко вић је знао: ба ви ти се со-
бом и ста ра ти се о се би не мо же чо век ко ји 
се не ба ви соп стве ном тра ди ци јом и ко ји 
се не ста ра за соп стве ни кул тур ни иден-
ти тет. Сто га је све сво је сна ге уло жио у оне 

на уч не по сло ве ко ји су би ли 
и оста ли у функ ци ји очу ва ња 
те ме ља срп ског на ци о нал ног 
и кул тур ног иден ти те та. Успо-
ра ва ју ћи нас у на у му да по-
што-по то пре ва спи та мо са ми 
се бе и по ста не мо не што што 
као на род ни кад ни смо би ли 
ни ти смо мо гли да бу де мо.

Ми ле Не дељ ко вић је ка пи-
тал на де ла по све тио срп ској 
фол клор ној тра ди ци ји. И мо ја 
се књи га зо ве Пе вач и тра ди
ци ја. И она је по све ће на, ко ли-
ко је то би ло у мо јим мо ћи ма, 
очу ва њу тра ди ци је. Ко ја је жи-
во твор на, и мо дер на, и ко ја се 

увек из но ва при на вља из се бе са ме.
Због че га тра ди ци ја? Због то га што је тра-

ди ци ја мо дер на. И жи ва. Тра ди ци ја нас учи 
са мо по што ва њу. Да би смо би ли ви ши, мо-
ра мо до пу сти ти тра ди ци ји да бу де ду бља од 
нас. Са мо ако по шту је мо се бе, ува жа ва ју ћи 
соп стве ну исто ри ју и тра ди ци ју, на те ме-
љи ма ху ма ни стич ког обра зо ва ња, мо же мо 
по ста ти истин ски мо дер на и европ ски по-
све ће на на ци ја. Тач ни је, мо же мо се вра ти-
ти оно ме што смо од вај ка да би ли“. Б. С. 

Аран ђе ло вац, 29. 9. 2011. 

ТРИБИНА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Неговање културног 
наслеђа 

У 
До му Ву ко ве за ду жби не одр жа не су ре дов не три би не 
из ци клу са Кул тур но на сле ђе, на ко ји ма су пред ста-
вље не но ве вред не књи ге и до га ђа ји из обла сти из у-
ча ва ња је зи ка, фол кло ра и на род не кул ту ре срп ског 
и дру гих сло вен ских и бал кан ских на ро да. 

Циљ Три би не је да ин фор ми ше на шу јав ност о ис тра жи ва њу по-
је ди них те ма из на ве де них обла сти и да оку пи за ин те ре со ва не по-
је дин це – ис тра жи ва че ко ји мо гу да по мог ну да је зик и кул тур но 
на сле ђе до би ју од го ва ра ју ћу па жњу и вред но ва ње и та ко бу ду са чу-
ва ни за но ве на ра шта је. Исто вре ме но, кроз њен рад на сто ји се под-
ста ћи раз ви ја ње кри тич ке ми сли о ста њу је зи ка и кул тур не ба шти не 
код Ср ба и њи ма срод них на ро да.

Ру ко во ди лац Три би не је проф. др Љу бин ко Ра ден ко вић.   
Де ве та три би на одр жа на је 12. апри ла 2011. го ди не. Раз го ва ра но је 

о књи зи 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 и фол кло ра (1). Уче ство ва ли су: др Мир ја на 
Де те лић, др Ли ди ја Де лић, мр Да ни је ла Пет ко вић и аутор књи ге. 

Де се та три би на (4. ма ја 2011) има ла је за те му Про лећ не пе сме и 
игре на ре ци Пе чо ри (се вер Ру си је). Го во ри ла је др Та тја на Ка не ва, 
пре да вач и ру ко во ди лац Цен тра фол клор них ис тра жи ва ња Сик тив-
кар ског уни вер зи те та у Ру си ји. 

Је да на е ста три би на (17. ма ја 2011) би ла је по све ће на књи зи проф. 
др Бо шка Су вај џи ћа, Пе вач и тра ди ци ја (За вод за уџ бе ни ке, Бе о град 
2010). Уче ство ва ли су: др Ми о драг Ма тиц ки, др Оли ве ра Ра ду ло вић, 
др Не ма ња Ра ду ло вић и аутор књи ге. 

Два на е ста три би на (23. сеп тем бра 2011) има ла је за по вод књи гу 
проф. др Је жи ја Барт мињ ског, Је зиксли касвет. Ет но лин гви стич ке 
сту ди је. У рас пра ви су уче ство ва ли: др Ста ни сла ва Њеб же гов ска-
Барт мињ ска, др Алек сан дар Ло ма, др Мар та Бје ле тић, др Де јан Ај-
да чић и аутор књи ге. 

Три на е ста три би на (3. ок то бра 2011) би ла је по све ће на те ми Сим
бо ли ка људ ског те ла у бе ло ру ском фол кло ру. Го во ри ла је др Та тја-
на Во ло ди на, на уч ни са рад ник Ин сти ту та за исто ри ју умет но сти, 
ет но гра фи ју и фол клор На ци о нал не ака де ми је на у ка Бе ло ру си је у 
Мин ску. У раз го во ру су уче ство ва ли и ака де мик Све тла на Тол стој и 
проф. др Ан дреј Мо роз (Мо сква). 

Че тр на е ста три би на одр жа на је 17. ок то бра 2011. го ди не. Пред-
ста вљен је Ет но лин гви стич ки реч ник „Сло вен ске ста ри не“ (T. I-V, 
Мо сква 1995–2011). Го во ри ла је Све тла на Тол стој (Мо сква), ино стра-
ни члан СА НУ, ру ко во ди лац Сек то ра за ет но лин гви сти ку и фол клор 
Ин сти ту та сла ви сти ке Ру ске ака де ми је на у ка у Мо скви и глав ни 
уред ник пе то том ног ен ци кло пе диј ског реч ни ка „Сло вен ске ста ри-
не“, ко ји об у хва та и срп ску на род ну кул ту ру. 

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

По се та Иве Ан дри ћа Ву ко вој спо мен-ку ћи у Тр ши ћу 1973. го ди не

Бо шкo Су вај џи ћ

Василије Ђ. Крестић
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Европ ски ко ме са ри јат за кул ту ру и обра зо ва ње 
об ја вио је у ав гу сту ре зул та те, на кон ви ше ме сеч-
них кон сул та ци ја у Бри се лу, у ко ји ма су уче ство-
ва ле 34 зе мље, да је Ср би ја, то јест Бе о град, пр ви 
по реј тин гу за Европ ску пре сто ни цу кул ту ре. 

У Бри се лу је у мар ту одр жа на кон фе рен ци ја 
под на зи вом Европ ске пре сто ни це кул ту ре по
сле 2019. го ди не, у чи јем је ра ду ак тив но уче ство-
ва ла и де ле га ци ја про јек та Бе о град 2020. То је 
до при не ло да ин те ре со ва ње за Бе о град и Ср би ју 
по ра сте, та ко да је на ша пре сто ни ца пр ва по реј-
тин гу, а то је ушло у зва ни чан до ку мент Европ-
ског ко ме са ри ја та за кул ту ру и обра зо ва ње. 

век и по те а тра

По во дом Да на Срп ског на род ног по зо ри шта у 
Но вом Са ду, осно ва ног пре 150 го ди на, 28. мар-
та 2011. го ди не у том на шем нај ста ри јем те а-
тру уру че не су на гра де за слу жни ма за ње гов 
успе шан рад, а у ве чер њим ча со ви ма одр жа-
на је пре ми је ра опе ре Пи ко ва да ма Пе тра Или-
ча Чај ков ског. 

Злат не ме да ље Јо ван Ђор ђе вић, на зва не по пр-
вом управ ни ку Срп ског на род ног по зо ри шта, 
до би ли су драм ска умет ни ца Ан ђе ли ја Ве снић 
Ва си ље вић, пр ва ки ња Опе ре Ма ри на Па вло вић 
Ба раћ, ди рек тор тех ни ке Ра до слав Бу ку ми ро-
вић, те а тро лог Ми ро слав Ра до њић и по зо ри шни 
кри ти чар Де јан Пен чић По љан ски. 

Дан Срп ског на род ног по зо ри шта уста но вљен 
је у знак се ћа ња на 28. март 1981. го ди не, ка да 
је оно пре се ље но у но во зда ње на По зо ри шном 
тр гу. Нај ста ри ји про фе си о нал ни те а тар у Ср ба 
осно ван је 16. од но сно 28. ју ла 1861. го ди не на 
сед ни ци Срп ске чи та о ни це у Но вом Са ду, ко-
јој је пред се да вао Све то зар Ми ле тић, нај зна чај-
ни ја по ли тич ка лич ност тог вре ме на. За пр вог 
управ ни ка име но ван је Јо ван Ђор ђе вић, ко ји је 
у Срп ском днев ни ку, го ди ну ра ни је, об ја вио низ 
чла на ка у ко ји ма је ис ти цао по тре бу за осни ва-
њем Срп ског на род ног по зо ри шта. 

до си те ју у спо мен

По во дом 200 го ди на од по ста вље ња До си те ја 
Об ра до ви ћа за пр вог срп ског ми ни стра про све те 
и 200 го ди на од ње го ве смр ти, Вла да Ре пу бли-
ке Ср би је про гла си ла је 2011. го ди ну – Го ди ном 
зна ња. 

У Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти, 14. 
апри ла 2011. го ди не, одр жан је на уч ни скуп на 

ко ме је обе ле же но 200 
го ди на од смр ти срп-
ског про све ти те ља До си-
те ја Об ра до ви ћа, јед ног 
од нај зна ме ни ти јих Ср-
ба 18. ве ка. Пред сед ник 
СА НУ Ни ко ла Хај дин је 
ис та као да је До си теј Об-
ра до вић и да нас за нас 
за чет ник и тво рац про-
све ће ног, тре зве ног и 
уљу ђе ног срп ског на ци-
о на ли зма, а ње гов траг 
нас и са да упу ћу је ко јим 
пу тем тре ба да иде мо.

У пор ти Са бор не цр кве, где по чи ва ју ње го ви 
оста ци, 10. апри ла је одр жан по мен ко ји је слу-
жио епи скоп хво стан ски Ата на си је, уз прат њу 
цр кве них ве ли ко до стој ни ка и хо ра Пр вог пе вач-
ког дру штва. 

За ду жби на До си теј Об ра до вић, Ма ти ца срп-
ска и Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, под 
по кро ви тељ ством Ми ни стар ства про све те и на-
у ке, ор га ни зо ва ли су 13. ок то бра 2011. го ди не тро-
днев ни Ме ђу на род ни на уч ни скуп под на зи вом 
До си теј Об ра до вић у срп ској исто ри ји и кул ту
ри. Ску пу је при су ство ва ло ви ше од 60 на уч них 
рад ни ка, од то га два де се так из ино стран ства. 
По след њег да на ра да уче сни ци ску па по се ти ли 
су фру шко гор ске ма на сти ре Хо по во и Кру ше-
дол, а за вр шна рас пра ва је одр жа на у Ма ти ци 
срп ској. 

Злат ни бе о чуг за до при нос 
кул ту ри у 2010.

У ве ли кој са ли На род ног по зо ри шта, 14. апри-
ла 2011. го ди не, уру че на су при зна ња Злат ни 
бе о чуг, ко ја по 40. пут, до де љу је Кул тур но-про-
свет на за јед ни ца Бе о гра да за тра јан до при нос 
кул ту ри. 

Из ван ред ни злат ни бе о чуг за жи вот но де ло 
до би ли су драм ски пи сац Ду шан Ко ва че вић, 
опер ски умет ник и пе да гог Зво ни мир Кр не тић 
и ком по зи тор Зо ран Хри стић. Ме ђу кул тур ним 
ин сти ту ци ја ма овим при зна њем на гра ђе ни су 
Исто риј ски ар хив Бе о гра да и Ра дио те ле ви зи-
ја Сту дио Б. 

На гра ду Злат ни бе о чуг за 2010. го ди ну до би ло 
је 17 по је ди на ца, ме ђу ко ји ма су: сли кар ка Да-
ни ца Ба ста, ком по зи тор и ди ри гент Вој кан Бо-
ри са вље вић, ар хи тек та Бран ка Бо шњак, ва јар 
Осто ја Гор да нић Бал кан ски, сце но граф Алек-
сан дар Де нић, драм ски умет ник Ми хај ло – Ми-
ша Јан ке тић, књи жев ник Го ран Ми ла ши но вић, 
књи жев ни ца Ми ли ца Јеф ти ми је вић Ли лић, те-
а тро лог Дра га на Чо лић Би ља нов ски и пу бли ци-
ста Дра го слав Са вић. 

При зна ње је при па ло и књи жев ној три би ни 
Код Ву ка, на ци о нал ном ре сто ра ну Кум ба ра и 
Му зе ју На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду. До де-

ље не су и по ве ље Кул тур но-про свет не за јед ни-
це Бе о гра да за 2010. го ди ну.

бу дућ ност 
ћи ри ли це да нас

У Па ро хиј ском до му Хра ма Све тог Са ве у Бе о-
гра ду, 15. апри ла 2011, одр жан je на уч ни скуп под 
на зи вом Ћи ри ли ца у ин фор ма тич ком дру штву. 
Циљ ску па био је да до при не се не го ва њу пра-
во слав них вред но сти, об но ви све ти ња, за шти ти 
кул тур ног бла га и пи сме но сти у Ср ба, а у скло пу 
де ло ва ња удру же ња Кнез Ми ро слав. 

На уч ни скуп је одр жан уз бла го слов ње го ве 
све то сти па три јар ха срп ског Ири не ја ко ји је ука-
зао да је за шти та ћи ри ли це на ша ве ли ка оба-
ве за и ду жност и да нас на то оба ве зу је де ло 
со лун ске бра ће, Ћи ри ла и Ме то ди ја. То ни је по-
зив да се не ко ри сте дру га пи сма, већ оба ве за 
да се за шти ти не што што при па да на ма, на шој 
исто ри ји, на шем вре ме ну и на шој бу дућ но сти. 
Ћи ри ли ца је све то пи смо, јер су на ње му на пи-
са на нај леп ша и нај зна чај ни ја де ла срп ске кул-
ту ре и исто ри је, и за то га се не тре ба од ри ца ти и 
за бо ра вља ти га, ис та као је па три јарх Ири неј. 

На ску пу је ис так ну то да је ћи ри лич но пи смо 
тран свре мен ско, мо дер но у сва ком до бу и вре-
ме ну, те да се као та кво сла же са са вре ме ним 
тех нич ким до стиг ну ћи ма и да по се ду је ве ли ки 
по тен ци јал у до ме ну тран сли те ра ци је и фо не-
ти за ци је стра них пој мо ва, име на и из ра за. 

У окви ру ску па Ћи ри ли ца у ин фор ма тич ком 
дру штву отво ре на је и из ло жба ћи ри лич них 
фон то ва Ћи ри ли ца да нас – про фе сор Стје пан 
Фи ле ки, за хва љу ју ћи ко јој је јав ност има ла 
при ли ку да се упо зна са кре а тив ним ре ше њи-
ма фон то ва за ћи ри лич но пи смо.

срп ске фре ске у фи рен ци

У ба зи ли ци Сан та Кро ће у Фи рен ци од 15. 
апри ла до сре ди не ма ја ове го ди не би ла је отво-
ре на из ло жба Ср би ја, зе мља фре са ка ко ју је при-
ре ди ла Га ле ри ја фре са ка из Бе о гра да. Из ло жба 
је пр ви пут ре а ли зо ва на пре че ти ри го ди не ка да 
је би ла пред ста вље на у Стра збу ру, Кла ген фур ту, 
Љу бља ни, Па ри зу и Бри се лу. 

По се ти о ци ба зи ли ке Сан та Кро ће мо гли су да 
ви де ви ше од 20 ко пи ја фре са ка, од лив ке ка ме-
не пла сти ке, као и ма ке те ма на сти ра Со по ћа ни 
и Ми ле ше ва. Та ко ђе, мо гли су да се упо зна ју са 
спе ци фич ним из ра зом срп ске сред њо ве ков не 
ду хов но сти. 

Пу бли ка из Фи рен це би ла је у при ли ци да ви-
ди чу ве ну фре ску Бо го ро ди ца са Хри стом из цр-
кве Бо го ро ди ца Ље ви шка, фре ску Све ти Ђор ђе 
из ма на сти ра Ви со ки Де ча ни, фраг мен те ком-
по зи ци је Ро ђе ње Хри сто во из Со по ћа на, Ро ђе ње 
Бо го ро ди це из Цр кве све тог Ди ми три ја у скло пу 
ком плек са Пећ ке па три јар ши је. Ни зом од ли ва-
ка ка ме не пла сти ке пред ста вље ни су ма на сти-
ри Љу бо сти ња, Ми ле ше ва, Со по ћа ни, Ви со ки 
Де ча ни. 

По став ка у Фи рен ци је ре зул тат са рад ње На-
род ног му зе ја у Бе о гра ду, Ми ни стар ства кул ту-
ре, ин фор ми са ња и ин фор ма ци о ног дру штва 
Ре пу бли ке Ср би је и Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
Ср би је.

срп ска све та го ра

У Га ле ри ји Ра дио те ле ви зи је Ср би је, 19. апри-
ла ове го ди не отво ре на је из ло жба Све та го ра 
фру шко гор ска у ор га ни за ци ји Епар хи је срем ске, 
За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Вој во ди-
не, Из да вач ке ку ће Про ме теј и Ра дио те ле ви-
зи је Ср би је. Из ло жба је упри ли че на по во дом 
обе ле жа ва ња пет ве ко ва фру шко гор ских ма-
на сти ра. 

Из ло жба све до чи о пет ве ко ва тра ја ња ма на-
сти ра, а при ка за ни су ори ги нал ни екс по на ти 
из ри зни це Срп ске пра во слав не цр кве у Срем-
ским Кар лов ци ма, ико не умет ни ка Те о до ра 
Кра чу на и Јан ка Хал ко зо ви ћа, ру ко пи сне књи-
ге, ори ги нал ни пред ме ти – кр сто ви, ка ди о ни це, 
тек стил не ру ко тво ри не, као и ко пи је фре са ка из 
ма на сти ра Ра ко вац. 

До ку мен тар ни део из ло жбе је био осло њен на 
де ло ака де ми ка Де ја на Ме да ко ви ћа, по све ће-
но овим срп ским ма на сти ри ма. По се ти о ци су 
има ли при ли ку да ви де и ори ги нал не пор тре-
те Ар се ни ја IV Јо ва но ви ћа Ша ка бен те, Па вла 
Не на до ви ћа, Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа, Јо си фа 
Ра ја чи ћа, Гер ма на Ан ђе ли ћа и Ге ор ги ја Бран-
ко ви ћа. 

фе но мен ико не
    
У Га ле ри ји Срп ске ака де ми је на у ка и умет но-

сти 21. апри ла је отво ре на из ло жба Ико на, срп
ска ду хов на и исто риј ска сли ка ауто ра Ан дре ја 
Вуј но ви ћа, му зеј ског са вет ни ка Исто риј ског му-
зе ја Ср би је. Из ло жбу су при ре ди ли Исто риј ски 
му зеј Ср би је, Га ле ри ја СА НУ у са рад њи са На-
род ним му зе јом из Бе о гра да и Му зе јом Срп ске 
пра во слав не цр кве.

Аутор је фе но мен ико не при ка зао са око сто-
ти ну екс по на та, у две це ли не. У пр вој се пред ста-
вља исто ри ја ико не од ка сно ан тич ког пе ри о да 
до ка но ни за ци је у окви ру Ви зан тиј ског цар ства. 
Је дан сег мент био је по све ћен ука зи ва њу на ис-
хо ди шта ико но пи са ца од са мог Хри ста и апо-
сто ла и је ван ђе ли сте Лу ке ка ко га пред ста вља 
хри шћан ска тра ди ци ја. Аутор се по за ба вио и ра-
до ви ма ру ских ико но ло га с по чет ка 20. ве ка и 
том при ли ком је илу стро вао су штин ску раз ли-

ку из ме ђу хри шћан ске ре ли ги о зне сли ке и про-
фа не, умет нич ке сли ке. Пред мет ис тра жи ва ња 
ауто ра би ла је и ду бо ка сим бо ли ка са мог про-
це са ико но пи са ња.

да ни ћи ри ла и ме то ди ја

Од 20. до 24. ма ја 2011. го ди не у Бе о гра ду и у 
још не ко ли ко гра до ва одр жа на је кул тур на ма-
ни фе ста ци ја Да ни Ћи ри ла и Ме то ди ја. Да ни 
су све ча но отво ре ни у про сто ри ја ма Удру же ња 
књи жев ни ка Ср би је, а по ред срп ских пе сни-
ка ко ји су го во ри ли сво је сти хо ве у сла ву сло-
вен ских апо сто ла пи сме но сти, го сти су би ли и 
пред став ни ци ам ба са да пра во слав них зе ма-
ља у Ср би ји. Уче ство ва ли су пе сни ци Ми ло ван 

Ви те зо вић, Ми љур ко Ву ка ди но вић, Гој ко Ђо го, 
Мир ја на Ко ва че вић, Иван Ла ло вић, Пре драг Ба-
јо Лу ко вић, Ду ши ца Ми ло ва но вић, Пе тар Па јић, 
Ду шко М. Пе тро вић и Зо ран Ра ди са вље вић. 

Про грам је на ста вљен у Су бо ти ци, Ру ми, Ва-
ље ву и Ле сков цу. Ма ни фе ста ци ја је за вр ше на 
све ча но шћу код спо ме ни ка Ћи ри лу и Ме то ди-
ју у Бе о гра ду, као и све ча ним про гра мом у Ру-
ском до му.

дан на род ног му зе ја
         
Иако је На род ни му зеј у Бе о гра ду још у фа зи 

пред ре кон струк ци је, 10. ма ја 2011. го ди не про-
сла вље но је 167 го ди на по сто ја ња ове, јед не од 
нај зна чај ни јих кул тур них ин сти ту ци ја код нас. 
Том при ли ком су на све ча но сти до де ље на при-
зна ња и за хвал ни це са рад ни ци ма и до на то ри-
ма На род ног му зе ја, као и по ве ље за по сле ни ма 
у тој уста но ви. 

У про те клој го ди ни На род ни му зеј је ор га ни-
зо вао 11 из ло жби, а об ја вио је ви ше од де сет мо-
но гра фи ја, ча со пи са и дру гих из да ња.

По во дом Да на На род ног му зе ја, у атри ју му је 
би ла отво ре на из ло жба Бла го кне жев ских гро бо
ва, ко ја је прет ход но при ка за на у Па ла ти Кви-
ри на ла у Ри му и у Па ла ти Мон те ди Пи је та у 
Па до ви.

За вр ше на об но ва 
на род не би бли о те ке

Ком плет но об но вљен и пре у ре ђен ен те ри јер 
На род не би бли о те ке Ср би је у Бе о гра ду, чи ја је 
ре кон струк ци ја по че ла пре ви ше од три го ди не, 
24. ма ја је пред ста вљен јав но сти.

Ре кон струк ци јом На род на би бли о те ка Ср би-
је је до би ла функ ци о нал но опре мље них 6.000 
ква драт них ме та ра и 50 од сто ви ше чи та лач-
ких ме ста, нео гра ни чен при ступ ин тер не ту и 
ми ли он ским ди ги тал ним би бли о теч ким ко лек-
ци ја ма. Ина че, за ре кон струк ци ју др жа ва је из-
дво ји ла 430 ми ли о на ди на ра. 

То ком тра ја ња об но ве, Би бли о те ка је знат-
но уна пре ди ла сво је ин тер нет услу ге, та ко да 
је број вир ту ел них по се та пре ма шио 15 ми ли-
о на ко ри сни ка. 

У На род ну би бли о те ку је то ком три го ди не, 
пу тем оба ве зног при мер ка, при сти гло 65.000 
књи га, а у дру ге би бли о те ке у Ср би ји је ди стри-
бу и ра но 169.000 књи га. 

Аутор про јек та ре кон струк ци је ен те ри је ра Би-
бли о те ке је ар хи тек та Зо ран Ра дој чић, ко ји је 
по бе дио на јав ном кон кур су ор га ни зо ва ном у 
са рад њи са Дру штвом ар хи те ка та Ср би је.

ка пи ја бал ка на

То ком ав гу ста из да вач ка ку ћа Сту бо ви кул ту
ре об ја ви ла је нај но ви је де ло Све тла не Вел мар-
Јан ко вић Ка пи ја Бал ка на, озна че но као „бр зи 
во дич кроз про шлост Бе о гра да“. Књи жев ни ца 

Све тла на Вел мар-Јан ко-
вић је и жи во том и де лом 
чвр сто ве за на за Бе о-
град ко ји јој је не пре су-
шан из вор ин спи ра ци је, 
као и на дах ну ће. Ка пи ја 
Бал ка на на ста ја ла је ду-
же од петнаест го ди на, а 
ин тен зив но је пи са на по-
след њих се дам го ди на. 

Књи га је бо га то илу стро-
ва на, са ин дек сом пој мо-
ва и то по ни ма, као и са 
спи ском ода бра не ли те-

ра ту ре, на 620 стра на у ко ло ру. Ка пи ја Бал ка на је 
обим на, као и исто ри ја Бе о гра да, то је рас ко шна 
аван ту ра зна ња, по да та ка, суд би на, јед ном реч ју 
– по у здан пут ник кроз про шлост срп ске пре сто-
ни це. Пи са на на за ни мљив и при јем чив на чин, 
књи га Ка пи ја Бал ка на на ме ње на је сви ма ко ји-
ма је Бе о град у ср цу, али и они ма ко ји же ле да 
про ши ре зна ње и да бо ље раз у ме ју исто риј ске 
про це се у ко ји ма је Бе о град био уче сник. Све-
тла на Вел мар-Јан ко вић нас овим де лом уво ди у 
јед ну још не за вр ше ну при чу, са гу о јед ном гра-
ду, чи ји са став ни део су мно ги од нас. 

дан пи сме но сти

И ове го ди не је у Ср би ји обе ле жен 8. сеп тем-
бар, Ме ђу на род ни дан пи сме но сти, ко ји на ша 
зе мља до че ку је са 20 од сто ста нов ни штва ста ри-
јег од пет на ест го ди на без основ не шко ле. 

Пре ма по пи су ста нов ни штва из 2002. го ди не, 
у Ср би ји има око ми ли он љу ди ко ји не ма ју за вр-
ше ну основ ну шко лу, а 50 од сто од ра слих ко ји су 
за вр ши ли са мо основ ну шко лу функ ци о нал но 
су не пи сме ни. Ови по да ци упо зо ра ва ју да је до-
шло вре ме да се овом про бле му по све ти ду жна 
па жња. Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу-
бли ке Ср би је, уз по моћ Европ ске уни је, по кре-
ну ло је про је кат Дру га шан са, ко ји ће омо гу ћи ти 
да ста ри ји од 15 го ди на за вр ше основ ну шко лу и 
до би ју струч но обра зо ва ње. За са да је при ја вље-
но око 2.800 по ла зни ка. За про је кат је Европ ска 
уни ја из дво ји ла око че ти ри ми ли о на евра. 

Ре а ли за ци ја про јек та по че ла је у сеп тем бру у 
38 основ них шко ла, а Ми ни стар ство про све те и 
на у ке је ода бра ло 80 шко ла ши ром Ср би је ко је 
ће би ти укљу че не у обра зо ва ње од ра слих. 

дан уни вер зи те та 
у бе о гра ду

Као и сва ке го ди не, у сеп тем бру је обе ле жен 
Дан Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Ову ви со ко школ-
ску уста но ву го ди шње упи ше 15.000 бру цо ша, а 
укуп но има 90.000 сту де на та на 31 фа кул те ту. 
Сту ден ти ма пре да је око 5.000 на став ни ка и са-
рад ни ка, а Уни вер зи тет има 11 на уч них ин сти-
ту та и око 1.500 струч ња ка. 

Као Дан бе о град ског Уни вер зи те та про сла вља 
се 13. сеп тем бар, ка да је 1808. го ди не по че ла на-
ста ва на Ви со кој шко ли ко ју је у Бе о гра ду осно-
вао До си теј Об ра до вић. 

По во дом 203 го ди не по сто ја ња и ра да Уни вер-
зи те та одр жа на је све ча ност на ко јој су го во ри ли 
ми ни стар про све те и на у ке, Жар ко Об ра до вић, 
и рек тор бе о град ског Уни вер зи те та, Бран ко Ко-
ва че вић. Они су ука за ли на про бле ме ко ји су ве-
ћи ном фи нан сиј ске при ро де, као и на пла но ве 
ве за не за ран ги ра ње ви со ко школ ских уста но ва 
ко је ће омо гу ћи ти бе о град ском Уни вер зи те ту да 
са гле да ко је је ње го во ме сто у Ср би ји, али и ме-
ђу свет ским уни вер зи те ти ма. 

ана стас јо ва но вић – пр ви 
срп ски фо то граф

По во дом 133 го ди не по сто ја ња и ра да Вој ног 
му зе ја на Ка ле мег да ну, отво ре на је из ло жба по-
све ће на Ана ста су Јо ва но ви ћу, пр вом срп ском 
фо то гра фу и ли то гра фу. Из ло жбу је при ре ди ла 
ку стос На та ша То мић, ко ја је овом по став ком 
же ле ла да пред ста ви рад чо ве ка ко ји је сре-

ди ном де вет на е стог ве ка у Ср би ју до нео пр ви 
фо то а па рат и по ста вио те ме ље срп ске фо то гра-
фи је. По ред то га што из ло жба пра ти жи вот и рад 
Ана ста са Јо ва но ви ћа, она све до чи и о вре ме ну 
у ко јем су фо то гра фи је на ста ле.  

 При ре ди ла Ка та ри на Г. СА ВИЋ

културни моЗаик
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Разматрању 
комплексне теме 
приступило је више 
од 50 врсних стручњака 
из различитих научних 
области, предавања 
су била отворена за 
јавност, а организатори 
су позвали све 
заинтересоване 
да се активно укључе 
и у завршну дискусију

П
р ва кон фе рен ци ја о 
на у ци и де лу Ми лу-
ти на Ми лан ко ви ћа 
„Ка лен дар ско зна ње 
и до при нос Ми лу ти-

на Ми лан ко ви ћа“ одр жа на је 14. и 
15. сеп тем бра 2011. на Гра ђе вин ском 
фа кул те ту Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду, уз вр ло пре-
глед ну пра те ћу из ло жбу о 
жи во ту и де лу овог на шег 
на уч ни ка. Кон фе рен ци ју 
је ор га ни зо ва ло Удру же-
ње „Ми лу тин Ми лан ко-
вић“ (осно ва но 2006), под 
по кро ви тељ ством Ми ни-
стар ства про све те и на у ке 
Ре пу бли ке Ср би је и Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду, а у 
са рад њи са де сет стру ков-
них ор га ни за ци ја, ин сти-
ту та и ви со ко школ ских 
уста но ва.

Кон фе рен ци ју је отво рио проф. др 
Жа р ко Об ра до вић, ми ни стар про све-
те и на у ке Ср би је, а уче сни ке су по-
здра ви ли и ње го во пре о све штен ство 
епи скоп Ата на си је, иза сла ник ње го ве 
све то сти па три јар ха срп ског го спо ди-

на Ири не ја, ака де мик Ни ко ла Хај дин, 
пред сед ник СА НУ, и проф. др Ђо р ђе 
Вук са но вић, де кан Гра ђе вин ског фа-
кул те та.

Раз ма тра њу ве о ма ком плек сне те-
ме при сту пи ло је ви ше од 50 вр сних 
струч ња ка из раз ли чи тих на уч них 
обла сти: астро но ми је, ма те ма ти ке, 
фи зи ке, фи ло зо фи је, ве ро на у ке, исто-
ри је, књи жев но сти и дру гих. Пре да-
ва ња су би ла отво ре на за јав ност, а 
ор га ни за то ри су по зва ли све за ин те-
ре со ва не да се ак тив но укљу че и у за-
вр шну ди ску си ју тог ску па.  

Циљ кон фе рен ци је био је да се мул-
ти ди сци пли нар но при ку пе и јав но-
сти пред ста ве по да ци о на стан ку и 
раз во ју ка лен дар ског зна ња са гле-
ди шта ма те ма тич ке и астро ном ске 
те о ри је ме ре ња и ра чу на ња вре ме-
на и го ди шњих ци клу са, о исто ри ји 
ка лен дар ских зна ња од нај ста ри јих 
вре ме на до да нас, ми то ло шкој и те-
о ло шкој под ло зи ка лен да ра, као и о 
исто ри ји на стан ка и мо ди фи ка ци ја-
ма нај по зна ти јих ка лен да ра, све до 
спе ци фич ног до при но са Ми лу ти на 

Ми лан ко ви ћа у по ку ша ју 
ре фор ме пра во слав ног ка-
лен да ра. 

Ми лу тин Ми лан ко вић 
– гра ђе вин ски ин же њер, 
док тор тех ни ке, астро ном, 
ге о фи зи чар, кли ма то лог, 
про на ла зач, књи жев ник и 
уни вер зи тет ски про фе сор – 
ро ђен је у Да љу код Оси је-
ка (та да шња Аустро у гар ска 
мо нар хи ја) 28. ма ја 1879, а 
умро је у Бе о гра ду, 12. де-
цем бра 1958. го ди не. Још 
1923. ура дио је до са да нај-
пре ци зни ји ка лен дар за 
ме ре ње вре ме на. Ка ко ду-

жи на троп ске го ди не (вре ме за ко је 
Зе мља оби ђе Сун це) из но си 365 да-
на, 5 ча со ва, 48 ми ну та и 46 се кун ди, 
Ми лан ко вић је на осно ву свог но вог 
про ра чу на и пред ло га рас по ре да пре-
ступ них го ди на, до био сред њу ду жи-

ну ка лен дар ске го ди не од 365 да на, 5 
са ти, 48 ми ну та и 48 се кун ди, чи ме 
је оства ре на до са да нај ве ћа тач ност 
ка лен да ра, у ко ме се ка лен дар ска го-
ди на раз ли ку је за са мо две се кун де 
од са да шње ду жи не троп ске го ди не. 
То зна чи да ће се у Ми лан ко ви ће вом 
ка лен да ру је дан дан ви шка по ја ви-
ти тек за 28.800 го ди на, док ће се код 
гре го ри јан ског ка лен да ра ја ви ти већ 
2800. го ди не. Тај ка лен дар зва нич но 
је при хва ћен на Ва се љен ском са бо ру 

у Ца ри гра ду 1923. го ди не и ко ри сти 
се у 11 од укуп но 15 пра во слав них цр-
ка ва. Срп ска пра во слав на цр ква још 
ни је при хва ти ла ре фор ми са ни ју ли-
јан ски ка лен дар.

Ми лан ко вић је по знат и као ве-
ли ки по пу ла ри за тор на у ке – по чев 
од чу ве ног де ла Кроз ва си о ну и ве
ко ве (Но ви Сад 1928, Бе о град 1944) и 
аутор је ве ли ког бро ја гра ђе вин ских 
обје ка та. Али, у све ту је нај по зна ти ји 
као тво рац астро ном ске те о ри је кли-

мат ских про ме на, ко јом је об ја снио 
ми сте ри ју ле де них до ба. Као и сви 
ви зи о на ри, ни тај го ро стас ума ни-
је до жи вео да ње го ве те о ри је стек ну 
пу ну афир ма ци ју за вре ме жи во та и 
тек од 1976. го ди не, ка да су ем пи риј-
ска ис тра жи ва ња до ка за ла тач ност 
ње го вих те о ри ја, ње гов углед у свет-
ској на у ци је на гло по рас тао. Ње го во 
ка пи тал но де ло Ка нон осун ча ва ња и 
ње го ва при ме на на про блем ле де них 
до ба свр ста но је у нај зна чај ни ја на-
уч на де ла 20. ве ка.

Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа свет ска 
на у ка увр сти ла је ме ђу нај ве ће на-
уч ни ке 20. ве ка, а Аме рич ка аген ци-
ја за све мир ска ис тра жи ва ња – NA SA 
ме ђу 10 нај ве ћих на уч ни ка свих вре-
ме на ко ји су се ба ви ли пла не том Зе-
мљом. У Ми лан ко ви ће ву част је дан 
кра тер на Ме се цу, је дан на Ма р су и 
је дан пла не то ид на зва ни су ње го-
вим име ном, ко је ће но си ти и јед-
на од бу ду ћих екс пе ди ци ја на Ма рс. 
По во дом 130 го ди на од на уч ни ко вог 
ро ђе ња, Уне ско је 2009. про гла сио 
Ми лан ко ви ће вом го ди ном, а у све-
ту се одр жа ва ју број не ме ђу на род не 
на уч не кон фе рен ци је, ње му по све-
ће не. Гло бал не кли мат ске про ме не 
на Зе мљи ње го во де ло чи не трај но 
ак ту ел ним. 

Увод но пре да ва ње на ми ну лој кон-
фе рен ци ји одр жао је проф. др Ма р ко 
Иве тић, про рек тор за на у ку Бе о град-
ског уни вер зи те та, а за тим су са оп-
ште ња и пре да ва ња на те ме Чо век у 
вре ме ну и про сто ру, Астро ном ске 
осно ве ка лен дар ског зна ња, На ста нак 
и раз вој ка лен дар ског зна ња и ње гов 
ци ви ли за циј ски до при нос, Ка лен да ри 
и цр ква... под не ли ака де ми ци и на уч-
ни рад ни ци из зе мље и све та.  

Удру же ње Ми лу тин Ми лан ко вић, 
ко је је та ко ђе уче ство ва ло у овом ра-
ду, на ја ви ло је да ће об ја ви ти збор ник 
са оп ште ња са на уч не кон фе рен ци је 
Ка лен дар ско зна ње и до при нос Ми лу
ти на Ми лан ко ви ћа. 

 Ди ми три је С. СТЕ ФА НО ВИЋ

Но ва ка те дра на бе о град ској Ве ли кој Шко-
ли – У Ве ли кој Шко ли је иза бра ни про фе сор за 
фи зи ку са елек тро-тех ни ком, г. Сте ван Ма р ко-
вић, от по чео сво ја пре да ва ња. Том при ли ком 
рек тор Ве ли ке Шко ле је, у име про фе сор ско га 
са ве та у се ћа ње на по зна те и већ ра дом сво јим 
про сла вље не елек тро-тех ни ча ре Ср бе у ту ђи ни: 
Ни ко лу Те слу, Мих. Пу пи на, про фе со ра на уни-
вер зи те ту у Њу јор ку (у Аме ри ци), и Во ји сла ва 
Ма ри но ви ћа у Па ри зу, от пра вио де пе шу г. Те сли, 
у ко јој му је ја вио о све ча ном отва ра њу ка те дре 
за елек тро-тех ни ку на Ве ли кој Шко ли, ко ја је ка-
те дра тре ћа у Је вро пи. На ту де пе шу је рек тор г. 
[Светислав] Ву ло вић до био од г. Пу пи на од го вор 
на срп ском је зи ку пун оду ше вље ња, ра до сти и 
искре но га че сти та ња.

 (Ца ри град ски гла сник, 
 бр. 8, од 2. ма р та 1895)

***

О
ва вест из Ца ри град ског гла сни
ка го во ри о отва ра њу ка те дре 
елек тро тех ни ке на Ве ли кој шко-
ли, 1894. го ди не, као и о тро ји ци 
у то до ба свет ски по зна тих Ср-

ба елек тро тех ни ча ра. Дво ји цу од њих од мах 
пре по зна је мо, Те слу и Пу пи на, али ко је тај 
Ма ри но вић?

Из гле да да из ве штач Гла сни ка из Бе о гра да ни-
је до бро раз у мео, или је ло ше чуо Ма ри но ви ће-
во име. У то вре ме је у Па ри зу је ди ни по зна ти 
Ср бин елек тро тех ни чар био Ве ли зар Ма ри но-
вић (Béli sa i re Ma ri no vitch), са рад ник чу ве ног у 
све ту па ри ског ча со пи са о елек трич ној енер-
ги ји La Lu miè re Ėlec tri que. Ве ли зар Ма ри но вић 
је био мла ђи син Јо ва на Ма ри но ви ћа, по зна-
тог срп ског по ли ти ча ра, ми ни стра и пред сед-
ни ка вла де. 

Јо ван Ма ри но вић је у Па ри зу пр ви пут, на 
шко ло ва њу, про вео две го ди не (1841/42). Сле де-
ћи пут је то би ло 1847. го ди не, због на став ка шко-
ло ва ња, али и због не зва нич них ди пло мат ских 
по сло ва. У то вре ме у Па риз су се сја ти ли сту-
ден ти и по ли ти ча ри из ју жне, сред ње и ис точ не 
Евр о пе, ко ји су жи ве ли под вла шћу Аустро у гар-
ске и Ту р ске ца ре ви не. Во ђе ни су раз го во ри о 
осло ба ђа њу по ро бље них сло вен ских на ро да и 
фо р ми ра њу но вих сред њо е вроп ских и бал кан-
ских фе де ра ци ја. Ма ри но вић је, ви ше не зва нич-
но, све то пра тио и о то ме ре дов но из ве шта вао 

ми ни стра уну тра шњих де ла Или ју Га ра ша ни на. 
У Па ри зу је су срео јед ног Но во са ђа ни на, Је вре-
ји на Фри дри ха Хи р ша, жу р на ли сту и адво ка та, 
ко ји је уче ство вао у ма ђар ској ре во лу ци ји, 1848. 
го ди не, и из при вр же но сти ма ђа р ским на ци о-
нал ним иде ја ма сво је је вреј ско име про ме нио 
у ма ђар ско – Фри ђеш Са р ва ди. Са р ва ди је у Па-
риз сти гао 1848. го ди не као ди пло мат ски пред-
став ник ма ђар ске вла де под вођ ством Ла јо ша 
Ко шу та.

У то ку свог пре би ва ња у Па ри зу, Јо ван Ма ри-
но вић и ње го ва су пру га Пе р си да (кћи ду нав ског 
ка пе та на и нај бо га ти јег срп ског тр гов ца Ми ше 
Ана ста си је ви ћа) до би ли су, 1854. го ди не, си на 
Ни ко лу, а за тим у Бе о гра ду, 9. ју ла 1857. го ди-
не, и дру гог си на Ве ли за ра. Обо ји ца су шко ло-
ва ни у Па ри зу. 

Ни ко ла Ма ри но вић је по окон ча њу сту ди ја 
тех ни ке не ко вре ме ра дио у Па ри зу, а за тим је 
са фран цу ском ком па ни јом, 1882. го ди не, до шао 
у Ср би ју и ра дио на из град њи же ле знич ке пру-
ге Бе о град–Ниш. По за вр шет ку из град ње, по ста-
вљен је за по моћ ни ка ин спек то ра у Ди рек ци ји 
Срп ске др жав не же ле зни це. Го ди не 1888. по ста-
вљен је за се кре та ра Ми ни стар ства спољ них по-
сло ва, али је уско ро, 15. ју ла 1889. го ди не, умро.

Ве ли зар Ма ри но вић је та ко ђе за вр шио цен-
трал ну ин же њер ску шко лу у Па ри зу и, 1879. го-
ди не, у сво јој два де сет дру гој го ди ни, кре нуо је 
пре ко Атлан ти ка са фран цу ском ком па ни јом La 
So ci e te In ter na ti o nal du Ca nal In ter o ce a ni que ко ја је 
от по че ла из град њу Па нам ског ка на ла. У Па на ми 
је про вео две го ди не и о то ме је, под псе у до ни-
мом Ан ри Се р мо аз, на пи сао књи гу Две го ди не у 
Па на ми (Hen ri Ce r mo i se, De ux ans a Pa na ma).

По сле то га је жи вео у Па ри зу, по све тио се 
елек тро тех ни ци и био ре дов ни са рад ник ча со-
пи са La Lu miè re Ėlec tri que. Ин те ре сант но је да 
у исто вре ме у овом ча со пи су са ра ђу је још је-
дан елек тро тех ни чар, Ге за Са р ва ди, син Но во-
са ђа ни на Фри ђе ша Са р ва ди ја. Очи глед но је да 
су си но ви дво ји це ди пло мат ских пред став ни ка 
и при ја те ља, Ма ри но ви ћа и Са р ва ди ја, кре ну ли 
истим пу тем и за вр ши ли исте шко ле. 

За де се так го ди на њих дво ји ца су пот пу но 
овла да ли тех но ло ги јом елек трич не стру је, као и 
при ме ном елек три ке у прак си. У то вре ме су те-
ле гра фи ја и те ле фо ни ја већ од ма кле у при ме ни, 
те су Ма ри но вић и Са р ва ди обе ове гра не те ле-
ко му ни ка ци ја ује ди ни ли у јед ном но вом изу-
му, о ко ме пи ше и наш По штан скоте ле граф ски 
ве сник, у бро ју 6, од ју на 1890. го ди не:

„Те а тро фон. Па ри ске но ви не Temps ја вља ју да 
су пр ви пут би ли упо тре бље ни у Па ри зу те а тро-
фо ни. Ове за ни мљи ве апа ра те из у ме ла су го спо-
да: Ма ри но вић и Са р ва ди. Они су уде ше ни та ко, 
да у оно ме мо мен ту у ко ме се уба ци мо не та од 
50 сан ти ма у из ве стан отвор на њи ма, слу ша о ца 
по ве зу ју са до тич ним по зо ри штем или кон церт-
ном са лом. Зву ци му зи ке та ко се ја сно чу ју, као 
и на ме сту где ова сви ра. Ако се при то ме још и 
за жму ри, ефе кат је још ја чи. У Па ри зу се са да до-
вр шу је по ди за ње на ро чи те те ле фон ске мре же, 
ко ја спа ја те а тро фо не са по зо ри шти ма и опе-
ра ма. Не ко ли ко те а тро фо на би ло је у пот пу ном 
деј ству ста вље но пу бли ци на углед 14 (26) ма ја 
ове го ди не, у фо а јеу по зо ри шта No u ve a utées“.

Тог да на, 26. ма ја 1890. го ди не, Ве ли зар Ма ри-
но вић и Ге за Са р ва ди су осно ва ли Ком па ни ју Те
а тро фон (Com pag nie du Théâtrophone). Се ди ште 
ове ком па ни је би ло је у Па ри зу, у ули ци Lo u is 
le Grand, број 23. 

У че му је би ла су шти на изу ма те а тро фо на? 
Ма ри но вић и Са р ва ди су скло пи ли уго во ре са 
нај ве ћим па ри ским по зо ри шти ма и опе ра ма, 
а за тим су у тим те а три ма уз иви це по зор ни ца 
ин ста ли са ли ми кро фо не. Ка бло ве ми кро фо на 
су до ве ли до те а тро фон ске цен тра ле. За тим су 
скло пи ли уго во ре са вла сни ци ма па ри ских би-
строа и ка феа, да у њи ма по ста ве те а тро фон ске 
апа ра те. Ти апа ра ти су би ли по ве за ни са цен-
тра лом, па су го сти би строа мо гли да слу ша ју 
ди рек тан пре нос опе ре или по зо ри шне пред-
ста ве. На те а тро фо ну је по сто јао пре клоп ник уз 
чи ју по моћ је слу ша лац мо гао да ода бе ре из ког 
по зо ри шта или опе ре ће да слу ша пре нос. Ме ђу-
тим, вре ме слу ша ња је би ло огра ни че но на пет 
ми ну та (за 50 сан ти ма) или 10 ми ну та (за је дан 
фра нак). Ако је не ко хтео да слу ша ду жи пре нос, 
стал но је мо рао да уба цу је но вац.

Ка сни је је Ком па ни ја Те а тро фон уго во ре 
скла па ла и са по је ди нач ним те ле фон ским прет-
плат ни ци ма. Прет плат ни ци ни су мо ра ли да у 
те а тро фон уба цу ју но вац, већ су пла ћа ли ме сеч-
ну прет пла ту за ко ју су мо гли сва ко днев но да 
слу ша ју пре но се у нео гра ни че ном тра ја њу.

Да су Ма ри но вић и Са р ва ди има ли ма р ке-
тин шког ду ха го во ри и то што су рад те а тро фо-
на нај пре де мон стри ра ли на свет ској из ло жби, 
одр жа ној у Па ри зу од 6. ма ја до 6. но вем бра 1889. 
го ди не. Ве ли ки број по се ти ла ца из це лог све та 
мо гао је да се уве ри у ефи ка сност овог изу ма. 
Осим то га, они су ан га жо ва ли и јед ног од по нај-
бо љих па ри ских гра фи ча ра Жи ла Ше реа (Gi les 

Che ret), ко ји им је из ра дио про па ганд ни пла кат. 
Овај пла кат се и да нас ре про ду ку је и про да је 
као по стер. Ре зул та ти про па ган де и ква ли те та 
пре но са по ка за ли су се у бро ју прет плат ни ка и 
у ши ре њу мре же по дру гим фран цу ским гра до-
ви ма. Уско ро Ма ри но вић и Са р ва ди свој изум 
па тен ти ра ју и у Ен гле ској, скан ди нав ским зе-
мља ма, По р ту га ли ји, Ру си ји... О по пу лар но сти 
овог уре ђа ја го во ри по да так да је те а тро фон у 
Фран цу ској био у упо тре би до 1932. го ди не, иако 
је ре дов ни ра дио про грам еми то ван од по чет ка 
два де се тих го ди на.

На рав но да су Ма ри но вић и Са р ва ди има ли 
и дру ге из у ме, да су као ин же ње ри елек тро тех-
ни ке ра ди ли и дру ге про јек те и у Фран цу ској и 
у дру гим др жа ва ма. За њи ма су оста ле и не ке 
струч не књи ге. Ме ђу тим, као њи хов нај чу ве ни-
ји про на ла зак оста ће те а тро фон.

Фран цу ска ре пу бли ка је од ли ко ва ла Ве ли за ра 
Ма ри но ви ћа ор де ном Ле ги је ча сти. Пред крај 19. 
ве ка бо ра вио је у Санкт Пе тер бур гу. Та мо је упо-
знао Агри пи ну Бро ни ко ву, По ља ки њу, др жа вљан-
ку Ру си је. Из њи хо вог бра ка ро дио се син Пе тар. 

Пе тар Ма ри но вић је у то ку Пр вог свет ског ра та, 
са ше сна ест го ди на, при сту пио фран цу ској вој-
сци, нај пре као при пад ник ко њи це, а за тим као 
пи лот. Због сво је мла до сти, али и због обо ре на 
22 не мач ка аеро пла на, Пе тар, Пјер, Ма ри но вић 
(Pi er re Ma ri no vitch) био је је дан од нај о ми ље ни-
јих фран цу ских асо ва ави ја ци је. По ги нуо је по 
за вр шет ку ра та, не срећ ним слу ча јем, на јед ном 
аеро ми тин гу у Бел ги ји. Био је од ли ко ван фран-
цу ским Рат ним кр стом и ор де ном Ле ги је ча сти.

Сви па ри ски Ма ри но ви ћи са хра ње ни су у 
за јед нич кој гроб ни ци на чу ве ном гро бљу Пер 
Ла шез.

 Ми ло рад ЈО ВА НО ВИЋ

истраживања

Из глед те а тро фо на

Не по зна ти Ср бин чу ве ни 
па ри ски елек тро тех ни чар

ПРВА КОНФЕРЕНЦИЈА О НАУЦИ И ДЕЛУ МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА

Календар великана науке

Ср би ја – ра сад ник на уч ни ка

Отва ра ју ћи дво днев ну на уч ну кон фе рен ци ју „Ка лен дар ско зна ње и до-
при нос Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа“, на Гра ђе вин ском фа кул те ту у Бе о гра ду, 
проф. др Жа р ко Об ра до вић, ми ни стар про све те и на у ке Ср би је, ис та као је 
да Вла да Ср би је и ре сор но ми ни стар ство на сто је да обез бе де усло ве ка ко 
би на у ка и тех но ло ги ја по ста ле кључ ни фак то ри дру штве но-еко ном ског 
раз во ја. Тим по во дом ми ни стар Об ра до вић је ре као да „Вла да Ср би је и Ми-
ни стар ство про све те и на у ке на сто је да обез бе де за кон ске и ма те ри јал не 
прет по став ке и усло ве ка ко би се у Ср би ји ство рио ам би јент у ко ме би на-
уч но и стра жи вач ка де лат ност за јед но са ви со ким обра зо ва њем по ста ла је-
дан од глав них но си ла ца укуп ног при вред ног и дру штве ног раз во ја“.

По том је ми ни стар Об ра до вић на гла сио: „Има мо у ви ду да Ср би ја рас-
по ла же јед ним од нај зна чај ни јих ре сур са, а то су људ ски ре сур си – ком-
пе тент ни на уч ни ци, ис тра жи ва чи, струч ња ци, про фе со ри уни вер зи те та, 
ко ји оства ру ју ква ли тет не на уч но и стра жи вач ке ре зул та те. Он је и под се-
тио да је Ми лу тин Ми лан ко вић нај ци ти ра ни ји срп ски на уч ник у свет ској 
на уч ној за јед ни ци ко ји за јед но са Ни ко лом Те слом и Ми ха ј лом Пу пи ном 
пред ста вља три сту ба у свет ској на у ци.

Уче сни ци кон фе рен ци је по се ти ли Даљ

Дру гог да на ра да на уч не кон фе рен ци је, уче сни ци су по се ти ли род но 
ме сто ве ли ког на уч ни ка Даљ (Хр ват ска) и на пра во слав ном гро бљу по ло-
жи ли цве ће на ње го во по чи ва ли ште у по ро дич ној гроб ни ци. Ре чи до бро-
до шли це у та мо шњем Кул тур ном и знан стве ном цен тру (КЗЦ) „Ми лу тин 
Ми лан ко вић“ – у про сто ру ње го ве род не ку ће, об но вље не сред стви ма Вла-
де Ре пу бли ке Ср би је, оп шти не Ер дут и Ми ни стар ства кул ту ре Ре пу бли ке 
Хр ват ске – упу ти ли су им Јо ван Је лић, за ме ник жу па на Осјеч ко-ба рањ ске 
жу па ни је, и Ју го слав Ве сић, на чел ник оп шти не Ер дут, а де лат ност те уста-
но ве пред ста вио им је проф. Ђо р ђе Не шић, ди рек тор КЗЦ.

Го сти су об и шли и лет њу ре зи ден ци ју Па три јар хов двор са ка те драл ном 
цр квом све тог Ди ми три ја у об но ви, ко ја је из гра ђе на 1715. го ди не, где им 
се обра тио епи скоп осјеч ко пољ ски и ба рањ ски Лу ки јан. 

Ми лу ти н 
Ми лан ко ви ћ



8ОКТОБАР 
2011.

Че твр так, 3. март 2011. го ди не
Дру штво Све ти Са ва из Бе о гра да 

до де ли ло је Ву ко вој за ду жби ни За
хвал ни цу за да ро ва не књи ге ко ји ма 

је Дру штво на гра ди ло уче ни ке основ-
них и сред њих шко ла Ср би је, Цр не Го-
ре и ра се ја ња, уче сни ке Све то сав ског 
књи жев ног кон кур са 2011. го ди не. 

Сре да, 9. март 
У Пе да го шкој ака де ми ји у Вр шцу 

пред ста вљен је Збор ник Ба нат кроз 
ве ко ве. Сло је ви кул ту ре Ба на та. У 
рас пра ви су уче ство ва ли: Ми о драг 
Ма тиц ки, уред ник Збор ни ка; са рад-
ни ци Гро зда на Гој ков, Ми о драг Ми-
лин, Зо ран Тур кан и Дра ги Бу гар чић, 
књи жев ник. 

Уто рак, 15. март 
У Кар ло вач кој гим на зи ји, на гра да 

Пе чат ва ро ши срем ско кар ло вач ке, ко-
ју до де љу је Бран ко во ко ло, уру че на је 
Дра га ну Ла ки ће ви ћу за књи гу Сне жни 
врт (Пар те нон, Бе о град, 2011) и Мир-
ку Ву ко ви ћу за збир ку За пис на бур ми 
(Арт принт, Ба ња лу ка, 2010). 

Сре да, 16. март 
У Бе о гра ду, у Ме ди ја цен тру, све-

ча но је пред ста вљен пе то том ни ме-
ђу на род ни те мат ски збор ник Ко со во и 
Ме то хи ја у ци ви ли за циј ским то ко ви
ма. Го во рио је проф. др Дра ги Ма лин-
ко вић, глав ни и од го вор ни уред ник 
Збор ни ка, као и уред ни ци свих пет 
књи га Збор ни ка. 

Сре да, 23. март 
На све ча но сти у Кул тур ном цен тру 

у Гра ди шки пред ста вље на је и уру че-
на пре ну ме ран ти ма Да ни ца Ву ко ве 
за ду жби не за 2011. го ди ну. У про гра-
му, на зва ним Је зик наш на су шни, 
уче ство ва ли су уче ни ци гра ди шке 
гим на зи је. При сут ни ма се обра тио 
Ми о драг Ма тиц ки и по здра вио их у 
име Ву ко ве за ду жби не.    

Пе так, 1. април 
Ву ко ву за ду жби ну је по се тио Ми-

лан Ми цић, по моћ ник по кра јин ског 
се кре та ра за кул ту ру, и са Ми о дра гом 
Ма тиц ким раз го ва рао о уна пре ђи ва-
њу са рад ње Ву ко ве за ду жби не и По-
кра јин ског се кре та ри ја та за кул ту ру. 
По себ но је би ло ре чи о пред ста вља-
њу Збор ни ка Ба нат кроз ве ко ве. Сло је
ви кул ту ра Ба на та и о ор га ни зо ва њу 
на уч ног ску па Бач ка кроз ве ко ве. Сло
је ви кул ту ра Бач ке.   

Сре да, 6. април 
Пре драг Мар ко вић, ми ни стар кул-

ту ре, ин фор ми са ња и ин фор ма ци о-
ног дру штва, пред сед ни ца Управ ног 
од бо ра На род не би бли о те ке Србиjе, 
Све тла на Вел мар-Јан ко вић, управ-
ник На род не би бли о те ке Србиjе, Сре-
тен Угри чић, ам ба са дор Не мач ке, 
Вол фганг Мас, са вет ник пред сед ни-
ка Србиjе, Три во Ин ђић, се кре тар ка 
гра да, Ива на Авж нер, и пред сед ник 
Удру же ња гра ђа на 6. април, Сте ван 
Сто ја но вић, по ло жи ли су вен це на 
Ко сан чи ће вом вен цу, на ме сту где jе 
6. апри ла 1941. го ди не сру ше на На-
род на би бли о те ка Србиjе, обе ле жа-
ва ју ћи 70 го ди на од бом бар до ва ња 
Бе о гра да. Овим по во дом, Уни вер зи-
тет ска би бли о те ка из Лај пци га вра-
ти ла је Народноj би бли о те ци Србиjе 
796 књи га чу ве не из да вач ке ку ће Ге
ца Кон.

На ме сту спа ље не би бли о те ке умет-
нич ки ан самбл „Ре не санс“ из вео jе 
аутен тич не ту жба ли це ис точ не и ју-
жне Србиjе.

Сре да, 6. април 
У Тре би њу је отво рен дво днев ни 

на уч ни скуп О пе сма ма, по е ма ма и 
по е ти ци Ма ти је Бећ ко ви ћа, ко ји су 
ор га ни зо ва ли Ин сти тут за књи жев-
ност и умет ност из Бе о гра да, Учи тељ-
ски фа кул тет из Бе о гра да и оп шти на 
Тре би ње. 

Пе так, 8. април 
Срп ски глас, лист Ср ба у Аустра ли ји, 

ко ји на ћи ри ли ци из ла зи већ 11 го ди-
на, об ја вио је по се бан при лог о Ву ко-
вој за ду жби ни и ње ном До му. У тек сту 
је по себ но ис так ну то да Ву ко ва за ду
жби на, по чев од 1990. го ди не, до де љу
је на гра де за не го ва ње, под сти ца ње и 
уна пре ђи ва ње књи жев ног и умет нич
ког ства ра ла штва, на уч них и ис тра
жи вач ких про је ка та, ко ји су на ста ли 
на осно ву по у ка Ву ка Сте фа но ви ћа 
Ка ра џи ћа.     

Че твр так, 14. април 
У СА НУ, по во дом две ста го ди шњи це 

смр ти До си те ја Об ра до ви ћа, одр жа на 
је све ча на ака де ми ја по све ће на овом 
ве ли ком про све ти те љу. Го во ри ли су 
ака де ми ци Ни ко ла Хај дин и Љу бо мир 
Си мо вић. Од лом ке из де ла До си те ја 
Об ра до ви ћа чи та ли су драм ски умет-
ни ци Гој ко Шан тић и Пе тар Краљ. 

Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре-
пу бли ке Ср би је и За ду жби на До си теј 
Об ра до вић ор га ни зо ва ли су, 15. апри-
ла 2011. го ди не, у На род ном по зо ри-
шту у Бе о гра ду све ча ну ака де ми ју 
До си теј – зна ње без гра ни ца, по во дом 
обе ле жа ва ња 200 го ди на од по ста вља-
ња До си те ја Об ра до ви ћа за пр вог срп-
ског ми ни стра про све те. 

Че твр так, 14. април 
У Га ле ри ји РТС отво ре на је из ло жба 

Све та го ра фру шко гор ска, на ко јој су 
при ка за ни ори ги нал ни екс по на ти 
из Ри зни це СПЦ у Срем ским Кар лов-
ци ма, За во да за за шти ту спо ме ни ка 
кул ту ре Вој во ди не и до ку мен тар на 
гра ђа о 500 го ди на би ти са ња фру-
шко гор ских ма на сти ра, струч но и 
по пу лар но при ка за них у књи га ма 
Де ја на Ме да ко ви ћа. Из ло жбу је отво-
рио Ни ко ла Мир ков, ди рек тор Те ле-
ви зи је Бе о град. 

Че твр так, 21. април 
Исто риј ски му зеј Ср би је и СА НУ, у 

са рад њи са На род ним му зе јом Бе о-
град и Му зе јом СПЦ у Бе о гра ду ор-
га ни зо ва ли су из ло жбу под на зи вом 
Ико на срп ска ду хов на и исто риј ска 
сли ка. Из ло жбу је отво рио ака де мик 
Гој ко Су бо тић. 

Че твр так, 21. април 
Ми ни стар кул ту ре, Пре драг Мар ко-

вић, отво рио је у Тр ши ћу Му зеј је зи ка 
и пи сма. О је зи ку и пи сму го во ри ла је 
проф. др Алек сан дар Вра неш, де кан 
Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду. 

Сре да, 27. април 
У Све ча ној са ли Удру же ња књи-

жев ни ка Ср би је пред ста вље на је мо-
но гра фи ја ва ја ра Осто је Бал кан ског 
Отаџ би ни. У овом из у зет ном де лу 
при ка за но је 219 пор тре та – ре ље фа 
срп ских ве ли ка на, од Сте фа на Не-
ма ње до да на шњих да на. О књи зи су 
го во ри ли Ни ко ла Ку со вац, Ко ста Ва-
сиљ ко вић, Ми о драг Ма тиц ки, Ра ша 
По пов, Љу бо мир Ћо ри лић, Ра до мир 
Ан дрић и аутор. 

Че твр так, 5. мај 
У Све ча ној са ли До ма Ву ко ве за ду-

жби не одр жа на је Дру га ре дов на сед-
ни ца Упра ве Дру штва за срп ски је зик 
и књи жев ност, на ко јој су раз мо тре-
не при пре ме и ор га ни за ци ја 21. ре пу-
блич ког так ми че ња из срп ског је зи ка и 
је зич ке кул ту ре. Так ми че ње је одр жа но 
у Тр ши ћу 21. и 22. ма ја 2011. го ди не. 

Уто рак, 10. мај 
Одр жа на је Дру га 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 
на ко јој су утвр ђе не те ме и иза бра ни 
ауто ри за из ра ду збор ни ка. До го во ре-
но је да се на уч ни скуп одр жи у ок то-
бру 2011. го ди не у Бач кој Па лан ци. 

Сре да, 11. мај 
У Све ча ној са ли До ма Ву ко ве за-

ду жби не одр жа на је кон фе рен ци ја 
за но ви на ре на ко јој је пред ста вљен 
про грам ово го ди шње кул тур но-обра-
зов не ма ни фе ста ци је Да ни ћи ри ли це 
2011, ко ја се већ де сет го ди на за ре дом 
одр жа ва у Ба ва ни шту. 

Сре да, 18. мај 
У Ву ко вом до му кул ту ре у Ло зни ци, 

Хим ном Ву ку Ст. Ст. Мо крањ ца, све ча-
но је отво рен 40. Ђач ки Ву ков са бор, на 
ко ме је из ве ден бо га т кул тур но-обра-
зов ни про грам. У су бо ту и не де љу, 21. и 

22. ма ја 2011. го ди не, у Ву ко вој спо мен
шко ли у Тр ши ћу одр жа но је 20. Ре пу-
блич ко так ми че ње уче ни ка основ них 
и сред њих шко ла из срп ског је зи ка 
и је зич ке кул ту ре. У Гим на зи ји Вук 
Ка ра џић у Ло зни ци, у ор га ни за ци ји 
огран ка Ву ко ве за ду жби не, пред ста-
вље на је Да ни ца за мла де – III го ди-
ште. Уче ство ва ли су Вељ ко Бр бо рић, 
пе сник Сло бо дан Ста ни шић, Ми ло ван 
Ра ди во је вић, Сла ђа на Мла ђен и Сне-
жа на Бо јић.   

Пе так, 27. мај 
У Те ми шва ру је, у аули фи ли ја ле 

Ру мун ске ака де ми је, одр жан ру мун-
ско-срп ски ака дем ски ко ло кви јум на 
те му Исто риј скокул тур ни иден ти
тет Ба на та. Том при ли ком пред ста-
вље не су и две књи ге: Збор ник Ба нат 
кроз ве ко ве. Сло је ви кул ту ра Ба на та 
и Иден ти тет и кул ту ра. Сту ди је о 
Ба на ту проф. др Вик то ра Ној ма на. О 
овим књи га ма и на те му сим по зи ју ма 
го во ри ли су: ака де мик Па ул Оти ман 
из Те ми шва ра, Вик тор Ној ман, Ми о-
драг Ма тиц ки, Гро здан ка Гој ков, Сте-
ван Бу гар ски, Ми о драг Ми лин и Ра ду 
Ар де љан из Те ми шва ра. Ми о драг Ма-
тиц ки је одр жао и по себ но пре да ва ње 
о До си те ју Об ра до ви ћу. 

По не де љак, 30. мај 
У Ло зни ци је отво ре на кул тур на ма-

ни фе ста ци ја Ву ко ви да ни књи ге, чи ји 
је циљ да се књи га при бли жи чи та-
о ци ма. У свим ло знич ким шко ла ма 
одр жан је час о књи зи, пи сму и срп-
ском је зи ку. У До му кул ту ре у Ло зни-
ци сво је нај но ви је књи ге пред ста ви ли 
су Ми ло ван Ви те зо вић, Пе ро Зу бац, 
Ми ли сав Са вић, Мир ко Мар ко вић и 
дру ги. Ор га ни за тор ма ни фе ста ци је 
би ла је из да вач ка ку ћа Вук.   

Сре да, 1. јун 
У Зма је вом му зе ју у Срем ској Ка-

ме ни ци отво ре не су 54. Зма је ве деч
је игре, на ко ји ма су, у то ку пет да на 
ко ли ко је тра ја ла ова ма ни фе ста ци-
ја, одр жа ни број ни мул ти ме ди јал ни 
про гра ми за де цу и мла де: у Но вом 
Са ду у Змај Јо ви ној ули ци, на Тр гу 
сло бо де, у По зо ри шту мла дих, Му зе ју 
Вој во ди не, Ма ти ци срп ској. Ми о драг 

Ма тиц ки, Мир ко Мар ко вић и Сло бо-
дан Ста ни шић, пред ста ви ли су Да ни
цу за мла де III го ди ште. 

Пе так, 3. јун
У Ви ше гра ду је отво ре на кул тур на 

ма ни фе ста ци ја Ви ше град ска ста за, 
ко јом је обе ле же но по ла ве ка од до-
де ле Но бе ло ве на гра де књи жев ни ку 
Иви Ан дри ћу. Цен трал на про сла ва 
одр жа на је у Ве ли кој са ли До ма кул-
ту ре, под сло га ном По хва ла Иви Ан
дри ћу. За ду жби на Иве Ан дри ћа из 
Бе о гра да ор га ни зо ва ла је из ло жбу 
пре ве де них књи га на шег но бе лов ца 
и окру гли сто на те му Ви зи ја Ан дри ћа 
у са вре ме ном све ту уз стал но иш чи
та ва ње у би бли о те ка ма. Про грам је 
за вр шен 12. ју на пред ста вом Про кле
та авли ја, у из во ђе њу Кру ше вач ког 
по зо ри шта. 

Пе так, 10. јун 
У До му Ву ко ве за ду жби не одр жа на 

је сед ни ца Про грам ског са ве та Ву ко-
вих са бо ра на ко јој је усво јен Из ве штај 
о одр жа ном 40. Ђач ком Ву ко вом са бо-
ру и усво јен Про грам 77. Ву ко вог са-
бо ра. 

Пе так, 24. јун 
Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Чач-

ку ор га ни зо вао је окру гли сто на те му 
Срп ски је зик и пи смо. Том при ли ком 
све ча но је пот пи са на По ве ља О бра
ти мље њу и тра ја њу из ме ђу Огра на ка 
Ву ко ве за ду жби не у Чач ку и Огран-
ка у Гра ди шки. Рас пра ви на окру глом 
сто лу и све ча ном пот пи си ва њу По ве-

ље при су ство вао је и Ми о драг Ма тиц-
ки, пред сед ник Ву ко ве за ду жби не.  

Су бо та, 2. јул 
Епар хи ја срем ска и Из да вач ка ку-

ћа Про ме теј, при год ним про гра мом, 
ево ци ра ли су се ћа ње на Де ја на Ме да-
ко ви ћа (7. 7. 1922–1. 7. 2007). У Са бор ној 
цр кви по мен Де ја ну Ме да ко ви ћу слу-
жио је епи скоп срем ски Ва си ли је, а у 
Све ча ној са ли Бо го сло ви је про мо ви-
са но је дру го и до пу ње но из да ње књи-
ге Све та го ра фру шко гор ска. 

Су бо та, 9. јул 
У Ми ни стар ству ве ра и ди ја спо-

ре до де ље не су на гра де за слу жним 
гра ђа ни ма из ди ја спо ре за све у ку-
пан рад и до при нос уна пре ђе њу ве за 
и са рад ње са ма ти цом. На гра ду Ми
ха ј ло Пу пин за ин фор ма ци о но-ко-
му ни ка ци о не тех но ло ги је до био је 
Бра ни мир Си мић Гла ва шки из Кли-
влен да (САД); на гра ду Ни ко ла Те сла 
за на у ку и про на ла за штво до би ла је 
Ма ја Ма та рић из Ка ли фор ни је; на гра-
ду Ми лош Цр њан ски за књи жев ност 
до био је Бран ко Ан ђић из Ар ген ти не; 
на гра да Сло бо дан Јо ва но вић за област 
по ли ти ке до де ље на је Пре дра гу Вла-
ди ко ви ћу из Ван ку ве ра; До си теј Об ра
до вић до де љен је Пре дра гу Ман ди ћу 
из Ма ђар ске, а на гра ду Вук Ка ра џић 
за очу ва ње срп ског је зи ка и пи сма до-
био је про то је реј Ср бо љуб Ми ле тић из 
Сид не ја. На гра да Мај ка Ср би ја при па-
ла је Ду ша ну Ви да ко ви ћу из Не мач ке, 
ко ји већ две де це ни је из да је днев ни 
лист Франк фурт ске ве сти.  

Че твр так, 14. јул 
У Ет но-зда њу Змај од Но ћа ја, у Ма-

чван ској Ми тро ви ци, у на се љу Кри ва-
ја, одр жан је Де се ти Ко змо да мјан ски 
са бор, по све ћен ве ли ким срп ским за-
ду жби на ри ма – вој во ди Сто ја ну Чу пи-
ћу и ње го вом уну ку Ни ко ли Чу пи ћу. 
Из ве ден је кул тур ни и ду хов ни про-
грам и пред ста вље но на род но ства-
ра ла штво Ма чве и Сре ма.  

Пе так, 15. јул 
У До му Ву ко ве за ду жби не ево ци-

ра но је се ћа ње на проф. др Ми ла на 
Шип ку, ве ли ког ства ра о ца у обла сти 

лин гви сти ке и је зич ке кул ту ре. Ис так-
ну то је да је про фе сор Шип ка, по ред 
оста лог, об ја вио Пра во пи сни реч ник 
срп ског је зи ка и сво је вр сну три ло-
ги ју књи га са струч ним члан ци ма – 
Стан дард но је зич ка пре и спи ти ва ња 
1, 2 и 3. У ра ду ску па уче ство ва ли су: 
Иван Клајн, Ми о драг Ма тиц ки, Сре-
то Та на сић, Вељ ко Бр бо рић и Зо ран 
Ко лун џи ја. 

Пе так, 19. ав густ 
Пе сни ку Ива ну Не гри шор цу, ауто-

ру ви ше збир ки пе са ма, уру че но је у 
ма на сти ру Жи чи при зна ње за све у-
куп но пе снич ко де ло – Жич ка хри
со ву ља. Био је то за вр шни до га ђај 
ово го ди шњег, Два де се тог жич ког ду-
хов ног са бо ра. 

Че твр так, 1. сеп тем бар 
На Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе-

о гра ду све ча но отво рен 41. ме ђу на-
род ни на уч ни скуп сла ви ста у Ву ко ве 
да не.

По не де љак, 5. сеп тем бар 
На Ве ли кој сце ни На род ног по зо-

ри шта у Бе о гра ду до де ље не су, 14. по 
ре ду, на гра де Ка рић фон да ци је. Ме-
ђу ла у ре а ти ма су па три јарх срп ски 
Ири неј, бив ши ру ски пре ми јер Јев ге-
ниј При ма ков, до а јен срп ског глу ми-
шта Ве ли мир – Ба та Жи во ји но вић и 
аме рич ка кон гре смен ка Ко рин Бра-
ун. Бе се дио је Жо рес Ива но вич Ал-
фјо ров, ру ски ака де мик, ла у ре ат из 
2007. го ди не и до бит ник Но бе ло ве 
на гра де. 

Пе так, 9. сеп тем бар 
У Срем ским Кар лов ци ма, бе се дом 

ака де ми ка Ми ло са ва Те ши ћа о Бран-
ку Ра ди че ви ћу, отво ре но је ју би лар но, 
40. Бран ко во ко ло. У бо га том про гра-
му ове ма ни фе ста ци је, ко ја је тра ја ла 
до 19. сеп тем бра, пред ста вље на је ан-
то ло ги ја 100 срп ских пе сни ка два де се
тог сто ле ћа.   

Пе так, 9. сеп тем бар 
У Не го ти ну су, по 46. пут, све ча но 

отво ре ни Мо крањ че ви да ни, у част ве-
ли ког срп ског ком по зи то ра Сте ва на 
Сто ја но ви ћа Мо крањ ца. Про гра мом 
су би ли об у хва ће ни сви му зич ки жан-
ро ви: од хор ског пе ва ња, ин стру мен-
тал не му зи ке, ка мер них са ста ва и 
опе ре, а у пра те ћем про гра му ор га-
ни зо ва не су из ло жбе, књи жев ни су-
сре ти и на уч не три би не.  

По не де љак, 12. сеп тем бар 
У Ву ко вом До му кул ту ре у Ло зни-

ци све ча но је отво рен 77. Ву ков са бор. 
Са бор отво рио Пре драг Мар ко вић, 
ми ни стар кул ту ре, ин фор ми са ња и 
ин фор ма ци о ног дру штва. 

Уто рак, 13. сеп тем бар 
У Све ча ној са ли До ма Ву ко ве за ду-

жби не одр жан је, 13. по ре ду, Окру гли 
сто на те му За ду жби нар ство код Ср ба 
да нас. Уче ство ва ли су пред став ни ци 
за ду жби на, на уч ни и јав ни рад ни ци 
ко ји се ба ве пи та њем за ду жби нар ства 
код Ср ба.

Во ди те љи окру глог сто ла би ли су 
ака де мик Че до мир По пов и др Ми о-
драг Ма тиц ки. 

Сре да, 14. сеп тем бар 
У Гим на зи ји Вук Ка ра џић у Ло зни-

ци, Ву ко ва за ду жби на пред ста ви ла је 
Да ни цу за 2011. го ди ну. Уче ство ва ли су 
Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Гим на-
зи ји, пред сед ник Огран ка Ми ло ван 
Ра ди во је вић и Ми о драг Ма тиц ки, 
уред ник. 

Су бо та, 17. сеп тем бар 
У ма на сти ру Ра ва ни ца све ча-

но је обе ле жен Дан пе сни ки ње Ми
ли це Сто ја но вић Срп ки ње. Ње го во 
пре о све штен ство епи скоп срем ски 

Ва си ли је оба вио је осве ће ње спо ме-
ни ка ове из у зет не Срп ки ње, ко ји је из 
врд нич ких ата ра из ме штен у пор ту 
ма на сти ра Ра ва ни це. О Ми ли ци Сто-
ја но вић Срп ки њи као на ци о нал ном 
и кул тур ном рад ни ку го во рио је ака-
де мик Че до мир По пов, пред сед ник 
Ма ти це срп ске. 

 
Не де ља, 18. сеп тем бар 
У Тр ши ћу је одр жа на за вр шна све-

ча ност 77. Ву ко вог са бо ра, на ко ме је 
обе ле же на 50. го ди шњи ца до де ле Но-
бе ло ве на гра де Иви Ан дри ћу. Бе се ду 
је го во ри ла проф. др Ан ге ла Рих тер, 
ре дов ни про фе сор ју жне сла ви сти ке 
на Уни вер зи те ту Мар тин Лу тер у Ха-
леу. Кру ше вач ко по зо ри ште пред ста-
ви ло се драм ским при ка зом де ла Иве 
Ан дри ћа, Про кле та авли ја у ре жи ји 
Не бој ше Бра ди ћа. На Са бо ри шту, у 
по по днев ном Са бор ском по се лу, на-
сту пио је Ан самбл на род них ига ра и 
пе са ма Ко ло.   

Пе так, 23. сеп тем бар 
Одр жа на Два на е ста Ву ко ва три-

би на из ци клу са Кул тур но на сле ђе. 
Раз го ва ра но је о књи зи проф. др Је-
жи ја Барт мињ ског, Је зиксли касвет. 
Ет но лин гви стич ке сту ди је, ко ју је 
при ре дио Де јан Ај да чић, а пре ве ла 
Мар та Бје ле тић, Slo vo Sla via, Бе о град, 
2011. У рас пра ви су уче ство ва ли: др 
Ста ни сла ва Њеб же гов ска-Барт мињ-
ска, др Алек сан дар Ло ма, др Мар та 
Бје ле тић, др Де јан Ај да чић и аутор 
књи ге.
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Значајни скуп са врло 
актуелном темом 
ктиторства у данашње 
време одржан је у оквиру 
 већ традиционалног 
програма „Саборски дани 
Вукове задужбине”

У 
окви ру 77. Ву ко вог са бо ра, Ву ко-
ва за ду жби на ор га ни зо ва ла је, 13. 
сеп тем бра 2011. го ди не, у До му 
Ву ко ве за ду жби не Окру гли сто 
на те му За ду жби нар ство код Ср

ба да нас. Ску пу је при су ство ва ло три де се так 
пред став ни ка за ду жби на и на уч них и јав них 
рад ни ка ко ји се ба ве пи та њи ма за ду жби нар-
ства код Ср ба. 

Циљ ово го ди шњег окру глог сто ла био је да се 
ова ва жна дру штве на те ма са гле да све о бу хват-
но, у кон тек сту прав ног окви ра ко ји пру жа но ви 
За кон о за ду жби на ма и фон да ци ја ма. У пр вом 
пла ну рас пра ве би ло је осни ва ње за ду жби на и 
фон да ци ја да нас, уна пре ђи ва ње по сто је ћих и 
утвр ђи ва ње ме ста и уло ге за ду жби на и фон да-
ци ја у 21. ве ку. 

Отва ра ју ћи скуп, Ми о драг Ма тиц ки, пред-
сед ник Ву ко ве за ду жби не, у увод ном из ла га-
њу ис та као је да је и пре до но ше ња ак ту ел них 
За ко на о за ду жби на ма и За ко на о ре сти ту ци ји, 
Ву ко ва за ду жби на сма тра ла да за ду жби нар ство, 
као ве ли ка сна га тра ди ци је срп ског на ро да, за-
слу жу је да се на ђе у жи жи ин те ре со ва ња јав-
но сти и ду го роч ни јих пла ни ра ња, пре све га у 
обла сти кул ту ро ло шког раз во ја. На гла сио је да 
је у 18 го ди шта Да ни це Ву ко ве за ду жби не стал-
на и ве о ма чи та на ру бри ка За ду жби не и да је 
Скуп шти на Ву ко ве за ду жби не, на сво јој про-
шлој го ди шњој Скуп шти ни, при хва ти ла пред-
лог да се ово го ди шњи окру гли сто, три на е сти 
по ре ду, а ко ји Ву ко ва за ду жби на ор га ни зу је у 
да не Ву ко вог са бо ра, по све ти те ми За ду жби нар

ство код Ср ба да нас. У увод ној ре чи Ма тиц ки 
је ис та као: 

По сле де це ни ја по ти ски ва ња за ду жби нар ства 
код нас, но ве при ли ке и но ве ори јен та ци је дру
штва ожи ве ле су пи та ње за ду жби нар ства и 
опет га учи ни ле дру штве ним чи ном пр во га ре
да. Про ши рио се оп сег за ду жби нар ског де ло ва ња, 
а ожи ве ла је и фор ма за ду жби нар ског по ди за ња 
хра мо ва и спо мендо мо ва, кти тор ства у нај у
жем свом зна че њу. 

У том сми слу по ме нуо је Хер це го вач ку Гра ча-
ни цу, веч ну ку ћа Јо ва на Ду чи ћа на Цр кви на ма 
на Тре би њу, за ду жби ну ко ју је по ди гао Бран ко 
Ту па њац, до бро твор из Аме ри ке. Та ко ђе, ис та-
као је да у Са ла шу Но ћај ском цр кву по ди же по-
то мак Сто ја на Чу пи ћа – Зма ја од Но ћа ја, као 
спо мен свом ве ли ком прет ку, до да ју ћи: 

На Вр шач ком бре гу по диг ну та је цр ква, за ду
жби на, мно ги до на то ри по ма жу об на вља ње и до
град њу ко нач ких ком плек са срп ских ма на сти ра 
од Хи лан да ра до ма на сти ра Ве ли ко Сре ди ште 
ко ји је раз ру шен у 15. ве ку, а да нас је опет жив 
ма на стир. Ко ли ко ли је са мо мо сто ва за ду жби

нар ским ста ра њем на чи ње но, ко ли ко из бе глич
ких по ро ди ца ску ће но, ко ли ко де це шко ло ва но? 

То што је но во у до ме ну за ду жби нар ства код 
Ср ба је сте осми шља ва ње де лат но сти за ду жби
на, укљу чи ва ње у њи хов рад зна чај них ум них љу
ди ко ји, до бро вољ ним ра дом, ула жу ћи сво је иде је 
и оства ру ју ћи их на нај бо љи на чин, по ста ју та
ко ђе за ду жби на ри. 

Овај окру гли сто ни је усме рен ка ре ка пи ту ла
ци ји, исто ри ји за ду жби нар ства и по је ди них за
ду жби на, већ тра же њу од го ва ра ју ћег ме ста ко је 
за ду жби не мо гу и тре ба да има ју у 21. ве ку. Реч је 
о рас пра ва ма о фе но ме ну за ду жби нар ства ви ше
га ре да, од но сно да се за поч не да ле ко ква ли тет
ни ја рас пра ва, са свр хом да се за ду жби нар ство 
уна пре ди и раз ви је, да се и ми укљу чи мо у  ци ви
ли за ци ју до бро чин ства на свој на чин, да се при
зна сна га и моћ ак ту ел них за ду жби на ко је мо гу 
би ти сна жан ко рек тив и осло нац др жав ним ме
ра ма у обла сти кул ту ре, про све те и на у ке. 

Пред сед ник Ма ти це срп ске, ака де мик Че до-
мир По пов, го во рио је о ре зул та ти ма и ис ку ству 
ове уста но ве у про те клом пе ри о ду, као и о пред-

сто је ћем до но ше њу За ко на о ре сти ту ци ји. По-
себ но је ис та као да др жа ва мо ра фи нан сиј ски 
да по ма же за ду жби не, од но сно да фи нан си ра 
њи хо ве ва жне про гра ме и про јек те и да на тај 
на чин под сти че за ду жби нар ство. 

Ми лун ка Ка рић, пред сед ник Ка рић фон да ци
је, го во ри ла је о три де це ни је ра да ове уста но ве 
и од но су дру штва и др жа ве пре ма за ду жби нар-
ству да нас. 

Ду шан Ни ко лић, се кре тар Ма ти це срп ске, осве-
тлио је по ло жај за ду жби на у срп ском пра ву, а Ја-
сна Ди ми три је вић, Во јин Ђе кић, Мир ја на Дра гаш, 
Ста ни ша Тут ње вић, Ко ста Ан дре је вић и Ни ко ла 
Ву ко лић го во ри ли су о ак тив но сти и по ло жа ју за-
ду жби на Или је М. Ко лар ца, Ни ко ле Спа си ћа, До-
си те ја Об ра до ви ћа, Де сан ке Мак си мо вић, Пе тра 
Ко чи ћа и и За ду жби не Ан дре је вић.

Пе тар Бо јо вић је ука зао на спе ци фич ни зна-
чај фи нан си ја у за ду жби нар ству и по себ но се 
освр нуо на из во ре фи нан си ра ња, фи нан сиј ске 
олак ши це и осло ба ђа ња, као и на очу ва ња и 
уве ћа ња имо ви не и упра вља ња фи нан си ја ма 
за ду жби на. 

Гор да на Гор дић, аутор књи ге За ду жби не и за
ду жби нар ство у тра ди ци ји срп ског на ро да, го-
во ри ла је о за ду жби на ма у Бе о гра ду, Ра до мир 
По по вић о за ду жби на ма срп ских по ли ти ча ра у 
19. ве ку, а Ду шан Алем пи је вић о за ду жби ни Кра-
ља Пе тра Пр вог Ка ра ђор ђе ви ћа на Оплен цу. 

Слав ко Ве ји но вић, из вр шни са вет ник Ву ко ве 
за ду жби не, чи ју књи гу упра во об ја вљу је Ву ко-
ва за ду жби на под на сло вом За ду жби нар ство 
код Ср ба, го во рио је о не пре ки ну тој ни ти за ду-
жби нар ства, као бит ној од ли ци срп ског на ци о-
нал ног би ћа. 

У рас пра ви су, та ко ђе, уче ство ва ли Сло бо-
дан Ж. Мар ко вић и Мир ја на Ја ко вље вић, ко ја 
је пред ста ви ла и пр ви број ча со пи са За ду жби
нар, Уни вер зи те та у Бе о гра ду, а ко ји ће из ла зи ти 
јед ном го ди шње. У овом гла си лу пи са ће се о за-
ду жби на ма и за ду жби на ри ма Бе о град ског уни-
вер зи те та, на по ри ма Уни вер зи те та да по вра ти 
сво ју имо ви ну, као и о про фе со ри ма и сту ден ти-
ма на гра ђе ним из сред ста ва за ду жби на. 

У овом бро ју ли ста до но си мо не ка из ла га ња 
са Окру глог сто ла. 

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

У српском народу 
се под задужбином 
подразумева „јавна 
задужбина” – она која 
служи свима, а не само 
члановима једне 
породице 

С
р би ја има ду гу и бо га-
ту тра ди ци ју за ду жби-
нар ства. При пад ни ци 
вла дар ских и дру гих 
пле мић ких по ро ди ца 

су још у сред њем ве ку по све ћи ва ли 
део сво је имо ви не цр кви и на ро-
ду. О то ме све до че сто ти не хра мо-
ва, ма на сти ра и цр кве них има ња 
(ме то ха), на про сто ру од Ко со ва и 
Ме то хи је и цен трал не Ср би је до Па-
нон ске ни зи је. 

Кра јем XVI II и по чет ком XIX ве ка 
ја ви ла се но ва, све тов на фор ма за ду-
жби нар ства. По се бан зна чај у ње ном 
раз во ју има ла је Ма ти ца срп ска, ко-
ја је осно ва на 1826. го ди не у Пе шти. 
У Ма ти ци je, као у ко шни ци, сва ко 
имао сво ју уло гу. Ча сни ци ма је ука-
зи ва на част да во де нај зна чај ни ју 
на ци о нал ну ин сти ту ци ју. Имућ ни 
гра ђа ни су ма те ри јал но по др жа ва ли 
Ма ти чи ну кул тур ну и про све ти тељ-
ску ми си ју, ко ју су ре а ли зо ва ли број-
ни са рад ни ци. Оства ре њу Ма ти чи них 
пле ме ни тих ци ље ва до при но си ли су 
при пад ни ци вла да ју ћих сло је ва (по-
пут Са ве Те ке ли је, кне за Ми ло ша 
Обре но ви ћа, ба ро на Јо ва на Ни ко ли-
ћа од Руд не), на уч ни ци свет ског гла са 
(по пут Ми хај ла Пу пи на), али и ве ли-
ки број дру гих гра ђа на. За хва љу ју ћи 
ши ро кој по др шци из на ро да, Ма ти ца 
срп ска је ду го би ла нај бо га ти ја за ду-
жбин ска уста но ва у Угар ској.      

Ма ти ца срп ска би ла је узор дру-
гим сло вен ским на ро ди ма. Она је, с 
вре ме ном, по ста ла по зна та ши ром 
Евро пе као срп ски мо дел дру штве-
ног (не вла ди ног) са мо ор га ни зо ва ња 
у обла сти кул ту ре и на у ке. О то ме све-

до чи и чи ње ни ца да ће NI SE (Na ti o nal 
Mo ve ments and In ter me di ary Struc tu res 
in Euro pe) чи је је се ди ште у Ан твер-
пе ну (Бел ги ја), под по кро ви тељ ством 
Европ ске уни је, 15. и 16. фе бру а ра 2012. 
го ди не у Бу дим пе шти ор га ни зо ва ти 
ве ли ки ме ђу на род ни на уч ни скуп Bu
il ding cul tu ral na ti ons – the Ma ti ca and 
equ i va lent in ter me di ary struc tu res in 
Euro pe, на ком ће по себ на па жња би-
ти по све ће на Ма ти ци срп ској.      

Тра ди ци о нал ни 
кон цепт за ду жби не

За ду жби не су у срп ском на ро ду 
увек има ле исти циљ, исту свр ху. Имо-
ви на је из два ја на за до бро бит дру гих, 
на ра чун соп стве них ин те ре са и ин те-
ре са сво је по ро ди це. За ду жби на ри су 
же ле ли да учи не не што до бро по че му 
ће их на род пам ти ти. То про ис ти че и 
из са мог на зи ва прав ног ин сти ту та. 
За ду жби нар је осни ва њем за ду жби не 
„за ду жи вао на род”. Да кле, у срп ском 
на ро ду се под за ду жби ном тра ди ци-
о нал но под ра зу ме ва јав на за ду жби
на – она ко ја слу жи сви ма, а не са мо 
чла но ви ма јед не по ро ди це. 

На су прот то ме, по ро дич не за ду жби-
не, ко је су део тра ди ци је дру гих на ро-
да, осни ва ју се у ин те ре су са да шњих и 
бу ду ћих чла но ва јед не или ви ше тач-
но од ре ђе них по ро ди ца. 

По ро дич не за ду жби не (Fa mi li en stif
tung) рас про стра ње не су у гер ман ском 
прав ном под руч ју. О њи хо вом зна ча-
ју и уко ре ње но сти све до чи по да так 
да су би ле ре гу ли са не још у ста ром 
пру ском пра ву и да су оп ста ле све до 
да нас. Иако их мно ги сма тра ју ре лик-
ти ма фе у дал ног уре ђе ња, по ро дич не 
за ду жби не ће, у тој сре ди ни, ве ро ват-
но још ду го одо ле ва ти вре ме ну. 

У Фран цу ској и не ким дру гим зе-
мља ма ро ман ског прав ног кру га, ни-
је до пу ште но осни ва ње по ро дич них 
за ду жби на. За то по сто је ва ља ни, 
исто риј ски раз ло зи. По зна то је да је 
Фран цу ски гра ђан ски за ко ник из 1804. 
го ди не про ис те као из фран цу ске бур-
жо а ске ре во лу ци је. Је дан од при мар-
них ци ље ва ре во лу ци о на ра био је да 
се уки не фе у дал ни по ре дак и да се 
спре чи ње го во об на вља ње. При ват не 

за ду жби не и раз ли чи ти мо де ли по ро-
дич них фи де и ко ми са би ли су не при-
хва тљи ви јер су мо гли по слу жи ти као 
сред ство за трај но очу ва ње еко ном ске 
мо ћи и дру штве ног ути ца ја фе у дал не 
ари сто кра ти је. Осим то га, ти прав ни 
ин сти ту ти би ли су у су прот но сти са 
ли бе рал ним ду хом гра ђан ског дру-
штва, ко је је те жи ло да дру штве ни ка-
пи тал пре пу сти тр жи шној утак ми ци 
и да сви ма пру жи шан су да, под јед-
на ким усло ви ма, уче ству ју у ње го вој 
пре ра спо де ли.    

Ли бе рал не иде је из фран цу ског 
пра ва не сум њи во су ути ца ле и на 
пи сце срп ског За ко на о за ду жби на ма 

из 1912. го ди не, у ком је ја сно ре че но 
да „оне до бро твор не уста но ве, ко је су 
огра ни че не са мо на јед ну или ви ше од
ре ђе них по ро ди ца, не до ла зе у ред за
ду жби на [истакао Д. Н.]“. 

Не га ти ван став пре ма по ро дич ним 
за ду жби на ма је од раз ли бе рал ног ду-
ха та да шње Ср би је и на сто ја ња про гре-
сив них дру штве них сна га да укло не 
ре лик те фе у дал ног уре ђе ња. По твр ду 
тог ста но ви шта на ла зи мо у чи ње ни ци 
да је не ко ли ко го ди на ка сни је уки нут 
по ро дич ни фи де и ко мис, ко ји се у по-
гле ду функ ци је уве ли ко по ду да ра са 
по ро дич ним за ду жби на ма.

Фи де и ко ми сар ном суп сти ту ци јом 
се имо ви на од ре ђе не по ро ди це ста-
вља ван прав ног про ме та да би се 
обез бе ди ла еко ном ска моћ на ред них 

ге не ра ци ја. На след ни ци мо гу упра-
вља ти на сле ђем, при би ра ти пло до ве 
и њи ма рас по ла га ти, али не мо гу оту-
ђи ва ти на сле ђе на до бра. На тај на чин 
имо ви на по ро ди це по ста је тзв. до бро 
мр тве ру ке. Та кво умрт вља ва ње ка-
пи та ла би ло је у не скла ду са осно ва ма 
дру штве ног уре ђе ња Кра ље ви не Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца, па је по ро дич ни 
фи де и ко мис уки нут Ви дов дан ским 
уста вом, 28. ју на 1921. го ди не. У прак-
си су, ме ђу тим, и да ље оста ли не ре-
ше ни мно ги про бле ми у ве зи са овим 
ин сти ту том гра ђан ског пра ва. За то је 
1934. го ди не до нет За кон о раз ре ше њу 
по ро дич них фи де и ко ми са.

Фи де и ко ми сар на суп сти ту ци ја ни-
је до пу ште на ни ва же ћим про пи си ма. 
По За ко ну о на сле ђи ва њу Ср би је, „ни-
шта ва је од ред ба за ве шта ња ко јом за-
ве шта лац од ре ђу је на след ни ка свом 
на след ни ку или ис по ру ко прим цу”, 
„као и она” ко јом „за ве шта лац свом 
на след ни ку или ис по ру ко прим цу за-
бра њу је да оту ђи ствар или пра во ко је 
му је оста вио”. 

За кон о за ду жби на ма 
и фон да ци ја ма Ср би је 

Пре ма но вом За ко ну, за ду жби на 
је „прав но ли це без чла но ва ко јем је 
осни вач на ме нио од ре ђе ну имо ви ну 
(основ на имо ви на) ра ди до бро чи ног 
оства ри ва ња оп ште ко ри сног ци ља или 

при ват ног ин те ре са, од но сно и ци ља 
ко ји ни је за бра њен Уста вом или за ко
ном [истакао Д. Н.]”. То зна чи да су по-
ро дич не за ду жби не За ко ном из ри чи то 
уве де не у прав ни си стем Ре пу бли ке 
Ср би је. По сто ји мно штво раз ло га за 
пре и спи ти ва ње та кве од лу ке. У овом 
кон тек сту тре ба по ме ну ти са мо нај-
ва жни је: 1. уко ли ко би ма ли број из-
у зет но бо га тих по ро ди ца фор ми рао 
по ро дич не за ду жби не, нај ве ћи део ка-
пи та ла био би пре тво рен у тзв. до бра 
мр тве ру ке; 2. фор ми ра њем по ро дич-
них за ду жби на трај но би би ла оси гу-
ра на еко ном ска и дру штве на моћ свих 
са да шњих и бу ду ћих чла но ва по је ди-
них по ро ди ца; 3. ти ме би би ло спре-
че но фор ми ра ње но ве сред ње кла се 
ко ја је бит на за ста бил ност дру штва; 
4. ве ћи на гра ђа на, а по себ но при пад-
ни ци мла ђих ге не ра ци ја, из гу би ли би 
пер спек ти ву и по ве ре ње у дру штве не 
ин сти ту ци је ко је су до са да, ма кар и 
фор мал но, омо гу ћа ва ле сви ма да уче-
ству ју у пре ра спо де ли дру штве ног ка-
пи та ла; 5. ако би ве ћи део дру штве ног 
ка пи та ла био пре тво рен у за ду жбин ску 
имо ви ну под ис кљу чи вом кон тро лом 
по је ди них по ро ди ца, би ло би сра змер-
но ма ње сред ста ва за фор ми ра ње јав-
них за ду жби на; 6. ако др жа ва не бу де 
има ла до вољ но сред ста ва у бу џе ту, а у 
ме ђу вре ме ну не бу ду фор ми ра не јав-
не за ду жби не, оп шти на пре дак дру-
штва и ег зи стен ци ја мно гих гра ђа на 
би ће до ве де ни у пи та ње; 7. по ро дич не 
за ду жби не ни су део срп ске тра ди ци је, 
ни у кул тур ном ни у прав ном сми слу; 
8. у прав ном си сте му Ср би је, већ чи-
тав је дан век, по сто ји не га ти ван од нос 
пре ма по ро дич ним фи де и ко ми си ма и 
слич ним прав ним ин сти ту ти ма, ме-
ђу ко је спа да ју и по ро дич не за ду жби-
не; 9. Ср би ја је оп те ре ће на еко ном ским 
и со ци јал ним про бле ми ма ко ји пра-
те тран зи ци ју, укљу чу ју ћи ви сок ни во 
со ци јал не ра сло је но сти и не по сто ја ње 
сред ње кла се; 10. ства ра ње нор ма тив не 
под ло ге за осни ва ње по ро дич них за ду-
жби на ни је услов за при јем у члан ство 
Европ ске уни је.

Др Ду шан НИ КО ЛИЋ, 
ре дов ни про фе сор Прав ног 

фа кул те та у Но вом Са ду,
ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске

осветљења
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Закон предвиђа 
надокнаду бившим 
власницима у виду 
девизних обвезница, 
а не и могућност 
супституције одузете 
имовине 

З
а ко ном о вра ћа њу од у-
зе те имо ви не и обе ште-
ће њу, ко ји је сту пио на 
сна гу 6. ок то бра 2011. 
го ди не („Слу жбе ни гла-

сник РС“ број 72/2011 од 28. 9. 2011. 
го ди не), уре ђу ју се усло ви, на чин и 
по сту пак вра ћа ња од у зе те имо ви-
не и обе ште ће ња за од у зе ту имо ви-
ну ко ја је на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је при ме ном про пи са о аграр-
ној ре фор ми, на ци о на ли за ци ји, 
се кве стра ци ји и дру гим про пи-
си ма, по сле 9. мар та 1945. го ди не 
од у зе та од фи зич ких и од ре ђе них 
прав них ли ца и пре не се на у оп-
ште на род ну, др жав ну, дру штве ну 
или за дру жну сво ји ну, с тим што 
се при ме њу је и на вра ћа ње имо-
ви не чи је од у зи ма ње је по сле ди-
ца хо ло ка у ста (члан 1).

Пра во на вра ћа ње имо ви не и обе-
ште ће ње има до ма ће фи зич ко ли це 
ко је је бив ши вла сник од у зе те имо-
ви не од но сно ње го ви за кон ски на-
след ни ци, за ду жби на ко јој је од у зе та 
имо ви на, од но сно њен прав ни след бе-
ник, фи зич ко ли це – стра ни др жа вља-
нин од но сно за кон ски на след ни ци, 
под усло вом ре ци про ци те та.

Имо ви на се вра ћа у на ту рал ном об-
ли ку или се да је обе ште ће ње у ви ду 
др жав них об ве зни ца Ре пу бли ке Ср-
би ји и у нов цу, у скла ду са овим За-
ко ном.

То ком тра ја ња јав не рас пра ве о На-
цр ту овог За ко на, За ду жби на Ни ко ле 
Спа си ћа је пред ла га ла да се од у зе-
та имо ви на вра ти бив шем вла сни ку 
у сво ји ну и др жа ви ну, по пра ви лу, у 
на ту рал ном об ли ку или да се на док-
на ди у ви ду дру ге од го ва ра ју ће имо-
ви не, а нов ча на на кна да ис пла ти у 
пу ној тр жи шној вред но сти, са мо ако 
вра ћа ње у на ту рал ном об ли ку или у 
ви ду дру ге од го ва ра ју ће имо ви не ни-
је мо гу ће. 

Са мо вра ћа њем у на ту ри од у зе те 
имо ви не, за ме ном дру гом од го ва ра-
ју ћом имо ви ном или ис пла том пу не 
тр жи шне вред но сти од у зе те имо ви-
не, ус по ста вља се ста ње ка кво је би ло 
пре од у зи ма ња имо ви не вла сни ци ма 
од стра не др жа ве и ис пра вља ви ше-
де це ниј ска не прав да, у ком пе ри о ду 

вла сни ци ни су мо гли да ко ри сте сво-
ју имо ви ну. 

Др жа ва рас по ла же са до вољ но 
имо ви не у свом вла сни штву, ко-
ју мо же да вра ти бив шим вла сни-
ци ма. Да ва ње те имо ви не бив шим 

вла сни ци ма, као за ме на за од у зе ту 
имо ви ну, ко ју ни је мо гу ће вра ти ти у 
на ту рал ном об ли ку, др жа ву не ко шта 
ни шта и не оп те ре ћу је бу џет. Али и 
по ред та ко ја сних и ло гич них ар гу-
ме на та, За ко ном о вра ћа њу од у зе те 

имо ви не и обе ште ће њу ни је пред ви-
ђе на мо гућ ност суп сти ту ци је од у зе те 
имо ви не бив шим вла сни ци ма.

С дру ге стра не, у За ко ну о вра ћа-
њу (ре сти ту ци ји) имо ви не цр ква ма 
и вер ским за јед ни ца ма („Слу жбе-

Садашњи конфузни 
законски прописи делују 
дестимулативно 
на оснивање нових 
задужбина и на рад 
и развој постојећих, 
што ће довести 
до стагнације 
задужбинарства

А
к ту ел ни За кон о за-
ду жби на ма и фон да-
ци ја ма усво ји ла је 23. 
но вем бра 2010. го ди-
не Скуп шти на Ср би-

је. Јед на од же ља ини ци ја то ра овог 
за ко на би ла је „под сти цај ни раз-
вој за ду жби нар ства и фон да ци ја”. 
Код фон да ци ја се до ста то га ура ди-
ло на бо ље у по гле ду ожи вља ва ња 
„фи лан троп ске кул ту ре” а код за ду-
жби нар ства на го ре (ко рак на зад). 

По зна то је да се у по чет ку ра да на 
из ме на ма за кон ских про пи са (та да-
шњег За ко на о за ду жби на ма, фон да-
ци ја ма и фон до ви ма) по шло од то га 
да се за ко ном тре ти ра ју са мо фон да-
ци је и фон до ви, тј. без за ду жби на. Та-
ква „иде ја” про цу ре ла је у сред стви ма 
јав ног ин фор ми са ња и од мах до че ка-
на „на нож”, по сле че га се од ње од у ста-
ло. Ини ци ја ти ву за до но ше ње но вог 
За ко на о за ду жби на ма и фон да ци ја-
ма (али са да без фон до ва) по кре ну-
ли су Цен тар за уна пре ђе ње прав них 
сту ди ја (ЦУПС) у са рад њи са Бал кан-
ским фон дом за ло кал не ини ци ја ти ве 
(БЦИФ) и Европ ским цен тром за не-
про фит но пра во (ЕЦНЛ), а уз зна чај ну 
по др шку Бри тан ске ам ба са де у Бе о-
гра ду (у окви ру про јек та „Ства ра ње 
под сти цај ног окру же ња за раз вој ор-
га ни за ци ја ци вил ног дру штва у Ср би-
ји”). По др шку је пру жи ла и Аме рич ка 
аген ци ја за ме ђу на род ни раз вој/Ин-
сти тут за одр жи ве за јед ни це (USAID/
ISC), а у окви ру про гра ма „Ини ци ја-
ти ва за јав но за го ва ра ње гра ђан ског 
дру штва у Ср би ји”, и Фонд за отво ре но 
дру штво Џор џа Со ро ша. 

Ја сно је уоч љи во да у овим „ини-
ци ја ти ва ма, са рад ња ма и по др шка-
ма” не ма ни јед не је ди не за ду жби не и 
фон да ци је, као да се не ра ди о њи ма! 
Ипак, то ком „јав не рас пра ве” ко ја је 
тра ја ла не пу не две го ди не, за ду жби не 
и фон да ци је су упу ћи ва ле до пи се са 
пред ло зи ма, али, пре ма зва нич ним 
из ја ва ма овла шће них пред став ни ка 
за ду жби на и фон да ци ја у Ср би ји, „ни-

је дан пред лог из њи хо вих мно го број-
них пи са них до пи са ни је усво јен”, већ 
им је, по сле тран спа рент них ди ску си-
ја у Но вом Са ду, Ва ље ву, Кра гу јев цу и 
Ни шу и „за вр шне рас пра ве” у Бе о гра-
ду, „у ко нач ној вер зи ји по ну ђен пр во-
бит ни на црт без зна чај них из ме на и 
до пу на”, ко ји је по сле про сле ђен Ми-
ни стар ству кул ту ре Ср би је.

У ви ше од 90 од сто чла но ва ва же ћег 
За ко на (од укуп но 72 чла на), за ду жби-
не и фон да ци је су пот пу но из јед на че-
не, што уно си ве ли ку за блу ду у са мом 
на сло ву За ко на, да ме ђу за ду жби на-
ма и фон да ци ја ма по сто је ве ли ке и 
зна чај не раз ли ке. По ме ну ти За кон се 
мо гао на зва ти За кон о фон да ци ја ма, 
где би се у са мо јед ном чла ну на ве-
ле те раз ли ке и слу ча је ви (из у зе ци) 
осни ва ња, као на при мер „за ду жби на 
се (као и фон да ци ја) осни ва као прав-
но ли це без чла но ва и ра ди до бро-
чи ног оства ри ва ња оп ште ко ри сних 
ци ље ва, с тим да, код осни ва ња за ду-
жби на, осни вач за ду жби ни на ме њу је 
од ре ђе ну имо ви ну (основ ну имо ви ну) 
а за ду жби на мо же, уз оп ште ко ри сне 
ци ље ве, оства ри ва ти и при ват ни ин-
те рес” и тач ка, јер дру гих раз ли ка у 
осни ва њу не ма! 

По што су За ко ном од ре ђе ни ци ље-
ви за ду жби на и фон да ци ја 100 од сто 
иден тич ни, за ни мљи ви су тзв. но ви 
(у од но су на ци ље ве ре гу ли са не прет-
ход ним за ко ном) „ис так ну ти” ци ље-
ви, као што су: ра во прав ност по ло ва, 
за шти та жи во ти ња, про мо ви са ње 
ама тер ског спор та, бор ба про тив ко-
руп ци је итд., па је пот пу но не ја сно с 
ко јим се то ин сти ту ци ја ма по и сто ве-
ћу ју за ду жби не и фон да ци је. Ова кав 
прав ни трет ман ће код по сто је ћих за-
ду жби на уна за ди ти рад (а исто вре ме-
но не ће под сти ца ти раз вој и осни ва ње 
но вих за ду жби на), јер се ни јед на за-
ду жби на или ве ћи на њих уоп ште не 
ба ви ни јед ним је ди ним на ве де ним 
ци љем, а ни је по зна то (бар за ових 
го ди ну да на функ ци о ни са ња но вих 
за кон ских про пи са) да има ју на ме ру 
да про ме не сво је ци ље ве и ускла де 
их („то ком пре ре ги стра ци је”) са овим 
основ ним за кон ским ци ље ви ма.

Са еко ном ско-фи нан сиј ског аспек-
та, за ду жби не и фон да ци је су не до-
бит не не вла ди не ор га ни за ци је! Ово 
уно си до дат ну за блу ду, јер се мо гло, 
за кон ским про пи си ма ко ји ва же за 
не вла ди не ор га ни за ци је, јед ним чла-
ном ре гу ли са ти део о за ду жби на ма и 
фон да ци ја ма као не до бит ним не вла-
ди ним ор га ни за ци ја ма, те ни је би ло 
по треб но до но си ти но ви за кон о за-
ду жби на ма и фон да ци ја ма. Али, ка ко 
је за ду жби на ма и фон да ци ја ма са да 
до зво ље на при вред на ак тив ност и по-
сло ва ње, ја вља се то тал ни па ра докс да 

по сто ји не ко по сло ва ње (би знис) чи ји 
циљ ни је до би так (про фит) и где не ма 
до бит ка тј. не до бит но је, па ће се увек 
ја вља ти гу би так! Ако са да за ду жби не 
и фон да ци је мо гу да ре ги стру ју и при-
вред не де лат но сти (уго сти тељ ство, 
ту ри зам, са о бра ћај не и тран спорт не 
услу ге, тр го ви ну итд.), чи ме ће си гур-
но код гра ђа на и јав но сти „пот пу но 
не ста ти сли ка о не ка да шњим за ду-
жби на ма и фон да ци ја ма и њи хо вој 
уло зи и зна ча ју у дру штву”, по ста-
вља ју се пи та ња: ко је ће се по слов не 
књи ге и до ку мен та ци ја во ди ти у за-
ду жби на ма и фон да ци ја ма; да ли ће 
се уве сти фи скал не ка се и об ра чу ни 
и по вра ћа ји ПДВ-а; ка кве ће фи нан-
сиј ске из ве шта је са ста вља ти, усва ја ти 
(ве ро ват но уз ре ви зиј ско ми шље ње) и 
пре да ва ти; ко ће то све ра ди ти за по-
тре бе за ду жби на и фон да ци ја и ко ја 
је „це на” све га то га. 

До дат но за мр ше тељ ство у све му 
ово ме је и то што се, но вим За ко ном о 
за ду жби на ма и фон да ци ја ма, у од ре-
ђе ним чла но ви ма за ду жби не и фон-
да ци је де ци ди ра но тре ти ра ју и као 
удру же ње гра ђа на. На при мер, сред-
ства за под сти ца ње про гра ма или 

не до ста ју ћи део сред ста ва за фи нан-
си ра ње про гра ма ко је оства ру ју за-
ду жби не и фон да ци је обез бе ђу ју се 
у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је, ауто ном-
не по кра ји не и је ди ни це ло кал не са-
мо у пра ве под усло ви ма и на на чин 
про пи сан за ко ном ко јим се уре ђу-
је рад удру же ња (!) и обез бе ђи ва ње 
сред ста ва удру же њи ма (!) за ре а ли-
зо ва ње про гра ма од јав ног ин те ре са. 
Та ко ђе, уко ли ко до ђе до ли кви да ци-
је и сте ча ја, на за ду жби не и фон да-
ци је се при ме њу ју за кон ски про пи си 
ко ји ва же за удру же ње гра ђа на (!) а 
„ако не ким слу ча јем то ни је мо гу ће 
као код удру же ња гра ђа на”, он да се 
оба ве зно при ме њу ју про пи си ко ји ма 
се уре ђу је ли кви да ци ја и сте чај при-
вред них дру шта ва.

Н
а сред ства ко ја за ду-
жби не и фон да ци је 
сти чу бес те рет но (од 
до бро вољ них при ло-
га, по кло на, до на ци ја, 

фи нан сиј ских суб вен ци ја, за о став-
шти на, и сл.) не пла ћа ју се по ре-
зи уста но вље ни за ко ном. Овим се 
упра ви те љи ма „су ге ри ше” да са ми 

про у че (или ан га жу ју по ре ске са вет-
ни ке) ко ји су то по ре зи (ве ро ват но 
се под тим под ра зу ме ва да по сто ји 
ви ше вр ста) уста но вље ни за ко ном 
(и ко јим за ко ном), ка ко би зна ли да 
об ја сне бу ду ћим да ва о ци ма до бро-
вољ них при ло га... на ко ји на чин и 
ко ли ко су (ка ко се то по ре ски об ра-
чу на ва) да ро дав ци осло бо ђе ни. Та-
ко ђе, ка ко су ве о ма че сте из ме не и 
до пу не по ре ских про пи са, би ло би 
по жељ но да се упра ви те љи прет-
пла те и на бар је дан струч ни ча-
со пис из ове обла сти, да би њи хо ве 
ин фор ма ци је би ле бла го вре ме не и 
тач не, а уко ли ко не ка за ду жби на и 
фон да ци ја из да ју свој лист и сл. мо-
же до ћи и до за кљу че ња уго во ра о 
ком пен за ци ји... што би би ло при ка-
за но и кроз оба ве зни го ди шњи фи-
нан сиј ски из ве штај ко ји за ду жби не 
и фон да ци је до ста вља ју Аген ци ји 
за при вред не ре ги стре (и то у скла-
ду са за ко ном ко јим се уре ђу је ра-
чу но вод ство и ре ви зи ја). 

Имо ви ну за ду жби не чи ни основ-
на и дру га имо ви на. За ду жби на и 
фон да ци ја мо гу сти ца ти имо ви ну 
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П
о сле успо на и про па-
сти сред њо ве ков не 
срп ске др жа ве тре ба-
ло је да про ђу ве ко ви 
па да срп ски на род 

по но во кре не у успон и раз вој. Осно-
ву за овај про бој дао је 1804. го ди не 
Пр ви срп ски уста нак про тив Ту ра ка 
и ње гов во ђа Ка ра ђор ђе Пе тро вић. 
Тај под виг, та ре во лу ци ја би ли су 
за ми шље ни, ор га ни зо ва ни и во ђе-
ни из То по ле. Ка ра ђор ђе је и у Ора-
шац, на по след њи до го вор и из бор 
во жда, кре нуо из То по ле, а дан пре 
то га гру па То по ла ца је спа ли ла хан 
у Жа ба ри ма. Из То по ле је Ка ра ђор-
ђе ру ко во дио устан ком. Ода тле је 
обич но по кре тао ре зер вне је ди ни-
це за ак ци је на ва жним бо ји шти ма. 
Ту је бо ра вио по сле бо је ва и ту при-
мао са рад ни ке, при ја те ље и го сте. 
Ту је из гра дио од 1811. до 1813. го ди-
не цр кву и утвр ђе ни град са че ти ри 
ку ле, ко нак, пра те ће згра де и шко-
лу. Одав де је бо ле стан и раз о ча ран 
кре нуо у из бе гли штво.

Сто го ди не по сле ове епо пе је Ка ра-
ђор ђев унук краљ Пе тар I Ка ра ђор-
ђе вић за по чео је, а ве ћим де лом и 
из гра дио, сво ју за ду жби ну у То по ли 
на Оплен цу. За ду жби ну је за вр шио 
ње гов син краљ Алек сан дар I Ка ра-
ђор ђе вић. Цео ком плекс за ду жби не 
про сти рао се на око 140 хек та ра.

Цен трал ни обје кат за ду жби не је 
цр ква Св. Ђор ђа на Оплен цу, а око 
цр кве је фор ми ран парк – шу ма, па 
ви но град, воћ њак и из гра ђе не де се-
ти не стам бе них и при вред них обје ка-
та, укљу чу ју ћи кра ље ву и кра љи чи ну 
ви лу, ви лу кра ља Пе тра, За ду жбин ски 
дом (хо тел), вин ски по друм, шта ле за 
сто ку, жи ви нар ник и дру го. Исто вре-
ме но са цр квом гра ђе на је и бол ни ца 
у То по ли. У са став за ду жби не укљу-
че ни су и објек ти Ка ра ђор ђе вог гра-
да из 1811. го ди не: цр ква, ко нак, шко ла 
и ка сар на. 

Цр ква Све тог. Ђор ђа гра ђе на је од 
1910. до 1912. го ди не са ја сним ослон-
цем на тра ди ци о нал но сред њо ве-
ков но срп ско гра ди тељ ство, у об ли ку 
рав но кра ког сло бод ног кр ста са пет 
ку по ла и крип том ис под це ле по-
вр ши не објек та. Спо ља је об ло же на 
вен чач ким бе лим мер ме ром, а све 
уну тра шње по вр ши не зи до ва по кри-
ве не су са око 3.500 ква драт них ме та-
ра мо за и ка из ве де ног у 15.000 ни јан си 
ра зних бо ја пре ма пред ло шци ма из 
око 60 сред њо ве ков них цр ка ва и ма-
на сти ра Ср би је и ста ре Ср би је. Мно га 
гра ђе вин ска ре ше ња има ју сим бо ли-
чан и на ци о нал ни зна чај, а про це си-
ја срп ских вла да ра у ју жној ап си ди и 
ме да љо ни са ли ко ви ма свих срп ских 
све ти те ља у лу ко ви ма ис точ не и ју-
жне ку по ле су је дин стве ни у на шој 
цр кве ној ар хи тек ту ри.

Цео за ду жбин ски ком плекс из гра-
ђен са ме ром и у мно го че му ин спи ри-
сан сред њо ве ков ним ма на стир ским 
вла сте лин ством у да на шњим вре ме-
ни ма као да је на мер но из ло жен про-
па да њу и уни ште њу. На ула зу у парк 
од мах се сти че та кав ути сак. Обе ма-
сив не че лич не ка пи је (се вер на и за-
пад на) ко ро ди ра ле су, ис кри вље не 
и оште ће не, а по се ти о ца не су сре ће 
ни ка кав нат пис да са зна где је сти-
гао. Са мо у ши праж ју из ме ђу ка пи-
ја на јед ном ме тал ном шта пу на ла зи 
се ма ла, жу та, ско ро из бри са на та бла 
на ко јој пи ше „Ре ги о нал ни при род ни 
парк Парк Опле нац под за шти том је 
за ко на“. Та та бла под се ћа да је у јед-
ном пе ри о ду по сле Дру гог свет ског 
ра та, кра јем ше зде се тих и по чет ком 
се дам де се тих го ди на 20. ве ка, иако 
уки ну та и раз де ље на на ви ше ко ри-
сни ка, За ду жби на би ла за шти ће на 
од про па да ња, па чак шта ви ше је дан 
део обје ка та је та да ре ста у ри ран, по-
диг нут нов ви но град, а цр ква и ви ле 
по пра вље ни. Ме ђу тим, то ни кад ни-
је био др жав ни про грам, већ ак ци је 
ути цај них по је ди на ца и ру ко во ди ла-
ца у вла ди и КПЈ, те кад њих ви ше ни је 
би ло, имо ви на За ду жби не је осу ђе на 
на про па да ње и то, чи ни се, не чи јим 
упор ним и план ским на сто ја њем. За-
ду жби на кра ља Пе тра Пр вог Ка ра ђор-

ђе ви ћа об но вље на је 1993. го ди не, али 
јој ве ћи део имо ви не ни је вра ће н ни 
до да нас. На све пре су де над ле жних 
су до ва о по вра ћа ју имо ви не, а би ло 
их је у ових ско ро 20 го ди на осам у ко-
рист За ду жби не, жа лио се јав ни пра-
во бра ни лац и би ле су обо ре не. На тај 
на чин је За ду жби на оне мо гу ће на да 
се ста ра о сво јој имо ви ни и до ве де на 
је у ста ње ка да прак тич но не по сто ји 
ни је дан обје кат ко ји не зах те ва ком-
плет ну по прав ку и ре но ви ра ње. Дуг 
је спи сак ова квих при ме ра.

Основ но је пи та ње, шта ура ди ти да 
се за у ста ви да љи тренд про па да ња За-
ду жби не и она до ве де на ни во узор не 
уста но ве ка ква је би ла. Пр ви и глав-
ни услов да се то из вр ши за ову и све 
дру ге за ду жби не је сте да се ре ше имо-
вин ски од но си, од но сно да им се вра-
ти имо ви на где код је то мо гу ће (на 
Оплен цу је сте јер се све, око 140 хек та-
ра, на ла зи у јед ном ком плек су); за тим 
да др жа ва пру жи за ду жби на ма од го-
ва ра ју ћу за шти ту та ко што ће им да ти 
фи нан сиј ску пот по ру, ако се про це ни 
да су оне од на ци о нал ног ин те ре са, 
омо гу ћи не сме тан рад и спре чи рас-
про да ју за ду жбин ске имо ви не.

Об на вља ње ста рих за ду жби на мо ра 
да се из во ди уз уче шће ви ше на ци о-
нал них ор га ни за ци ја, јав них и др жав-
них уста но ва и ор га на. У про тив ном, 
мо же се де си ти да се као „об на вља чи“ 
и упра вља чи за ду жби на, и од на ци о-
нал ног ин те ре са, по ја ве ор га ни за ци је, 
ко је, мо жда и у нај бо љој на ме ри, пре-
у зи ма ју ту уло гу иако не ма ју ни ка кве 
прет ход не ве зе са тим уста но ва ма. Не 
тре ба за бо ра ви ти и чи ње ни цу да се 
о ве ћи ни за ду жби на, осим о оним 
„кра љев ским“ сред њо ве ков ним, и о 
њи хо вим за ду жби на ри ма, ма ло или 
ни ма ло зна у ши рој јав но сти. За ду-
жбин ски од бо ри би тре ба ло да на сто је 
да се ово ста ње про ме ни.

З
а ду жби на кра ља Пе тра 
Пр вог Ка ра ђор ђе ви ћа 
на Оплен цу по мно гим 
ка рак те ри сти ка ма би се 
мо гла свр ста ти у ред за-

ду жби на од на ци о нал ног зна ча ја. 
Сто га би мо гао да се обра зу је на ци-
о нал ни цен тар, ко ји ће стал но, си-
ли ном свог исто риј ског пам ће ња и 
ле по том на род ног жи во та, раз ви ја-
ти код уче сни ка на ци о нал ни дух и 
те жњу за на прет ком. Та ко би За ду-
жби на до би ла дво стру ку уло гу. Она 
би, као и до са да, би ла ме сто хо до-
ча шћа на ро да (од осни ва ња до са да 
За ду жби ну је по се ти ло ви ше ми-
ли о на љу ди, ра чу на ју ћи 80.000 до 
100.000 го ди шње), а та ко ђе, по сле 
ак ти ви ра ња већ по сто је ћих уго сти-
тељ ских и спорт ских обје ка та, ја ко 
ту ри стич ко ме сто. У исто вре ме то 
је ме сто где се у то ку це ле го ди не, 
кроз бо ра вак и фор му од го ва ра ју-
ћих ра ди о ни ца, на де се ти не љу ди, 
пр вен стве но де це, усме ра ва ка по-
што ва њу тра ди ци о нал них вред но-
сти као јед ном од ви до ва бор бе за 
оп ста нак и осло нац за стре мље ња 
у бу дућ ност.
С об зи ром на то да је За ду жби на 

кон ци пи ра на као ор га ни за ци ја ко-
ја се ве ли ким де лом са ма из др жа-
ва, уко ли ко јој се вра ти имо ви на ко ја 
јој је при па да ла она ће мо ћи да по-
вра ти ову сво ју функ ци ју, на рав но уз 
по моћ и до на ци је до бро тво ра ко јих 
у срп ском на ро ду ни кад ни је не до-
ста ја ло, али и ан га жма ном (са да не 
ма лим) сво јих за по сле них рад ни ка. 
На ци о нал ни цен тар та ко ђе би мо гао 
да се ор га ни зу је у по сто је ћим објек-
ти ма За ду жби не, а ње ни са др жа ји и 
око ли на, са пре по зна тљи вим ими-
џом, омо гу ћи ли би ства ра ње стал-
ног сте ци шта уче сни ка ко ји би кроз 
дру же ње уз бла гу до зу не на ме тљи вог 
по у ча ва ња раз ви ја ли свест о на ци о-
нал ној исто ри ји и кул ту ри.

Ве ру јем да би овај про грам мо гао 
да се оства ри. Па ипак мо рам да по-
ме нем стреп ње не ких љу ди, а на дам 
се да су оне нео сно ва не, да по сто ји 
мо гућ ност да имо ви ну Ка ра ђор ђе ви-
ћа тре ћи пут у исто ри ји раз ву ку не-
ки љу ди.

 Ду шан Д. АЛЕМ ПИ ЈЕ ВИЋ 

     СПЕЦИФИЧНИ ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИ АСПЕКТИ ЗАДУЖБИНА И                   ФОНДАЦИЈА У АКТУЕЛНОЈ ПРАВНОЈ РЕГУЛАТИВИ
 

  Има ли оживљавања       филантропије
од до бро вољ них при ло га, по кло на, 
до на ци ја, фи нан сиј ских суб вен ци-
ја, за о став шти на, ка ма та на уло ге, 
за куп ни не, аутор ских пра ва, ди ви-
ден ди и дру гих при хо да оства ре них 
на за ко ном до зво љен на чин. Основ-
на имо ви на за ду жби не мо же би ти у 
ства ри ма, пра ви ма и нов цу. Нај ма ња 
вред ност основ не имо ви не нео п ход не 
за осни ва ње за ду жби не из но си 30.000 
(три де сет хи ља да) евра у ди нар ској 
про тив вред но сти по сред њем кур су 
На род не бан ке Ср би је на дан осни-
ва ња. Из у зет но, у Ре ги стар за ду жби-
на и фон да ци ја мо же се упи са ти и 
за ду жби на чи ја је вред ност основ не 
имо ви не ма ња од 30.000 евра, али „по 
прет ход но при ба вље ном ми шље њу” 
ми ни стар ства у Ср би ји (ко је је над ле-
жно за кул ту ру) или „ор га на ауто ном-
не по кра ји не над ле жног за по сло ве 
кул ту ре, ако се за ду жби не осни ва ју 
на те ри то ри ји Ауто ном не По кра ји не 
Вој во ди не”!!! Из ово га се ла ко мо же 
за кљу чи ти да су, по пи та њу „нај ма-
ње вред но сти основ не имо ви не”, за 
осни ва ње за ду жби на нео п ход на ве-
ли ка сред ства као да су то фи нан сиј-
ске ин сти ту ци је (бан ке, оси гу ра ва ју ће 
ком па ни је, ин ве сти ци о ни фон до ви 
итд.) а за фон да ци је ни је по треб на 
„ни пре би је на па ра”, ни при ба вља ње 
ми шље ња ми ни стар ства у Ср би ји (ко-
је је над ле жно за кул ту ру), ни ти ми-
шље ња „ор га на ауто ном не по кра ји не 
над ле жног за по сло ве кул ту ре ако се 
за ду жби не осни ва ју на те ри то ри-
ји Ауто ном не По кра ји не Вој во ди не” 
(иако је по зна то да овај „над ле жни ор-
ган Ауто ном не По кра ји не Вој во ди не 
то оба вља као по ве ре не по сло ве”)! 

Шта ре ћи о за кон ски од ре ђе ној ви-
си ни основ не имо ви не за ду жби не у 
по ре ђе њу са чи ње ни цом да се не ки 
об ли ци при вред ног дру штва (дру штво 
са огра ни че ном од го вор но шћу, ко-
ман дит но дру штво, ор тач ко дру штво 
итд.) за кон ски осни ва ју без основ не 
имо ви не и са укуп ним тро шко ви ма 
од са мо не ко ли ко сто ти на евра и он да 
се од мах по ја вљу ју на ли ци та ци ја ма, 
тен де ри ма и сл. и ку пу ју дру га прав на 
ли ца вред на не ко ли ко ми ли о на (или 
де се ти на и сто ти на ми ли о на) евра!

Имо ви на за ду жби не, од но сно фон-
да ци је мо же се ис кљу чи во ко ри сти ти 
за оства ри ва ње ци ље ва утвр ђе них ак-
том о осни ва њу и ста ту том. Имо ви-
на за ду жби не, од но сно фон да ци је не 
мо же се де ли ти осни ва чи ма, чла но-
ви ма ор га на упра вља ња, за по сле ни-
ма или са њи ма по ве за ним ли ци ма. 
По ве за но ли це је ли це ко је је осни ва-
чу, чла ну ор га на упра вља ња и за по-
сле ном брач ни или ван брач ни друг, 
срод ник по кр ви у пра вој ли ни ји, а у 
по боч ној до тре ћег сте пе на, срод ник 

по та зби ни до дру гог сте пе на, без об-
зи ра на то да ли је брак пре стао или 
ни је, али се ова од ред ба о по ве за ним 
ли ци ма не од но си на да ва ње при ме-
ре них на гра да и на кна да оправ да них 
тро шко ва на ста лих у ве зи са оства ри-
ва њем ци ље ва за ду жби не и фон да ци-
је (пут ни тро шко ви, днев ни це, итд.), 
уго во ре не те рет не оба ве зе и ис пла ту 
за ра да за по сле ни ма. Основ на имо-
ви на за ду жби не не сме се сма њи ти 
ис под нај ма ње вред но сти основ не 
имо ви не и осни вач мо же (у осни вач-
ком ак ту) од ре ди ти нај ма њу вред ност 
до ко је се основ на имо ви на за ду жби-
не мо же сма њи ти (ко ја не сме би ти 
ма ња од нај ма ње вред но сти основ не 
имо ви не). 

За оба ве зе пре у зе те у прав ном про-
ме ту за ду жби на и фон да ци ја од го ва-
ра ју це ло куп ном сво јом имо ви ном! 
Ова кво за кон ско тре ти ра ње за ду жби-
на и фон да ци ја је пот пу но иден тич-
но као тре ти ра ње ор тач ког дру штва 
пре ма нај но ви јем За ко ну о при вред-
ним дру штви ма. Узи ма ју ћи у об зир 
прет ход не на во де о прав но-еко ном-
ским аспек ти ма и по ло жа ју за ду-
жби на и фон да ци ја, про ис ти че да 
за ко но да вац, или ни је хтео или ни је 
знао да на пра ви ја сну, не дво сми сле-
ну и ве о ма уоч љи ву раз ли ку из ме ђу 
за ду жби на, фон да ци ја, не вла ди них 
ор га ни за ци ја, удру же ња гра ђа на и 
ор тач ког дру штва!

У 
оба вља њу сво јих ду-
жно сти чла но ви управ-
ног од бо ра и упра ви тељ 
по сту па ју „са па жњом 
до брог до ма ћи на”, али 

при ли ком до но ше ња од лу ка о ко-
ри шће њу основ не имо ви не за ду-
жби не, као и од лу ка ко је се од но се 
на при вред не де лат но сти ко је оба-
вља за ду жби на, од но сно фон да-
ци ја, чла но ви управ ног од бо ра и 
упра ви тељ по сту па ју „са па жњом 
до брог при вред ни ка”. Ов де је пот пу-
но не ја сно за што се за ко но да вац у 
ис тој за кон ској од ред би пр во опре-
де лио за па жњу „до брог до ма ћи на” 
а по сле то га за па жњу „до брог при-
вред ни ка” (као да се од ре као „до-
брог до ма ћи на”). По зна то је да се у 
прав ним про пи си ма ко ри сти тер-
мин до брог при вред ни ка у сми слу 
да су „ли ца ду жна да из вр ша ва ју 
сво је по сло ве са ве сно, са па жњом 
до брог при вред ни ка, и у ра зум ном 
уве ре њу да де лу ју у нај бо љем ин-
те ре су дру штва. Под па жњом до-
брог при вред ни ка под ра зу ме ва се 
сте пен па жње са ко јом би по сту па-
ло ра зум но па жљи во ли це ко је би 
по се до ва ло зна ње, ве шти не и ис-
ку ство ко је би се осно ва но мо гло 

оче ки ва ти за оба вља ње те ду жно-
сти у дру штву. Ако ли це по се ду-
је од ре ђе на спе ци фич на зна ња, 
ве шти не или ис ку ство, при ли ком 
оце не сте пе на па жње узе ће се у 
об зир и та зна ња, ве шти не и ис-
ку ство. Сма тра се да ли ца мо гу да 
сво је по сту па ње за сни ва ју и на ин-
фор ма ци ја ма и ми шље њи ма ли ца 
струч них за од го ва ра ју ћу област, за 
ко је ра зум но ве ру ју да су у том слу-
ча ју са ве сно по сту па ла”. Чла но ви 
управ ног од бо ра и упра ви тељ од го-
ва ра ју со ли дар но це ло куп ном сво-
јом имо ви ном за ште ту ко ју сво јом 
од лу ком про у зро ку ју за ду жби ни и 
фон да ци ји, ако је та од лу ка до не та 
гру бом не па жњом или са на ме ром 
да се про у зро ку је ште та, осим ако 
су у по ступ ку до но ше ња од лу ке из-
дво ји ли сво је ми шље ње у за пи сник, 
или ни су уче ство ва ли у до но ше њу 
од лу ке. Ко ће са да да се при хва ти 
ду жно сти чла но ва управ ног од бо ра 
(ко ји ра де као до бро чи ни те љи, без 
ика кве на кна де и сл.) у за ду жби на-
ма и фон да ци ја ма, ка да је по зна то 
да чла но ви управ них од бо ра (ко ји 
за свој рад при ма ју аде кват не на-
кна де) у јав ним пред у зе ћи ма, ра-
зним др жав ним аген ци ја ма итд. не 
од го ва ра ју „со ли дар но це ло куп ном 
сво јом имо ви ном”! 

Као кључ ни за кљу чак, ко ји је про-
ис те као и из ве ћег бро ја ди ску си ја 
нај е ми нент ни јих и нај ком пе тент-
ни јих по зна ва ла ца за ду жби нар ства 
на не дав но одр жа ном Окру глом сто-
лу Ву ко ве за ду жби не у Бе о гра ду под 
на зи вом „За ду жби нар ство код Ср ба 
да нас”, мо же се ре ћи да од „под сти-
цај ног раз во ја за ду жби нар ства” не-
ма ни шта и да са да шњи кон фу зни 
ак ту ел ни за кон ски про пи си де лу ју 
де сти му ла тив но на осни ва ње но вих 
за ду жби на и рад и раз вој по сто је ћих 
за ду жби на, те да ће за ду жби нар ство 
до жи ве ти стаг на ци ју, али ће до ћи до 
ве ћег бро ја осни ва ња фон да ци ја, што 
зна чи и до „под сти цај ног раз во ја фон-
да ци ја” и „фон да тор ства”! Не мо же се 
са си гур но шћу ре ћи да је ово, мо жда, 
био је дан од „скри ве них ци ље ва” или 
„не ка за ве ра про тив за ду жби нар ства 
у Ср би ји” али ће вре ме ве о ма бр зо 
по ка за ти да ли је „про кла мо ва на же-
ља” ини ци ја то ра за кон ских про пи са о 
„под сти цај ном раз во ју и за ду жби на и 
фон да ци ја” оства ре на и ис пу ње на.

 Др Пе тар БО ЈО ВИЋ,
ре дов ни уни вер зи тет ски 

про фе сор из Бе о гра да, аутор 
мо но гра фи је Фи нан си је за ду жби на, 

фон да ци ја и фон до ва
(Ву ко ва за ду жби на и Бо нарт, 

Бе о град, 2003)

ни гла сник РС“ бр. 46/2006), за ко ји је 
Устав ни суд Ср би је сво јим од лу ка ма 
по твр дио да је у скла ду са Уста вом и 
европ ским кон вен ци ја ма, по сто је од-
ред бе да се имо ви на вра ћа у на ту ри, а 
ако то ни је мо гу ће, вр ши се суп сти ту-
ци ја (за ме на дру гом имо ви ном).

В
ла да РС је у јед ном тре-
нут ку пред ло жи ла да 
упо ре до са усва ја њем 
За ко на о вра ћа њу од у зе-
те имо ви не и обе ште ће-

њу бу ду из гла са не из ме не у За ко ну 
о вра ћа њу (ре сти ту ци ји) имо ви не 
цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма, 
та ко што би у том За ко ну би ле из-
бри са не од ред бе о суп сти ту ци ји 
имо ви не, али је тај пред лог ка сни-
је Вла да по ву кла. У овом тре нут ку 
има мо два ва же ћа за ко на о вра ћа њу 
имо ви не, у ко ји ма по сто је раз ли чи-
те од ред бе у по гле ду суп сти ту ци је 
имо ви не, чи ме је по вре ђен прин-
цип рав но прав ног тре ти ра ња бив-
ших вла сни ка и њи хо ве имо ви не, 
што је про тив но европ ским кон вен-
ци ја ма и Уста ву РС. 

За кон је пред ви део обе ште ће ње у 
ви ду де ви зних об ве зни ца у укуп ном 
из но су од две ми ли јар де евра, с тим 
да ће про це нат обе ште ће ња бив шим 
вла сни ци ма би ти на кнад но утвр ђен, 
тек по за вр шет ку ро ка за при ја ву, а на 
тај на чин што ће се укуп но утвр ђе на 
вред ност имо ви не ста ви ти у од нос са 
уна пред фик си ра ним из но сом од две 
ми ли јар де евра.  

Да кле, у мо мен ту до но ше ња За ко на, 
бив ши вла сни ци не зна ју ко ли ки ће 
про це нат од тр жи шне вред но сти имо-
ви не до би ти, јер За кон ни је уна пред 
од ре дио про це нат. Гру ба про це на је 
да вла сни ци мо гу до би ти нај ви ше до 

20 од сто тр жи шне вред но сти имо ви-
не ко ја им је од у зе та. 

За кон је та ко ђе утвр дио да је дан 
вла сник не мо же до би ти из нос ве-
ћи од 500.000 евра, без об зи ра на то 
ко ли ка је ствар на вред ност ње го ве 
имо ви не. Ова кве од ред бе (утвр ђен 
мак си мал ни из нос обе ште ће ња ко-
ји ће др жа ва ис пла ти ти и ли мит од 
500.000 евра) не по сто је у За ко ну о 
вра ћа њу (ре сти ту ци ји) имо ви не цр-
ква ма и вер ским за јед ни ца ма.

Пред ви ђе но је да де ви зне об ве зни-
це до спе ва ју у ро ку од 15 го ди на и ис-
пла ћу ју се у го ди шњим ра та ма по чев 
од 2015. го ди не.

Ра чу ни ца го во ри да ако за ду жби-
на при ми мак си мал но про пи сан из-
нос од 500.000 евра, то ће из но си ти 
33.333,33 евра го ди шње за пе ри од од 
15 го ди на.

Од тог из но са за ду жби на тре ба да 
пла ти тро шко ве по сло ва ња, по слов-
ни про стор, пла те за по сле них, до при-
но се, так се, по ре зе. Ка да то све пла ти, 
пи та ње је да ли ће јој оста ти би ло шта 
за оства ре ње ци ље ва. А и тог го ди шњег 
при хо да ви ше не ће би ти за 15 го ди на.

Да за кљу чи мо, ре ше ња у овом За-
ко ну има ју ка та стро фал не по сле ди-
це по оп ста нак за ду жби на и на ста вак 
њи хо вог ра да. Имо ви на за ду жби на је 
углав ном про да та, што зна чи да за-
ду жби не не ће мо ћи да је до би ју у 
фи зич ком об ли ку, а не по сто ји ни за-
ме на дру гом имо ви ном. Де ви зне об-
ве зни це ко је ће до би ти у вред но сти 
до 20 од сто од тр жи шне вред но сти 
имо ви не еви дент но ни су до вољ не за 
на ста вак њи хо вог ра да, па ће за по-
сле ди цу има ти уни шта ва ње и ли кви-
да ци ју за ду жби на. 

Адво кат Во јин ЂЕ КИЋ,
пред сед ник Управ ног од бо ра 

За ду жби не Ни ко ле Спа си ћа

ЗАДУЖБИНА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 
КАРАЂОРЂЕВИЋА НА ОПЛЕНЦУ 

У вртлогу 
транзиције

Држава треба да пружи задужбинама одговарајућу 
заштиту тако што ће им дати финансијску потпору, 
ако се процени да су оне од националног интереса, 
омогућити несметан рад и спречити распродају 
задужбинске имовине

Вук Ст. 
Караџић о 

задужбинама

Нај ве ћа је за ду жби на на чи ни-
ти на ма стир, или цр кву, као што 
су Срп ски ца ре ви и кра ље ви гра-
ди ли; по том је за ду жби на на чи-
ни ти ћу при ју на ка квој во ди, или 
пре ко ба ре; кал др му по рђа вом 
пу ту; во ду до ве сти и на чи ни ти 
бли зу пу та (и то се ка же гра ди ти 
и на чи ни ти – се би – за ду жби ну); 
уса ди ти или на ка ле ми ти воћ ку 
бли зу пу та, глад ног на ра ни ти, 
жед ног на по ји ти, го лог од је сти 
(но ово се ка же чи ни ти и учи ни-
ти за ду жби ну) итд. 

 (Из Срп ског рјеч ни ка, 1818)

Јед ну цр кву 
ква ри ти 
а дру гу гра ди ти 
(сла ба је 
за ду жби на).

 (Срп ска на род на по сло ви ца)
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К
њи гу др Ма ри је Алек сић За ду
жби не кул ту ре Ср би је и јав ност, 
из да ње „Чи го ја“ 2010, још јед ном 
и на под сти цај но нов на чин, ак-
ту е ли зу је но во у сво је ни за кон о 

ре сти ту ци ји ко јим се пред ви ђа по вра ћај имо-
ви не и ин сти ту ци ја ма ка кве су за ду жби не. 
Ис ти че мо ову ва жну чи ње ни цу за то што сва-
ко на уч но де ло до жи вља ва про бу вре ме на, а 
јав ност и ре ци пи јен ти ме ри тор на су по твр да 
са мо оних нај вред ни јих. У том по гле ду на уч-
но де ло др Ма ри је Алек сић за слу жу је по себ-
ну па жњу и но ва про чи та ва ња.

Све сна од ко ли ког је зна ча ја јав ност за де лат-
ност и функ ци ју за ду жби на, аутор ка по ла зи од 
пре ци зног раз ја шње ња и од ре ђе ња пој ма, да би 
за тим пред ста ви ла ин сти ту ци о нал но и ин ди ви-
ду ал но по кро ви тељ ство тих уста но ва у кул ту ри 
Ср би је, по ве зу ју ћи за ко но дав но-нор ма тив ну и 
тра ди ци о нал ну прак су.

Де ве то ве ков ну тра ди ци ју за ду жби нар ства у 
срп ском на ро ду пред ста ви ла је ме то до ло шки 
ис прав но и са др жин ски функ ци о нал но. По ла-
зе ћи од нај ста ри јих не ма њић ких за ду жби на, 
ка кве су Сту де ни ца, Жи ча, Со по ћа ни или Ми-

ле ше ва, до бро уоча ва да су ду бо ко уте ме ље не 
у да ро дав ним вла дар ским по ве ља ма, као и да 
им је бу дућ ност ан ти ци пи ра на кроз са др жа је 
жи тиј не књи жев но сти у ко ји ма су ја сно по ста-
вље ни усло ви ка ко ће те за ду жби не оп ста ти и 
оста ти. Иш чи та ва њем жи ти ја све тих Ср ба, ве-
ли ких кти то ра и за ду жби на ра, сва ке го ди не у 
од ре ђе ни дан, по сти же се чак и оно што се у да-
на шњем сми слу де фи ни ше као јав но де ло ва ње. 
Аутор ка не про пу шта ни де таљ, ка кав је онај о 
злат ном ве ку кра ља Ми лу ти на Не ма њи ћа, ко-
ји је за че ти ри де це ни је вла да ви не по ди гао че-
тр де сет за ду жби на у Ср би ји, на Све тој го ри и у 
Све тој зе мљи у Је ру са ли му. Уоча ва да ље пе ри-
о де у за ду жби нар ству то ком ве ков ног роп ства, 
за тим с кра ја 19. и од по чет ка 20. ве ка, ме ђу рат-
но раз до бље, по сле Дру гог свет ског ра та и у да-
на шњим усло ви ма. 

Бу ду ћи да је за ду жби нар ство у срп ском на ро-
ду до жи ве ло нај ве ћи раз мах и про цват у пе ри о-
ду из ме ђу два свет ска ра та, др Алек сић на уч но 
за сно ва но ана ли зи ра тај пе ри од, али и ве о ма 
пре ци зно утвр ђу је обим и вред ност те огром-
не имо ви не: „Не по сред но пред по че так Дру гог 
свет ског ра та, имо ви на за ду жби на и фон до ва 
у Ср би ји из но си ла је 600.000.000 ди на ра. У по-

се ду за ду жби на би ло је 15 школ ских згра да, 4 
бол ни це, 234 стам бе не згра де, 56 пла це ва, 65 
пар це ла об ра ди вог по љо при вред ног зе мљи-
шта, 36 обје ка та раз ли чи те на ме не (углав ном 
по слов не згра де) итд“. И упра во ће те пре ци зне 
чи ње ни це би ти основ при спро во ђе њу За ко на о 
ре сти ту ци ји у де лу ко ји се од но си на за ду жби не. 
По зна ва ње чи ње ни ца и јав ност де ло ва ња по ста-
ју нео п ход ни пред у сло ви да би се за кон, на ко ји 
се че ка ло ду же од по ла ве ка, мо гао по ште но и 
пра вед но спро во ди ти.

За себ на по гла вља по све ће на су раз ли чи тим 
ка рак те ри сти ка ма за ду жбин ске сво ји не и нор-
ма тив но-прав ним ди мен зи ја ма за ду жби нар-
ства, као и упра вља њу за ду жби на ма у срп ском 
дру штву у усло ви ма тран зи ци је. При то ме су од 
нај ве ћег зна ча ја баш стра те ги ја од но са с јав но-
шћу у за ду жби на ма кул ту ре, ви до ви ко му ни ци-
ра ња и ин стру мен ти од но са с ме ди ји ма. 

Сми сле ним из бо ром сту ди је слу ча ја, као при-
сту па, за шта је ода бра на „Ву ко ва за ду жби на“, 
ем пи риј ски је по ве за но де ло ва ње ове уста но ве 
у јав но сти на те ме љу те о риј ских по став ки из-
не се них у прет ход ном по гла вљу. Раз ма тра ју се 
Ву ков са бор, као ма ни фе ста ци ја оп ште на род ног 
ка рак те ра, за тим рад и де ло ва ње огра на ка „Ву-

ко ве за ду жби не“ у Ср би ји и у ино стран ству, ме-
ђу на род ни сла ви стич ки скуп, ко ји се одр жа ва 
сва ке го ди не, дру ги на уч ни сим по зи ју ми, као и 
из да ва ње ли ста „За ду жби на“ и го ди шња ка „Да-
ни ца“, ко ја се сво јим ти ра жом од шест хи ља да 
при ме ра ка сма тра нај чи та ни јом срп ском књи-
гом. Та ко осми шље не и то ли ко раз у ђе не де лат-
но сти „Ву ко ве за ду жби не“ до би ја ју пу ни сми сао 
и зна чај тек по сред ством јав ног де ло ва ња и у 
до ди ру с ре ци пи јен ти ма би ло у на уч ној јав но-
сти, би ло по сред ством ме ди ја. 

Ме ђу ода бра ним при ло зи ма у овој књи зи за-
сту пљен је и те ста мент ве ли ког срп ског за ду жби-
на ра Или је М. Ко лар ца. На ро чи то би смо скре ну ли 
па жњу да се ме ђу при ло зи ма на ла зе и све за ду-
жби не ко је су уве де не у ре ги стар Ми ни стар ства 
кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је, као и спи сак ле га та у 
Се кре та ри ја ту за кул ту ру Бе о гра да. Ако се зна да 
је нај ви ше за ду жби на и ле га та за ве шта но упра во 
у пре сто ни ци, он да ни је ни по треб но на гла ша ва-
ти вред ност ни свр ху ових до ку ме на та.

Књи га др Ма ри је Алек сић За ду жби не кул ту ре 
Ср би је и јав ност, ина че мо но граф ског ка рак те-
ра, пред ста вља вред но на уч но де ло ка квих до сад 
ни је би ло у на шој кул тур ној сре ди ни. Оно је по-
ве за ло тра ди ци о нал не вред но сти оли че не у за-
ду жби нар ству то ком де вет ве ко ва са са вре ме ним 
об ли ци ма, ви до ви ма и ин стру мен ти ма од но са с 
ме ди ји ма, пред ла жу ћи мо дел за но ве и мо гу ће 
прав це јав ног де ло ва ња. Ве ру је мо да ће књи га тек 
до би ти на зна ча ју ако се има у ви ду да за ду жби не 
у Ср би ји, у све тлу но ве за кон ске ре гу ла ти ве, тек 
тре ба да по вра те онај сјај ко ји су кти то ри и да ро-
дав ци, као пре ци, на ме ни ли по том ству.

 Бу ди мир ПО ТО ЧАН 

Измењено и допуњено 
издање „Правописа 
српскога језика” Матице 
српске (2010) примењује 
се у школској пракси 
од првог септембра 
2011. године

О
д бор за стан дар ди за ци-
ју срп ског је зи ка, по сле 
кра ћег за сто ја у ра-
ду, не дав но је одр жао 
сво ју 13. и 14. сед ни цу 

у Ин сти ту ту за срп ски је зик СА НУ. 
Од бор чи не вр сни срп ски лин гви-
сти и пред став ни ци три ју ака де ми-
ја на у ка и умет но сти (СА НУ, ЦА НУ 
и АНУРС), осам уни вер зи те та с ка те-
дра ма за срп ски је зик (у Ба њој Лу-
ци, Бе о гра ду, Но вом Са ду, Кра гу јев цу, 
Ни шу, Под го ри ци, Ко сов ској Ми тро-
ви ци – ра ни је При шти ни и Срп ском 
– са да Ис точ ном Са ра је ву), као и три 
во де ће и у срп ском све ту је дин стве не 
на уч не и кул тур не уста но ве: Ма ти це 
срп ске, Срп ске књи жев не за дру ге и 
већ на ве де ног Ин сти ту та. 

Стан дар до ло шки рад и нор ми ра ње 
срп ског је зи ка ор га ни зу је се у де вет 
ко ми си ја – за по је ди на под руч ја (срп-
ско га) је зич ког стан дар да. Ци ље ви Од-
бо ра ви ше стру ки су и ду го роч ни. Они 
се не ти чу са мо круп них пи та ња срп-
ског је зич ког стан дар да, ње го ве сло-
је ви то сти и по ли ва лент но сти, већ и 
сит ни јих је зи ко слов них пи та ња ко ја 
на ме ћу је зич ки и дру штве ни раз вој и 
ко му ни ка циј ске по тре бе љу ди. 

То ком ми ну лих три на ест го ди на 
под окри љем Од бо ра ура ђе ни су ка-
пи тал ни про јек ти из ви ше је зич ких 
обла сти опи са и стан дар ди за ци је 
срп ско га је зи ка: Ми ро слав Ни ко лић, 
Обрат ни реч ник срп ско га је зи ка (2000), 
нај о бим ни ји од о стра жњи или ин верз-
ни реч ник у це ло куп ном сло вен ском 
све ту; јед но том ни Реч ник срп ско га је
зи ка (2007), Рај на Дра ги че вић, Лек си
ко ло ги ја срп ског је зи ка (2007).

Иван Клајн аутор је две књи ге о твор-
би ре чи у са вре ме ном срп ском је зи ку 
– пре фик са ци ја и ком по зи ци ја су-
фик са ци ја и кон вер зи ја (2002. и 2003). 
Пре драг Пи пе ра је са са рад ни ци ма, 
у ре дак ци ји ака де ми ка Мил ке Ивић, 
об ја вио књи гу Син так са са вре ме но га 
срп ског је зи ка (2005), а Дра го љуб Пе-
тро вић и Сне жа на Гу ду рић ауто ри су 
Фо но ло ги је срп ско га је зи ка (2010). 

Уско ро се оче ку ју и дру га де ла ка-
ко би био ком пле ти ран спи сак при ло-
га гра ма ти ци срп ско га је зи ка: дру га 
књи га Син так се..., Нор ма тив на гра
ма ти ка и Мор фо ло ги ја. У Про гра му 
ра да Од бо ра од ка пи тал них про је ка-
та не по кри вен је остао са мо про је кат 
из ра де ак це нат ског реч ни ка, а би ло је 
пред ло га да до ње го ве по ја ве за ме на 
бу де Пра во пи сни реч ник (2010), ко ји је 

остао не ак цен то ван јер би то по ве ћа-
ло обим при руч ни ка. 

Нај за па же ни ји по сло ви у ко ји ма 
је Од бор имао зна чај но уче шће би ли 
су у обла сти – пра во пи сног про јек та. 
По след ња ре дак ци ја из ме на и до пу-
на пра во пи са ура ђе на је 2010. го ди не. 
Ре зул та ти овог про јек та је су: лин гви-
стич ко и уни вер зи тет ско из да ње, из-
да ње на ме ње но шко ла ма и из да ње 
за оп шту упо тре бу. Уво ђе њу Пра во
пи са срп ско га је зи ка Ма ти це срп ске 
у ад ми ни стра ци ју, шко ле, кул тур не 
и јав не ин сти ту ци је прет хо дио је на-
уч но-струч ни скуп (1997), пре по ру ка 
ми ни стар ста ва про све те и кул ту ре, и 
осми шљен про грам при пре ме – по-
себ но ка да је реч о шко ла ма, о че му 
све до чи и збор ник при лог К но вој пи
сме но сти (1998). Сва ка ко да и уџ бе-
ни ци из дру гих пред ме та тре ба да 
до жи ве пра во пи сну ре дак ци ју. 

За у зет је став да се ши ре кул тур но, 
кул ту ро ло шко, на ци о нал но и др жав но 
пи та ње – дво а збуч је у срп ском је зи ку, 
не мо же ре ши ти про стим уки да њем 

ла ти ни це. Од бор је у ви ше на вра та дао 
пре по ру ке да се у школ ској упо тре би 
пи сма не тре ба ви ше при др жа ва ти на-
че ла – рав но прав но сти два ју пи са ма 
(ћи ри ли це и ла ти ни це). По себ но је то 
не по треб но ка да је реч о за вр шном и 
ма тур ском ис пи ту, од но сно зва нич-
ном (слу жбе ном) до ку мен ту, а дру га 

се пи та ња упо тре бе пи сма мо гу ре ши-
ти до но ше њем за ко на о је зи ку и до го-
во ром лин гви ста и др жа ве. 

Из ме ње на и до пу ње на вер зи ја Пра
во пи са срп ско га је зи ка Ма ти це срп ске 
(2010) не зах те ва не ку но ву пре по ру-
ку или одо бре ње за уво ђе ње у ин сти-
ту ци је, па се при ме њу је у школ ској 
прак си од пр вог сеп тем бра 2011. го-
ди не. Реч је о кон ти ну и те ту ко ји омо-
гу ћа ва ин сти ту ци ја ма да оне јав но и 
са ме ста ну уз то из ме ње но и до пу ње-
но из да ње већ одо бре ног Пра во пи са... 
– на гла ша ва се у са оп ште њу Од бо ра 
и пред став ни ка ње го вих осни ва ча са 
на ве де них сед ни ца, ко ји ов де пре но-
си мо у ма ло кра ћем об ли ку.

У стан дар до ло шком ра ду и нор ми-
ра њу срп ско га је зи ка ни шта се не уки-
да, за бра њу је или про га ња би ло да је 
то из го во ре на, штам па на или у елек-
трон ском об ли ку ство ре на реч. Од бор 
до но си – пре по ру ке, са оп ште ња, ми-
шље ња, за кључ ке, што је име но ва но 
као – од лу ка, на ста ла спо ра зу ме ва-
њем струч ња ка на про фе си о нал ним, 

лин гви стич ким и со ци о лин гви стич-
ким ар гу мен ти ма. Ме ђу ве ћи ном 
чла но ва Од бо ра јед но је са свим раш-
чи шће но: уче ње је зи ка и књи жев-
но сти у основ ној и сред њој шко ли 
– тре ба раз дво ји ти јер ће је зик и да-
ље оста ти у под ре ђе ном по ло жа ју.

 Ди ми три је С. СТЕ ФА НО ВИЋ

О КЊИЗИ ДР МАРИЈЕ АЛЕКСИЋ „ЗАДУЖБИНЕ КУЛТУРЕ СРБИЈЕ И ЈАВНОСТ”

За нови сјај древних завештања

РАД ОДБОРА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Новине – тамо где је пракса 
демантовала важећа правила

Из ме њен и до пу њен пра во пис

Ре дак тор ска гру па, у са ста ву Ма то Пи жу ри ца (глав ни ре дак тор), Ми-
ло рад Де шић, Бра ни слав Осто јић и Жи во јин Ста ној чић, при ре ди ла је 
из ме ње но и до пу ње но из да ње Пра во пи са срп ско га је зи ка Ма ти це срп ске 
из 1993. го ди не (и у по но вље ним из да њи ма 1994. и 2002), чи ји је глав-
ни аутор био Ми тар Пе ши кан, уз са рад њу са Јо ва ном Јер ко ви ћем и Ма-
том Пи жу ри цом. Ре цен зен ти пр вог из да ња би ли су Па вле Ивић и Иван 
Клајн, а из ме ње ног и до пу ње ног Иван Клајн и Дра го Ћу пић. Са мо стал-
ни Пра во пис... (са по но вље ним из да њи ма 1994. и 2002) имао је два де ри-

ва та – школ ско из да ње и при руч ник за шко ле (све 
ове вер зи је има ле су ви ше екав ских и ије кав ских 
из да ња), а из да ње 2010. го ди не по ја ви ло се у екав-
ској вер зи ји (ије кав ска је у при пре ми). 

Као про је кат Ма ти це срп ске, а у ор га ни за ци ји Од-
бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, ак ту ел ни 
Пра во пис... Ма ти це срп ске је (1) пре ком по но ван (у 
ре до сле ду по гла вља вра тио се бе ли ћев ској тра ди-
ци ји), (2) из о ста вље ни су при ло зи ко ји не спа да ју у 
пра во пи сну про бле ма ти ку, (3) текст је скра ћен, те-
мељ но пре ра ђен и пре сти ли зо ван, (4) осло бо ђен је 
по зи ва ња на Пра во пис срп ско хр ват ско га је зи ка две-
ју ма ти ца из 1960. го ди не и свих ре ла ци ја пре ма хр-

ват ској стан дар ди за ци ји (ни су, на рав но, уво ђе не ре ла ци је пре ма но вим 
је зи ци ма), (5) уве де не су огра ни че не но ви не у ско ро свим по гла вљи ма, 
али углав ном са мо у де та љи ма у ко ји ма је прак са де ман то ва ла ва же ћа 
пра ви ла, (6) ли шен је су ви шних уже пра во пи сних двој ста ва, (7) на пи сан 
је го то во нов текст о ин тер пунк ци ји, пот пу ни ји и ин струк тив ни ји, а оде-
љак о тран скрип ци ји до пу њен скан ди нав ским је зи ци ма, за ме њен је текст 
о пи са њу име на из ен гле ског је зи ка, а ре ту ши ран је и про ши рен део о 
фран цу ском и не знат но о сло вен ским је зи ци ма, (8) реч ник уз пра во пис 
је до пу њен, и то, пре све га, по пи сом при ме на пра во пи сних пра ви ла ак-
ту ел ном гра ђом, (9) уве де но је знат но ви ше ин струк тив них де та ља и илу-
стра ци ја ко ји ма се по др жа ва ра зно вр сни ја функ ци о нал на пи сме ност, (10) 
у скла ду с на шом тра ди ци јом, но во из да ње је са чу ва ло, до не кле и да ље 
раз ви ло, уло гу пра во пи са као при руч ног је зич ког са вет ни ка итд.

О ЈЕДНОЈ МОНОГРАФИЈИ

Рељефи српских 
великана

У 
Све ча ној са ли Удру же ња књи жев ни ка Ср би је, 27. 
апри ла 2011. го ди не, пред ста вље на је мо но гра фи ја 
ва ја ра Осто је Бал кан ског Отаџ би ни. У овом из у зет-
ном де лу од на ци о нал ног зна ча ја, при ка за но је 219 
пор тре та – ре ље фа срп ских ве ли ка на. О књи зи су го-

во ри ли Ни ко ла Ку со вац, Ко ста Ва сиљ ко вић, Ми о драг Ма тиц ки, 
Ра ша По пов, Љу бо мир Ћо ри лић, Ра до мир Ан дрић и аутор. 

Сви пор тре ти у мо но гра фи ји по ре ђа ни су хро но ло шки, по чев од 
вла да ра из ди на сти је Не ма њи ћа из 12. ве ка, пре ко во ђа и ју на ка из 
Пр вог и Дру гог устан ка, до оста лих нај по зна ти јих лич но сти из на ци-
о нал не исто ри је, по ли ти ке, кул ту ре, књи жев но сти, ли ков не умет но-
сти и не ких на ших са вре ме ни ка. Лик па три јар ха Па вла је по след њи 
у овој пле ја ди при ка за них ли ко ва. За сва ку пор тре ти са ну лич ност 
да ти су и основ ни би о граф ски по да ци, што овом де лу, из ме ћу оста-
лог, обез бе ђу је мо гућ ност да се ко ри сти у обра зов ним про це си ма. 
Са пу но раз ло га се мо же ре ћи да ова вред на књи га, по свом са др-
жа ју, има сво је вр сни ен ци кло пе диј ско-до ку мен тар ни, исто риј ско-
кул ту ро ло шки и обра зов но-вас пит ни ка рак тер и зна чај и да јој је 
ме сто у свим јав ним и школ ским би бли о те ка ма у зе мљи, за гра нич-
ју и срп ској ди ја спо ри.   

По ре чи ма Ми ло ва на Ви те зо ви ћа, у ва ја њу пор тре та Осто ја Бал
кан ски је из бе гао исто ри чар ску хлад но ћу, да не ка жем нео пре де ље
ност, ко ју они зо ву не при стра сно шћу. Он је, ва ја ју ћи ли ца срп ске 
исто ри је, ка ко ка же Ви те зо вић, по стао њи хов са у че сник у за по че-
том де лу и сви ма, сва ко ме на свој на чин, из ва јао за јед нич ку од луч-
ност да се ис тра је у за по че том све том по слу на род ног осло бо ђе ња. 
Сва ки од њих ну ди свој жи вот ро ду, 
јер зна шта да је и за шта да је. На ше 
исто риј ско пам ће ње, а ви ше исто-
риј ско и еп ско зна ње ва ја ре во, учи-
ни ће да ове пор тре те при ма мо као 
би о гра фи је зна ме ни тих об но ви те-
ља срп ске сло бо де и срп ске др жа ве. 
Па и да на њих по ка зу је мо као на-
ци о нал ни од го вор на Зма је во пи-
та ње из Све тлих гро бо ва: А ко бе ху 
они ди ви...

По за ми сли ауто ра, ура ђе ни ре-
љеф ни пор тре ти тре ба да бу ду по-
чет ни са др жај до са да не ви ђе ног 
спо ме ни ка ко ји ра сте и ко ји се ши-
ри лич но сти ма из сва ке но ве ге не ра ци је за слу жних гра ђа на Ср би је. 
Ње го ва је за ми сао, та ко ђе, да овај спо ме ник тре ба по ди ћи у ге о граф-
ском цен тру Ср би је, као веч но спо менобе леж је и спо ме ник ра до сти 
и по но са што су та ко ве ли ки љу ди би ли при пад ни ци на шег ро да. То 
би био је дин ствен и ори ги на лан на чин – ка ко се је дан ма ли на род 
оду жу је сво јим ве ли ка ни ма. 

Ка ко ка же сам аутор, сва ке го ди не, на Сре те ње (15. фе бру ар), по
себ ном ли ков ном ко ло ни јом ва ја ра спо ме ник се про ду жу је – ра сте 
и ши ри но вим ре ље фи ма – пор тре ти ма оних на ших ве ли ка на ко
ји су оти шли у веч ност. Та ко би се спо ме ник ко ји ра сте на по нос 
отаџ би ни гра дио, ши рио и жи вео веч но. 
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У 
Ку ћи Ђу ре Јак ши ћа, 11. ју ла 2011. 
го ди не, пред ста вље на је из ло жба 
умет нич ког фо то гра фа Рај ка Р. 
Ка ри ши ћа, под на зи вом По вра
так ко ре ни ма, ко јом је аутор 

одао по част и по што ва ње свим оним ства ра-
о ци ма ко ји од за бо ра ва чу ва ју на сле ђе се ла 
и ко ји су у дав на вре ме на, уз оскуд не ала те, 
уме ли да на пра ве пред ме те ко ји тра ју и ку ће 
у ко ји ма се и да нас жи ви. 

По ре чи ма Ду ша на Ми ло ва но ви ћа, ди рек то ра 
Му зе ја при ме ње не умет но сти, ко ји је и отво рио 
из ло жбу, Рај ко Ка ри шић је са чи нио о Си ро гој ну 
три књи ге у ко ји ма је по ста вио не ко ли ко сто-
ти на сво јих ча роб них фо то гра фи ја, од сто ти не 

хи ља да ко је је на ову те-
му упо до био. На њи ма 
се, ка ко ка же Ми ло ва-
но вић, ја сно ра за зна је 
од бле сак с ка пи ро се, за-
бо ра вље ни траг не чи јег 
за мет ну тог по сто ја ња, 
игра све тла на по вр ши 
др ве та, за ту ре ни сан у 
ко лев ци дав но од ра слог 
че да, ва ле ри у тра го ви-
ма но жи ћа и дру гих гре ба ли ца по ове шта лим 
по вр ши ма ста рог на ме шта ја, ољу сну та глеђ на 
ке ра мич ким ћа са ма, зде ла ма, ча ша ма... пра зни 
зјап ду го не у по тре бља ва них бућ ки, за стру га, со-
ли ра... али се ви де и ак ту ел ни тра го ви бри ге и 

по сто ја ња – ивањ ски и ђур ђев дан ски вен чи ћи, 
ко је су не по зна те же не оста ви ле на огра да ма, 
ка пи ја ма, кли но ви ма о вра ти ма ку ћа. 

Сам аутор по став ке ис ти че да је фо то гра фи-
ја ма по ку шао да са чу ва од за бо ра ва и при ка же 
све ле по те Ср би је, као и мно ге пред ме те ко ји 
тра ју го ди на ма. Две сли ке је ура дио по себ ном 
ди ги тал ном тех ни ком и фо то гра фи ју пре нео на 
плат но. То сма тра ве о ма зна чај ним, јер по оце ни 
струч ња ка, ова тех ни ка га ран ту је оп ста нак сли-
ке и до две ста го ди на без раз ли ва ња бо ја. 

По став ка По вра так ко ре ни ма би ла је из ло же-
на и у Мо скви, у Му зе ју ар хи тек ту ре Ру ске фе-
де ра ци је, и на и шла је на из у зе тан при јем код 
по се ти ла ца. 

Рај ко Р. Ка ри шић до са да је имао 50 са мо-
стал них из ло жби и из ла гао је на ви ше сто ти на 
ко лек тив них из ло жби фо то гра фи ја у зе мљи и 
ино стран ству. Из дао је и 43 фо то-мо но гра фи је и 
осам на ест ми ни мо но гра фи ја, ко је су по све ће не 
на шим нај по зна ти јим ма на сти ри ма. Тре нут но 
ра ди на при пре ми мо но гра фи ја о фру шко гор-
ским ма на сти ри ма, ма на сти ру Сту де ни ца и Ка-
ре ји на Све тој го ри. 

За оства ре ња у обла сти умет нич ке фо то гра-
фи је до са да је до био ви ше де се ти на на гра да и 
при зна ња. До бит ник је и Ву ко ве на гра де Кул-
тур но-про свет не за јед ни це Ср би је за 2010. го-
ди ну. 
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Т
ра ди ци о нал ни Цр кве но-на род ни 
са бор Кру ше дол ска зво на 2011. одр-
жан је у су бо ту, 28. ма ја 2011. го-
ди не код ма на сти ра Кру ше дол на 
Фру шкој го ри. Са ску па је упу ћен 

по зив свим љу ди ма до бре во ље да жи ве у ми-
ру и сло зи и да се ни ка да не за бо ра ви да су 
Ср би, то ком 90-их го ди на про шлог ве ка, про-
те ра ни са сво јих ве ков них ог њи шта. 

На са бо ру се оку пи ло око сто ти ну удру же ња 
из бе глих и ра се ље них Ср ба из Кра ји не, за пад не 
Сла во ни је, Ба ра ње, за пад ног Сре ма, Ре пу бли ке 
Срп ске и су сед них зе ма ља у ко ји ма Ср би да нас 
жи ве. Мно ги од њих су се на са бо ру су сре ли са 
ро ђа ци ма, при ја те љи ма и ком ши ја ма, ко ји су 
ра су ти ши ром про сто ра бив ше Ју го сла ви је.   

Ор га ни за то ри Са бо ра у Кру ше до лу су За ви чај-
ни клуб Сла во ни ја из Ин ђи је и Асо ци ја ци ја из бе-
глич ких и дру гих удру же ња Ср ба из Хр ват ске.

По сле све те ар хи је реј ске ли тур ги је у цр кви 
ма на сти ра Кру ше дол, ње го во пре о све штен ство 
вла ди ка срем ски Ва си ли је слу жио је па ра стос 
за све Ср бе стра да ле у по след њим ра то ви ма на 
под руч ју бив ше Ју го сла ви је и оне пре ми ну ле у 
про гон ству. 

Вла ди ка Ва си ли је бла го сло вио је са бор и у 
по здрав ној бе се ди, ко ју је ка сни је из го во рио 
на ску пу, упу тио по зив сви ма на сло гу, љу бав 
и по што ва ње свих љу ди, ма ко је ве ре и на ци о-
нал но сти би ли. Ис та као је да се срп ски на род, 
не са мо да нас не го и кроз ве ко ве оку пљао и са-
би рао око сво јих све ти ња.

По тре сну Кру ше дол ску бе се ду го во рио је исто-
ри чар умет но сти из Бе о гра да, Ни ко ла Ку со вац. 
По себ но је ука зао на тра ди ци ју и бо га то кул тур-
но ства ра ла штво Ср ба у кра ји на ма, као и на по-
тре бу стал ног не го ва ња на род ног бла га и у но вој 
сре ди ни, на но вим про сто ри ма, где да нас жи ве 
Кра ји шни ци. У из у зет но на дах ну том кул тур но-
умет нич ком про гра му уче ство ва ле су по зна те 
драм ске умет ни це из Бе о гра да Ива на и Је ле на 
Жи гон. Са бор су уве ли ча ле и из вор не пе вач ке 
гру пе и кул тур но-умет нич ка дру штва, ко ја у из-
бе гли штву ње гу ју оби ча је, фол клор и тра ди ци-
ју за ви ча ја. До го во ре но је да од сле де ће го ди не 
по след ња су бо та у ма ју бу де стал ни тер мин за 
одр жа ва ње Кру ше дол ског са бо ра. 

Са бор је уста но вљен 2000. го ди не и све до 2007. 
го ди не одр жа ван је у Чор та нов ци ма, у оп шти-
ни Ин ђи ја. По сле то га је, у до го во ру са вла ди-

ком срем ским Ва си ли јем, стал но ме сто са бо ра 
по стао ма на стир Кру ше дол, слав на за ду жби на 
из 16. ве ка по след ње срп ске де спот ске по ро ди-
це у Сре му, ко ји су осно ва ли вла ди ка Мак сим 
(Ђор ђе) Бран ко вић, син де спо та Сте фа на Сле-
пог, и мај ка Ан ге ли на. За Ср бе пре ко Са ве и Ду-
на ва Кру ше дол је ве ко ви ма био њи хов вер ски, 
кул тур ни и по ли тич ки цен тар. У ма на сти ру су 
са хра ње на два па три јар ха – Ар се ни је III Чар но-
је вић и Ар се ни је IV Јо ва но вић Ша ка бен та, во ђе 
две ју ве ли ких срп ских се о ба; бе о град ски ми тро-
по лит Пе тар Јо ва но вић, ми тро по лит Иса и ја Ђа-
ко вић, гроф Ђор ђе Бран ко вић, вој во да Сте ван 
Шу пљи кац и ко ман дант Пе тро ва ра дин ске твр-
ђа ве у XVI II ве ку, пу ков ник Ата на си је Ра шко вић. 
Та ко ђе, у ње му по чи ва ју и кне ги ња Љу би ца, же-
на кне за Ми ло ша, и краљ Ми лан Обре но вић.  
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Цвеће на 
Вуков гроб

У уто рак, 13. сеп тем бра 2011. го ди не, у 
вре ме Са бор ских да на Ву ко ве за ду жби-
не, уче ни ци Основ не шко ле Ка ра ђор ђе из 
Остру жни це, Ја на Ка са ли ца, ше сти раз ред, 
и Ка та ри на Су шић, сед ми раз ред, са Ми-
ло са вом Ми јо вић, би бли о те ка ром, и Дра-
га ном Не на ди ћем, ди рек то ром шко ле, 
по ло жи ли су цве ће на гроб Ву ка Сте фа но-
ви ћа Ка ра џи ћа у пор ти Са бор не цр кве у 
Бе о гра ду. При су ство ва ли су и по ме ну Ву-
ку Ка ра џи ћу ко ји је одр жао све ште ник хра-
ма Св. ар хан ге ла Ми ха и ла – Са бор не цр кве. 
После то га, по се ти ли су Ву ко ву за ду жби ну 
и по здра ви ли уче сни ке Окру глог сто ла ко-
ји су раз го ва ра ли на те му За ду жби нар ство 
код Ср ба да нас.  

 Сне жа на БО ЈИЋ

П
ри ча се да је ле па име на се ли-
ма дао све ти Са ва, док су ру-
жна оста ла од ђа во ла. Ево ка ко 
је то би ло. Пу то вао све ти Са ва 
са сво јим уче ни ци ма по Ср би-

ји, те кр шта вао се ла, ре ке, пла ни не и све што 
би тре ба ло да има не ко име. Кад ђа во чу је шта 
све ти Са ва ра ди, пре ру ши се у ка лу ђе ра, па и 
он исто поч не чи ни ти.

На ушћу ре ке Ву ко дра же у Са ву на и ђе све ти 
Са ва на ле по се ло с ру жним име ном, ко је му је 
ђа во већ био дао. Све ти Са ва ре че се ља ци ма: 

– Зар ни је леп ше да се ово ва ше се ло од са да 
зо ве УШЋЕ?

Се ља ци без по го во ра то при хва те и та ко и 
оста не.

У су сед ном се лу, ко је је би ло без име на, на ђе 
све ти Са ва ске лу ка ко пре во зи пут ни ке пре ко 
Са ве, па ре че да би то име се лу нај бо ље при ста-
ја ло. Та ко се ово се ло про зо ве СКЕ ЛА.

Пу ту ју ћи да ље, на и ђе на се ло чи ји су жи те љи 
би ли мно го вред ни. Дан био леп, љу ди при о ну-
ли на по сао: јед ни ору, дру ги се ју, а тре ћи ра де 
не ки тре ћи по сао. Ово се све том Са ви мно го до-

пад не, па бла го сло ви вред не ра та ре, а се лу да-
де име РА ТА РИ.

За тим све ти Са ва на и ђе на два се ла где не бе-
ше ни јед не ку ће, већ се се ља ци као кр ти це уро-
ви ли у зе мљу, у зе му ни це. Све ти Са ва их упи та 
за што та ко жи ве, а кад му они ка за ше да не зна ју 
да гра де ку ће, он их на у чи ка ко се то ра ди, па за 
се ћа ње на оно ка ко су до тле жи ве ли, јед но се ло 
про зо ве УРОВ ЦИ, дру го КР ТИН СКА.

Крај са ме Са ве, за оба лом, за бре гом, на ђе 
све ти Са ва ле по се ло без име на, па га кр сти ЗА-
БРЕЖ ЈЕ. 

Из За бреж ја до ђе све ти Са ва са уче ни ци ма 
у су сед но се ло. Се ља ци га до че ка ју да не мо-
же леп ше би ти, а ње гов до ла зак огла си ше не-
ка квом звеч ком, ко ју су би ли при ве за ли за стуб 
ста рог хра ста. По сма трао Све ти  ту звеч ку, па ће 
упи та ти:

– За што не зво ни зво но, већ ова звеч ка?
Упи та ни по че да се прав да, па му нај зад ка за 

да има де ве де сет де вет раз ло га због ко јих у њи-
хо вом се лу не зво ни зво но.

– А ко ји је тај де ве де сет де ве ти? – упи та ти-
хо све ти Са ва.

– Не ма мо зво но!
– Кад је та ко, он да ми оне оста ле раз ло ге не-

мој ни ка зи ва ти. 
На по ла ску, да де све ти Са ва ста ре ши ни се ла 

при лог да се ку пи зво но, а по тој звеч ки на де ну 
се лу име – ЗВЕЧ КА.

Кре то ше све ти Са ва и уче ни ци ње го ви да ље и 
пут их на не се на се ло чи је су ку ће би ле на лик 
со је ни ца ма. Упи та све ти тељ ста ре ши ну ка кве су 
то ку ће и за што у њи ма жи ве, а он му ре че:

– Сва ког про ле ћа и сва ке је се ни на ше ку ће су 
под во дом, јер се на ше се ло на ла зи на че ти ри 
ре ке – Са ви, Там на ви, Ко лу ба ри и Ку пин цу, па 
смо за то по бо ли ове па ле, мот ке, у зе мљу. Сад 
нам ни ко не мо же ни шта.

Све ти Са ва бла го сло ви људ ску до ми шља тост, 
а се ло, по тим па ла ма, име ну је – ПА ЛЕЖ.

Ода тле се упу ти оба лом Са ве. На и ђе на не ке 
мо чва ре и ба ру шти не, па се ло по тим ба ра ма 
озна чи као БА РИЧ.

Ре ши Све ти  да про ме ни пра вац, да се ма ло 
уда љи од ре ке, па се за ми сли куд да кре не. То се-
ло уче ни ци ње го ви, по учи те ље вом раз ми шља-
њу, кр сте МИ СЛО ЂИН.

Иду ћи да ље, до ђе све ти Са ва у се ло ко је је би-
ло из ме ђу две ре ке, Ко лу ба ре и Пе шта на. Се-
ло ле по, зе мљи ште рав но и плод но, а око ку ћа 
уцве та ле ли ва де, па бож ја ми ли на. За гле да се 
све ти Са ва у то сил но цве ће, па се лу на де не име 
ЦВЕ ТО ВАЦ.

У се лу КО ЖУ А РУ чу је све ти тељ да се се ло та ко 
зо ве по то ме што је јед ном би ла стра шна глад, 
па се ља ци, да би се спа сли, по је ду све го ве ђе и 
свињ ске ко же, од ко јих су до тле се би и де ци пра-
ви ли опан ке, те та ко оста ну жи ви. Све ти Са ва 
бла го сло ви то име и рек не да оста не.

Али, у не ка се ла ђа во је већ био сти гао пре 
све тог Са ве и дао им сво ја име на, као: ЧУ ЧУ-
ГЕ, РУ КЛА ДЕ, РУ БРИ БРЕ ЗА, ШАР БА НЕ, БР ГУ ЛЕ, 
БРО ВИЋ, ПИ РО МАН… 

Се ља ци ни ка ко не хте до ше да их ме ња ју, го-
во ре ћи да су на њих на ви кли, па им та ко оста-
до ше та ђа вол ска ру жна име на.

Је зе ро, Пр хо во и Ба рич

У јед ном ме сту, уз Са ву, на и ђе све ти Са ва на 
се ло чи ји жи те љи жи вља ше у ку ћа ма ко је као 
да из во де ни ца ше. Зе мљи ште мо чвар но и под-
вод но, а око ку ћа са мо вр ба и тр ска ра сте. Не 
зна ју ћи за бо љи жи вот, љу ди и ова квим бе ја ху 
за до вољ ни. Ви дев ши да су то вред ни и до бри 
љу ди, Све ти по же ле да им жи вот улеп ша и да не 
жи вље ња про ду жи. За то их по са ве то ва:

– До бри љу ди, убу ду ће ку ће гра ди те го ре, на 
бр ду, крај је зе ра, где је ва здух чи сти ји, во да пит-
ки ја, а по глед ве ли чан ствен!

Не про ђе мно го а све тог Са ву, про све ти те ља 
на род ног, љу ди без по го во ра по слу ша ју и убр зо 
ста ну гра ди ти ку ће на ме сту где им он по ка за.

За успо ме ну на про шле да не се ло где су до тле 
жи ве ли, баш по тим ба ра ма из ко јих по бе го ше, 
на зо ву БА РИЧ. И на се ље где се Ко лу ба ра ули-
ва у Са ву пре се ли се у гор ње кра је ве, па по што 
се раз бе жа ше као пти це из свог гне зда, го то во 
прх ну ше пут је зе ра, љу ди га кр сти ше ПР ХО ВО. 
Но ва на се о би на до би име ЈЕ ЗЕ РО, по је зе ру ко-
је се ту на ла зи ло.

Тек у но ви је да не љу ди ста до ше на се ља ва ти 
ста ри Ба рич и опет си ла зи ти у до ли ну. И сад им 
ку ће кли зе и во да пре ти ку ћа ма.

 Рад ми ла ВА СИ ЉЕ ВИЋ

ЗАНИМЉИВА 
ГРАМАТИКА

Сваки свога 
убите субашу

Д
ав не 1815. го ди не Вук Сте фа но-
вић Ка ра џић за пи сао је јед ну 
од на ших нај леп ших еп ских 
на род них пе са ма По че так 
бу не про тив да хи ја. Слу ша ју-

ћи сле пог гу сла ра Фи ли па Ви шњи ћа, он 
је по ред ње го вих сјај них опи са тур ских 
зу лу ма и пат њи си ро тињ ске ра је, за бе ле-
жио и ове де се тер це, у ко ји ма во ђа Пр вог 
срп ског устан ка, Ка ра ђор ђе Пе тро вић, по-
зи ва на род у бор бу про тив Ту ра ка: 

Сва ки сво га уби те су ба шу;
Же не, ђе цу у збје го ве кри те!
 
У Ву ко вој збир ци На род на срб ска пје сна

ри ца (1815), где је ова пе сма пр ви пут об ја-
вље на, не сто ји баш та ко, јер се Вук та да још 
слу жио ста рим пра во пи сом, па је ту имао и 
знак за јат и је ри, као и дру га сло ва ко ја је 
ка сни је из ба цио. Али јед но сло во ипак ни-
је за бе ле жио. То је сло во ј у ре чи ма убиј те 
и криј те. У ње га је, као што ви ди мо: уби те 
и кри те. Не за то што још ни је био унео ла-
ти нич ко сло во ј у срп ску азбу ку, не го за то 
што је та да пи сао углав ном она ко ка ко је 
го во рио. А го во ри мо за и ста уби те, кри те, 
раз би те и сл. Ка сни је, ка да је већ би ла до-
вр ше на Ву ко ва пра во пи сна ре фор ма, ту је 
ста вље но ј, па су на ве де ни сти хо ви у че твр-
тој књи зи Срп ских на род них пје са ма (1862) 
на пи са ни ова ко:    

Сва ки сво га убиј те су ба шу;
Же не, ђе цу у збје го ве криј те.

Ту је, ка ко ви ди мо: убиј те и криј те (са ј, 
ка ко се пи ше и по да на шњем на шем пра во-
пи су). Од Ву ка Ка ра џи ћа остао нам је и из-
у зе так да се д ис пред с и ш при пи са њу не 
ме ња у т (град ски, суд ски, пред ста ва, пред
шко лац и сл.). Вук је, да кле, и сам по не где 
од сту пао од свог пра ви ла: Пи ши као што 
го во риш, а чи тај ка ко је на пи са но!

(Из књи ге Ми ла на Шип ке, За ни мљи ва 
гра ма ти ка, Про ме теј, Но ви Сад, 2007)
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М
у зич ки жа нр ко ји је 
на стао као збир на од-
ред ни ца за нај ра зли-
чи ти је му зич ке об ли ке 
из ра зних кра је ва све-

та, ворлд мју зик („world mu sic“), већ не-
ко ли ко де це ни ја има сво је ре пре зен те и 
по што ва о це у Ср би ји. Прем да се на овом 
про сто ру сре ћу ње го ви раз ли чи ти об ли-
ци по јав но сти, од на сто ја ња за ре ви та-
ли за ци јом фол клор не му зи ке, до но вих 
му зич ких из ра за ба зи ра них на ко ла жи-
ра њу му зич ких узо ра ка из дру гих ег зо-
ти зо ва них кра је ва, овај жа нр тек од ско ра 
при вла чи па жњу ши ре пу бли ке. 

Зна чај ну по др шку у по пу ла ри зо ва њу те 
му зи ке, умре жа ва њу ин те ре се на та и об-
ја вљи ва њу сни ма ка већ не ко ли ко го ди на 
да је ја го дин ска „World mu sic“ асо ци ја ци ја 
Ср би је ко јом упра вља Оли вер Ђор ђе вић. 
Јед на од нај ва жни јих ак тив но сти ове асо-
ци ја ци је је сте из да ва ње ча со пи са „Ет но у-
мље“, где се об ја вљу ју ин тер вјуи, при ка зи 
кон це ра та и сни ма ка ак ту ел них му зи ча ра, 
али и те о риј ски тек сто ви ко ји су по ве за-
ни са овом те ма ти ком. Уоп ште, у ра ду овог 
удру же ња мо гу се при ме ти ти два глав на 
усме ре ња: по ма га ње из во ђа штва и пра ће-
ње те о риј ских то ко ва ко ји мо гу би ти при-
јем чи ви ши рој пу бли ци. У 2007. го ди ни, 
ка да је ча со пис по чео да из ла зи, око ове 
ор га ни за ци је је био оку пљен ма ли број љу-
ди, но с вре ме ном се тај круг про ши рио 
на мно ге из во ђа че и слу ша о це ове му зи-
ке, али и на ет но му зи ко ло ге. Осим што се 
ово осна же ње од ра зи ло на ква ли тет ча со-
пи са, ја ви ла се по тре ба за оку пља њем свих 
за ин те ре со ва них ра ди упо зна ва ња и ди-
ску то ва ња, па је 2010. одр жан Пр ви ворлд 
мју зик са мит на ко ме је раз ма тра на стра-
те ги ја за да љи раз вој ворлд мју зи ка и ра да 
ове асо ци ја ци је. По ну ка ни успе хом пр вог 
су сре та и са же љом да на ста ве раз го вор 
о про бле ми ма ворлд мју зи ка и под стак-
ну раз ме ну ис ку ста ва, ор га ни за то ри су 
30. апри ла 2011. го ди не упри ли чи ли Дру-
ги ворлд мју зик са мит у бе о град ском Ет-
но граф ском му зе ју.

Иако ауди то ри јум ни је био ве лик, го вор-
ни ци су има ли ве о ма на дах ну та из ла га ња 
ко ја су ка сни је пре ра сла у ин те ре сант-
ну де ба ту. На са мом по чет ку, Ђор ђе вић 
је пред ста вио ре зул та те асо ци ја ци је, ме-
ђу ко ји ма тре ба по себ но из дво ји ти по че-
так ра да „Ser bian World Mu sic“ ин тер нет 
ра ди ја. На кон то га, да та је реч по зва ним 
го вор ни ци ма, џез му зи ча ри ма Ми ли во ју 
Мар ко ви ћу (кла ри нет и сак со фон) и Не-
на ду Је ли ћу (пер ку си је). Њи хо ви го во ри 
би ли су по све ће ни не дав но пре ми ну лом 

Ми ло шу Пе тро ви ћу, ува же ном ком по зи-
то ру и чем ба ли сти, ко ји је имао из у зет но 
бит ну уло гу у раз во ју ов да шње ворлд мју-
зик сце не, а та ко ђе је уче ство вао и у ра ду 
асо ци ја ци је.

По сле то га је за ме ни ца уред ни ка, ет но-
му зи ко лог Ма ри ја Ви тас, пред ста ви ла по-
след ња два дво бро ја „Ет но у мља“. Број 13/14 
је по све ћен пе ва чи ци Све тла ни Спа јић, 
број 15/16 гру пи „Ин сти тут“, а у оба из да ња 
по сто је при ка зи за ни мљи вих ворлд мју-
зик до га ђа ја и из да ња. Осим уоби ча је них 
пре во да на уч них ра до ва о ворлд мју зи ку, 
„Ет но у мље“ у по след њим бро је ви ма об ја-
вљу је ра до ве сту де на та ет но му зи ко ло ги-
је, што сва ка ко пред ста вља до бру са рад њу 
из ме ђу бу ду ћих струч ња ка и кон зу ме на та 
ворлд мју зи ка.

Ви та со ва је на кра ју свог са оп ште ња 
пред ста ви ла спи сак му зич ких жан ро ва 
ко ји пред ста вља ју део на зи ва раз ли чи тих 
фе но ме на под окри љем од ред ни це ворлд 
мју зик. Ово је под ста кло да љу ди ску си ју о 
зна че њу тог пој ма у Ср би ји, али и уоп ште, 
при че му је глав но ме сто спо ре ња пред ста-
вља ло ту ма че ње овог пој ма у ужем и ши-
рем сми слу. На и ме, рас пра ва је у ко ре ну 
има ла иде о ло шки су коб из ме ђу две тен-
ден ци је, ко је се сти ца јем окол но сти на гло-
бал ном ни воу на ла зе под истим име ном: 
јед на под тим тер ми ном под ра зу ме ва му-
зич ке фор ме за сно ва не на тра ди ци о нал-
ном фол кло ру јед не ет нич ке гру пе, а дру га 
по пу лар ну, џез или кла сич ну му зи ку са 
упли ви ма фол клор не му зи ке или ње них 
си му ла кру ма са има нент ном мул ти кул ту-
рал но шћу. Ме ђу тим, раз ли ке из ме ђу ових 
то ко ва ни су стрикт не и њи хо ви од но си су 
ве о ма ком плек сни, што пред ста вља за ни-
мљи ву те му за раз ма тра ње у по себ ној сту-
ди ји.

У дру гом де лу са ми та пред ста ви ле су се 
гру пе „Мо ра и ти ка“ из Но вог Са да и „Ин-
сти тут“ из Бе о гра да из во де ћи му зи ку ба-
зи ра ну на фу зи ји раз ли чи тих му зич ких 
узо ра ка са по ре клом из раз ли чи тих де ло-
ва све та.

До при нос Дру гог ворлд мју зик са ми та 
је не сум њи во ве лик, на ро чи то ако се има 
у ви ду да је реч о је ди ном ску пу тог ти па 
у Ср би ји. Та ко ђе, при мет но је да се осим 
ре дов них ин те ре се на та по ја вљу ју и но-
ви, чи ме ова ма ни фе ста ци ја пре тен ду је 
на уста љи ва ње, а мо жда чак и че шће одр-
жа ва ње. Сва ка ко је ко ри сно раз ма тра ње 
слич них про бле ма из струч но и иде о ло-
шки раз ли чи тих аспе ка та, као што је ин-
фор ма тив но чу ти ворлд мју зик умет ни ке 
ко ји до ла зе са раз ли чи тим прак са ма, та ко 
да с па жњом оче ку је мо сле де ћи скуп.

 Ма ри ја ДУ МИЋ

Јован Ђорђевић, „Шарени свет 
казивања I и II”, сопствено 
издање, Београд 2009. и 2011.

П
ро фе сор срп ског је зи ка, Јо-
ван Ђор ђе вић, об ја вио је 
две књи ге Ша ре ни свет 
ка зи ва ња, са ви ше од 140 
при ча ин спи ри са них на-

шом исто ри јом и тра ди ци јом, ис при ча-
них на Пр вом про гра му Ра дио те ле ви зи је 
Србије, у окви ру по пу лар не и ра до гле да-
не еми си је Ша ре ни ца. 

Две го ди не је тре ба ло про фе со ру Ђор ђе-
ви ћу да при ку пи и об ра ди при че о исто-
ри ји, ре ли ги ји, књи жев но сти, умет но сти 
срп ских ве ли ка на про шлог вре-
ме на. Из мно штва по да та ка и 
чи ње ни ца тре ба ло је ода бра ти 
оно што још ни је по зна то ши рој 
јав но сти, а ве за но је за лич но-
сти и до га ђа је ко ји су би ли од 
из у зет не ва жно сти за вре ме у 
ко ме су жи ве ли, као што су на-
ши ком по зи то ри, пе сни ци, сли-
ка ри, на уч ни ци... Ре ци мо да су 
то ме ве ли ки до при нос да ли Вук 
Сте фа но вић Ка ра џић, Кор не ли је 
Стан ко вић, До си теј Об ра до вић, 
На де жда Пе тро вић, Ми ка Алас, 
Сте ван Мо кра њац и мно ги дру-
ги. Сва ка при ча све до чи о ства ра ла штву 
ве ли ка на на у ке и умет но сти и о њи хо вој 
нео гра ни че ној ра до зна ло сти пред тај на-
ма не по зна тог. 

Књи ге Ша ре ни свет ка зи ва ња има ју две 
це ли не: – Ју би ле је и При че из дав ни на. Ве-
о ма ам би ци о зно за ми шље на и на пи са на 
ја сним и чит ким сти лом, књи га Ша ре ни 

свет ка зи ва ња има и еду ка тив ни ка рак-
тер. Аутор је по ка зао да се и о озбиљ ним 
ства ри ма мо же пи са ти и при ча ти пит ким 
сти лом. 

Кроз при че про фе сор Ђор ђе вић нам ка-
зу је, на при мер, да је пре ско ро 130 го ди на 
во жња во зом од Бе о гра да до Ни ша тра ја-
ла 12 са ти. По себ но су за ни мљи ви тек сто ви 
о Спо ме на ру Ми не Ка ра џић и о До си те ју 
Об ра до ви ћу... Ми нин Спо ме нар на ла зи се 
у ар хи ву Срп ске ака де ми је на у ка и умет-
но сти и чу ва бе ле шке о љу ди ма ко ји су би-
ли зна чај ни не са мо у ње ном (Ми ни ном) 
жи во ту, већ су има ли ва жну уло гу и у вре-
ме ну у ко јем су жи ве ли – али и ка сни је. 
Та кви су би ли, на при мер, Ђу ра Да ни чић, 
Бран ко Ра ди че вић, бра ћа Грим... 

У при чи по све ће ној До си те ју Об ра до ви-
ћу, кроз хро но ло шки пре глед нај зна чај ни-

јих да ту ма из ње го вог жи во та, 
го во ри се о оно ме што је он учи-
нио за сво ју зе мљу, ње ну кул ту-
ру и про све ту. До си теј је, чак 
два де се так го ди на пре не го што 
ће умре ти, на пи сао шта би же-
лео да сто ји за пи са но на ње го-
вој над гроб ној пло чи: Ов де ле же 
ње го ве срп ске ко сти. Он је љу био 
свој род. Веч на му па мјат.

Књи га Ша ре ни свет ка зи ва ња 
по твр ђу ју ре чи ве ли ког сли ка-
ра Па је Јо ва но ви ћа: Ве шти на је 
на ћи ле по ту, ко ју је Јо ван Ђор-
ђе вић уткао у сва ку при чу. Обе 

ове књи ге на ме ње не су ши ро кој чи та лач-
кој пу бли ци, али и сви ма они ма ко ји же ле 
да бо ље упо зна ју иден ти тет срп ског на ро-
да. На да мо се да се аутор не ће за у ста ви ти 
на ове две књи ге, јер по сто је мно ге при че 
ко је би тре ба ло да бу ду ис при ча не и за бе-
ле же не за по ко ле ња ко ја до ла зе.

 Ка та ри на ГРА НА ТА-СА ВИЋ

баваниште
– „дани ћирилице 2011” 

Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Ба ва ни шту и КУД 
Аца Об ра до вић отво ри ли су, 14. ма ја 2011. го ди не, 
тра ди ци о не Да не ћи ри ли це, ко ји су ове го ди не 
одр жа ни де се ти пут за ре дом.  

Ова зна чај на кул тур но-обра зов на ма ни фе ста-
ци ја мла дих по кре ну та је са же љом да до при-
не се очу ва њу срп ске кул тур не ба шти не, је зи ка 
и пи сма, пе сме и игре, ста рих за на та, оби ча ја и 
пра во слав не ве ре. 

Око сни цу ма ни фе ста ци је чи ни кон курс за нај-
бо љи ли те рар ни рад, нај леп ши кра сно пис, ка ли-
граф ски рад, вез и ре љеф. Те ма кон кур са ме ња 
се из го ди не у го ди ну, и до са да је гла си ла: Ве
ра, На да и Љу бав, Срб, Ћ, као ћи ри ли ца, Ми ло ср
ђе, До бро та, Ко лев ка и Част. Ово го ди шња те ма 
кон кур са би ла је Брат и ини ци ја ли сло ва Ж.

На кон курс је сти гло ви ше од 5.000 ра до ва (765 
ли те рар них и 4.240 ли ков них) из Ср би је, Бо сне 
и Хер це го ви не, Цр не Го ре, Ру му ни је Ма ђар ске, 
Нор ве шке, Фран цу ске, Ен гле ске, Ју жне Афри ке, 
Аустра ли је и Ру си је. Из за гра нич ја и ди ја спо ре 
сти гло је укуп но 177 ра до ва. 

Ли те рар не ра до ве оце њи вао је жи ри у са ста ву: 
др Ми о драг Ма тиц ки, Јо ван Ћи ри лов и Љи ља на 
Р. Си мић, а ли ков не др Су за на По лић-Ра до ва но-
вић, Ва са До ло вач ки и Вла ди мир Скер лић.

Уче ни ци ко ји су осво ји ли на гра де до би ли су 
на по клон вред не књи ге. Као и про те клих го ди-
на, Ву ко ва за ду жби на је, та ко ђе, да ри ва ла сво-
јим из да њи ма уче ни ке ко ји су осво ји ли на гра де 
у по је ди ним ка те го ри ја ма. 

Ми ни стар ство про све те увр сти ло је Да не ћи
ри ли це у про грам ре пу блич ких смо три и та ко 

је по ста ло по кро ви тељ ове зна чај не ма ни фе-
ста ци је.

Ис так ни мо да су нај бо љи ли те рар ни ра до-
ви из до са да шњих так ми че ња штам па ни у два 
збор ни ка, док су нај леп ши ли ков ни ра до ви из-
ла га ни у ви ше гра до ва Ср би је, а нај че шће у Бе-
о гра ду: на Сај му књи га, у Хра му Све тог Са ве, 
На род ној би бли о те ци ...  

Пра те ћи про гра ми ово го ди шње ма ни фе ста ци-
је би ли су: ра ди о ни ца ка ли гра фи је, ко ју је во дио 
проф. Дра ган Бо снић; ве за, ко ју је во ди ла Ми-
ли ца Јо ва но вић Мар ко вић и из ра да пред ме та 
на грн чар ском точ ку, ко ју је во дио Ми хај ло Пе-
тро вић. По ред то га, ор га ни зо ва на је и из ло жба 
ра до ва сту де на та Ака де ми је СПЦ за жи во пис и 
кон зер ва ци ју; из ло жба нај леп ших деч јих ра до-
ва при спе лих на кон курс, деч ји игро ка зи, као и 
окру гли сто на те му Фол клор да нас. Ре ци мо да 
је у ра ду овог окру глог сто ла до са да уче ство ва-
ло ви ше од три де сет док то ра на у ка, ма ги ста ра 
и сту де на та, ме ђу ко ји ма не ко ли ко уни вер зи-
тет ских про фе со ра и на уч них са рад ни ка, ко је је 
пред во дио проф. др Не над Љу бин ко вић. У про-
гра му су, по ред фол клор них ан сам ба ла из Ср-
би је, уче ство ва ли и чла но ви КПД Ла за ри ца из 
Ста на ра код До бо ја. 

По ред ор га ни за то ра, ма ни фе ста ци ју Да ни ћи
ри ли це 2011. не по сред но су по мо гли Ву ко ва за-
ду жби на у Бе о гра ду, ОШ Бо ра Ра дић, Цр кве на 
оп шти на и Ак тив же на у Ба ва ни штву, као и ве-
ћи број љу ди до бре во ље.

 Ве ра СЕ КУ ЛИЋ

ОКРУ ГЛИ СТО ОГРАН КА ВУ КО ВЕ 
ЗА ДУ ЖБИ НЕ У ЧАЧ КУ – „ОЧУ ВА ЊЕ 

СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА И ПИ СМА”

при о ри тет 
кул тур не стра те ги је 

ср би је 

Пот пи са не по ве ље о бра ти мље њу 
огра на ка у Чач ку и Гра ди шки; 
ини ци ра но осни ва ње Од бо ра 
за за шти ту ћи ри ли це 

Окру глим сто лом по све ће ним срп ском је зи ку 
и пи сму, ко ји је одр жан кра јем ју на 2011, Огра-
нак Ву ко ве за ду жби не у Чач ку отво рио је про-
грам Лет њих да на кул ту ре. О ста ту су је зи ка и 
пи сма као су штин ског обе леж ја јед ног на ро да 
у про це си ма гло ба ли за ци је го во ри ли су др Ми-
о драг Ма тиц ки, пред сед ник Ву ко ве за ду жби не 

иЗ активности огранака
ПРИКАЗ ДРУГОГ „WORLD MUSIC“ САМИТА У БЕОГРАДУ

Значај музике света
Са жељом да се подстакне размена искустава о овој уметности, 
30. априла 2011. године уприличен скуп познавалаца ове 
тематике у београдском Етнографском музеју

Приче из давнина

Ученичка радионица керамике

Сусрет са песником Мошом Одаловићем

Награђено дело
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у Бе о гра ду, др Сне жа-
на Вуч ко вић, про фе сор 
Фи ло ло шког фа кул те та 
у Бе о гра ду, Ра да на Ви ла 
Ста ни шље вић и Ве сна 
Кру нић, про фе со ри срп-
ског је зи ка из Гра ди шке у 
Ре пу бли ци Срп ској, бив-
ши и ак ту ел ни пред сед-
ник та мо шњег огран ка и 
мр Гро зда на Ко ма ди нић, 
пред сед ник ча чан ског 
Огран ка. У све ча ном де-
лу про гра ма пот пи са на 
је По ве ља о бра ти мље

њу огра на ка из Чач ка и Гра ди шке, уте ме ље на 
на трај ним вред но сти ма Ву ко вог де ла, као из-
раз ду го го ди шње за јед нич ке те жње за ду жби на-
ра да по ве зу ју Са ву и Мо ра ву.  

Обра ћа ју ћи се при сут ни ма, Ми о драг Ма тиц-
ки је ис та као да је је дан од основ них за да та ка 
Ву ко ве за ду жби не не го ва ње кул ту ре срп ског је-

зи ка, ње го во очу ва ње, обо га ће ње и раз ми шља-
ње о је зи ку као усло ву одр жи во сти на ро да. Је зик 
одр жа ва ју жи вим го вор и пи са ње, па је циљ Ву-
ко ве за ду жби не да бри га о је зи ку и пи сму по ста-
не део при о ри те та ду го роч не стра те ги је Ср би је у 
обла сти кул ту ре, обра зо ва ња и на у ке. За ду жби-
на се ти хо окре ће мла ди ма. По сао вра ћа ња из-
ра жај но сти у уче њу је зи ка и не го ва њу ћи ри ли це 
с љу ба вљу је тај пра ви за да так. У том сми слу, Ву-
ко ва за ду жби на је и по кре ну ла Да ни цу за мла
де, као по себ но из да ње, ко је иде у све шко ле, а 
у це ло сти је по све ће на је зи ку и пи сму. 

Ра да на Ви ла Ста ни шље вић, про фе сор срп ског 
је зи ка из Гра ди шке, кон ста то ва ла је да жи ве ћи 
та мо ода кле ми до ла зи мо, на тро ме ђи ле ген
де, ствар ног и не ствар ног, за нас је је зик за пра
во пи та ње оп стан ка, јер при ти сну ти са свих 
стра на исто ри јом, тра ди ци јом, тра ги ком и 
свим оним што пра ти суд би ну Кра ји не, ми смо 
за пра во на род ко ји суд бин ски зна јед но: док го
во ри мо овим је зи ком, ми по сто ји мо. 

Сне жа на Вуч ко вић, про фе сор Фи ло ло шког фа-
кул те та у Бе о гра ду, ука за ла је на ме сто на шег је-
зи ка у про це си ма ин тен зив не гло ба ли за ци је и 
ин те гра ци је. Ис та кла је да се 75 од сто ко му ни-
ка ци ја у све ту од ви ја на ен гле ском је зи ку, ко ји је 
по стао ста ту сни сим бол, учи се сад већ од тре ће 
го ди не жи во та. По ра жа ва ју ће је, али де ша ва се 
да сту ден ти бо ље зна ју ен гле ску гра ма ти ку од 
срп ске, ре кла је про фе сор ка Вуч ко вић. Због то-
га је по се бан ак це нат ста ви ла на по тре бу да све 
слу жбе не ко му ни ка ци је мо ра ју би ти на ћи ри-
ли ци, што је Уста вом де фи ни са но. 

На кон ди ску си је, у ко јој су уче ство ва ли за ду-
жби на ри, про свет ни рад ни ци и књи жев ни ци, 
Гро зда на Ко ма ди нић је ини ци ра ла осни ва ње 
Од бо ра за за шти ту ћи ри ли це у окви ру Огран ка. 

У умет нич ком де лу про гра ма на сту пи ла је 
пе ва ју ћи из вор ну пе сму Мла де на Гој ко вић. По-
кро ви те љи Окру глог сто ла су би ли град Ча чак, 
Ре ги о нал ни цен тар за про фе си о нал ни раз вој за-
по сле них у обра зо ва њу, а да ро дав ци Ко ло срп-
ских се ста ра и Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Ча чак.  

 Зо ри ца ЛЕ ШО ВИЋ СТА НО ЈЕ ВИЋ 

де сет го ди на ра да 
огран ка у ни шу

Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Ни шу, осно ван у 
ју ну 2001. го ди не, при год ним ма ни фе ста ци ја ма 
обе ле жио је де се то го ди шњи цу ра да. У окви ру 
ових ак тив но сти, Огра нак је при ре дио из ло жбу 
„Срп ска књи га штам па на у Бе чу у 18. и 19. ве ку“ 
из би бли о теч ких фон до ва – тре зо ра ин сти ту ци ја 
у кул ту ри гра да Ни ша: Исто риј ски ар хив, Уни-
вер зи тет ска би бли о те ка „Ни ко ла Те сла“, На род-
на би бли о те ка „Сте ван Сре мац“ и На род ни му зеј 

у Ни шу. Из ло жба је отво ре на 16. ју на 2011. го ди не 
у хо лу Рек то ра та, а у скло пу обе ле жа ва ња Да на 
Уни вер зи те та у Ни шу. Уз по здрав пред сед ни це 
Огран ка Ву ко ве за ду жби не у Ни шу, мр Ми лун ке 

Ми тић, и увод не ре чи про рек то ра ни шког Уни-
вер зи те та, проф. др Ве сне Ло пи чић, из ло жбу је 
отво рио де кан Фи ло зоф ског фа кул те та у Ни шу, 
проф. др Го ран Мак си мо вић. Он је, том при ли-
ком, дао осврт на исто риј ске усло ве и кул тур не 
при ли ке у Ср би ји 18. и 19. ве ка и та да шње мо-
гућ но сти штам па ња срп ских књи га на стра ни, 
а по себ но у Бе чу. 

При ли ком отва ра ња ове из ло жбе из срп ске 
књи жев не ба шти не у Ни шу, Ви до сав Пе тро вић, 
књи жев ник из Ни ша, пред ста вио је књи гу Све
то пи смо, штам па ну „у Би о гра ду“ 1870, ано-
ним ног да ро дав ца. Ову књи гу ко ја по ти че из, 
не ка да, лич не би бли о те ке Сте ва на Срем ца, ње-
гов брат Јо ван по кло нио је На род ној би бли о те ци 
у Ни шу на кон пи шче ве смр ти 1906. го ди не. Књи-
га је има ла, на ма, не по зна ти пут од „из ла ска“ до 
„по врат ка“, али је пре не та же ља да ро дав ца да је 
по сред ник, Ви до сав Пе тро вић, на аде ква тан на-
чин про сле ди у њен дом. Та ко је на овој из ло жби 
Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Ни шу до био вред-
ну књи гу из Срем че ве лич не би бли о те ке, ко ју 
је, за тим, пре дао За ви чај ном оде ље њу На род не 
би бли о те ке „Сте ван Сре мац“ у Ни шу, при дру жу-
ју ћи је ов де оста лим ње го вим де ли ма. 

На ис тој све ча но сти, Огра нак је до био на дар 
књи гу Срп ски све тач ник (Бе о град, 2007) од удру-
же ња „Ста ри Ниш”, за по клон не ком вред ном 
сред њо школ цу. 

Ина че, обе ле жа ва ње де се то го ди шњи це ра да 
Огран ка Ву ко ве за ду жби не у Ни шу је за по че-
ло већ по чет ком ка лен дар ске 2011. го ди не до-
де лом Све то сав ских на гра да сред њо школ ци ма 
– уче сни ци ма кон кур са „Вук и кул тур но бла го 
Ср би је“, за тим Све то си ме он ском ака де ми јом са 
бе се дом, ко ја је одр жа на у До му Све то га Са ве у 
Ни шу, а ме диј ско обе ле жа ва ње при су ства Ву ко-
ве за ду жби не у Ни шу на ста вље но је при год ним 
еми си ја ма о ра ду и при ка зом Да ни це 2011. 

Обе ле жа ва ње де сет го ди на по сто ја ња ни шког 
Огран ка Ву ко ве за ду жби не за вр ше но је до де лом 
при зна ња број ним са рад ни ци ма, ме ђу ко ји ма 
су и ње го ва све тост па три јарх срп ски, Ири неј, и 
пред сед ник Град ске оп шти не Ме ди ја на у Ни шу, 
го спо дин Дра го слав Ћир ко вић.

 Ми лун ка МИ ТИЋ

ФОН ДА ЦИ ЈА ВУ КО ВЕ ЗА ДУ ЖБИ НЕ 
ЖА БЉАК-ШАВ НИК-ПЛУ ЖИ НЕ 

Збор ник „на из во ру 
ву ко ва је зи ка”

Фон да ци ја Ву ко ве за ду жби не Жа бљак–Шав
ник–Плу жи не об ја ви ла је Збор ник ра до ва са Ше-
стог на уч ног ску па На из во ру Ву ко ва је зи ка, ко ји 
је одр жан у Жа бља ку 30. и 31. ју ла 2009. го ди-
не. Ис пред Ву ко ве за ду жби не скуп је по здра вио 
ака де мик Ви дој ко Јо вић, 
пред сед ник Управ ног од-
бо ра. 

У књи зи, на ви ше од 
400 стра ни ца, об ра ђе-
не су че ти ри те мат ске 
обла сти: је зик, књи жев-
ност, исто ри ја и ет но ло-
ги ја, ге о гра фи ја. Ра до ве 
о овим те ма ма об ја ви ло 
је 36 са рад ни ка. 

О је зи ку су пи са ли 
Бра ни слав Осто јић, Ми о-
дар ка Те пав че вић, Дра га 
Бо јо вић, Је ли ца Сто ја но-
вић, Со ња Не не зић, Ми о драг Јо ва но вић, Је ле на 
Ба ша но вић, Зо ри ца Ра ду ло вић, Да ни је ла Ри стић 
и Вла ди мир Осто јић. 

О не ким пи та њи ма из обла сти књи жев но сти 
ра до ве су при ло жи ли Јо ван Де лић, Жар ко Ђу-
ро вић, Ли ди ја То мић, Ми ро Вук са но вић, Жив-
ко Ђур ко вић, Исак Кал па чи на, Бо шко Ву ја чић, 
Бран ко Злат ко вић, Ру жи ца Ко мар, Сло бо дан Ву-
чи нић и Мар ко Не дић. 

О те ма ма из исто ри је ра до ве су да ли Зо ран 
Ла кић, То ми слав Жу гић, Ђор ђе Бо ро зан, Не над 

Ву ко вић, Жар ко Ле ко вић, Ву кић Илин чић, То-
маш Ђо ро вић, Че до мир Лу чић. 

О те ма ма из ет но ло ги је и ге о гра фи је пи са ли 
су Сло бо дан Ка са ли ца, Ми лу тин Ље шо вић, Ђор-
ђи је Осто јић, Сло бо дан Ра и че вић, Мар ко Па јо-
вић, Бла жо Ду бље вић и Ми ро је Ву ко вић. 

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

огра нак у гај до бри 

Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Гај до бри об ја-
вио је Ше сто из да ње збор ни ка Из вор ник, у ко ме 
се на шло два де се так при ло га ис так ну тих кул-
тур них, на уч них и јав них рад ни ка. Ис так ни мо 

тек не ке на сло ве: По ср
та ње брат ства – Ср би 
ка то ли ци и ју го на ци о
на ли сти из ме ђу илу зи ја 
о сло вен ству и сна о вла
сти тој др жа ви, Хер це го
вач ки фра три и срп ска 
осло бо ди лач ка ми сао , 
Ср би у Бу дим ском Та ба
ну, Ста ра Па лан ка – да ли 
је (још) та мо, Од бу ква ра 
до ин тер не та – шко ла у 
Гај до бри од 1767. до 2010, 
Ште фан Је гер – сли кар 
се о бе Ду нав ских Шва ба, 

По ру ке То ма са Ма на не мач ком на ро ду. По се-
бан при лог по све ћен је сло вач ком сла ви сти Ја-
ну Јан ко ви чу. Збор ник је при ре дио Рат ко Шу тић. 
Од го вор ни уред ник је Ми тар Шу тић.  С. В.

пе тров дан ске 
све ча но сти

У да не пе тров дан ских све ча но сти, 12. ју ла 2011. 
го ди не, крај Ву ко вог спо ме ни ка у Пет њи ци код 
Шав ни ка одр жа на је све ча ност и уру че не су на-
гра де мла дим за ду жби на ри ма са Ше стог кон-
кур са за ли те рар не и ли ков не ра до ве, вез, руч ни 
рад и из ра ду су ве ни ра за уче ни ке сед мог, осмог 
и де ве тог раз ре да у Цр ној Го ри, на ко јем је уче-
ство ва ло 159 уче ни ка.

Ли те рар ни кон курс имао је две те ме – за сед-
ми раз ред: Не бо је за пти це, ли ва де за чо вје ко ву 
ко рист, за осми и де ве ти: Књи га – нај бо љи са
пут ник у жи во ту. Ли ков ни ра до ви су би ли на 
те му На ци о нал ни пар ко ви Цр не Го ре и руч ни ра-
до ви на те му Из ри зни це ста рих за на та. 

Пр ву на гра ду до би ли су уче ни ци: Ма ра Кан-
дић, Ива на Смо ло вић, Леј ла Гла ва то вић, Јо ва на 
Фи ли по вић, Ра до ван Ра ко че вић. Дру га на гра да 
при па ла је Је ле ни Ра ду си но вић, Ка та ри ни По-
по вић, Ра де ту Бог да но ви ћу, Јо ва ни Ми ше вић, 
Ан ђе ли Јан ко вић, а тре ћа Леј ли Пер ван, Ти ја-
ни Ми ла чић, Ми ло шу Аџи ћу, Та тја ни Се ку лић, 
Ва лен ти ни Осто јић и На та ли ји Дре ка ло вић 
(груп ни рад), Бо ја ну Ми ло ви ћу, Ри два ну Шар-
ки но ви ћу и Де ја ну Зе ко ви ћу (груп ни рад). Сти-
му ла тив не на гра де до де ље не су Са ри Вељ ко вић, 
Ини Са вић и Ни ни Јо ви ће вић. 

На гра ђе ни уче ни ци су из основ них шко ла: 
Па вле Ро вин ски Под го ри ца, Ду шан Об ра до вић 
Жа бљак, Иван Ву шо вић Ник шић, Ок то их Под го-
ри ца, Мар ко Ми ља нов Би је ло По ље, Бо ро Вук ми
ро вић Ри је ка Цр но је ви ћа и Ан то Ђе до вић Бар. 

Ли ков ни ра до ви, су ве ни ри и ве зо ви са кон-
кур са би ли су из ло же ни у окви ру спо ме нич ког 
ком плек са Спо мен парк Ву ко ви ко ри је ни, а пр-
во на гра ђе ни су про чи та ли сво је ли те рар не ра-
до ве. Све ча но сти су при су ство ва ли и чла но ви 
Управ ног од бо ра и Про грам ског са ве та Фон да-
ци је, као и ме шта ни из Ву ко вог за ви ча ја. 

На гра де су обез бе ди ли: Фон да ци ја Жа бљак–
Шав ник–Плу жи не, Ву ко ва за ду жби на у Бе о гра-
ду. Скуп су по здра ви ли: Ан ка Жу гић, пред сед ник 
Скуп шти не Фон да ци је, проф. Ве се лин Ву ки ће вић, 
ди рек тор ОШ Ду шан Об ра до вић из Жа бља ка (су ор-
га ни за тор кон кур са), и Сла ђа на Мла ђен, са вет ник 
у Ву ко вој за ду жби ни, ко ја је уру чи ла на гра де. 

 Сла ђа на МЛА ЂЕН

вукове ЗадуЖбине

Учесници округлог стола у Чачку

Уче сни ци Три би не на те му „Кул ту ра чу ва ња срп ског пи сма и је зи ка”, 
ко ју је Огра нак ор га ни зо вао у Ни шу, у Град ској ку ћи 20. ма ја 2010. го ди не

Дани петровданских свечаности у Петњици
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ОТВОРЕНА 
ВРАТА 

ВУКОВЕ 
ЗАДУжБИНЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

За ду жби на осни ва сво је огран ке у зе мљи и све ту. Да би 
се осно вао огра нак Ву ко ве за ду жби не нео п ход но је да За-
ду жби ни при сту пи 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: 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 
sla dja na.mla djen @vu ko va-za du zbi na.rs

ПОЗИВ ЗА ПРЕТПЛАТУ

Име __________________________________________________________________

Презиме  _____________________________________________________________

Матични број (физичка лица)  _______________________________________

Фирма  _______________________________________________________________

ПИБ бр.  ______________________________________________________________

Адреса _______________________________________________________________

Поштански број ______________________________________________________

Телефон ______________________________________________________________

Факс  _________________________________________________________________
 
Е-mail _______________________________________________________________

Годишња претплата (три 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 

На мејлове: 
sladjana.mladjen@vukova-zaduzbina.rs; 

snezana.bojic@vukova-zaduzbina.rs; 
slavko.vejinovic@vukova-zaduzbina.rs

Миодраг Матицки, Деветнаесто го-
диште „Данице” Вукове задужбине

календар
Ме се цо слов за Ср бе сва три за ко на
Је вреј ски ка лен дар
Љу бин ко Ра ден ко вић, Срп ски на-

род ни ка лен дар
Ни ко ла Бу ра, Ле то пис XXI ве ка

осветљења
Пре драг Мар ко вић, Падови и об но-

ве срп ске др жа ве
Јел ка Ре ђеп, Гроф Ђор ђе Бран ко вић 

(Је но по ље, 1845 - Хеб, 1711) 
Ста ни ша Во ји но вић, Пе сма о гро-

фу Ђор ђу Бран ко ви ћу Ми ло ра да Ми-
тро ви ћа 

Ми ло рад Ми тро вић, Др жав ни су-
жањ у Је гри

Све тла на Вел мар Јан ко вић, Сти гли 
су ра то ви на Бал кан

Сла вен ко Тер зић, Осло бо ђе ње Ста ре 
Ср би је 1912. го ди не

Ви до са ва Го лу бо вић, Пу то пис Ста-
ни сла ва Кра ко ва о Ју жној Ср би ји

Бу ди мир По то чан, Фо то гра фи ја као 
до ку мент Ри сте Мар ја но ви ћа

Ми ли вој Ан ђел ко вић, Бра ни слав Пе-
тро ни је вић – на уч ник и ме та фи зи чар

Ра до ван М. Ма рин ко вић, Спо ме ни-
ци тру ба чи ма

Ка та ри на Гра на та, Ста ре бе о град-
ске ка фа не

народна књижевност
Ми ћо Цви је тић, Ле ген да 

Лу жич ких Ср ба  о ча роб ња-
ку Кра ба ту

Дан ка Ви ше кру на, По греб-
ни оби ча ји и ве ро ва ња Ср ба 
у Срем ским Кар лов ци ма

Ста ни ша Во ји но вић, Са-
ку пља чи на род них умо тво-
ри на: То дор (Те о дор) Вла јић, 
Ку зман Цвет ко вић, Мак сим  
Кр стић, Ва си ли је (Ва са) Јан-
ко вић

књижевност и уметност
Пе сме пе сни ка са Ко со ва и 

Ме то хи је
Ва лен ти на Пи ту лић, Ибар 
Жи во јин Ра ко че вић, Ми-

рис де це
Ра до мир Сто ја  но вић, 

Храм од сно ва
Дра шко Ре ђеп, Ста ре раз-

глед ни це: Но во сад ска ур ба-
на свест

Љи ља на Сто шић, О сме ху 
и осме ху у умет но сти

Ђор ђе Пе рић, Пе сник – 
ме лод Ми ха и ло За став ни-
ко вић „Уча“

Ми лан Ра ду ло вић Ра ду-
ле, Пе сме

Све то мир Те ша но вић, Пе-
сме

Ми ли вој Не шић, Бе о град-
ске ули це спи са те љи ца

Ацо До ган џић, Ду шан Ра-
де тић

светосавска читанка
Ди ми три је Ка ле зић, Мул-

ти пли ка тив на исто риј ска 
пре крет ни ца – 1912. го ди на 

језик
Мил ка Ивић, О из ра зи ма 

вро или вр ли чо век, вр ла же
на у стан дард ном срп ском 
је зи ку

Сне жа на Вуч ко вић, У ва-
ви лон ској мре жи

описаније намастира
Зо ран Ра кић, Зид но сли-

кар ство 18. ве ка у ма на сти-
ру Хи лан да ру

династије
Ра до мир По по вић, Кле о-

па тра Ка ра ђор ђе вић Пе тро-
ни је вић

први српски устанак
Ста ни ша Во ји но вић, Из Ср би је Ср-

бин. Уче шће оца Си ме Ми лу ти но ви ћа 
Са рај ли је у Устан ку

народни кувар
Сре бри ца Кне же вић, Ис хра на бе о-

град ског ста нов ни штва у про шло сти
Жар ко Ро шуљ, Ша љи вац

астрономија
Ср ђан Са му ро вић, Пла не те лу та-

ли це

Задужбине
Ми о драг Ма тиц ки, Злат ни ци Осто је 

Бал кан ског – спо ме ник ко ји ра сте
Ду шан Д. Алем пи је вић, Ве ли ки до-

бро тво ри Аран ђе лов ца - Бла го је и 
Ста на-Ца ка Јо ва но вић

Јо ван ка Си мић, Хе рој за сва чи ју 
чи тан ку. Сло ва ци у Гло жа ну не гу ју 
успо ме ну на по руч ни ка Кра ље ви не 
Ју го сла ви је Бо жи да ра Жу ги ћа

Ан ка Жу гић, Свет ко ви на

даница за младе 
ЛИЧ НОСТ ГО ДИ НЕ:  Де јан Алек сић, 

Ју на ци ма њи од ма ка (Раз го вор во ди-
ла Сне жа на Бо јић)

ЗМА ЈЕ ВО КО ЛО: О пти ци и сви цу. 
За ми шљен ин тер вју са Ми ро сла вом 
Ан ти ћем (1932-1986) - Гор да на Ма ле-
тић; Мом чи ло Те шић (1911 – 1992): Три 
пе сме 

ШКО ЛА ОГЛЕ ДА ЛО И УЗОР: Шко ла 

Дра га на Лу ки ћа (Ка та ри на Оклоп-
џи ја)

ПЕ СМЕ НА ШИХ СТВА РА ЛА ЦА ЗА 
ДЕ ЦУ: Сло бо дан Ста ни шић, Бо жи дар 
Пе шев, Кр сти во је Илић, Мо шо Ода-
ло вић, Је ли ца Ве се ли но вић, Та тја на 
Цве јин, Рај ко Лу кач, Ран ко Си мо вић, 
Бран ко Сте ва но вић, Зо ри ца Ба јин 
Ђу ка но вић, Ми ло са ва Ми јо вић, Иво 
Мун ћан, Ма ја Д. Не дељ ко вић, Је ли ца 
Ве се ли но вић

УСПА ВАН КЕ: Бо жи дар Пе шев
ЗА ГО НЕТ КЕ: Вас ка Ју кић Мар ја но-

вић, Урош Пе тро вић
ЕПИ ГРА МИ: Вас ка Ју кић Мар ја но-

вић, Поп Д. Ђур ђев, Ан ђел ко Ер де ља-
нин

ШКО ЛИ ЗМИ: Не над Ћо ри лић
СЛАТ КО ТЕ КА МО МИ РА ДРА ГИ ЋЕ-

ВИ ЋА (Љу би ца Не не зић): Гри гор Ви-
тез, Ми лан Ми хаљ чић, Алек сан дар 
По по вић, Ми лен ко Ма тиц ки, Бран ко 
Ћо пић, Вла да Ба ти нић, Ми ло је Ра-
до вић, Мо шо Ода ло вић, Ду шан Поп 
Ђур ђев, Бран ко Сте ва но вић, Мом чи-
ло Те шић, Игор Ко ла ров, Сто јан ка Гро-
зда нов Да ви до вић

ПРИ ЧЕ НА ШИХ СТВА РА ЛА ЦА ЗА 
ДЕ ЦУ: Ба не Јо ва но вић, Ла за Ла зић, 
Ве сна Ви до је вић Га јо вић,  Вла да Ба-
ти нић, Оли вер Јан ко вић, Ран ко Па-
вло вић, Сло бо дан Ста ни шић, Ве сна 
Алек сић

СА БРА НЕ БАЈ КЕ ГРО ЗДА НЕ ОЛУ ЈИЋ 
(Зо ра на Опа чић)

ЗА И СТИН СКА СРП СКА БАЈ КА – Гор-
да на Вла јић

БА СНЕ: До си те је ве ба сне: 
Пе тао и дра ги ка мен; Ма га
рац у ла во вој ко жи и Ли си
ца и кро ко дил  (уде сио за 21. 
век М. Ма тиц ки; илу стро-
вао Пре драг То до ро вић), 
Две ба сне Ра до ми ра Пут-
ни ко ви ћа

ХО РО СКОП: Игор Ко ла ров
ДЕ ЦА ГО ВО РЕ: Брат (при-

ре дио М. Ма тиц ки) 
ПЕ СМЕ И ПРИ ЧЕ МЛА-

ДИХ СТВА РА ЛА ЦА: Бо ја на 
Је лић, Круг двој ком; Ми ла 
Цо лић, Олу ја; Бо ја на Мар ко-
вић, Сат са би се ри ма; Ива на 
Не нин, Пра зне стра ни це

Зма је ви од ћи ри ли це: 
Ни ко ли на Па у но вић, Алек-
сан дар Ко ма зец, Ни ко ла 
Мар ко вић, Бра ни слав Р. 
Мар ко вић, Урош Ку кић, Та-
ња Ми ло је вић, Мар тин Зен-
де ли, Оли ве ра Рац ко вић

ОСНО ВИ СНИ МА ЊА ФО-
ТО А ПА РА ТОМ: Че до  Фи ли-
по вић 

ЧАС ОПИ СА ЧА СО ПИ СА 
(пе ри о ди ка за де цу): Пре-
глед ча со пи са за де цу  (Гор-
да на Ма ле тић); Ча со пис 
Гро Ги Гим на зи је „Све то зар 
Мар ко вић“ у Ни шу (Ми ле-
на Јо ва но вић)

ХРО НИ КА ВА ЖНИХ ДО-
ГА ЂА ЈА. ФЕ СТИ ВА ЛИ  - ТАК-
МИ ЧЕ ЊА - НА ГРА ДЕ: Ву ко во 
зво но (Ми ло ван Ра ди во је-
вић); Да ни ћи ри ли це у Ба-
ва ни шту (Ве ра Се ку лић); 
Ђач ки Ву ков са бор (Да ја-
на Ђе до вић); Зма је ве деч је 
игре (Гор да на Ма ле тић); Да
ни ца за мла де у Ска дар ли ји 
(Љи ља на Си мић); Фе сти вал 
ху мо ра у Ла за рев цу (Гор да-
на Ма ле тић); Пе тров дан ски  
пје снич ки вје нац (Сла ђа на 
Мла ђен); Деч ји по зо ри шни 
фе сти вал Зве зда ри ште (Љи-
ља на Си мић)

По шта (Вас кри Мо ше Ода-
ло ви ћа; Лав по штар, Раз глед
ни це из Ро ви ња, Че стит ка 
- Ми о драг Ма тиц ки)

Пренумеранти
Пре ну ме ран ти на  Да ни цу  

за го ди ну 2012.

У ВУ КО ВОЈ ЗА ДУ жБИ НИ МО жЕ ТЕ НА БА ВИ ТИ 
СЛЕ ДЕ ЋА ИЗ ДА ЊА

 1. Ка лен дар Да ни ца за 1994. го ди ну .................................................... 1.000 дин/ком
 2.  Ка лен дар Да ни ца за 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2007, 2008. го ди ну ............................................................ 800 дин/по на сло ву
 3. Ка лен дар Да ни ца за 2009. го ди ну ....................................................... 900 дин/ком
 4. Ка лен дар Да ни ца за 2010. го ди ну .................................................... 1.000 дин/ком
 5. Ка лен дар Да ни ца за 2011. го ди ну .................................................... 1.000 дин/ком
 6. Да ни ца за мла де III (2011) ...................................................................... 300 дин/ком
 7. Фо то тип ско из да ње Да ни це из 1826. го ди не ............................... 1.000 дин/ком
 8. Фо то тип ско из да ње Да ни це из 1827. го ди не ............................... 1.000 дин/ком
 9. Фо то тип ско из да ње Да ни це из 1828. го ди не ............................... 1.000 дин/ком
10. Фо то тип ско из да ње Да ни це из 1829. го ди не ............................... 1.000 дин/ком
11. Фо то тип ско из да ње Да ни це из 1834. го ди не ............................... 1.000 дин/ком
12.  Ву ко вој за ду жби ни – ака де мик Де јан Ме да ко вић, збор ник бе се да, 

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

13.  Ак ту ел но сти Ву ко вих по ру ка – Окру гли сто Ву ко ве за ду жби не (10) 
............................................................................................................................. 400 дин/ком

14.  Срем кроз ве ко ве, Збор ник ра до ва са На уч ног ску па „Сло је ви кул ту ре 
Фру шке го ре и Сре ма”, из да ва чи: Ву ко ва за ду жби на, Огра нак Ву ко ве 
за ду жби не у Бе о чи ну и Ин сти тут за књи жев ност и умет ност (еди ци ја 
Син те зе) ..................................................................................................... 1.500 дин/ком

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

16.  Исто ри ја ру дар ства у Ср ба – Ста ро срп ско ру дар ство – ауто ри: Си мо 
Ћир ко вић, Де сан ка Ко ва че вић-Ко јић, Ру жа Ћук (еди ци ја Син те зе) 
......................................................................................................................... 1.000 дин/ком

17.  Сту ди је о Ср би ма – Сла ви сти ка – Ср би сти ка (иза бра ни ра до ви), 
Вла ди мир П. Гут ков, из да ва чи: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
Ву ко ва за ду жби на и Ма ти ца срп ска ................................................. 800 дин/ком

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

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

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

21.  Сту ди је о Ср би ма – Срп ске и ју жно сло вен ске те ме (Гер хард Не ве клов ски), 
из да ва чи: ЈП За вод за уџ бе ни ке, Ма ти ца срп ска и Ву ко ва за ду жби на 
............................................................................................................. 700 дин/ по на сло ву

22.  Сту ди је о Ср би ма – При ло зи о срп ском пред ву ков ском књи жев ном је зи ку 
(Алек сан дар Ал би ја нић), из да ва чи: ЈП За вод за уџ бе ни ке, Ма ти ца срп ска 
и Ву ко ва за ду жби на ................................................................... 500 дин/по на сло ву

23.  Сту ди је о Ср би ма – Су сре ти у књи жев но сти два ју бли ских на ро да 
(Или ја Ко нев), из да ва чи: ЈП За вод за уџ бе ни ке, Ма ти ца срп ска 
и Ву ко ва за ду жби на ................................................................... 400 дин/по на сло ву 

24.   Са бра на де ла Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа – Пре пи ска (III, VI, VII, VI II, 
IX, X и XI књи га     1.200 дин/ по на сло ву

25.  Спо ме нар Ми не Ка ра џић – При ре дио, по го вор и бе ле шке на пи сао др Го луб 
До бра ши но вић. Из да вач „Едит принт“ Бе о град .............. 300 дин/ по на сло ву

ОГРАНАК ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ У БАВАНИШТУ,
КУД „АЦА ОБРАДОВИЋ“ и МИНИСТАРСТВО 

ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

26222 Баваниште, Жарка Зрењанина бр. 3, 
тел. 013/751-080, 065 5 751 080

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

ПОЗИВАЈУ УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА 
И ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

ДА УЧЕСТВУЈУ НА

КОНКУРСУ

ДАНИ ЋИРИЛИЦЕ
БАВАНИШТЕ 2012.

Организатор је за тему одабрао

п о ј а м

МОСТОВИ

Конкурсом су обухваћени:

1. Литерарни рад (до једне куцане стране)

2. Илустрација

3. Калиграфски текст (од 10 до 30 речи)

4. Вез (величине џепне марамице)

5. Рељефни облик (до 2 дм3), као и

ИНИЦИЈАЛ СЛОВА Љ

Напомене:
– Калиграфски рад, вез и рељеф могу се украсити 

иницијалима и илустрацијама у вези са појмом МОСТОВИ
– Иницијал се може израдити у свим техникама

– Радови израђени од непостојаних материјала неће се
оцењивати

– Одрасле особе могу учествовати ван конкуренције
– Радови се не враћају

Моле се учитељи, вероучитељи, наставници,
професори и родитељи да помогну ученицима,

као и да најбоље радове (са именима аутора на полеђини) 
доставе

на адресу Огранка у Баваништу до 15. априла 2012.
Стручни жири прогласиће три најбоља рада за сваки

узраст, чији аутори ће добити дипломе и награде.
Награде и захвалнице добиће и најуспешнији 

учесници ван конкуренције.
Организатор ће наградити и најуспешнијег наставника 

и прогласити најуспешнију школу.

Садржај Данице 
за 2012. годину


