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О
ве го ди не на вр ша ва се че тврт ве ка 
од осни ва ња Ву ко ве за ду жби не. 
Пр ва сед ни ца Скуп шти не Ву ко ве 
за ду жби не одр жа на је 6. но вем-
бра 1987. го ди не на Ко лар че вом 

на род ном уни вер зи те ту у Бе о гра ду, у чи јем је 
ра ду уче ство ва ло ви ше од 500 осни ва ча и су о-
сни ва ча, по ве ре ни ка, за ду жби на ра, пред став-
ни ка мно гих удру же ња, уста но ва и го сти ју За-
ду жби не. 

О овом до га ђа ју, у пр вом бро ју ли ста За ду жби
на, из фе бру а ра 1988. го ди не, хро ни чар је за пи-
сао: На дан 6. но вем бра 1987. го ди не, на ко ји се, пре 
200 го ди на у Тр ши ћу ро дио Вук Сте фа но вић Ка ра
џић, зво на са свих бе о град ских цр ка ва и фан фа ре 
са бал ко на Ко лар че вог на род ног уни вер зи те та 
озна чи ли су да је у Ве ли кој дво ра ни за ду жби не 
Или је Ко лар ца, уз уче шће мно го број них ис так ну
тих лич но сти на шег дру штве ног, кул тур ног и 
умет нич ког жи во та, тач но у под не по че ла Осни
вач ка скуп шти на Ву ко ве за ду жби не. 

Ме ђу број ним уче сни ци ма у ра ду Осни вач ке 
скуп шти не, та ко ђе, за бе ле жио је и ове ре чи: 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 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.... За ду жби на тре ба да 
по ста не 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 осно ва на је као не вла ди-
на, са мо стал на на род на уста но ва ко ја се ба ви 
свим обла сти ма на род ног жи во та и ства ра ла-
штва, у ду ху трај них вред но сти Ву ко вог де ла. 
Ње ни осни ва чи (21) би ли су пред став ни ци Срп-
ске ака де ми је на у ка и умет но сти и дру гих нај-
зна чај ни јих на уч них, обра зов них и кул тур них 
ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја у Ср би ји. Сви су они 
ка сни је, 16. ју ла 1987. го ди не, пот пи са ли и по се-
бан Спо ра зум о осни ва њу Ву ко ве за ду жби не. 

У про те клих 25 го ди на ра да Ву ко ва за ду жби-
на оства ри ла је круп не ре зул та те. Ис так ни мо 
тек не ке нај зна чај ни је: лист За ду жби на – пу бли-
ка ци ја пре по зна тљи вог из гле да и са др жа ја, ко-
ја пра ти нај ва жни ја зби ва ња у кул ту ри, на у ци, 
про све ти, умет но сти, на род ној књи жев но сти и 
исто ри ји – по кре нут је 1988. го ди не и до са да 
су иза шла 93 бро ја овог ли ста. Од 1994. го ди не 
За ду жби на из да је и свој на род ни илу стро ва ни 
ка лен дар–за бав ник, са вре ме ну на ци о нал ну чи-
тан ку – Да ни цу. До са да је об ја вље но 19 го ди-
шта овог ал ма на ха и че ти ри го ди шта Да ни це 
за мла де, као за себ на из да ња. Пу бли ко ва на су 
и фо то тип ска из да ња свих пет го ди шта Ву ко вог 
за бав ни ка Да ни ца, ко ји је из ла зио у Бе чу по чет-
ком 19. ве ка (1826–1929. и 1834). 

У окви ру еди ци је Син те зе об ја вље на је Мо-
но гра фи ја Ста ро срп ско ру дар ство, збор ни ци 
О сло је ви ма кул ту ра – Срем кроз ве ко ве и Ба
нат кроз ве ко ве – а са да се при пре ма збор ник 
Бач ка кроз ве ко ве. Из еди ци је По свет ни збор
ни ци, об ја вље не су књи ге: Спо мен на Ми ла на 

Ђо ко ви ћа (1908–1993), Спо мен на Гво зде на Јо ва
но ви ћа (1926–1997), збор ни ци Ву ко вој за ду жби ни, 
ака де мик Де јан Ме да ко вић и При зна ње про фе
со ру Сло бо да ну Ж. Мар ко ви ћу. 

Ву ко ва за ду жби на, за јед но са За во дом за уџ-
бе ни ке и Ма ти цом срп ском по кре ну ла је еди ци
ју Сту ди је о Ср би ма, у окви ру ко је се об ја вљу ју 
књи ге по зна тих на уч ни ка из све та. Оне су, пре-
вас ход но, по све ће не срп ском је зи ку, књи жев-
но сти, на шој кул ту ри и исто ри ји. Циљ еди ци је 
је да се ши рој и на уч ној јав но сти при бли же на-
уч ни ра до ви сла ви ста из све та. До са да је об ја-
вље на 21 књи га.

Ву ко ва за ду жби на по кре ну ла је Три би ну на ко јој 
се, у окви ру ци клу са Кул тур но на сле ђе, пред ста-
вља ју књи ге из обла сти ко ји ма се Вук ба вио, као и 
де ла до бит ни ка на гра да Ву ко ве за ду жби не. 

У ових че тврт ве ка по сто ја ња, Ву ко ва за ду жби-
на оба ви ла је мно ге по сло ве про свет но-пе да го-
шког ка рак те ра, као што су шко ле и так ми че ња 
мла дих из срп ског је зи ка и ћи ри ли це, кам по ви 
фол кло ри сти ке, рад са ис тра жи ва чи ма и за пи-
си ва чи ма на род ног бла га. За ду жби на ак тив но 
уче ству је на Ву ко вом са бо ру и Ђач ком Ву ко вом 
са бо ру у Тр ши ћу. У то ку Са бор ских да на, За ду жби-
на у До му Ву ко ве за ду жби не ор га ни зу је окру гле 
сто ло ве по све ће не ак ту ел ним кул ту ро ло шким 
те ма ма. До са да је одр жа но 13 окру глих сто ло ва. 

Од 1990. го ди не Ву ко ва за ду жби на до де љу је и 
сво је две пре сти жне на гра де: за на у ку и за умет-
ност. На гра де се до де љу ју 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, на ста лих на тра гу по у ка и по ру ка Ву ка 
Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа. 

Од са мог по чет ка ра да За ду жби на је при сту-
пи ла осни ва њу огра на ка у Ср би ји, у зе мља ма 
у ре ги о ну и ди ја спо ри. Ши ре ћи мре жу сво јих 
огра на ка на це лом срп ском кул тур ном про сто-
ру, За ду жби на до при но си бо љем ме ђу соб ном 
упо зна ва њу и по ве зи ва њу срп ског на ро да на за-
јед нич ким и ве о ма ва жним дру штве ним те ма-
ма и за да ци ма, ко ји ма се шти ти и чу ва ње гов 
кул тур ни и ду хов ни иден ти тет. 

У вре ме ну ко је је пред на ма Ву ко ва за ду жби-
на ће на ста ви ти да сле ди свој опро ба ни и до ка-
за ни ме тод ра да тзв. ма лих ко ра ка, ко ји по ла ко, 
али си гур но и у кон ти ну и те ту да је по жељ не ре-
зул та те. За ду жби на ће и да ље пла ни ра ти по сло-
ве ко је мо же оства ри ти у утвр ђе ним ро ко ви ма, 
осла ња ју ћи се пре вас ход но на број ну ву ков ску 
по ро ди цу у зе мљи и све ту. Раз у ме се, и зна чај-
на по моћ ко ју Ву ко ва за ду жби на при ма од не-
ких ре сор них ми ни стар ста ва Ре пу бли ке Ср би је, 
оп шти на, гра до ва и при вред них ор га ни за ци ја 
омо гу ћа ва јој да пла ни ра не по сло ве оства ри у 
ре ал ним ро ко ви ма, да очу ва дра го це ни кон ти-
ну и тет у свом ра ду и да ни кад не од сту пи од сво-
јих те мељ них на че ла на пол зу на ро да свог.  

Овај вре дан ју би леј За ду жби на ће обе ле жи ти 
из да ва њем по себ ног све ча ног бро ја ли ста За
ду жби на и од го ва ра ју ћим про гра ми ма у До му 
Ву ко ве за ду жби не. Та ко ђе, че тврт ве ка Ву ко ве 
за ду жби не обе ле жи ће се, на при го дан на чин, и 
на ње ној Го ди шњој скуп шти ни, ко ја ће се, као и 
са ва ке го ди не до са да, одр жа ти на Ми тров дан – 
на дан ро ђе ња Ву ка Ка ра џи ћа. 

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

К
њи га Сне жа не Са мар џи је Об ли ци 
усме не про зе до но си низ ван ред-
них на уч них при но са, пре све га 
ка да је реч о по е тич ким из у ча ва-
њи ма срп ске усме не про зе, ко ји 

су за сно ва ни на из вр сном по зна ва њу ру ко пи-
сног и штам па ног фон да усме не про зне гра ђе, 
као и ва ља ној књи жев но те о риј ској спре ми.

У Са ли До ма Ву ко ве за ду жби не све ча но је уру-
че на го ди шња На гра да за на у ку за 2011. го ди ну 
Сне жа ни Са мар џи ји, за књи гу Об ли ци усме не 
про зе. На гра да за умет ност сли ка ру Са ви Стој-
ко ву, ко ја му је до де ље на 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, би ће уру че на 18. апри ла 2012. го ди-
не у До му Ву ко ве за ду жби не. Сло бо дан Гру ба-
чић, до пи сни члан СА НУ (и пред сед ник Од бо ра) 
про чи тао је Од лу ку Од бо ра за На гра ду за на у-
ку у 2011. го ди ни, а Сне жа на Бо јић је про чи та ла 
Од лу ку Од бо ра за до де лу На гра де у умет но сти. 
Бо шко Су вај џић го во рио је о на гра ђе ном де лу 
Сне жа не Са мар џи је. На гра ду је уру чио Ми о драг 
Ма тиц ки, ко ји је у по здрав ној ре чи ука зао на 
зна чај и до ме те овог при зна ња ко је до де љу је Ву-
ко ва за ду жби на. У умет нич ком де лу про гра ма 
Бо ја на Ни ко лић, ет но му зи ко лог и осни вач Шко
ле срп ског и бал кан ског тра ди ци о нал ног пе ва ња, 
ка зи ва ла је пе сму Све то ми ра Те шма но ви ћа Ћи
ри ли ца и чи та ла од лом ке из на гра ђе не књи ге 
Сне жа не Са мар џи је. 

До на тор на гра де је град Ло зни ца. 

Реч Сне жа не Са мар џи је

Да ме и го спо до, ува же ни чла но ви жи ри ја Ву-
ко ве за ду жби не, дра ги при ја те љи, 

С по себ ним за до вољ ством че сти там На гра ду 
Ву ко ве за ду жби не за умет ност го спо ди ну Са ви 
Стој ко ву (а жао ми је што због не за пам ће не сту-
де ни ни је да нас при су тан на овој све ча но сти). 
Част и оба ве зе ко је пра те ово при зна ње по твр ђу-
ју име на прет ход них ла у ре а та, али мо рам при-
зна ти да ми је би ло при јат ни је про шлих го ди на, 
ка да се го во ри ло о књи га ма мо јих ко ле га и при-
ја те ља.

Ово га пу та је На гра да за на у ку ус по ста ви ла 
је дан нео би чан лук, тим пре што су на род не 
при по вет ке и пре да ња увек би ли у сен ци „ју-
нач ких пје са ма”. Из ку ће пет нич ких Ка ра џи ћа 
по те кли су чу ве ни ју на ци, али и до бри пе ва чи, 
ђед Јок сим, стриц То ма и Ву ков отац, док је Вук 
сам при зна вао да „ни је за тај по сао”. Он је имао 
из у зе тан осе ћај да пре по зна умет нич ки успе лу 
ва ри јан ту и био је да ро вит при по ве дач. О то ме 
све до че ње го ви пред го во ри, ко мен та ри, ту ма че-
ња ре чи и по сло ви ца, исто риј ски спи си, ма ле на 
збир ка при ча из 1821. и ан то ло ги ја Срп ских на
род них при по вје да ка. Та Ву ко ва књи га ни је би ла 

ни пр ва, ни по след ња, ни нај о бим ни ја на овим 
про сто ри ма, али је оста ла ме ра вред но сти за све 
след бе ни ке и ис тра жи ва че. Вук јој је на ме нио 
и на ро чит циљ да бу де углед срп ско га је зи ка у 
про зи, а она је за исто ри ју срп ске књи жев но сти 
зна чи ла оно што су Афа на сјев или бра ћа Грим 
учи ни ли за кул ту ру сво јих на ро да. 

Обим на гра ђа ко ја је то ком де це ни ја са би-
ра на, оста ла у ру ко пи си ма или је штам па на у 
збир ка ма и пе ри о ди ци ни је од ма њег зна ча ја, 
са мо се о њој не у по ре ди во ма ње зна. С дру ге 
стра не, Ву ко ва збир ка оста ла је нај по зна ти ја, 
при по вет ке су се по не кад на шле у европ ским 
ре ги стри ма, пре во ђе не су ши ром све та, пре ве-
де не су чак и на срп ски је зик, али су их с вре ме-
ном за ме ни ле „но ве мо де”, ка ко би ре као Вук. 

Об ли ци усме не про зе пред ста вља ју по ку шај да 
се ис ко ра чи из там ног и опа сног ви ла је та за бо-
ра ва. На том пу ту би ло је и мно го пре пре ка, али 
и по моћ ни ка. Мно ги ма ду гу јем за хвал ност: од 
ро ди те ља, се стре и мог си на, до учи те ља, на-
став ни ка и про фе со ра, од из да ва ча и уред ни ка 
еди ци ја до струч них ти мо ва ко ји су тех нич ки 
при ре ди ли ру ко пис; од чла но ва жи ри ја до вас 
ко ји сте да нас одво ји ли дра го це но вре ме усред 
не вре ме на, а по себ но они ма ко ји су књи гу чи-
та ли или ће, у де ло ви ма или це ли ни, про чи та-
ти ове тек сто ве. 

Они су на ста ја ли у ду жем вре мен ском ин тер-
ва лу и без пре тен зи је да се из дво ји и на мет не 
је дан при ступ и по ну де ко нач ни за кључ ци, јер 
би та ко не што би ло не мо гу ће у на у ци о књи жев-
но сти, умет но сти и тра ди ци ји. 

Основ не су на ме ре би ле да се скре не па жња 
на бо га то усме но на сле ђе, под стак ну ин те ре со-
ва ња и но ва ту ма че ња. 

И, до зво ли те ми да, на кра ју, при зо вем јед-
ну уз бу дљи ву сли ку о дав ном су сре ту Ву ка Ка-
ра џи ћа, ко ји ка зу је сво ју Пе пе љу гу, она ко ка ко 
је пам тио из де тињ ства, док ње гов глас слу ша 
„слав ни Ни је мац”, Ја ков Грим, чи је име је у Ву ко-
вој по све ти збир ке срп ских при по ве да ка. Та квих 
лич но сти да нас не ма, па су и су сре ти кул ту ра 
угро же ни на ви ше на чи на. 

Евро па, као ста ра да ма, под раз ли чи тим те-
го ба ма, све ви ше за бо ра вља на ста ра кул тур на 
до бра. Да на шња Ср би ја по на вља гре шке из про-
шло сти и све ма ње се се ћа сво је ба шти не. Мо-
жда је и бо ље да не слу ти мо шта се све мо же 
до го ди ти из ме ђу два за бо ра ва, али си гур но не-
ма мо пра ва да се опет огре ши мо о тра ди ци ју, 
кул ту ру и исто ри ју срп ског на ро да. Ове вред но-
сти ни ка да ни су зна чи ле за тва ра ње у ло кал не 
окви ре, већ отво ре ност и рав но прав ност, јер у 
европ ским и свет ским зби ва њи ма сва ки на род 
има сво је ме сто, и ни је ве ли ки или ма ли у од-
но су на дру ге, већ оно ли ко ко ли ко по зна је соп-
стве ну тра ди ци ју, по шту је сво је прет ке и ми сли 
на по том ство.

(На ста вак на стра ни 5)

Ло зни ца – до на тор
на гра де

Ву ко ва за ду жби на и град Ло зни ца за кљу-
чи ли су, 4. фе бру а ра 2011. го ди не, Про то кол 
о са рад њи на про гра му до де љи ва ња на гра да 
Ву ко ве за ду жби не. Гра до на чел ник гра да Ло-
зни це, го спо дин Ви до је Пе тро вић, упу тио је 
те ле грам уче сни ци ма овог све ча ног ску па:  

По што ва ни, у име гра да Ло зни це и у сво је 
лич но име из ра жа вам ве ли ко за до вољ ство 
на став ком успе шне са рад ње са Ву ко вом за
ду жби ном. Та са рад ња је до при нос кул ту ри и 
на шем кул тур ном про сто ру ко ји је у Евро пу 
за ко ра чио с Ву ко вим име ном и де лом. Овом 
при ли ком, из Ло зни це, Ву ко вог за ви ча ја, упу
ћу јем нај ср дач ни је че стит ке ово го ди шњим 
до бит ни ци ма на гра да Сне жа ни Са мар џи
ји за на у ку и Са ви Стој ко ву за умет ност. 
Жао ми је што да нас, због оба ве за у не из о
став ним ак тив но сти ма Град ског шта ба за 
ван ред не си ту а ци је, не мо гу при су ство ва ти 
све ча но сти у Ву ко вој за ду жби ни. 

 Ви до је Пе тро вић, 
гра до на чел ник Ло зни це

Четврт века 
Вукове задужбине

Уче сни ци Осни вач ке скуп шти не Ву ко ве за ду жби не 6. но вем бра 1987. го ди не
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Све то сав ска бе се да 
Ву ко ве за ду жби не

„Да ни ца” 2012. у зна ку ју би ле ја 
Иве Ан дри ћа и обе ле жа ва ња 
сто го ди шњи це Пр вог 
бал кан ског ра та

У Ма лој са ли За ду жби не Или је М. 
Ко лар ца, 25. ја ну а ра 2012. го ди не, 
пред ста вље но је де вет на е сто го ди-
ште Да ни це Ву ко ве за ду жби не, ко је 
је по све ће но ју би ле ју Иве Ан дри ћа 
и обе ле жа ва њу сто го ди шњи це Пр-
вог бал кан ског ра та. Уче ство ва ли су: 
уред ни ци Ми о драг Ма тиц ки, глав ни 
и од го вор ни уред ник, и На да Ми ло-
ше вић-Ђор ђе вић; 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, и ауто ри 
при ло га у овом за бав ни ку-ка лен да-
ру. Про грам је во ди ла драм ска умет-
ни ца Ра да Ђу ри чин, ко ја је чи та ла 
иза бра не тек сто ве из ал ма на ха. У му-
зич ком про гра му уче ство ва ла је Јо ва-
на Зу ка но вић, уче ни ца Шко ле срп ског 
и бал кан ског тра ди ци о нал ног пе ва ња 
„Бо ја не Ни ко лић“.  

У увод ној ре чи Ми о драг Ма тиц ки је 
нај пре за хва лио ауто ри ма ко ји су до-
при не ли да и ове го ди не, под ча сним 
кро вом Ко лар че ве за ду жби не, уочи ве
ли ког срп ског пра зни ка Да на Све тог 
Са ве, мо же мо де лом, књи гом, на ци о
нал ном чи тан ком да обе ле жи мо по
че так ра да у 2012. го ди ни. Ис та као је 
да Све то сав ска бе се да ни је са мо сло-
во о све том Са ви већ и о оно ме што 
је ура ђе но за кул ту ру срп ског на ро да, 
што је ство ре но и при до да то бо га тој 
ба шти ни срп ског на ро да. Обе ле жа ва-
ње ве ли ких Ан дри ће вих го ди шњи ца 
– ње го вог жи во та, по чет ка књи жев ног 
ра да, а пре све га пе де сет го ди на од 
до би ја ња Но бе ло ве на гра де, при ли ка 
је да се ис так не да је Ан дрић сво јим 
де лом нај бо ље по твр дио оправ да ност 
Ву ко ве је зич ке ре фор ме; да су ње го-
ва де ла, као и де ла ве ли ких срп ских 
је зи ко тво ра ца – Ње го ша, Ла зе Ко сти-
ћа, Мом чи ла На ста си је ви ћа, Ми ло ша 
Цр њан ског, Вас ка По пе – ко ја при па-
да ју свет ским књи жев ним вред но-
сти ма пр во га ре да, по ка за ла ко ли ка 
је тво рач ка си ла и сна га срп ског је-
зи ка осло ње на на на род ни го вор, на 
на род но умо твор ство. Уме сто ва тре-
них го во ра о ћи ри ли ци и кул ту ри 
је зи ка, Ву ко ва за ду жби на се опре де-
ли ла да се, пре ко огра на ка и сво јих 
из да ња, сна жни је окре не мла ди ма. 
У том сми слу по кре ну та је Да ни ца за 
мла де и већ је об ја вље но ње но че твр-
то го ди ште; у Да ни ци за 2011. го ди ну 
об ја вље на је Гра ма ти ка срп ског је зи
ка за шко ле, а кра јем 2011. штам пан је 
и збор ник ра до ва Твор ци срп ског књи
жев ног је зи ка, као по се бан те мат ски 
рад по све ћен кул ту ри је зи ка, са на-
дом да ће овај пр ве нац под ста ћи об у-
хват ни ја и сло же ни ја ис тра жи ва ња у 
обла сти раз во ја књи жев ног је зи ка.

Ма тиц ки је на ја вио да сле ди пред-
ста вља ње Да ни це у Гра ди шки, у Ре пу-
бли ци Срп ској, у Бе чу, у сре ди шти ма 
где по сто је огран ци Ву ко ве за ду жби-
не, на Зма је вим деч јим игра ма, на 
Ђач ком Ву ко вом са бо ру... У са рад њи 
са Ми ни стар ством ве ра и ди ја спо ре 
на сто ја ће мо, ре као је Ми о драг Ма-
тиц ки, да бу де мо при сут ни ји ме ђу 
Ср би ма у ре ги о ну и ди ја спо ри. Би ће 
то при ли ка да про ши ри мо круг пре-
ну ме ра на та и са рад ни ка и да се ва-
ља но при пре ми мо за иза зов ну те му 
за Да ни цу 2013, ко ја ће би ти окре ну та 
Ср би ма у ре ги о ну и ди ја спо ри, за кљу-
чио је Ма тиц ки сво је из ла га ње.  

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, обра тио се ску пу при год ном 

бе се дом у ко јој је ис та као да је ова 
про мо ци ја „у зна ку три име на – све-
тог Са ве, Ву ка Ка ра џи ћа и Иве Ан дри-
ћа, име на ко ја мо ра ју да бу ду ра дост“. 
Под се тио је да је ју би леј – 50 го ди на 
од уру че ња Но бе ло ве на гра де за књи-
жев ност Иви Ан дри ћу обе ле жен 10. де-
цем бра у Ју го сло вен ској ки но те ци и 
про чи тао Бе се ду о Ан дри ћу ко ју је го-
во рио на овој про сла ви, а у ко јој је по-
звао на по нов но чи та ње Ан дри ћа. 

У про гра му су уче ство ва ли и ауто ри 
при ло га у Да ни ци. Јел ка Ре ђеп је го во-
ри ла о гро фу Ђор ђу Бран ко ви ћу, зна-
ме ни том исто ри ча ру и пи сцу бо га те 
еру ди ци је, по ли ти ча ру и ди пло ма-
ти, за не се ња ку и са ња ру но ве срп ске 
и ве ли ке бал кан ске др жа ве, ко ји је 
умро пре не што ви ше од 300 го ди на 
– 20. де цем бра 1711. го ди не. Исто ри-

чар Пре драг Ј. Мар ко вић го во рио је о 
па до ви ма и об но ви срп ске др жа ве, а 
Сла вен ко Тер зић о Пр вом бал кан ском 
ра ту 1912–1913. го ди не и осло бо ђе њу 
Ста ре Ср би је. Књи жев ни ца Све тла на 
Вел мар Јан ко вић је го во ри ла о исто-
риј ским кон тро вер за ма ра то ва на 
Бал ка ну, а о ко ји ма је пи са ла у сво-
јој књи зи Ка пи ја Бал ка на. Љу бин ко 
Ра ден ко вић је пред ста вио са др жи ну 
срп ског на род ног ка лен да ра, о ко јем 
ће он убу ду ће пи са ти у Да ни ци – пред-
ста ви ће об ред ну струк ту ру, рас по ред 
пра зни ка, по сто ве, ме со је ђа... Жар ко 
Ро шуљ је под се тио на са др жи ну два-
на е стог Ша љив ца, ко ји већ два на ест 
го ди на из ла зи у Да ни ци. Ми о драг Јак-
шић, пе сник и др жав ни се кре тар у 
Ми ни стар ству ве ра и ди ја спо ре, про-
чи тао је сво ју пе сму из ово го ди шњег 
ал ма на ха, а Гор да на Ма ле тић је опи-
са ла ча со пи се за де цу. 

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

Сед ни це Управ ног 
од бо ра 

Кон сти ту тив на сед ни ца Управ ног 
од бо ра (пр ва сед ни ца) одр жа на је у 
До му Ву ко ве за ду жби не 7. де цем бра 
2011. го ди не. На њој су по но во иза-
бра ни Ви дој ко Јо вић за пред сед ни ка, 
а Вељ ко Бр бо рић за пот пред сед ни ка 
Управ ног од бо ра. За вр ши о ца ду жно-
сти упра ви те ља до шест ме се ци иза-
бран је Ми о драг Ма тиц ки. Управ ни 
од бор, та ко ђе име но вао је и свој Еко-
ном ски од бор. На сед ни ци је раз го ва-
ра но и о ко нач ној ре дак ци ји тек ста 
Ста ту та Ву ко ве за ду жби не, о че му је 
увод но из ла га ње под нео Љу бин ко Ра-
ден ко вић, ру ко во ди лац Рад не гру пе 
за из ра ду Ста ту та. До го во ре но је да 
се, на кон из вр ше не ко нач не ре дак-
ци је тек ста, Пред лог Ста ту та до ста ви 
Управ ном од бо ру на усва ја ње.  

Управ ни од бор на сед ни ци одр жа-
ној 27. фе бру а ра 2012. го ди не (дру га 
сед ни ца) раз мо трио је и усво јио Фи-
нан сиј ски из ве штај о по сло ва њу Ву-
ко ве за ду жби не у 2011. го ди ни. Пре 
то га, Из ве штај су усво ји ли Еко ном-
ски од бор (23. 2. 2012) и Над зор ни од-
бор (27. 2. 2012). Управ ни од бор, та ко ђе, 
усво јио је и Фи нан сиј ски план и раз-

мо трио оства ри ва ње про гра ма Ву ко-
ве за ду жби не за 2012. го ди ну. С. В.

Име но ван но ви 
управ ник Ву ко ве 
за ду жби не 

Управ ни од бор Ву ко ве за ду жби не 
име но вао је Слав ка Ве ји но ви ћа за 
но вог управ ни ка За ду жби не. Слав ко 
Ве ји но вић је до са да оба вљао функ-
ци ју из вр шног са вет ни ка Ву ко ве за-
ду жби не, а и да ље оста је на ду жно сти 
глав ног и од го вор ног уред ни ка ли ста 
За ду жби на. С. Б. 

Ам ба са дор Ми ло ван 
Бо жи но вић по се тио 
Ву ко ву за ду жби ну

Ми ло ван Бо жи но вић, ам ба са дор 
Ре пу бли ке Ср би је у Аустри ји, по се тио 
је Ву ко ву за ду жби ну 18. ја ну а ра 2012. 
го ди не. Бо жи но вић је са Ми о дра гом 
Ма тиц ким раз го ва рао о уче шћу Ву-
ко ве за ду жби не у при пре ми и ор га-
ни зо ва њу ме ђу на род не кон фе рен ци је 
у Бе чу, ко јом би се обе ле жи ла ак тив-
ност и са рад ња Ву ка Ка ра џи ћа и Јер-
не ја Ко пи та ра на пи та њи ма је зи ка и 
очу ва ња кул тур не ба шти не Ср ба на 
овим про сто ри ма. Ми ло ван Бо жи-
но вић је ис та као да да нас у глав ном 
гра ду Аустри је жи ви око 150.000 Ср-
ба. Њи хо во по је ди нач но ан га жо ва ње, 
као и кроз мно го број не асо ци ја ци је, 
све до чи о ду гој тра ди ци ји при су ства 
Ср ба у овом гра ду. У пла ну је, по ре-
чи ма ам ба са до ра, да кон фе рен ци ја 
тра је два да на и да се том при ли ком 
под не се де се так са оп ште ња. На њој 
би, по ред пред став ни ка из Ср би је и 
Аустри је, уче ство ва ли и пред став ни-
ци из Сло ве ни је и Сло вач ке, јер су и 
на овим про сто ри ма Вук и Ко пи тар 
оста ви ли ви дан траг свог де ло ва ња. 
Ова кон фе рен ци ја мо же, ре че но је у 
ди ску си ји, да до при не се да се у Бе-

о гра ду и Љу бља ни, на од го ва ра ју ћи 
на чин, ре а ли зу је већ од ра ни је по кре-
ну та ини ци ја ти ва, да се на умет нич ки 
на чин пред ста ве ли ко ви Јер не ја Ко-
пи та ра и Ву ка Ка ра џи ћа.  

Та ко ђе, на са стан ку је до го во ре но да 
се у мар ту или апри лу ове го ди не у Бе-
чу пред ста ви Да ни ца за 2012. и Да ни ца 
за мла де, с ци љем да се на и овај на-
чин про ши ри круг са рад ни ка Ву ко ве 
за ду жби не и обез бе ди ве ћи број пре-
ну ме ра на та на Да ни цу и дру га из да ња 
Ву ко ве за ду жби не, ко ја је у про те клом 
пе ри о ду има ла и по не ко ли ко сто ти-
на прет плат ни ка.  Раз го во ру су при су-
ство ва ли Слав ко Ве ји но вић, глав ни и 
од го вор ни уред ник За ду жби не, и Ми-
лош Сти пић, ата ше Ми ни стар ства 
спољ них по сло ва. С. В.

Ср би из Бе ча

Ву ко ву за ду жби ну по се тио је 19. 
ја ну а ра 2012. го ди не Ми о драг Ми-
тро вић, пред став ник Дру штва аустриј-

ско-срп ског при ја тељ ства из Бе ча, и са 
Ми о дра гом Ма тиц ким раз го ва рао о 
ус по ста вља њу и уна пре ђи ва њу са рад-
ње. До го во ре но је да се већ на ово го ди-
шњем Срп ском ба лу у Бе чу, 28. ја ну а ра, 
пред ста ве ак тив но сти и не ка из да ња 
Ву ко ве за ду жби не (Ак ту ел ност Ву ко
вих по ру ка, Де јан Ме да ко вић Ву ко вој 
за ду жби ни и Да ни ца за 2012), а ка сни је 
да се упри ли че раз го во ри и о дру гим 
књи га ма ко је об ја ви За ду жби на. Ми-
о драг Ма тиц ки је из ра зио оче ки ва ње 
За ду жби не да у Бе чу по но во има свог 
по ве ре ни ка, ко ји би ра дио на ши ре-
њу прет пла те на ње не пу бли ка ци је. 
Пред став ни ци Дру штва су из ра зи ли 
спрем ност да по мог ну ову ини ци ја ти-
ву, од но сно Ву ко ву за ду жби ну у оства-
ри ва њу ње них про грам ских ци ље ва и 
за да та ка. С. В.

Органи и тела 
Вукове задужбине 

СКУПШТИНА 
ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

•  Др МИОДРАГ МАТИЦКИ, 
председник

•  Проф. др ЉУБИНКО РАДЕНКОВИЋ, 
потпредседник

САВЕТ
ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

•  Др МИОДРАГ МАТИЦКИ, 
председник

•  Проф. др ЉУБИНКО РАДЕНКОВИЋ, 
потпредседник

•  Академик ДЕСАНКА КОВАЧЕВИЋ- 
-КОЈИЋ

• Академик ДРАГАН НЕДЕЉКОВИЋ
• Академик РАЈКО ПЕТРОВ НОГО
• АНКА ЖУГИЋ
• БРАНКО РАДИВОЈЕВИЋ, професор
• ДЕСИМИР ШУШЊАР
• ЛАВРЕНТИЈЕ, епископ шабачки
• МИЛОМИР ПЕТРОВИЋ, професор
• МИЛОШ ЈЕВТИЋ
• МИОДРАГ Б. ПРОТИЋ
• МИОДРАГ ИЛИЋ

• Мр МИЛУНКА МИТИЋ
• Мр МИЛОРАД СИМИЋ
• Проф. др ВЛАДИМИР БОВАН
• Проф. др ДАНИЦА ПЕТРОВИЋ
• Проф. др ДРАГОСЛАВ ДЕВИЋ 
• Проф. др ЖИВОЈИН СТАНОЈЧИЋ 
• Проф. др ЉУБОМИР ПОПОВИЋ
• Проф. др ЉУБОМИР ХАЏИ-ПЕШИЋ
• Проф. др МИЛОЈЕ КАЊЕВАЦ
• Проф. др НЕДЕЉКО БОГДАНОВИЋ
• Проф. др СЛОБОДАН Ж. МАРКОВИЋ
• РАДОВАН ПОПОВИЋ
• РАДОСЛАВ ЗЕЛЕНОВИЋ

УПРАВНИ ОДБОР
•  Академик ВИДОЈКО ЈОВИЋ, 

председник
•  Доц. др ВЕЉКО БРБОРИЋ, 

потпредседник
• Академик ДИНКО ДАВИДОВ
• Др ВЕСНА МАТОВИЋ
• ДРАГУТИН БРЧИН
• Мр ГРОЗДАНА КОМАДИНИЋ
• Мр ЖАРКО ДИМИЋ
•  Проф. др НАДА МИЛОШЕВИЋ- 

-ЂОРЂЕВИЋ, дописни члан САНУ
• Проф. др БОШКО СУВАЈЏИЋ
• Проф. др ПЕТАР БОЈОВИЋ
• Проф. др ПРЕДРАГ Ј. МАРКОВИЋ
•  РАДАНА ВИЛА СТАНИШЉЕВИЋ, 

професор 

НАДЗОРНИ ОДБОР
• МОМЧИЛО ЧЕГАЊАЦ
• Мр ЉУБИЦА НЕНЕЗИЋ
• Мр ЉУБОМИР МИЛУТИНОВИЋ
• СВЕТИСЛАВ АНЂЕЛКОВИЋ
• СЕКУЛА ПЕТРОВИЋ

ОДБОР ЗА НАГРАДУ 
У УМЕТНОСТИ

•  Академик СВЕТЛАНА ВЕЛМАР- 
-ЈАНКОВИЋ

• Др ДРАШКО РЕЂЕП
• ДРАГАН СТОЈКОВ
• ЂОКО СТОЈИЧИЋ
• ЂОРЂЕ МАЛАВРАЗИЋ
• РАДА ЂУРИЧИН
• САША МИЛЕНИЋ
• СВЕТИСЛАВ БОЖИЋ
• СРЕТО БОШЊАК

ОДБОР ЗА НАГРАДУ У НАУЦИ 
• Академик ДИНКО ДАВИДОВ
• Др МАРТА ФРАЈНД
• Др МИЛОЈЕ ВАСИЋ
•  Проф. др СЛОБОДАН ГРУБАЧИЋ, 

дописни члан САНУ
•  Проф. др АЛЕКСАНДАР ЛОМА, 

дописни члан САНУ
• Проф. др БОШКО СУВАЈЏИЋ
• Проф. др ЉУБИНКО РАДЕНКОВИЋ
•  Проф. др НАДА МИЛОШЕВИЋ- 

-ЂОРЂЕВИЋ, дописни члан САНУ
• Проф. др ПРЕДРАГ Ј. МАРКОВИЋ

ЕКОНОМСКИ ОДБОР
• Проф. др АЛЕКСАНДАР ЖИВКОВИЋ
• ЗОРИЦА МАРАВИЋ
• Проф. др ЉИЉАНА ЈЕРЕМИЋ
• Др ДРАГАН ТРИВАН
• ВЕРА МАРКОВИЋ
• Проф. др ПЕТАР БОЈОВИЋ
• НАДА ЖИВКОВИЋ
• Проф. др МИЛИЈАНКА РАТКОВИЋ
• СЛАВКО ВЕЈИНОВИЋ, секретар

Да ро ви Ву ко вој 
за ду жби ни

Ву ко вој за ду жби ни да ро ва ли су сво-
је књи ге и књи ге дру гих ауто ра: Не-
дељ ко Бог да но вић – Ниш, На род на 
би бли о те ка Сто јан Тру мић – Ти тел, 
Ни ко ла Мар ко вић, Дра го слав Де вић, 
Стје пан Фи ле ки, Љи ља на Сто шић, ИП 
На ша при ча плус и Му зи ко ло шки ин-
сти тут СА НУ – Бе о град и Дра го Ње го-
ван, Срем ски Кар лов ци.

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

Пре драг Ба јо Лу ко вић, пе сник и ли-
ков ни умет ник из Бе о гра да и до бит-
ник Ву ко ве на гра де КПЗ Ср би је за 2011. 
го ди ну, по кло нио је Ву ко вој за ду жби-
ни шест пор тре та Ву ка Ка ра џи ћа, ко ји 
ће кра си ти про стор До ма Ву ко ве за-
ду жби не. 

Упра ва Ву ко ве за ду жби не нај то пли-
је за хва љу је да ро дав цу. С. Б.  

За ду жби на ри Ву ко ве 
за ду жби не (89)

БЕОГРАД
Милена Бојовић, велики 

добротвор
Марија Петровић, добротвор

ТРБУШАНИ
Нада Ђорђевић, добротвор

Чланови Огранка 
за браничевски округ:

ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ
Виолета Вујичић
Роберт Вујичић
Живорад Јанковић
Драгиша Љубисављевић
Владан Обрадовић
Раде М. Обрадовић

ДОБРИЊЕ
Мића Аксентијевић

КАМЕНОВО
Аца Животић Гера

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Драгољуб Милосављевић
Данило Радојковић
Данијела Божичковић Радуловић
Јадранка Цветковић

ПОЖАРЕВАЦ
Татјана Живковић
Драган Јацановић
Драгиша Николић

СТАРЧЕВО
Влада Пауновић

ФРАНЦУСКА

ПАРИЗ
Ненад Хрисафовић, велики 

добротвор, у спомен мајци Деси 
и теткама Заги, Мили и Дивни, 
поводом годишњица њихових 
смрти. С. Б.

Све то сав ска бе се да у ма лој са ли За ду жби не или је м. Ко лар ца

ми о драг ма тиц ки и ми ло ван бо жи но вић у раз го во ру

Са сед ни це Управ ног од бо ра
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Скуп шти ни су присуствовали 
задужбинари и утемељивачи 
Вукове задужбине, велики 
добротвори и добротвори, 
председници и представници 
огранака Вукове задужбине, 
повереници, чла но ви од бо ра 
и рад них те ла За ду жби не, 
го сти, пред став ници 
министарстава, уста но ва 
и ме ди ја у Републици Србији

Д
ва де сет че твр та Из бо р на скуп шти-
на Ву ко ве за ду жби не одр жа на је 4. 
но вем бра 2011. го ди не у Све ча ној 
са ли Оп шти не Ста ри град. Скуп-
шти ни су при су ство ва ли за ду жби-

на ри и уте ме љи ва чи Ву ко ве за ду жби не, ве ли-
ки до бро тво ри и до бро тво ри, пред сед ни ци и 
пред став ни ци  огра на ка Ву ко ве за ду жби не, 
по ве ре ни ци, чла но ви од бо ра и рад них те ла 
За ду жби не, пред став ни ци уста но ва и ме ди ја 
у Ре пу бли ци Ср би ји.

Као го сти, Скуп шти ни су при су ство ва ли: 
Пре драг Мар ко вић, ми ни стар за кул ту ру, ин-
фор ми са ње и ин фор ма ци о но дру штво, прим. 
др Пре драг То јић, др жав ни се кре тар у Ми ни-
стар ству ве ра и ди ја спо ре Ре пу бли ке Ср би је, Чи 
Лин гјон, пр ви се кре тар за по ли тич ка пи та ња 
ки не ске ам ба са де, То ко Дин Кен га Це ро, ам ба са-
дор Ан го ле, Дра ган Јо ва но вић, по моћ ник ми ни-
стра ин фра струк ту ре, Јо ван Ко лун џи ја, ди рек тор 
Уни вер зи те та ле пих умет но сти, и Жељ ко Та на-
ско вић, ге не рал ни се кре тар спорт ског дру штва 
Пар ти зан. 

Скуп шти на је ми ну том ћу та ња ода ла по шту 
пре ми ну лим за ду жби на ри ма из ме ђу две сед-
ни це: ака де ми ци ма Мил ки Ивић, Ми ро сла ву 
Пан ти ћу и Ник ши Стип че ви ћу; Ве ри Ме да ко-
вић,   Ми ло ра ду Ра де ви ћу, Во ји сла ву Ма ти ћу и 
Жи во ми ру Мла де но ви ћа из Бе о гра да, Ол ги Бу-
лић из Гра ди шке, Ми ла ну Шип ки из Но вог Са да, 
Љу би ци Ла лић из Ви ча, Дра ги ћу Сто ја ди но ви ћу 
из Зе му на и  То ми сла ву Жу ги ћу из Под го ри це. 

На по чет ку ра да сед ни це, Бо ја на Ни ко лић, 
ет но му зи ко лог, са чла но ви ма Шко ле срп ског и 
бал кан ског тра ди ци о нал ног пе ва ња, из ве ла је 
при год не му зич ке ну ме ре из на род ног пе ва ња. 

Ода бра ним ре чи ма Скуп шти ни су се обра ти-
ли Пре драг Мар ко вић и Пре драг То јић, а за тим 
је Ми о драг Ма тиц ки под нео увод но из ла га ње о 

ра ду Ву ко ве за ду жби не и пла ни ра ним ак тив но-
сти ма у на ред ном пе ри о ду. 

Све ча ну бе се ду – Па до ви и об но ве срп ске др жа
ве – го во рио је проф. др Пре драг Ј. Мар ко вић. 

На сед ни ци је во ђе на је дин стве на рас пра ва о 
Из ве шта ју о ра ду и Про гра му ра да Ву ко ве за ду-
жби не, Из ве шта ју Над зор ног од бо ра и Пред ло гу 
из ме на и до пу на Ста ту та Ву ко ве за ду жби не. 

Ви дој ко Јо вић, пред сед ник Управ ног од бо ра, 
обра зло жио је Из ве штај о ра ду и Про грам ра да 
Ву ко ве за ду жби не за 2012. го ди ну. По себ но је го-
во рио о уче шћу Ву ко ве за ду жби не у обра зо ва њу, 
вас пи та њу и на род ном про све ћи ва њу; пи та њи-
ма ве за ним за срп ски је зик и пи смо, ра ду огра-
на ка Ву ко ве за ду жби не, из да вач кој де лат но сти, 
ра ду три би на, на уч ним ску по ви ма о сло је ви ма 
кул ту ра и из ра ди мо но гра фи ја у окви ру еди ци-
је Син те зе, као и дру гим пла ни ра ним ак тив но-
сти ма у обла сти кул ту ре, на у ке и умет но сти. 

Љу бо мир Ми лу ти но вић, пред сед ник Над зор-
ног од бо ра, под нео је Из ве штај Над зор ног од бо-
ра за пе ри од но вем бар – ок то бар 2011. го ди не, 
а Љу бин ко Ра ден ко ви ћа, пот пред сед ник Скуп-
шти не Ву ко ве за ду жби не, обра зло жио је Пред-
лог из ме не и до пу не Ста ту та Ву ко ве за ду жби не, 
ко је на ла же За кон о За ду жби на ма и фон да ци ја-
ма Ре пу бли ке Ср би је из 2010. го ди не. 

У ди ску си ји о пред ло же ним тач ка ма днев-
ног ре да уче ство ва ли су: Зо ри ца Ље шо вић и 
Гро зда на Ко ма ди нић (го во ри ли су о из ме на ма 
и до пу на ма Ста ту та Ву ко ве за ду жби не), Ми-
лан Ра ду ло вић Ра ду ле (пред ло жио је из да ва-
ње Го ди шња ка Ан то ло ги ја по е зи је, у ко јем би 
се об ја вљи ва ле нај бо ље пе сме пу бли ко ва не у 
прет ход ној го ди ни кроз књи ге, ча со пи се, но ви-

не или елек трон ске ме ди је) и Ми лош Не ма њић, 
ко ји је го во рио о по тре би об је ди ња ва ња свих 
ства ра лач ких сна га срп ског на ро да на оства-
ри ва њу те мељ них дру штве них пи та ња. У том 
сми слу по себ но је по зи тив ним оце нио об на вља-
ње ра да Хро ни ка се ла, као и рад Од бо ра за се-
ло при СА НУ. 

На кра ју рас пра ве, Скуп шти на је јед но гла-
сно усво ји ла до ку мен та: Из ве штај о ра ду Ву ко-
ве за ду жби не за пе ри од но вем бар 2010 – ок то бар 
2011. го ди не; Про грам ра да За ду жби не за пе ри од 
но вем бар 2011 – ок то бар 2012. го ди не, Из ве штај 
Над зор ног од бо ра и Пред лог из ме на и до пу-
на Ста ту та Ву ко ве за ду жби не. Управ ни од бор 
је за ду жен да из вр ши ко нач ну ре дак ци ју тек-
ста Ста ту та. 

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

При зна ње до бро твор до би ли су: Ма ри ја Пе-
тро вић и Стан ка Ко раб из Бе о гра да и На да Ђор-
ђе вић из Чач ка.

При зна ња ве ли ки до бро твор уру че на су Рај-
ку Ка по ру из Бе о гра да и Злат ку Ми ло ва но ви-
ћу из Чач ка. 

За хвал ни це и сре бре њак са Ву ко вим ли ком 
до би ли су Бран ко Злат ко вић, из Аран ђе лов ца, 
ду го го ди шњи уред ник ли ста За ду жби на, и Мла-
ден Ве ско вић из Бе о гра да, за до при нос оства ри-
ва њу про гра ма Ву ко ве за ду жби не. 

За хвал ни це су до би ли: проф. др Га бри је ла 
Шу берт, бал ка но лог, сла ви ста, про фе сор еме-
ри тус Уни вер зи те та Фри дрих Ши лер у Је ни и  

ино стра ни члан СА НУ, за по клон де ла из да ња 
„Ср би и Нем ци“; Љи ља на Ник шић, ми ни стар 
са вет ник у Ми ни стар ству спољ них по сло ва Ре-
пу бли ке Ср би је, за до при нос у оства ри ва њу про-
гра ма Ву ко ве за ду жби не; То ми слав Гру ји чић 
из Бе о гра да, за фо то-хро ни ку ра да Ву ко ве за-
ду жби не и за ду жби на ра, и Ма ли ша Ра ди во је-
вић, ге не рал ни ди рек тор ДОО „Ко ви ло ва ча“  из 
Де спо тов ца, за до на ци ју за књи гу За ду жби нар
ство код Ср ба.

На кон све ча ног уру че ња при зна ња, при шло 
се из бо ру чла но ва Са ве та, Управ ног од бо ра, Над-
зор ног од бор, Од бо ра за до де лу на гра да у умет-
но сти и Од бо ра за до де лу на гра да у на у ци.

Обра зло же ње за пред ло же не кан ди да те под-
нео је Ми о драг Ма тиц ки, ко ји је ис та као да су 
Са вет Ву ко ве за ду жби не и пред став ни ци огра-
на ка на за јед нич кој сед ни ци, одр жа ној 26. ок-
то бра 2011, као и Управ ни од бор, на сед ни ци 
одр жа ној 27. ок то бра 2011. го ди не, по др жа ли став 
Пред сед ни штва Ву ко ве за ду жби не да се,  сем у 
слу ча ју ка да по је дин ци ни су у мо гућ но сти да 
се ак тив ни је укљу че у рад ње них те ла и ор га-
на, про ду жи ман дат чла но ви ма ор га на и те ла 
Ву ко ве за ду жби не. Та ко ђе, на по ме нуо је да је 
21. Скуп шти на Ву ко ве за ду жби не, 7. но вем бра 
2008. го ди не, јед но гла сно иза бра ла др Ми о дра-
га Ма тиц ког за пред сед ни ка Скуп шти не и проф. 
др Љу бин ка Ра ден ко ви ћа за за ме ни ка пред сед-
ни ка Скуп шти не, чи ји ман дат по Ста ту ту тра је 
че ти ри го ди не, та ко да се они не би ра ју на овој 
Из бор ној скуп шти ни. На кон под не тих обра зло-
же ња, Скуп шти на је јед но гла сно иза бра ла са-
став ор га на и те ла Ву ко ве за ду жби не. 

На Скуп шти ни су за тим про чи та на са оп ште-
ња од бо ра Ву ко ве за ду жби не за до де лу на гра да 
у умет но сти и на у ци за 2011. го ди ну. 

Од лу ку Од бо ра за На гра ду у умет но сти про-
чи тао је пред сед ник Од бо ра, др Дра шко Ре ђеп. 
На гра да је до де ље на сли ка ру Са ви Стој ко ву за 
из ло жбу сли ка одр жа ну у но во сад ском Му зе ју 
Вој во ди не, у апри лу 2011. го ди не. 

Од лу ку Од бо ра за На гра ду у на у ци про чи тао 
је пред сед ник Од бо ра проф. др Сло бо дан Гру ба-
чић. На гра да је до де ље на проф. др Сне жа ни Са-
мар џи ји за књи гу Об ли ци усме не про зе. 

Ми о драг Ма тиц ки че сти тао је ла у ре а ти ма на 
осво је ним на гра да ма и оба ве стио Скуп шти ну 
да ће се све ча но уру чи ва ње на гра да ла у ре а ти-
ма оба ви ти у До му Ву ко ве за ду жби не, по чет ком 
2012. го ди не, о че му ће број на ву ков ска по ро ди
ца би ти бла го вре ме но оба ве ште на. 

За хва лио је Оп шти ни Ста ри град на усту пље ној 
Све ча ној са ли за одр жа ва ње Скуп шти не Ву ко ве 
за ду жби не и по звао уче сни ке Скуп шти не на при-
год но дру же ње у До му Ву ко ве за ду жби не. 

Ти ме је за вр ше на 24. Из бор на го ди шња скуп-
шти на Ву ко ве за ду жби не. 

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

Извештај о раду у протеклој 
години веома је детаљан и 
свакако говори о остваривању 
завидних резултата. 
Нисмо га сажимали и кратили, 
јер баш овакав огледало је рада 
Вукове задужбине, показује 
да нас материјалне прилике 
нису натерале на одустајање 
од неких пројеката 
и активности које одређују 
суштину рада установе 
која носи Вуково име

Н
а по чет ку из ла га ња, Ми о драг 
Ма тиц ки је ис та као да су го ди-
не 2010. и 2011. би ле те шке за све 
ван бу џет ске уста но ве, па и за 
Ву ко ву за ду жби ну. Еко ном ска 

кри за и про бле ми у ве зи са ре ба лан сом бу-
џе та Вла де Ре пу бли ке Ср би је ути ца ли су да 
уго во ре на сред ства ка сне, да се те шко из ми-
ру ју ду го ва ња пре ма За ду жби ни, а све је то 
пра ти ло по ве ћа ње ма те ри јал них тро шко ва, 
не са мо ка да је реч о оства ри ва њу про гра ма, 
већ и ка да се ра ди о одр жа ва њу и ста ра њу о 
До му Ву ко ве за ду жби не, нај ста ри јој згра ди 
на Те ра зиј ском гре бе ну, ко ја је под за шти том 
др жа ве. У овим те шком при ли ка ма, ни град 
Бе о град ни Ре пу бли ка Ср би ја ни су би ли у мо-
гућ но сти да за ову на ме ну из дво је сред ства. 
Све је то зах те ва ло до дат не на по ре Ву ко ве за-
ду жби не да обез бе ди не сме та но оства ри ва-
ње про гра ма ко ји смо на на шој Скуп шти ни 
усво ји ли у но вем бру 2010. го ди не. 

Из ве штај о ра ду и План ра да за сле де ћу го-
ди ну по др жа ли су Са вет Ву ко ве за ду жби не и 
пред став ни ци ње них огра на ка на за јед нич кој 
сед ни ци, као и Управ ни од бор. Они су по др жа-
ли и став Пред сед ни штва Ву ко ве за ду жби не 
на овој из бор ној Скуп шти ни, сем у слу ча ју ка-
да по је дин ци ни су у мо гућ но сти да се ак тив-
ни је укљу че у рад ње них те ла и ор га на, да се 
про ду жи ман дат чла но ви ма Управ ног од бо ра 
и Са ве та, чла но ви ма од бо ра за на гра ду Ву ко-
ве за ду жби не из на у ке и умет но сти, чла но ви ма 
Над зор ног од бо ра. 

Из ве штај о ра ду у про те клој го ди ни ве о ма је 
де та љан и сва ка ко го во ри о оства ри ва њу за вид-
них ре зул та та. На ва ма је да то, да нас, оце ни те. 
Ни смо га са жи ма ли и кра ти ли, јер баш ова кав 
огле да ло је ра да Ву ко ве за ду жби не. Он по ка зу-
је да нас ма те ри јал не при ли ке ни су на те ра ле 
на од у ста ја ње од не ких про је ка та и ак тив но сти 
ко је од ре ђу ју су шти ну ра да уста но ве ко ја но си 
Ву ко во име. За ову при ли ку ис та као бих тек не-
ко ли ко сег ме на та из тог из ве шта ја, али и ука зао 
на не ке из Про гра ма ра да у сле де ћој го ди ни. 

И у 2011. го ди ни одр жа ли смо ви со ки ни во На-
гра де Ву ко ве за ду жби не за на у ку и умет ност. И 
пред ло зи ла у ре а та за 2011. го ди ну, ко је су од бо-
ри јед но гла сно усво ји ли, по твр ђу ју да смо одр-
жа ли ви со ки ни во На гра де Ву ко ве за ду жби не 
за на у ку и умет ност. Иза ове на гра де, у свој ству 
по кро ви те ља, ста ла је Скуп шти на гра да Ло зни-
це, гра да Ву ко вог за ви ча ја, и ти ме је још ви ше 
по твр ђе на пло до но сна са рад ња Ву ко ве за ду-
жби не са Цен тром за кул ту ру „Вук Ка ра џић” у 
Ло зни ци, но си о цем ак тив но сти нај ста ри је срп-
ске кул тур не ма ни фе ста ци је „Ву ков са бор”. Уче-
шће Ву ко ве за ду жби не у окви ру да на Ву ко вог 
са бо ра у 2011. го ди ни би ло је ве о ма за па же но. 
Ту, пре све га, ми слим на окру гли сто ко ји је ор-
га ни зо ван на те му „За ду жби нар ство код Ср ба, 
да нас”. То је био три на е сти окру гли сто ко ји Ву-
ко ва за ду жби на у да не Ву ко вог са бо ра по све ћу је 
ак ту ел ним те ма ма ко је се ти чу кул ту ре, је зи ка 
и пи сма, обла сти ко ји ма се Вук ба вио. Не ка са-
оп ште ња об ја ви ли смо у са бор ском, по след њем 

бро ју ли ста За ду жби на. Пред ову Скуп шти ну из-
ла зи мо са пред ло гом да те ма сле де ћег окру глог 
сто ла бу де иста она о ко јој ће, да нас, бе се ди ти 
исто ри чар Пре драг Ј. Мар ко вић, на дам се и мо-
де ра тор тог окру глог сто ла: Па до ви и об но ве срп
ске др жа ве – кул ту ро ло шки аспект.

Ка да је реч о ра ду огра на ка Ву ко ве за ду жби-
не ис та као бих да смо у ве ли кој ме ри ис пу ни-
ли обе ћа ње да се, ка да је реч о је зи ку и пи сму, о 
кул ту ри је зи ка, окре не мо мла ди ма. О то ме нај-
бо ље го во ри ма ни фе ста ци ја Огран ка у Ба ва ни-
шту „Да ни ћи ри ли це” ко ја је оку пи ла хи ља де 
уче ни ка око те ме Брат, око так ми че ња из ве за 
и ка ли гра фи је. На ово го ди шњем Сај му књи га 
пред ста ви ли смо и збор ник на гра ђе них ра до ва 
„Да ни ћи ри ли це”, а нај бо ље са ста ве и пе сме об-
ја ви ли и у Да ни ци за мла де. Овај наш школ ски 
за бав ник, ко ји је са став ни део ве ли ке Да ни це, 
ко ја из ла зи већ де вет на ест го ди на, по узо ру на 
Ву ков беч ки исто и ме ни за бав ник, по ја ви ће се 
уско ро као део ве ли ке Да ни це, али и као по себ-
но из да ње, знат но бо га ти ји и леп ши. 

Из да вач ка де лат ност Ву ко ве за ду жби не и ње-
них огра на ка би ла је ве о ма за па же на у 2011. го-
ди ни. Ву ко ва фон да ци ја за Жа бљак, Шав ник и 
Плу жи не об ја ви ла је ше сти по ре ду збор ник ра-
до ва На из во ру Ву ко ва је зи ка и са њом Ву ко ва 
за ду жби на при пре ма фо то тип ско из да ње дру-
гог Ву ко вог пе ри о ди ка, Ков че жи ћа за 1849. го ди-
ну. Огра нак у Гај до бри об ја вио је ше сти по ре ду 
збор ник Из вор ник, де лом по све ћен сло вач ком 
сла ви сти Ја ну Јан ко ви чу. Огра нак у Ни шу за слу-
жан је за из ло жбу „Срп ска штам па у Бе чу у 18. и 
19. ве ку” ко ја ће би ти пре не та и у дру ге гра до ве. 
Огра нак у Чач ку, по ред ви ше књи га, ор га ни зо-
вао је и успе шан окру гли сто са те мом „Срп ски 
је зик и пи смо”. Огра нак у Љу бља ни на ста вио је 
са „Са бор ским (Сре тењ ским) раз го во ри ма”. 

Сва три пла ни ра на бро ја на шег ли ста За ду
жби на об ја вље ни су. Од овог бро ја уред ник је 
Слав ко Ве ји но вић, а ко ри стим при ли ку да за-
хва лим др Бран ку Злат ко ви ћу ко ји га је до са да 
ве што и при ље жно уре ђи вао. Да ни ца са до дат-
ком Да ни цом за мла де, штам па се и уско ро ће се 

по ја ви ти, а школ ски за бав ник Да ни ца за мла де 
и као по себ но из да ње. Ових да на об ја вљен је и 
збор ник Твор ци срп ског књи жев ног је зи ка ко ји 
је Ву ко ва за ду жби на об ја ви ла у са рад њи са Ин-
сти ту том за књи жев ност и умет ност. У ње му су 
са оп ште ња са исто и ме ног на уч ног ску па одр жа-
ног у да не Ву ко вог са бо ра 2010. го ди не. У еди-
ци ји „Сту ди је о Ср би ма”, у са рад њи са За во дом 
за уџ бе ни ке и Ма ти цом срп ском, об ја вље на је, 
21. по ре ду,  књи га Алој за Шма у са, Сту ди је о ју
жно сло вен ској на род ној епи ци.

„Слу жбе ни гла сник” пре у зео је бри гу о до вр-
ше њу из да ва ња Са бра них де ла Ву ка Стеф. Ка-
ра џи ћа. Ових да на штам па се 13. књи га Ву ко ве 
Пре пи ске, а пред сто ји штам па ње и по след ње од 
45 књи га – тре ће књи ге Ву ко вих спи са о је зи ку. 
Пред сто је на по ри да се обез бе де сред ства за из-
ра ду имен ског и пред мет ног ин дек са Пре пи ске, 
ка пи тал не гра ђе за ле то пис кул тур ног жи во та 
Ср ба у Ву ко во до ба. 

У ра ду је при пре ма збор ни ка из еди ци је „Син-
те зе”: Бач ка кроз ве ко ве. Сло је ви кул ту ра Бач ке, 
као и по че так ра да на слич ном збор ни ку по све-
ће ном Шу ма ди ји. Ово ће би ти оства ре но у са-
рад њи са гра дом Кра гу јев цом, у ко јем се упра во 
об на вља ку ћа по кло ње на гра ду за рад Огран ка 
Ву ко ве за ду жби не у осни ва њу и дру гих кул тур-
них уста но ва. 

Не ки од при ја те ља Ву ко ве за ду жби не скре ћу 
нам па жњу да, у оп штој бес па ри ци, мо жда не 
тре ба да ши ри мо де лат ност За ду жби не, да од 
не ких про гра ма при вре ме но и од у ста не мо. При-
хва та мо су ге сти је да тре ба мак си мал но ште де-
ти, во ди ти ра чу на да се Ву ко ва за ду жби на не 
до ве де у си ту а ци ју да бу де при ну ђе на да про да 
не што од оно га што су јој по је ди ни за ду жби на ри 
за ве шта ли, не ки чак уз на по ме ну да се то мо же 
про да ти ако на и ђу те шка вре ме на. Али, док је 
не се бич них пре га ла ца, за ду жби на ра ко ји су то 
по ста ли чи ном ула га ња свог зна ња и спо соб но-
сти у оства ри ва ње про гра ма Ву ко ве за ду жби не, 
сва ко од у ста ја ње би ло би и не ки вид ку ка вич лу-
ка. При зи вам Ву ка: „Не да се, али ће се да ти!”

 С. ВЕ ЈИ НО ВИЋ

УВОДНА РЕЧ МИОДРАГА МАТИЦКОГ НА ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Призивам Вука: „Не да се, али ће се дати!”

ОДРЖАНА 24. ИЗБОРНА СКУПШТИНА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

И у време Вука било је тешко

Уче сни ци 24. Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не и пре драг мар ко вић, ми ни стар
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М
а ло ко ја зе мља је као Ср би-
ја то ли ко ме ња ла све сво је 
гра ни це и чи та ву дру штве-
ну струк ту ру и усме ре ње. 
Чак и у нај мрач ни јим тре-

ну ци ма, као што је крај 17. ве ка, има љу ди 
ко ји, као гроф Ђор ђе Бран ко вић, са ња ју о об-
но ви срп ске др жав но сти. И срп ска др жа ва и 
дру штво, на ста ли су и тра ја ли на ме сту где је 
би ло стра шно по сто ја ти. Ко ји су то нај ви ши 
и нај ни жи тре ну ци срп ске исто ри је? Да поч-
не мо од па до ва, да би смо ви де ли ка ко смо 
по сле њих уста ја ли. 

Нај го ри тре ну ци 
срп ске исто ри је

Увек је те шко, а по не кад не ма ни сми сла, пра-
ви ти ли сте нај ве ћих умет нич ких де ла, нај зна-
чај ни јих исто риј ских лич но сти... Сва кој та квој 
ли сти се мо же на ћи си ја сет ма на. А опет, сви во-
ли мо да их чи та мо. Не ка и ова ли ста бу де пред-
ло жак за раз ми шља ње, па и оспо ра ва ње.

1371. Бит ка на Ма ри ци

Не до вољ но за па же на ка та стро фа, оп ште бал-
кан ских раз ме ра, ве ро ват но за то што су у њој 
уче ство ва ли  не за слу же но омр зну ти Мр њав че-
ви ћи, без ика кве по др шке оста лих ве ли ка ша. 
По сле Ма ри це ви зан тиј ски и бу гар ски цар су 
по ста ли тур ски ва за ли. Ма ри ца ће кроз не ко ли-
ко ве ко ва оста ти је ди ни са мо стал ни офан зив-
ни по ку шај бал кан ских хри шћа на да за у ста ве 
Осман ли је.

1389. Бој на Ко со ву

Ма ло ко ји на род има та ко дра ма ти чан до га-
ђај. Ма ло је би та ка у ко ји ма по ги ну оба вла да-
ра и где се по бед ник по вла чи са бо ји шта (то је 
збу ни ло та да шње европ ско јав но мне ње). Осим 
што су по ста ли тур ски ва за ли, Ср би су на Ко-
со ву по љу до слов но из гу би ли ве ћи ну пле ми-
ћа, та да шњу дру штве ну ели ту. Ипак, стра шни 
Ти мур Хро ми ће по сле Ан го ре (1402), са трв ши 
Осман ли је, пру жи ти шан су Ср би ма за по след-
њи ве ли ки уз лет у сред њем ве ку под Сте фа ном 
Ла за ре ви ћем. Де спо то ви на Ви со ког Сте ва на на-
го ве шта ва ка ко би се раз ви ја ла ре не сан сна Ср-
би ја. 

1549.  Ко нач ни пад 
Де спо то ви не

Упра во у тре нут ку ка да  Евро па ула зи у но-
во вре ме, Ср би ја ис па да из кру га европ ских 
дру шта ва. Иако је и у осман ском пе ри о ду на-
ше исто ри је би ло и не што бо љих вре ме на (за 
Мех мед па ше Со ко ло ви ћа), мо же се ре ћи да, ако 
осман лиј ска власт ни је би ла пот пу на про паст, 
оно је би ла за о ста ја ње. Ср би су из гу би ли не са-
мо „ели ту“ (плем ство), већ и нај ве ћи део „сред ње 
кла се“ (град ско ста нов ни штво). Све ин сти ту ци-
је су до жи ве ле, ка ко је Цви јић го во рио, „кул тур-
ни ре грес“. Об но ви ло се пле мен ско и сто чар ско 
дру штво, ко је је раз ви ло је дин стве ну кул ту ру. 
Мо жда је до бра те ко ви на овог пе ри о да нај бо-
ља европ ска еп ска по е зи ја.

1594.  Про паст ба нат ског 
устан ка и спа љи ва ње 
мо шти ју све тог Са ве

Крај сра змер но по мир љи ве ото ман ске по ли-
ти ке пре ма Ср би ма. 

1690. Ве ли ка се о ба Ср ба

Овом до га ђа ју је прет хо дио пе ри од ко ји је 
обе ћа вао. По сле ото ман ског по ра за под Бе чом, 
Аустри јан ци су про др ли ду бо ко на Бал кан. Ср-
би ма сов но уста до ше про тив сул та на. Он да је 
све по шло на о па ко. У аустриј ској вој сци, ко ја је 
већ би ла код Ско пља, из би ку га. На да ле ком за-
па ду, Фран цу зи су на па ли хаб збур шке те ри то-
ри је. Тур ци су се кон со ли до ва ли и кре ну ли у 
про тив на пад. На се вер по ђе ко ло на из бе гли ца 
ко ја се кре та ла ме се ци ма, сти гав ши уз Ду нав 
све до из над Сен тан дре је. Мо ра да је би ло стра-
шно ка да се цвет на ро да за те као по мо чва ра ма 
око Ду на ва. Ипак, цар ске при ви ле ги је ће Ср би-
ма омо гу ћи ти ми ни мум вер ских и на ци о нал-
них пра ва. Ср би ће у Ју жној Угар ској ство ри ти 
но во дру штво, са свим укло пље но у европ ске то-
ко ве вре ме на про све ће но сти, што је би ло је дин-
стве но за бал кан ске на ро де. У Бу гар ској и Грч кој, 
на при мер, не ма ба ро ка и кла си ци зма.

1813. Пад Ка ра ђор ђе ве Ср би је

По сле На по ле о но вог на па да на Ру си ју (1812), 
Ру си ја се по вла чи са Бал ка на. Пре то га, ула зак 
Ру си је у рат са Тур ском 1806. го ди не је на вео Ср-
бе да од ба це Ич ков мир, ко јим је би ла до го во-
ре на не ка вр ста ауто но ми је. Ср би су по се гли 
за пу ном не за ви сно шћу. Цео срп ски по ду хват 
је до шао на иви цу про па сти 1812. го ди не. Ипак, 
Ру си по ку ша ва ју да Бу ку ре шким ми ром, тач-
ком осам, обез бе де ам не сти ју за Ср бе, а оста-
вље на је и мо гућ ност пре го во ра о ауто но ми ји. 
Ср би су од ба ци ли Бу ку ре шки мир. Од ба ци ва ње 
ми ров них по ну да ће по ста ти јед на од срп ских 

тра ди ци ја. Да ли је тре ба ло при хва ти ти Ич ков и 
Бу ку ре шки мир, или Трој ни пакт? Те хи по те тич-
ке ми сли ће бу ду ћим на ра шта ји ма Ср ба за да ва-
ти ми са о не му ке. Но, вра ти мо се у 1813. го ди ну. 
Тур ци су пре га зи ли зе мљу уз стра хо ви те зу лу ме. 
Кон зер ва тив на ат мос фе ра у пост на по ле о нов-
ској Евро пи је би ла про тив би ло ка квих бу на и 
ре во лу ци ја. Ме ђу тим, Ср би су по сле 1804. го ди-
не по ста ли дру га чи ји на род, ко ји се ви ше ни је 
мо гао уте ра ти у ра је тин ско ста ње. Пр ву при ли-
ку за но ви уста нак ис ко ри стио је Ми лош, је дан 
од рет ких во ђа ко ји ни је еми гри рао. Не ве ро ват-
ном ме ша ви ном ди пло мат ске ве шти не, ко ри-
шће ња људ ских и ин сти ту ци о нал них сла бо сти 
тур ске др жа ве у ра су лу, а и прет њи си лом ка да 
је тре ба ло, Ми лош ће ство ри ти мо дер ну срп ску 
др жа ву. 

1915. Срп ски Ар ма ге дон

Че твр ти пут вођ ство на ро да кре ће у би блиј ски 
ег зо дус (до да је мо и Чар но је ви ће ву се о бу). Овај 
пут Ср би су има ли не по де ље ну по др шку си ла 
Ан тан те, ужи ва ли су ве ћи углед не го ика да пре 
и по сле. Чак су и про тив ни ци по ка зи ва ли ува-
жа ва ње пре ма срп ској вој сци. Уме сто да ска па ју 
на блат ња вим оба ла ма Ал ба ни је, Ср би су ус пе-
ли да об но ве вој ску до те ме ре, да су успе ва ли 
да спро во де успе шне офан зи ве на Со лун ском 
фрон ту у вре ме ка да су са ве зни ци пот пу но за-
гла вље ни на За па ду. Исто вре ме но, мла ди ћи и 
де ча ци ко ји су, пре жи ве ли по вла че ње пре ко Ал-
ба ни је, по сла ти су на шко ле по Евро пи. Ка сни је 
ће они би ти ели та срп ског дру штва. 

Ср би ће за вр ши ти Пр ви свет ски рат на стра-
ни по бед ни ка, у тре нут ку ка да но во про гла ше ни 
прин цип пра ва на ро да на са мо о пре де ље ње иде 
на ру ку срп ским те жња ма. Ср би ја ће у том тре-
нут ку сла вља пре ра сти се бе. Ство ри ће се но ва 
др жа ва, ко ја ће об у хва ти ти све Ср бе, али и раз не 
дру ге на ро де. Од по чет ка до кра ја, Ју го сла ви ја 
ће би ти за јед ни ца не ја сног иден ти те та. Да ли је 
то зе мља три бра та ко ји би тре ба ло да по ста ну 
је дан на род, што је би ла иде ја ин те грал ног ју го-
сло вен ства? Да ли је то са вез рав но прав них ре-
пу бли ка, ко је ви ше од ет нич ке бли ско сти ве же 
за јед нич ка иде о ло ги ја, чи ји су сим бо ли би ли 
Ти то, са мо у пра вља ње и не свр ста ност? Или је у 
пи та њу ин те ре сна за јед ни ца, у ко јој је за јед ни-
штво са мо ствар до го во ра, у шта се пре тво ри ла 
Ју го сла ви ја по сле 1974. го ди не?

1941. Слом и на да

Ни ка да не ће мо зна ти да ли смо мо гли да из-
бег не мо Дру ги свет ски рат. Зна мо да Хи тлер ни-
је по што вао ни је дан спо ра зум. Али не зна мо да 
ли би сти гао да се окре не Ју го сла ви ји по сле на-
па да на СССР. За па њу ју ћи чин пр ко са ка да је, 
27. мар та, ве ћи на Ср ба уста ла про тив са ве за са 
фа ши сти ма, што је пр ва ан ти фа ши стич ка по-
бу на у Евро пи, иза звао је под јед на ко за па њу ју-
ћу ка зну. Сви срп ски су се ди ко ји су има ли не ке 
те ри то ри јал не зах те ве до би ли су за до во ље ње. 
Про гон Ср ба је от по чео на свим стра на ма, али 
се у НДХ пре тво рио у по ку шај пот пу ног ис тре-
бље ња. Уста ше су пред ња чи ле у од но су на на ци-
сте на два на чи на. По че ли су да ис тре бљу ју Ср бе 
пре не го што се Хи тлер од лу чио на „ко нач но 
ре ше ње“ је вреј ског пи та ња (по че так 1942). Дру-
го, днев но су у сво јим „нај бо љим да ни ма“ (ле то 
1941) уби ја ли ви ше ци ви ла не го Вер махт у це лој 
Евро пи. За Ср бе ни је би ло ме ста у „европ ском 
но вом по рет ку“. На све то на до ве зао се и ви ше-
стру ки гра ђан ски рат. 

Де ве де се те

Зе мља у ко ју су Ср би уло жи ли то ли ко жр та ва 
рас па ла се. Од у мро је и ре жим у ко ме је ве ћи-
на Ср ба удоб но жи ве ла. Ми ло ше вић пра ви две 
основ не гре шке. Пр ва је чу ва ње со ци ја ли стич-
ког уре ђе ња ко је се уру ши ло у це лој ис точ ној 
Евро пи. Овим да је ар гу мен те да се Ср би про-
гла се за про тив ни ке но ве сло бо де, а да њи хо-
ви про тив ни ци у гра ђан ском ра ту, без ве ли ке 
сво је за слу ге, по ста ну за точ ни ци де мо кра ти је. 
А чак је и со ци ја ли стич ка Ср би ја би ла дру штво 
ко је је не го ва ло ви ше сло бо де од би ло ког дру-
гог со ци ја ли стич ког дру штва, као и дру штво у 
ко ме је би ло нај ви ше мул ти кул ту рал но сти. У 
та квој Ср би ји не ке ма њи не су има ле ско ро др-
жа ву (Ко со во). Ни је слу чај но да је ром ски је зик 
до био пр ву гра ма ти ку и реч ник баш у тој тр пе-
љи вој Ср би ји.

Уме сто сли ке о де мо крат ској и тр пе љи вој Ср-
би ји, свет су пре пла ви ле сли ке о зе мљи дик та-
то ра и на ро ду ко ји же ли да уни шти сво је су се де. 
Иро ни ја исто ри је би ла је у то ме да су дру ги на-
сле ди ли по зи тив не успо ме не на за јед нич ку др-
жа ву, а да су у свет ском мне њу Ср би, ко ји су 
не сра змер но ви ше од свих да ли за ства ра ње и 
очу ва ње те зе мље, озна че ни као нај ве ћи крив ци 
за ње ну про паст. То ме је до при не ла дру га Ми-
ло ше ви ће ва гре шка, ко ја је про ис те кла из иде-
је да се са чу ва не ка вр ста Ју го сла ви је, али под 
ње го вим вођ ством. Ова стра те шка иде ја би се 
мо гла бра ни ти, али не и так ти ка по мо ћу ко је је 
спро во ђе на. Ти пич но за ње га би ло је то да је у 
по чет ку од би јао сва ки ком про мис (кон фе де ра-
ци ја, ауто но ми ја за Ср бе у Хр ват ској, спо ра зум 
са Ру го вом), да би по том при ста јао на мно го го-
ре ства ри. На све то се на до ве зао пер верз ни екс-
пе ри мент са санк ци ја ма. Санк ци је ниг де ни су 
на не ле ште те дик та то ри ма. Оне са мо упро па-

шта ва ју на род, ко ји се бо ри за го ли оп ста нак, 
уме сто за сло бо ду. Ни је слу чај но да су гра ђан-
ски про те сти 1996. и 1997. го ди не из би ли у вре ме 
ка да су санк ци је би ле углав ном уки ну те. Санк-
ци је, ра то ви и бом бар до ва ње ра зо ри ли су срп-
ску при вре ду, па и дру штво. Углед Ср ба у све ту 
је пао на нај ни же гра не.

Да нас?

Да нас се још пла ћа ју ду го ви де ве де се тих. Де-
мо крат ским вла да ма сти жу са за ка шње њем 
ул ти ма ту ми и уце не. Ср би ја мо ра да ис пу ња ва 
усло ве ко је ни ко дру ги ни је мо рао да ис пу ни 
(од ри ца ње од те ри то ри је). Из гу би ли су се прин-
ци пи у од но су ме ђу на род не за јед ни це пре ма 
ре ги о ну. За се це си ју се Ср би у Хр ват ској ка жња-
ва ју бри са њем са ма пе, а Ал бан ци на Ко со ву 
на гра ђу ју др жа вом. Сви го ре на ве де ни тре ну ци 
би ва ли су све те жи. Али, са из у зет ком де ве де-
се тих, увек је по сто ја ла сна жна по др шка ма кар 
не ке ве ли ке си ле. У ве ћи ни слу ча је ва је по сто јао 
и ви дљив из лаз, ве зан за ме ђу на род ну си ту а ци-
ју (по бе да са ве зни ка, сва ког у сво је вре ме). Осим 
то га, уну тра шње ре зер ве би сва ки пут омо гу ћи-
ле об но ву дру штва. 

Злат на вре ме на 
срп ске исто ри је

Да па ра фра зи ра мо Тол сто ја, срећ не зе мље ли-
че јед на на дру гу. Осим то га, срећ на вре ме на су 
че сто за јед нич ка. Ка да ми на пре ду је мо, то се 
нај че шће зби ва у окру же њу све оп штег европ-
ског и свет ског бо љит ка. Ка да про па да мо, са мо 
по не ки пут де ли мо оп шту суд би ну, а че сто нам 
се то де ша ва ка да ис пад не мо из оп штих то ко ва 
(осман ско до ба, де ве де се те). Као и у жи во ту по-
је дин ца, не сре ћа и не во ља у исто ри ји на ро да се 
мо гу ве за ти за тре ну так, док се до бра вре ме на 
пам те као про цес и тра ја ње, а не као на гли до-
га ђај. За то ће мо овом при ли ком из дво ји ти три 
ду гач ка „срећ на“ пе ри о да. 

По зни сред њи век

Од по чет ка вла да ви не Не ма њи ћа, све је ишло 
на бо ље у срп ској др жа ви, при вре ди, кул ту ри. Зе-
мља се стал но ши ри ла, при вла че ћи сво јим бо-
гат ством стран це: ду бро вач ке тр гов це, не мач ке 
ру да ре, ме ди те ран ске умет ни ке. У Ср би ји је на-
ста ла је дин стве на кул ту ра, спој Ис то ка и За па-
да, ка ква се ниг де дру где ни је мо гла на ћи. Та 
др жа ва је би ла на та ко сна жним осно ва ма, да 
је у свом по след њем уз ле ту, у вре ме Де спо то ви-
не, би ла у ста њу да из гра ди два ве ли ка пре сто на 
гра да, Бе о град и Сме де ре во (овај по то њи је нај-
ве ћа рав ни чар ска твр ђа ва у Евро пи), за кра ће 
вре ме не го што ми да нас гра ди мо ауто пут кроз 
вој во ђан ску рав ни цу. А као по след ња пре о ста ла 
хри шћан ска др жа ва ви зан тиј ског све та, по ста ла 
је но ва до мо ви на из бе гли ца ма као што су Гри-
го ри је Цам блак и Кон стан тин Фи ло зоф. 

Ду ги де вет на е сти век 

„Ду ги де вет на е сти век“ је на зив ко ји се у свет-
ској исто ри о гра фи ји ко ри сти за вре ме од дво-
стру ке ре во лу ци је (по ли тич ке у Фран цу ској и 
Аме ри ци и ин ду стриј ске у Ен гле ској), па све до 
Пр вог свет ског ра та. То је до ба у ко ме су европ-
ске др жа ве (и САД као др жа ва европ ских исе-
ље ни ка) по ста ле нај ја че и нај бо га ти је, а њи хо ва 
кул ту ра и по ли тич ке вред но сти оства ри ле свет-
ску хе ге мо ни ју. Ср би уче ству ју у том на прет ку 
на осо бен на чин. Пр ви срп ски уста нак, не са-

мо да је пра ва ре во лу ци ја у ду ху ве ли ких ре во-
лу ци ја свог вре ме на, већ је и пр ва за о кру же на 
ре во лу ци ја ко ју је не ки ма ли европ ски на род 
по ди гао про тив ту ђин ске вла сти и за о ста лог по-
рет ка. Он ни је из био из не бу ха. У осам на е стом 
ве ку Ср би се вер но од Са ве и Ду на ва, је ди ни од 
бал кан ских хри шћа на уче ству ју у свим ду хов-
ним и умет нич ким то ко ви ма Евро пе вре ме на 
про све ће но сти. Пре чан ски Ср би ће и у осло бо-
ђе ној Ср би ји, бар по ла ве ка, би ти глав ни но си-
о ци евро пе и за ци је и мо дер ни за ци је. 

Пр ви срп ски уста нак је дра ма тич но угу шен, 
али је кнез Ми лош по сле Дру гог срп ског устан-
ка ство рио др жа ву и за вр шио ре во лу ци ју. Ср би ја 
је по ста ла пр ва зе мља у ре ги о ну ко ја је уки ну-
ла фе у да ли зам. Не ки бри тан ски пу то пи сци ће 
је опи си ва ти као „рај ма лог чо ве ка“, ви дев ши 
зе мљу чи ја су дру штве на осно ва би ли ма ли по-
сед ни ци. 

По ли тич ки жи вот Ср би је је био нео бич но бу-
ран, али ипак све сло бод ни ји. Иако нај сло бо до-
ум ни ји устав свог вре ме на ис точ но од Бел ги је, 
Сре тењ ски устав, тај „фран цу ски за сад у срп ској 
шу ми“, ни је оп стао, али је по ста вио де мо крат-
ске хо ри зон те. Вла да ри су по ку ша ва ли да за у-
ста ве по ход де мо кра ти је, да по вре ме но уво де 
лич ни ре жим и гу ше опо зи ци ју, али су на ду гу 
ста зу, увек мо ра ли да по пу шта ју. Пред бал кан-
ске ра то ве, Ср би ја је јед на од нај де мо крат ски-
јих зе ма ља, по пра ву гла са, сло бо ди штам пе и 
дру гим ме ри ли ма. 

За раз ли ку од по ли тич ког жи во та, кул ту ра, 
при вред ни и дру штве ни жи вот су то ком 19. ве-
ка на пре до ва ли без ве ли ких за сто ја, уз не ко ли-
ко гло бал них кри за. У том ве ку, ка да се ми ли о ни 
Евро пља на исе ља ва ју пре ко оке а на, Ср би ја је 
би ла циљ мно ги ма. Ср би ја је би ла маг нет не са-
мо за по тла че не Ср бе са окол них ото ман ских те-
ри то ри ја, већ и за жи те ље Хаб збур шке ца ре ви не, 
Ср бе, Хр ва те, Сло вен це, Нем це, По ља ке, Је вре-
је. Пру гу Бе о град– Ниш су и по ред фи нан сиј ске 
афе ре на по чет ку, из гра ди ли за три го ди не (да 
не по на вља мо ту жно по ре ђе ње са да на шњим 
вре ме ном). У то вре ме је Ср би ја има ла и до те 
ме ре ста бил не фи нан си је да, ка да је срп ска др-
жа ва из гу би ла те ри то ри ју у Пр вом свет ском 
ра ту, ди нар са злат ном под ло гом ни је из гу био 
сво ју вред ност. Ју жно сло вен ски на ро ди, по себ-
но њи хо ви ин те лек ту ал ци, же ле ли су да жи ве 
у за јед ни ци са том др жа вом. Оту да и ју го сло-
вен ски про грам. 

У кул ту ри, Вук Ка ра џић пра ви не ве ро ват ни 
пре скок. Он ства ра ла штво јед ног ско ро са свим 
не пи сме ног на ро да, до во ди у ср це Евро пе. По-
мо гло му је ро ман ти чар ско оду ше вље ње на-
род ним ства ра ла штвом. У тре нут ку ка да дру ги 
из ми шља ју сво ју еп ску по е зи ју, Ср би је ствар но 
има ју, мо жда нај бо љу по сле Хо ме ра. Па мет ња-
ко ви ћи на па да ју Ву ка да је по се ља чио је зик, да 
је из бри сао уче ну тра ди ци ју сла ве но серб ског. 
Ге те, бра ћа Грим, Пу шкин сва ка ко не би чи та-
ли Ву ко ве про тив ни ке. 

Пе де се те, ше зде се те, 
се дам де се те

Ју го сло вен ски со ци ја ли зам је имао не ке осо-
бе но сти. Он је омо гу ћио две сло бо де не за ми-
сли ве у ско ро свим дру гим со ци ја ли стич ким 
ре жи ми ма. То су сло бо да кре та ња и де ли мич-
на сло бо да ми шље ња. Сло бо да кре та ња је ми ли-
о ни ма Ју го сло ве на омо гу ћи ла да пу ту ју и ра де 
по све ту. Сло бо да ми шље ња, ко ја је по вре ме но 
тр пе ла удар це и спу та ва ња, омо гу ћи ла је ства-
ра ње умет ни ци ма, ко ји не са мо да су пра ти ли 
свет ске то ко ве, већ су их че сто и пред во ди ли. 
Др жа ва је оби ла то фи нан си ра ла кул ту ру, што је 
цр та Ис то ка. Та ко су се свет ски фи ло зоф ски ди-
си ден ти оку пља ли на Кор чу ли, нај ек стра ва гант-
ни је по зо ри шне тру пе су сти за ле на БИ ТЕФ, а 
нај от ка че ни ји ли ков ња ци на Април ске су сре те, 
све то о тро шку др жа ве. Ју го сло вен ски ко му ни-
сти су, за раз ли ку од оста лих ком пар ти ја, тр пе-
ли ра зно гла сје, до не ких гра ни ца. Ни је сме ло 
да се кри тич ки го во ри и ми сли о Ти ту, мо но по-
лу Пар ти је на власт и ме ђу на ци о нал ним од но-
си ма. Ако би се на уч ни ци и умет ни ци др зну ли 
да кри ти ку ју те три ства ри, ре жим је по ка зи вао 
сво је ру жни је, стро го ли це. 

Стан дард на ро да је до жи вео вр ху нац се дам-
де се тих, ка да су кре ди ти омо гу ћи ли да се за пу-
ше рас ту ће ру пе у бу џе ти ма. Та да је сва ко ола ко 
до би јао ме ђу на род не кре ди те, од фе де ра ци је 
до оп шти на и пред у зе ћа. Ти то је имао сре ће да 
умре на са мом по чет ку ве ли ке кри зе, па је та ко 
за у век остао упам ћен по до брим вре ме ни ма. 

Ту на ста је про блем за да на шњи цу. Скром ни 
по ма ци на бо ље у са да шњи ци ме ре се са пре у ве-
ли ча ним успо ме на ма на „злат ни со ци ја ли зам“, 
што ства ра до дат но огор че ње и, ина че, скром-
ним до стиг ну ћи ма „тран зи ци је“. Ма ло ко не би 
во лео да се вра ти у вре ме ма ње-ви ше јед на ког 
стан дар да и оп ште на род ног тро ше ња не за ра ђе-
ног. За уте ху, и у за пад ном све ту се сло ми ла др-
жа ва бла го ста ња. И та мо су си гур на при ма ња, 
пра ва на здрав стве ну за шти ту и обра зо ва ње у 
по вла че њу пред су ро вом утак ми цом тр жи шта. 
И та мо су од у ми ра ње ака дем ских и кул тур них 
ин сти ту ци ја, као и штам пе и књи га на па пи-
ру, угро зи ли ин те лек ту ал но ства ра ла штво. Ми 
има мо ма кар јед ну пред ност. Де ве де се тих смо 
пре тр пе ли ско ро пот пу ни слом стан дар да и дру-
штве них вред но сти, па ваљ да мо же мо да ис тр-
пи мо ви ше од њих.

 Пре драг Ј. МАР КО ВИЋ

СВЕЧАНА БЕСЕДА СА ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Па до ви и об но ве срп ске др жа ве

пре драг ј. мар ко вић
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Одлука Одбора 
за Награду 

у уметности
На осно ву Пра вил ни ка о до де љи ва њу на гра-

да Ву ко ве за ду жби не, Од бор за до де лу На гра де у 
обла сти умет но сти, на сед ни ци од 7. ок то бра 2011. 
го ди не, у са ста ву: др Дра шко Ре ђеп, пред сед ник, и 
чла но ви: Ђор ђе Ма ла вра зић, пу бли ци ста, Сре то Бо-
шњак, исто ри чар умет но сти, Ра да Ђу ри чин, драм-
ски умет ник, Са ша Ми ле нић, ака де мик Све тла на 
Вел мар-Јан ко вић и Све ти слав Бо жић, ком по зи тор, 
јед но гла сно је до нео од лу ку да се На гра да Ву ко ве 
за ду жби не у обла сти умет но сти  за 2011. го ди ну 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.

Образложење

Са ва Стој ков (1925), је дан је од до а је на срп ског сли-
кар ства да нас, иде у ред оних на ших ства ра ла ца ко ји 
ду го трај но и по не се но ву ков ску иде ју бли ско сти са 
ду хом на род ног ства ра ла штва пре но се на про стра-
ном, мо же се без пре те ри ва ња ре ћи, пла не тар ном 
атла су. Ка ко су го ди не про ла зи ле и ка ко су из ње-
го вог ти хог ате љеа на и ла зи ли при зо ри па нон ских 
хо ри зон та ла, срп ског се ве ра, ве ду те не ста лих већ и 
не за бо рав но од са ња них ве ду та и ва ле ра Вој во ди не 
ста ре, Са ва Стој ков је све та на ни је и све при сни је 
оства ри вао рап со дич ну пред ста ву до бро те и спо ра-
зу ме ва ња као свој основ ни ти пик. Ко лев ка хле ба и 
ра зу ма, тај пе снич ки стил а уне ко ли ко и стег, ов де. 

Из ло жба по све ће на шу ма ма, као ти по ло шкој за-
го нет ки, по ка за ла је не са мо не за у ста вљи ву страст 
Са ве Стој ко ва за ти ши ну ни јан си, не го је, на тра гу 
Ко роа, по ка за ла на ше бо га те кро шње и наш без-
у слов ни хло ро фил. Сли кар ство ко је је би ло ин-
спи ра тив но за ве ли ки број кри ти ча ра не ко ли ко 
ге не ра ци ја. Уоче но је дав но да је при ро ди при ла-

зио са стра хо по што ва њем (Де јан Ме да ко вић) и да 
му је го вор био тих, не пре ру шен, је дин ствен. 

За мно го број на на ша ок на све сти и сна Са ва Стој-
ков је не дво сми сле но маг озра че ња, езо те рич не тај-
не, ба шти не ко ја тра је сво је по след ње тре нут ке баш 
пред ње го вим шта фе ла јем. Као што је сво је вре ме но 
пи са но ка ко је са лаш ожи вео и у но вом окру же њу 
за хва љу ју ћи по врат ном ге сту ур ба ног чо ве ка да се 
вра ти са мим по че ци ма, та ко се, без пре ки да, сли-
ка Са ве Стој ко ва ус пра вља ла пред тим пут ни ци ма 
на мер ни ци ма, као опо ме на, пу то каз стра сти, ми-
ре ња, ме лан хо лич не слут ње бив шег мо ра. 

За по вр шног гле да о ца, Са ва Стој ков се не пре кид-
но чи ни не вешт у мо дер ним вре ме ни ма. Но баш за-
то што скроз и скроз усва ја исти ну ка ко „про шлост 
ду го тра је“ (Ду шан Ма тић), он у сти хом сја ју сво-
јих вер ти ка ла, тор ње ва и то по ла, су ге ри ше јед ну 
од нај пле ме ни ти јих сли кар ских ви зи ја на ших љу-
ди и кра је ва. 

Др Дра шко Ре ђеп, пред сед ник Од бо ра Вукове за-
дужбине за доделу награде у уметности

Одлука Одбора 
за Награду

у науци 
На осно ву Пра вил ни ка о до де љи ва њу на гра да Ву-

ко ве за ду жби не, Од бор за до де лу На гра де у обла сти 
на у ке, на сед ни ци од 19. ок то бра 2011. го ди не, у са-
ста ву: проф. др Сло бо дан Гру ба чић, до пи сни члан 
СА НУ, пред сед ник, и чла но ви: проф. др На да Ми-
ло ше вић-Ђор ђе вић, до пи сни члан СА НУ, проф. др 
Алек сан дар Ло ма, до пи сни члан СА НУ, проф. др 
Љу бин ко Ра ден ко вић, проф. др Бо шко Су вај џић, 
др Мар та Фрајнд и др Ми ло је Ва сић, јед но гла сно 
је до нео од лу ку да се На гра да Ву ко ве за ду жби не 

у обла сти на у ке за 2011. го ди ну до де ли СНЕ ЖА НИ 
СА МАР ЏИ ЈИ за књи гу Об ли ци усме не про зе. 

Образложење

Књи га Об ли ци усме не про зе (Слу жбе ни гла сник, 
2011) проф. др Сне жа не Са мар џи је пред ста вља на-
ста вак зна чај ног и не сва ки да шњег на уч ног по ду-
хва та ко је га се, еди ци јом Пој мов ник, при хва тио 
њен уред ник Гој ко Те шић. Реч је о но вој, дра го це-
ној књи зи вр сног струч ња ка за на род ну књи жев-
ност и фол клор проф. др Сне жа не Са мар џи је, ко ја 
до но си низ ван ред них на уч них при но са, пре све га 
ка да је реч о по е тич ким из у ча ва њи ма срп ске усме-
не про зе, за сно ва них на из вр сном по зна ва њу ру ко-
пи сног и штам па ног фон да усме не про зне гра ђе, 
као и ва ља ној књи жев но те о риј ској спре ми. 

Сне жа на Са мар џи ја је, без сум ње, је дан од во де-
ћих про у ча ва ла ца исто ри је и по е ти ке усме них про-
зних об ли ка у срп ској и европ ској фол кло ри сти ци. 
Сво јим на уч ним ре зул та ти ма одав но је пре ва зи шла 
окви ре срп ске на у ке. Књи га Об ли ци усме не про зе 
пред ста вља још јед ну по твр ду нај ви ших на уч них и 
струч них ква ли те та ње ног ра да на про у ча ва њу срп-
ских усме них умо тво ри на и чи ни из у зе тан до при-
нос аутор ке срп ској на у ци о књи жев но сти. 

Проф. др Сло бо дан Гру ба чић, до пи сни члан СА-
НУ, пред сед ник Од бо ра Ву ко ве за ду жби не за до де-
лу на гра де у на у ци

„Народ лако измишља 
приче и брзо их шири, 
а стварност се чудно 
и нераздељиво меша 
и преплиће са причама.“ 
(И. Андрић, „На Дрини 
ћуприја”)

К
њи га Об ли ци усме не 
про зе по мно го че му 
пред ста вља свод. Бо-
ље ре че но, ку ћу. Ку ћу 
усме не про зе. А у ку-

ћи усме не про зе, зна то про фе сор-
ка Са мар џи ја до бро, ва ља обри са-
ти пра ши ну, из глан ца ти на ме штај, 
по ме сти и про ве три ти про сто ри ју, 
уве сти ред та мо где га не ма, а очу-
ва ти га у пр во бит ном по рет ку та мо 
где га је ва зда би ло.

Об ли ци усме не про зе су штин ски 
пред ста вља ју при по ве да ње усме них 
об ли ка. Књи га за по чи ње по гла вљем 
„Тра ди ци ја у то ко ви ма исто ри је“, што 
омо гу ћа ва да се ослух ну „гла со ви из 
про шло сти“. Књи жев но и сто риј ска 
пер спек ти ва укљу чу је и све о бу хва-
тан пре глед по ме на и за пи са, са ку-

пља ча и за пи си ва ча, при по ве да ча и 
ка зи ва ча, збир ки и ан то ло ги ја. 

Књи га ко ја је пред на ма по ка зу је је-
дан кон ти ну и тет у про у ча ва њу, што је 
осо би на ко ли ко дра го це на то ли ко и 
рет ка у на шим књи жев ним по сло ви-
ма и кул тур ним по ду хва ти ма. Та ко ђе, 
по твр ђу је ис тра жи вач ку до след ност, 
и је дан су штин ски ху ма ни стич ки 
на пор. Она је по ни кла из свих оних 
из у зет них и стр пљи вих сту ди ја про-
фе сор ке Са мар џи је о на род ној про зи; 
о по е ти ци усме них про зних об ли ка; 
о од но су при по ве да ка и пре да ња; из 
пред го ва ра ња број ним ан то ло ги ја-
ма о за го нет ка ма, ша љи вим при ча-
ма, бај ка ма. 

У ову књи гу су укљу че на ви ше го ди-
шња ис тра жи ва ња усме них про зних 
жан ро ва, про це са ко ји ин ду ку ју, об ли-
ку ју и усло вља ва ју на ста нак усме не 
умет но сти ре чи у људ ском дру штву. 
Аутор ове из у зет не мо но гра фи је ну-
жно је мо рао да се по за ба ви и гра-
нич ним на уч ним ди сци пли на ма: 
ет но ло ги јом, ан тро по ло ги јом, ет но-
лин гви сти ком и ет ноп си хо ло ги јом, 
ду бин ским зна че њи ма сим бо ла, ар-
хе тип ским обра сци ма и про до ри ма 
у ко лек тив но не све сно ка ко би осми-
слио до вољ но ши рок фол кло ри стич ки 
оквир за сво ју пре вас ход но ли те рар-
ну син те зу. Све је то зах те ва ло по у зда-
ну на уч ну спре му и знат ну еру ди ци ју. 

Оту да ово ни је био по сао јед ног кон-
цеп та, јед не те о ри је, ни ти јед не иде је. 
Ово је био по сао ко ји се ра дио го ди на-
ма, да но ноћ но, ли шен пре тен зи ја за 
бр за ре ше ња и јед но став не од го во ре. 
По сао ко ји је из и ски вао ја сна по ла зи-

шта и јед ну уро ђе ну, ре као бих жен ску 
спо соб ност за си сте ма тич ност и пре-
ци зан пој мов ни ре кви зи то ри јум. Ко-
ји је зах те вао стр пљив на пор, огром ну 
кон цен тра ци ју, из у зет ну на уч ну спре-
му и ду бо ку ин те лек ту ал ну усред-
сре ђе ност. И, ко нач но, по сао ко ји је, 
ви ди мо то по по стиг ну тим ре зул та ти-
ма, до нео не ма лу ко рист и за до вољ-
ство спрам уло же них на по ра. 

Об ли ци усме не про зе проф. Сне жа-
не Са мар џи је са чи ње ни су од ре пре-
зен та тив них по е тич ких рас пра ва и 
дра го це них жан ров ских при ло га, од 
књи жев не те о ри је као кљу ча о ни це 
до ме та фо ре као кљу ча за 
раз у ме ва ње. Об ли ци усме
не про зе ус по ста вља ју фи но 
тка ње уну тар тек стов них и 
ин тер тек сту ал них ре ла ци-
ја, у игри по сло ви ца и за го-
нет ки, у са од но си ма об ли ка 
и зна че ња, ва ри ја ци ја ма 
„ма тер ње ме ло ди је“ тра ди-
ци је и за пи са ног тек ста, ре-
кон стру и са ња и по ре ђе ња 
лан ца ва ри ја на та, са гле да-
ва ња ре вер зи бил них од но-
са из ме ђу ин фор ма то ра и 
за пи си ва ча, тек сту ре и кон-
тек ста, у све тлу укр шта ња ви ше стру-
ких ре цеп циј ских пер спек ти ва.

По себ но се бла го дат тра ди ци је и 
бла го вест при по ве да ња као су шти не 
бив ства чо ве ко вог на овом про мет-
ном ме сту и у овом раз мер ном вре-
ме ну из ли ва на чи та о ца у за вр шном 
по гла вљу. У ста ром и но вом ру ху по-
ја вљу ју се ве ро ва ња, при ча о жи во ту, 
виц, „при ча без при че“, и дру ге при-
по вет ке „на ме ђи“, да по све до че још 
јед ном жи вот ност и не под ми тљи ву 
аутен тич ност усме ног ства ра ла штва, 
ко је се увек из но ва об на вља вас по-

ста вља ју ћи се у но вом ру ху, али са 
ста рим по е тич ким и си жеј но-те мат-
ским ис хо ди шти ма и кон вен ци ја ма, 
ко је не за ста ре ва ју, ни ти су под ло жне 
де вал ви ра њу и ре ва ло ри зо ва њу тра-
ди ци је.

Мо но гра фи ја Сне жа не Са мар џи је 
пред ста вља ре ги стар усме них зна ња, 
свод жан ро ва, спи сак по е тич ких кон-
вен ци ја, скуп иде ја, ин вен тар ва ри ја-
на та, сво је вр сни за пи сник тра ди ци је. 
Об ли ци усме не про зе по ка зу ју не са мо 
знал ца не го и љу би те ља, не са мо ту-
ма ча не го и ства ра о ца. У вр ло сло же-
ним на ра тив ним по ступ ци ма ко ји се 

рас кри ва ју у струк ту ри „јед-
но став них об ли ка“, ис по ља-
ва ју се моћ ни ево ка тив ни и 
сим бо лич ки сло је ви тра ди-
ци је. 

Ова књи га по твр ђу је ви-
со ку умет нич ку вред ност, 
ин те грал ност и ин те гри-
тет јед ног на уч ног жи во та, 
јед не на уч не би о гра фи је, 
ко ја је не сва ки да шња и је-
дин стве на. Сва сво ја, и сва 
у слу жби на ци је, ро да, и је-
зи ка.  

Сма тра ју ћи да књи га Об
ли ци усме не про зе у од лич ној еди ци ји 
„Пој мов ник“ Гој ка Те ши ћа пред ста вља 
из у зе тан до при нос це ње не аутор ке 
срп ској на у ци о књи жев но сти, сло бод-
ни смо да ис так не мо за до вољ ство што 
је упра во проф. Сне жа на Са мар џи ја 
до бит ни ца ово го ди шње на гра де Од-
бо ра за на у ку Ву ко ве за ду жби не. Ми 
че сто на гра ђу је мо без ре да и раз ло га. 
У овом слу ча ју, то на сре ћу ни је та ко. 
На гра ђе но је вред но, и ле по. Ле по је 
про чи та ти до бру књи гу. О про зи. У ку-
ћи усме не про зе.

 Бо шко СУ ВАЈ ЏИЋ

НА ГРА ДА ЗА НА У КУ: 

1990.
ми ле Не дељ ко вић, Го ди шњи оби

ча ји у Ср ба 
1991.
ми ро слав пан тић, Књи жев ност на 

тлу Цр не Го ре и Бо ке Ко тор ске од XVI 
до XVI II ве ка

1992.
Жи ван ми ли са вац, Исто ри ја Ма

ти це срп ске
1993.
ра дош Љу шић, Вожд Ка ра ђор ђе I
1994.
мом чи ло Спре мић, Де спот Ђор ђе 

Бран ко вић и ње го во до ба
1995.
Дра ги ша Жив ко вић, Европ ски окви

ри срп ске књи жев но сти
1996.
Ва си ли је Кре стић, Гра ђа о Ср би ма у 

Хр ват ској и Сла во ни ји (1848–1914)
1997.
ми лош бла го је вић, Др жав на упра

ва у срп ским сред њо ве ков ним др жа
ва ма

1998.
Во ји слав Ко раћ, ма ри ца Шу пут, 

Ар хи тек ту ра ви зан тиј ског све та 
1999.
Да ни ца пе тро вић, Хи лан дар ски 

кти то ри у пра во слав ном по ја њу 
2000.
ра ди вој ра дић, Страх у по зној Ви

зан ти ји 1180–1543.
2001.
Дин ко Да ви дов, Сен тан дреј ска Са

бор на цр ква
2002.
алек сан дар ло ма, Пра ко со во
2003.
иван Клајн, Твор ба ре чи у са вре ме

ном срп ском је зи ку I
 2004.
Во ји слав С. јо ва но вић са ко а у то ри-

ма, Но во бр до
2005.
Ко ста Ни ко лић, Ге не рал Дра го љуб 

Ми ха и ло вић (1893–1946)
2006.
би ља на јо ва но вић-Стип че вић, Бе

о град ски па ри меј ник
2007.
бо шко Су вај џић, Ила ри он Ру ва рац 

и на род на књи жев ност

2008.
мир ја на Де те лић за мо но гра фи ју, 

Еп ски гра до ви
2009.
пре драг па ла ве стра, Исто ри ја срп

ске књи жев не кри ти ке 1768–2007. 
2010.
Не над Љу бин ко вић, ТРА ГА ЊА И 

ОД ГО ВО РИ, сту ди је из на род не књи
жев но сти и фол кло ра I 

2011.
Сне жа на Са мар џи ја, Об ли ци усме

не про зе

НА ГРА ДА ЗА УМЕТ НОСТ: 

1990.
мла ден ле ско вац, Са бра на де ла 

Ла зе Ко сти ћа
1991.
Ви да Ог ње но вић, Је ли би ло кне же

ве ве че ре (дра ма и ре жи ја)
1992.
Но ви ца пет ко вић, Са бра на де ла 

Мом чи ла На ста си је ви ћа
1993.
Све ти слав бо жић, Ли тур ги ја св. Јо

ва на Зла то у стог 

1994.
Дра го слав ми ха и ло вић, Го ри Мо

ра ва
1995.
бран ко В. ра ди че вић, Су је ве ри це и 

дру ге ре чи III 
1996.
бо сиљ ка по по вић-Ки ће вац, Ре

тро спек тив на из ло жба
1997.
ма ти ја бећ ко вић, Хле ба и је зи ка
1998.
ми о драг јо ва но вић, Из ло жба и ка

та лог „Урош Пре дић“
1999.
гој ко Су бо тић, Збор ник Ма на стир 

Хи лан дар
2000.
ми ро Вук са но вић, Се мољ го ра
2001.
Ол га је врић, Из ло жба скулп ту ра 

(СА НУ, 2001)
2002.
бо жи дар пе тро вић, Из ло жба „Ста

ре срп ске ку ће као гра ди тељ ски под
сти цај“ 

2003.
рај ко пе тров Но го за збир ку пе са-

ма, Не дре ма но око 

2004.
Ду шан Ота ше вић, Ре тро спек тив

на из ло жба 1965–2003. 
2005.
иван јев тић, Кон церт за кла ри нет, 

кла вир и ор ке стар
2006.
иви ца мла ђе но вић, Осми бе о град

ски три је на ле свет ске ар хи тек ту ре 
(јун 2006)

2007.
ми ро љуб то до ро вић за књи гу пе-

са ма, Пла ви ве тар
2008.
Дра го мир брај ко вић за књи гу пе-

са ма, Мо је се зна
2009.
Сла во љуб га лић Ђа ни за ко лек ци ју 

на ки та, Сно ви Хи лан да ра
2010.
Ни ко ла Ко ка јан ко вић, Аутор ска 

из ло жба у Га ле ри ји СА НУ, јул 2010.
2011.
Са ва Стој ков, Из ло жба сли ка у Му

зе ју Вој во ди не, Но ви Сад, 2011.

При ре дио
Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

ДО бит Ни Ци На гра Да ВУ КО Ве За ДУ Жби Не 1990-2011.

Сло бо дан гру ба чић

Дра шко ре ђеп

РЕЧ БОШКА СУВАЈЏИЋА О КЊИЗИ СНЕЖАНЕ САМАРЏИЈЕ

Кућа усмене прозе

бо шко Су вај џић и 
Сне жа на Са мар џи ја
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Н
е дав но су Ву ко ва за-
ду жби на и Ин сти-
тут за књи жев ност и 
умет ност у Бе о гра ду 
за јед нич ки об ја ви ли 

збор ник на уч них ра до ва по све ћен 
твор ци ма и уоп ште про це су раз-
вит ка срп ског књи жев ног је зи ка. 
На тај на чин, из да ва чи су, из ме ђу 
оста лих сво јих ак тив но сти, обе ле-
жи ли и Го ди ну књи ге и је зи ка (23. 4. 
2010 – 23. 4. 2011). Збор ни ку је прет-
хо дио дво днев ни на уч ни скуп (14. 
и 15. сеп тем бар 2010) ко ји је оку пио 
знат ни ји број је зич ких и књи жев-
них зна ла ца из зе мље и ино стран-
ства, а ко ји су сво ја нај пре усме-
на из ла га ња по том при пре ми ли 
за штам пу.

Збор ник ко ји се на ла зи пред чи та о-
ци ма при ре ди ли су др Ве сна Ма то вић 
и др Ми о драг Ма тиц ки и са сто ји се од 
пет це ли на у ко ји ма се пре те жно хро-
но ло шким на чи ном пра ти ток срп-
ског је зи ко твор ства – од Са ве Мр ка ља, 
пре ко, на при мер, Ву ка Стеф. Ка ра џи-
ћа, Си ме Ми лу ти но ви ћа и Пе тра Пе-
тро ви ћа Ње го ша, па до ово вре ме них 
пе сни ка: Раст ка Пе тро ви ћа, Мом чи-
ла На ста си је ви ћа и Вас ка По пе. Пр во 
по гла вље књи ге отва ра ју уред ни ци. 
Ве сна Ма то вић (Пи сци као твор ци 
књи жев ног је зи ка) обра зла же по вод 
и кон цепт збор ни ка, а по том ука зу је 
и на зна чај по ле ми ке око Ву ко ве је-
зич ке ре фор ме, те и по себ ну па жњу 
по све ћу је епо хи мо дер не и ко ди фи-
ко ва њу „бе о град ског сти ла“. У при ло-
гу Твор ци пе снич ког је зи ка, Ми о драг 
Ма тиц ки чи ни пре глед нај пло до-
но сни јих то ко ва у ства ра њу срп ског 
књи жев ног је зи ка, из два ја ју ћи при 

том, у ду гом ни зу, не ке од нај зна чај-
ни јих тво ра ца пе снич ког је зи ка, од 
Си ме Ми лу ти но ви ћа до, ре ци мо, са-
вре ме ни ка Ми ло са ва Те ши ћа. 

Пр ви при лог дру ге це ли не пот пи су-
је Вла до Ђу ка но вић. У тек сту, Са ва Мр
каљ – не при зна ти ре фор ма тор срп ске 
азбу ке, аутор утвр ђу је ро до на чел ни 
до при нос Са ве Мр ка ља у ре фор ми 
срп ске азбу ке. Та ко ђе, и у на ред ном 
ра ду (Ре фор ме ћи ри ли це пре Ву ка и 
ре фор ме Са ве Мр ка ља), Вељ ко Бр бо-
рић раз ма тра по ку ша је ре фор ми је зи-
ка и пи сма у пред ву ков ском пе ри о ду 
и ис ти че зна чај Са ве Мр ка ља и ње го-
ве књи ге Са ло де бе ло га је ра ли бо азбу
ко по трес (1810). Док Бо јан Ђор ђе вић 
(Пред ву ков ска раз ми шља ња о пи сму и 
пра во пи су) из ла же основ не ста во ве о 
ре фор ми пра во пи са дво ји це пи са ца из 
18. ве ка – Ду бров ча ни на Иг ња та Ђур-
ђе ви ћа и бо ко ко тор ског књи жев ни ка 

Ива на Ан ту на Не на ди ћа, до тле сту ди-
ја (На пу ту их устри је ли ст`рјела) Бо-
шка Су вај џи ћа те ма ти зу је вер бал ни 
слој бу гар шти ца у све тлу апе ла тив-
них обра за ца мо ли тве и кле тве. У пе-
сма ма Д. Об ра до ви ћа, Г. Ко ва че ви ћа, 
Г. Ми ха ље ви ћа, Г. Тр ла ји ћа, А. Је ли ни-
ћа и М. Вит ко ви ћа, Бран ко Злат ко вић 
(Пе снич ки је зик умет нич ких спе во ва 
о Срп ском устан ку 1804–1807) утвр ђу је 
знат но при су ство на род них је зич ких 
цр та. Тек стом Књи жев ни и/или пе
снич ки је зик у срп ском про све ти тељ
ству, Мир ја на Д. Сте фа но вић за тва ра 
блок при ло га ко ји се ба ве тзв. пред ву-
ков ском фа зом раз во ја књи жев ног је-
зи ка. Аутор ка по ла зи од прет по став ке 
да је пе снич ки је зик об у хват ни ји у по-
гле ду реч нич ког фон да од ка но ни зо-
ва ног књи жев ног је зи ка, илу стру ју ћи 
за па жа ња при ме ри ма књи жев не гра-
ђе епо хе срп ског про све ти тељ ства. 

Нај о бим ни ју, тре ћу це ли ну Збор-
ни ка, отва ра сту ди ја Ка исто ри ји 
рје чо твор ства у но ви јој срп ској књи
жев но сти, у ко јој се Ду шан Ива нић 
ба ви раз ли чи тим исто риј ско по е тич-
ким аспек ти ма тво ра штва 
у је зи ку срп ских пи са ца 
но ви јег до ба (од 18. до 20. 
ве ка). Сле де тек сто ви: Ста-
ни ше Во ји но ви ћа (О узро
ци ма је зи ко твор ства Си ме 
Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је), 
Рад ми ла Н. Ма ро је ви ћа 
(Пје снич ка твор ба и по ет
ска син таг ма Ње го ше ва у 
„Лу чи ми кро ко зма“), Ане 
Пе ја но вић (Ње гош и Ма жу
ра нић као фра зе о твор ци), Алек сан-
дра Ми ла но ви ћа (Ко ва чи пе снич ког 
је зи ка епо хе ро ман ти зма). У при ло-
гу Ис под вла че ни ег зем плар, Ми ли вој 
Не нин ана ли зи ра под ву че на ме ста у 

лич ном при мер ку Све ти сла ва Сте фа-
но ви ћа Књи ге о Зма ју Ла зе Ко сти ћа, 
а Ђор ђи је Ву ко вић, у тек сту Лек си
ка чу ла у Бо ји ће вој по е зи ји, раз ма тра 
жан ро ве, те ме, про стор, вре ме, пред-
ме те и фи гу ре у пе сни штву Ми лу ти-
на Бо ји ћа. Ни жу се за тим при ло зи 
Бо ја на Јо ви ћа (Раст ко Пе тро вић и 
аван гард но схва та ње је зи ка), Са не ле 
Му ши је (Ис тра жи ва ње мо гућ но сти 
је зи ка у крат ком аван гард ном ро ма
ну – „Гро зда нин ки кот“ Хам зе Ху ме), 
Сло бо дан ке Пе ко вић (Иси до ра Се ку
лић о је зи ку), Сре та Та на си ћа (Је зич ко 
ства ра ла штво у про зи Ми ло ша Цр
њан ског) и нај по сле Јо ва на Ћи ри ло ва 
(Алек сан дар По по вић – екс пе ри мент 
у дра ми, екс пе ри мент у је зи ку).

Че твр ти оде љак Збор ни ка утвр ђу је 
зна чај пре вод не књи жев но сти у об-
ли ко ва њу срп ског књи жев ног је зи ка. 
У ра ду Ка ко је зик ожи вља ва у пре во ду 
или Не хо тех ко сну ти сја су ших па
че ме не, Алек сан дра Ман чић, на при-
ме ру пре во да из Кор пу са Ди о ни си ја 
Аре о па шког Ино ка Иса и је, ис пи ту је 
на ко ји је на чин тра ди ци ја ста ре срп-
ске пре вод не књи жев но сти при сут на 
и у са вре ме ном срп ском је зи ку. Сле де 
ра до ви Лу ке Ва ље (Lu ca Va glio), Упо
тре ба ита ли јан ског је зи ка у де ли ма 
Вла да на Де сни це; Ро бер та Хо де ла, О 
ин тер на ци о нал ној ре цеп ци ји и пре во
дљи во сти Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа; 
и Ду шка Ви та са, О кван ти та тив ној 
ана ли зи је зи ка три пе сни ка (Раст ко 
Пе тро вић – Мом чи ло На ста си је вић 
– Вас ко По па).

Пе ту це ли на Збор ни ка ис-
пу ни ла је тек сту а ли зо ва на 
ди ску си ја во ђе на то ком одр-
жа ва ња дво днев ног на уч ног 
ску па у Ву ко вој за ду жби ни 
ко ју је при ре дио Ми о драг 
Ма тиц ки. 

Нај по сле, збор ник је опре-
мљен и Имен ским ре ги стром 
ко ји за ин те ре со ва ним чи та-
о ци ма омо гу ћа ва јед но став-
ни је и усме ре ни је чи та ње 

књи ге ко ја сва ка ко на ра зно вр стан и 
уте ме љен на чин до при но си бо љем и 
по у зда ни јем по зна ва њу срп ско га књи-
жев ног је зи ка. 

 Бран ко ЗЛАТ КО ВИЋ

Т
е ле ви зи ја Бе о град 
је, 19. фе бру а ра 2012. 
го ди не, у окви ру до-
ку мен тар но-игра не 
струк ту ре За бо ра

вље ни умо ви Ср би је, у ко јој ре-
ха би ли ту је твор це и до на то ре 
срп ске исто ри је, на у ке и кул ту-
ре, при ка за ла епи зо ду Из ме ђу 
ба ру та и та мја на, ко ју је по све-
ти ла Ра до сла ву Гру ји ћу. Под се-
ти мо се на лик и де ло овог из у-
зет ног на ци о нал ног пре га о ца, о 
ко ме је та ко упе ча тљи во го во ре-
но у еми си ји.  

Ра до слав М. Гру јић, те о лог, прав-
ник, фи ло зоф, хе рој ве ре и ро до-
љу бља, учи нио је да не оста не мо 
без до брог де ла срп ског ду хов ног 
на сле ђа. Био је про фе сор на Те-
о ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, 
осно вао је Скоп ско на уч но дру-
штво, Му зеј ју жне Ср би је у Ско пљу 
и об но вио му зеј Срп ске пра во слав-
не цр кве у Бе о гра ду. За жи во та на-
пи сао је и об ја вио 69 ра до ва. Ње гов 
зна чај огле да се и у то ме што је 
ини ци рао от ко па ва ње Хра ма све-
тог Ар хан ге ла, где су про на ђе ни и 
по смрт ни оста ци ца ра Ду ша на.

Из над све га ус пео је да лич ним 
за ла га њем спа се од уста шког по-
гро ма не про це њи во ду хов но-исто-
риј ско бла го из фру шко гор ских 
ма на сти ра. И по ред све га то га, он 
би ва осу ђен за из да ју срп ског на-
ро да, 1945. го ди не, ка да га но ва ко-
му ни стич ка власт ста вља на ли сту 
рат них зло чи на ца.

У овој сво је вр сној игра но-до ку-
мен тар ној дра ми Те ле ви зи је Бе о-
град, Гру јић, ко ри сте ћи по знан ство 
са ма јо ром Рај сви цом, за штит ни-
ком спо ме ни ка кул ту ре у оку пи-
ра ној Ср би ји, по ку ша ва да спре чи 
па ље ње и ру ше ње фру шко гор ских 
ма на сти ра. У овој на пе тој при чи, 
док ми ну ти те ку, сва ка по ми сао 
на соп стве ну не моћ уно си до дат-
ни не мир, страх и оча ја ње.

Лик Ра до сла ва Гру ји ћа ту ма чио 
је Ра до слав Ми лен ко вић, а ма јо ра 
Рај сви ца играо је Го ран Сул та но-
вић. По ред оста лих ли ко ва у уло зи 
срп ског рат ног про фи те ра на шао 
се и глу мац Де јан Је ла ча, ко ји тре-
нут но жи ви и ра ди у Њу јор ку.

Аутор се ри је За бо ра вље ни умо
ви Ср би је је Ни ко ла Мир ков. Сце-
на ри ста ове епи зо де би ла је Ма ша 
Фи ли по вић. Ори ги нал ну срп ску 
ду хов ну му зи ку из во дио је па-
три јар шиј ски хор Пр во бе о град
ско пе вач ко дру штво. Са рад ник 
на сце на ри ју и ре ди тељ се ри је је 
Пе тар Ста ној ло вић.

* * *

О овом до га ђа ју у Ефе ме ри су је 
пи сао и Де јан Ме да ко вић, ду го го-
ди шњи пред сед ник Ву ко ве за ду-
жби не. У то ку Дру гог свет ског ра та, 
док је ра дио у Му зе ју кне за Па вла, 
Ме да ко вић је имао при ли ку да се 
не по сред но упо зна са па три от ском 
ак тив но шћу Ра до сла ва Гру ји ћа, о 
че му је оста вио овај за пис:

Се ћам се уз бу не ко ја је у Му зе ју за
вла да ла на вест да су уста ше оскр
на ви ле мо шти Ср ба све ти те ља у 
фру шко гор ским ма на сти ри ма. 
Не ко је ту стра шну вест до ја вио 

про фе со ру Ра до сла ву М. Гру ји ћу, 
исто ри ча ру и те о ло гу, чо ве ку из
у зет ног ро до љу бља, са ве сти и по
ште ња. Још у мла дим да ни ма умео 
је Гру јић да за не ко ли ко ме се ци на
пи ше сво ју чу ве ну „Апо ло ги ју Ср ба у 
Хр ват ској“, на уч но де ло ко јим је до
кра ја по био све на во де за ступ ни ка 
ту жбе др Акур ти ја у тзв. за гре бач
ком ве ле и здај нич ком про це су. Са да 

је овај му дри чо век до ју рио у Му зеј 
кне за Па вла по ку ша ва ју ћи да упр
кос ви дљи вом оча ја њу спре чи да ље 
вар вар ство над овим срп ским све
ти ња ма. Ако ико, он да је тог тре
нут ка Ра до слав М. Гру јић био она 
осо ба ко ја је зна ла шта се то де
си ло са фру шко гор ским ма на сти
ри ма, а ка ква опа сност пре ти да 
ко нач но бу ду уни ште не и ове све те 
срп ске мо шти ко је су из бе гле, но ше
не ка лу ђер ским ру ка ма, све стра
ди је се о ба пред тур ским бе сом. 
– Би ће то не што стра шно, не мам 
ни ре чи да то опи шем – ја у као је 
Ра до слав Гру јић тра же ћи спа се
ње да се не ка ко спре чи ово вар
вар ство. Он да се до и ста са свим 
при род но до шло до ба ро на Рај сви
ца, а про фе сор Гру јић је од мах отр
чао к ње му пре кли њу ћи га да спа се 
све те мо шти срп ских све ти те ља. 
Учи нио је то са скло пље ним ру ка
ма и са су за ма у очи ма. Ба рон Рај
свиц од мах је ре а го вао. За јед но са 
про фе со ром Гру ји ћем кре нуо је не
мач ким штап ским ауто мо би лом 
у Срем да из вр ши ту нео бич ну опе
ра ци ју и спа се ове све те мо шти. 
У Ја ску су по ку пи ли мо шти св. ца
ра Уро ша, у Ши ша тов цу Сте фа
на Шти ља но ви ћа, а у Бе ше но ву св. 
кне за Ла за ра. Мо шти су до и ста 
би ле оскр на вље не на тај на чин 
што су би ле из ва ђе не из њи хо вих 
ску по це них ћи во та и ба че не на 
под у ма на стир ским цр ква ма. За 
њи хов пре нос у Бе о град ба рон Рај
свиц је на ба вио обич не мр твач ке 
сан ду ке, а ка ми о ном их је пре ве зао 
до же ле знич ке ста ни це у Ру ми. Ту, 
на пе ро ну, би ла је по стро је на не
ка ква по ча сна че та хр ват ске вој
ске ко ја је ода ла по част срп ским 
вла да ри ма све ти те љи ма на њи хо
вом пу ту у но ву еми гра ци ју. Ба рон 
Рај свиц, у уни фор ми не мач ког ма
јо ра, из вр шио је смо тру те нео бич
не че те, а он да су сан ду ци укр ца ни 
у је дан ре зер ви са ни ку пе и от пре
мље ни за Бе о град. У Бе о гра ду, до че
ка ла их је ма са све та и це ло куп на 
Не ди ће ва вла да, а мо шти су у све
ча ној ли ти ји по ло же не пред ол та
ром у бе о град ској Са бор ној цр кви. 
(Ефе ме рис, Књи га 2, Про ме теј, 2007, 
стр. 461)

 При ре дио Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ 

У 
Све ча ној са ли До ма 
Ву ко ве за ду жби не, 30. 
но вем бра 2011. го ди не, 
Све сло вен ско књи жев-
но дру штво уру чи ло је 

ви со ко ин тер на ци о нал но при зна-
ње Фјо дор Ми хај ло вич До сто јев ски 
Сми љи Авра мов и Дра шку Ре ђе пу 
за 2010. го ди ну и Ко сти Ди ми три је-
ви ћу и Ми о дра гу Ма тиц ком за 2011. 
го ди ну. Тим по во дом, Дра шко Ре ђеп 
одр жао је при год ну бе се ду.

Ка да сам да нас до ла зио из Но вог 
Са да, про би ја ју ћи се кроз сло је ве кон-
ти нен тал не, фа бу ло зне на ше ма гле у 
ко јој се гу бе ја та гу са ка, чи та ви еска-
дро ни и ви со ки тор ње ви, по ми шљао 
сам на јед но ста ван при лог зна ме ни-
тог ру ског пи сца Ле о ни да Ле о но ва о 
До сто јев ском као о пла ни ни у ма гли. 
Као што се до бро зна, ути цај Фјо до ра 
Ми хај ло ви ча на на ше прет ке али и 
на ше са вре ме ни ке, био је и остао дра-
ма тич но при су тан. По ми сао на ње гов 
гро зни чав и не пре гле дан опус увек је 
био чи тач ки иза зов, али и ин спи ра-
ци ја. Ви дљи во је то на ре ла ци ја ма од 
Фок не ра до Бу ла то ви ћа, и од Јур се нар 
до Бор хе са.

Пре вод на шег не за бо рав ног Пе-
тру Кр дуа не ких од за ту ре них а дра-
го це них фраг ме на та Еми ла Си о ра на 
упра во је ин си сти рао на тој ам би ва-
лен ци ји До сто јев ског. Као узо ра и као 
стиг му. По Си о ра ну, и код Шек спи ра 
и док До сто јев ског, нај бо ље и нај стра-
шни је су про шли упра во све ци и кри-
ми нал ци. Обе ка те го ри је, оче вид но, 
из ри чи то ра чу на ју са са мо у ни ште-
њем. Не ми нов но је пи та ње ко је из ра-
ња из ових и друк чи јих пла не тар них 
ма гли: где смо, и ка ко смо, усред те 
но ћи ко ја не пре ста је?

Са свим у ка те го ри ја ма при сно сти и 
јед но став ног ис ка за: па три јарх Па вле, 
све тац ко ји хо да, мо гао се и те ка ко 
смер но уочи ти ме ђу про ла зни ци ма 
на тро то а ру овог ча сног, Ву ко вог до-
ма. А већ са мо ма ло да ље, код Сла ви је, 
под про зо ри ма Сми ље Авра мов, већ 
има шан се да се, у не за ка за но вре ме, 
ро је кри ми нал ци.

Ми смо, оче вид но, на пра вом ме сту, 
ако хо ће те и на пра вом пу ту.

Две су осо би не ко је се, по вла сти тој 
спе ци фич ној те жи ни, ла ко мо гу од-
ме ри ти и уочи ти, пред по стро је ним 

и иза бра ним квар те том ово го ди шњих 
ла у ре а та.

Нај пре, то је не сва ки да шња, ско ро 
нат при род на а сва ка ко не у о би ча је на 
ра дљи вост, упор ност, тра ја ње. Сва ко 
од нас че тво ро у сво јој бра зди ства ра 
де це ни ја ма, че сто упр кос, са при мер-
ним али оба зри во скло ње ним ожиљ-
ци ма то ли ких прет ход них, ри гид них 
ре жи ма. Сми ља Авра мов, ве ли ки на-
ци о нал ни три бун, чи је се про ми шља-
ње и чу је и ослу шку је, и пре сли ша ва и 
ту ма чи на да ле ко. Ми о драг Ма тиц ки, 
са кор пу сом ис тра жи ва ња на ше књи-
жев не ба шти не, пе ри о ди ке и књи га, 
лич но сти и за би ти ја, у ап со лут ном и 
ско ро со мат ском спо ју са ро ма ни ма 
и про за ма ко је су на ру ши ле мно го-
број не об зи ре, по ста ју ћи хро ни ка не-
ве се лих го ди на, Ба на та пре тво ре ног 
у ве чи те се о бе, али и Бе ле Цр кве, тог 
ис хо ди шта а че сто и стра ти шта бе лих 
Ру са и њи хо вих ин сти ту ци ја, ка дет-
ских на пр вом ме сту. Ко ста Ди ми-
три је вић, је дин стве ни наш хро ни чар 
и би о граф, са би бли о те ком вла сти тих 
на сло ва, али и са Цр њан ским ко ји ми 
је, дав не 1963, пи сао из Лон до на о ње-
го вој ра до зна ло сти и смер но сти. Све у 
ли ни ји не за бо ра ва над на шом зле ду-
хом осо би ном крат ког пам ће ња. 

Нај зад, Дра шко Ре ђеп ко ји ово и ово-
ли ко го во ри, са пр тља гом од че тр де се-
так књи га, ан то ло ги ја и мо но гра фи ја, 
ни по што не сма тра се бе ис пи са ним 
ауто ром. Те ме вер ти кал не ге не ра ци је, 
ко ја ра чу на и са пре ци ма и по том ци ма, 
раз ли чи тост као иза зов, дух плу ра ли-
зма срп ске кул ту ре, је сте ам би ци о зно 
и моћ но оно што му пре о ста је.

Дру га опа ска је ви ше не го слу ча ја. 
Че тво ро нас и те ка ко ма ри за мен та-
ли тет, фе но ме но ло ги ју, по ре кло, исто-
риј ске гра до ве срп ског се ве ра. Још 
нам је гроф Ђор ђе Бран ко вић, чи ју 
три сто го ди шњи цу смр ти упра во смо 
обе ле жи ли, па он да Ми лан Ћур чин 
и то ли ки дру ги, ту ма чи ли су нам ра-
зло жно ка ко срп ски на ци он не по зна-
је гра ни це, и да мар шру та тих но вих 
ис тра жи ва ња сва ка ко тре ба да ље да 
бу де на тра гу Де ја на Ме да ко ви ћа и 
ње го вих ге о по ли тич ких пре ми са.

Без ли це мер не скром но сти, ва ља 
ре ћи да у на шим бра зда ма бо љих и 
за слу жни јих у овом ча су би ло ни је. 
Ја ре кох, не по ре кох.

 Дра шко РЕ ЂЕП

Тајне језикотворства
„Творци српског књижевног језика“, зборник радова, уредили Весна Матовић и Миодраг Матицки, 
Вукова задужбина – Институт за књижевност и уметност, Београд 2011, 351 стр.

БЕСЕДА ПОВОДОМ ДОДЕЛЕ ПРИЗНАЊА 
„ФЈОДОР МИХАЈЛОВИЧ ДОСТОЈЕВСКИ”

Специфична тежина

ДР РАДОСЛАВ ГРУЈИЋ

Заборављени умови Србије

ра до слав гру јић, 
му зеј СпЦ – па три јар ши ја

На уч ни скуп оку пио је је зич ке и књи жев не зна л це из зе мље и ино стран ства
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У нашем добу за српску 
етномузикологију, 
етнологију и фолклористику, 
Вуков Рјечник представља 
прворазредно капитално дело. 
Велика збирка речи у Рјечнику 
садржи драгоцену музичко 
фолклорну терминологију. 
У њему је сачувано све оно 
што је у српском народу 
живело од памтивека

О
д мно го број них Ву ко вих књи га 
штам па них у Аустро у гар ској и 
Не мач кој, дру го из да ње ње го вог 
Рјеч ни ка – Lek si kon ser bi coger
ma ni cola ti num – про ши ре но и 

обо га ће но но вим ре чи ма, об ја вље но је у Бе-
чу 1852. го ди не. О ово ме из да њу Јо ван Ри стић, 
др жав ник и по ли ти чар, 1855. пи сао је: „Фи ло-
зо фи, ето вам реч ни ка, па тра жи те у ње му 
скри вен ход је зи ка; обра зуј те му тај ну и про-
на ђи те пра ви ла бла го гла сно сти ње го ве! Фи-
ло зо фи, ето вам бо гат ства се ћа ња на род них, 
фи ло зо фи је по пу лар не; отк риjте му тај ну ду-
ше! Су ди је и учи те љи, ето вам књи ге, па тра-
жи те име на за све што је на ро ду пра во, што 
ми ло што кра сно. Пев ци, ето вам је зи ка ли ва-
де цвет не: би о гра фи и сви ре дом књи жев ни-
ци срп ски, сви ће те ту на ћи до ста бла га ко је 
вам је до ја ко не при сту пач но би ло“.

У на шем до бу за срп ску ет но му зи ко ло ги ју, ет-
но ло ги ју и фол кло ри сти ку, Ву ков Рјеч ник пред-
ста вља пр во ра зред но ка пи тал но де ло.

Са аспек та фи ло ло ги је и лин гви сти ке о Ву-
ко вом лек си ко граф ском ра ду пи са ли су мно ги 
на ши сла ви сти од ко јих из два ја мо књи гу Пам
ти век Ми о дра га По по ви ћа. 

Ве ли ка збир ка ре чи у Рјеч ни ку са др жи дра го-
це ну му зич ко-фол клор ну тер ми но ло ги ју, о ко јој 
смо пи са ли у три го ди шта ка лен да ра-за бав ни-
ка: „Да ни ца“ 2001, на род ни ин стру мен ти; 2002, 
на род но пе ва ње; 2011. на род не игре. Ова три ја да, 
об је ди ње на у јед ној књи зи, ВУ КО ВИ ЕТ НО МУ-
ЗИ КО ЛО ШКИ ЗА ПИ СИ, из ла зи у из да њу Ву ко ве 
за ду жби не и Фон да ци је Ка рић. Из дав ши Lek si
kon ser boger ma ni cola ti num, Вук је ство рио не 
са мо лек си ко граф ско већ и фол клор но де ло на-
ме ње но и уче ним љу ди ма и ши рој чи та лач кој 
пу бли ци. С пра вом је прет по ста вљао да ће се 
Рјеч ник, упра во због на род них оби ча ја и „раз-
лич ни је при мје ча ни ја“ чи та ти „с осо би том ра-
до сју и уве се ље ни јем“.

Тра га ју ћи у Рјеч ни ку за му зич ко-фол клор ном 
лек си ком, из два ја се 477 ре чи, ко је чи не наш пр-
ви – „ет но му зи ко ло шки“ рјеч ник, афир ми шу ћи 
Ву ка, не са мо као фи ло ло га и сла ви сту, већ та ко-
ђе и као пр вог срп ског ет но му зи ко ло га, ет но ло-
га, ет но ор га но ло га и ет но ко ре о ло га...

Ве ли чи ну и зна чај Рјеч ни ка по себ но из два ја 
Ми о драг По по вић, и на јед ном ме сту ка же: „Ву-
ка Ка ра џи ћа као са ста вља ча Рјеч ни ка ипак не 
би ва ља ло раз вр ста ти ме ђу ен ци кло пе ди сте. Он 
је био не што дру го. Ни пе сник ни на уч ник, ни 
фи ло зоф ни иде о лог, ни три бун, а опет, на свој 
оби чан и јед но ста ван на чин, из у зе тан чо век ко-
ји је но сио пам ти век у се би. То ће би ти глав ни 
раз лог што су по ко ле ња по шла за њим. У Ву ко-
вом реч ни ку са чу ва ло се оно што је у срп ском 
на ро ду жи ве ло од пам ти ве ка“.

В
а со Ми лин че вић је у збор ни ку ра-
до ва Ву ко ве са зве жђе об ја вио пет-
на ест сту ди ја, у три по гла вља – ко-
хе рент ној збир ци ко ја је уте ме ље-
на на ис тра жи вач ким ре зул та ти ма 

по све ће ним Ву ко вом де лу и вре ме ну. Ву ко ва 
са зве жђа су об је ди ње на фол клор ним је зи ком 
на род них ве ро ва ња и оби ча ја: „кра љи це; до до-
ле; ла за ри це; за вје ти не; кр сто но ше; дру жи ча-
ло; ра ни ло; ви ле; вје шти це; вам пи ри; сту а ћи 
(зао дух); вр зи но ко ло; гра бан ци ја ши и јед но-
мје се чи ћи; ка ко Ср бљи Бо жић бо жи ћу ју; ка ко 
Ус крс ус кр су ју; ка ко Ђур ђев дан и Бо го ја вле ни-
је (и оста ле пра зни ке) пра зну ју; ка ко кр сно име 
сла ве; ка ко ба би не чу ва ју; ка ко се же не и уда ју; 
ка ко се Бо гу мо ле; ка ко на пи ја ју; ка ко ту же за 
сво ји ма (кад ко умре); ка ко да ће да ју и оста ле 
раз ли чи те ста ре оби ча је др же и про во де; ка ко 
је по ста ла ку ка ви ца; ка ко ли кор ња ча, итд.“. Све 
ово на бра ја Вук у свом Об ја вље ни ју пре по ру чу-
ју ћи Рјеч ник пре ну ме ран ти ма. 

Оно што га чи ни на ро чи то бо га тим је, ви де-
ли смо, ет но граф ски ма те ри јал. Ка да се по ми ње 
Ву ков Срп ски рјеч ник, ми сли се на оба из да ња; 
пр во из 1818. го ди не (26.270 ре чи) и дру го из 1852 
(47.500 ре чи), ко је сма тра мо је дин стве ним де-
лом. За пр во из да ње за слу жан је Јер неј Ко пи тар, 
а за дру го по ма гао му је мла ди фи ло лог Ђу ро 
Да ни чић. 

Лек сич ки са став пр вог из да ња от кри ва па три-
јар хал ну сре ди ну у ко јој је Вук жи вео и са др жи 
ре чи ра тар ско-сто чар ске – за нат ске лек си ке. На-
ста вља ју ћи да при би ра и за пи су је но ве ре чи, за 
дру го из да ње, Вук об у хва та и кра је ве ко је је по-
хо дио, где су жи ве ли та ко ђе Ср би. Ма да се Вук 
ни је др жао гра ни ца из ме ђу ју жно сло вен ских 
на ро да, ње го ва пу то ва ња ни су об у хва ти ла све-
ко ли ко бла го срп ско хр ват ског је зи ка.

Све ре чи ко је са др жи Пам ти век Ми о дра га 
По по ви ћа као зве зде на не бу чи не гру пе по-
себ них „са зве жђа“, нпр. мит ски лек сич ки спо-
је ви; па ган ски сло је ви; хри шћан ство; тур ци зми 
у Рјеч ни ку из 1818. Са зве жђе је и Ву ков ле то пис 
књи жев них вр ста пре пу но на род них умо тво-
ри на – из ре ка, бла го сло ва, по здра ва, за го нет-
ки, по сло ви ца, ту жба ли ца, мо ли та ва, бе се да, 
прет кућ ни ца, под ско чи ца, ша љи вих и деч јих 
пе са ма, еп ских фраг ме на та у де се тер ци ма, ту 
су анег до те, ле ген де, хе рој ске ска ске, ка же, гат-
ке, ру га ли це, де мо но ло шка пре да ња, ри ту ал не, 
дру штве не и ви те шке игре, бо га та па но ра ма 
лир ских, и драм ских об ли ка. Рјеч ник за ди ре 
ду бље, у са мим књи жев ним фор ма ма и от кри-
ва ет нич ки иден ти тет срп ског на ро да. Три ве ћа 
„са зве жђа“ са др же му зич ке пој мо ве за на род не 
ин стру мен те, пе ва ње пе са ма и из во ђе ње срп-
ских ига ра. 

Ву ков Рјеч ник, не сум њи во, по кре ће мно га 
пи та ња за ши ра ком па ра тив на ис тра жи ва ња 
срп ске ет но му зи ко ло ги је, а ет но му зи ко ло зи ма 
из ра ду јед ног на шег ен ци кло пе диј ског му зич-
ко-фол клор ног реч ни ка.

 Дра го слав ДЕ ВИЋ

У Срп ству се од не ка да про бу ди ла све
та и бла го род на ми сао да се ра ди о на род
ној про свје ти, да по мо ћу ње отре се са ле ђа 
ону ка ља ву одо ру тру ло сти и смет ње, ко
ју нам би ја ше на мет ну ло ту ђин ство, за 
грд но по ни же ње. Тој ми сли на сту пи ло је и 
дје ло. Од ва жно и срет но срп ска се омла
ди на ла ти ла за ма шног ра да, на ве ли ком и 
ра зно вр сном по љу про свје те. Вој ни штво, 
мор нар ство, обр ти, за на ти, шко ле, све је 
ста ло да се сна жи и ожи вљу је срп ским ду
хом, а осо би то књи жев ност.

 (Ри сто Ми лић, 1871)

П
и са ти о не ком по сле ни ку 
срп ске кул ту ре, а зна ти да је 
о ње му већ све што је бит но 
ис тра жио и на пи сао го спо-
дин Ста ни ша Во ји но вић, 

пред ста вља до не кле уза лу дан по сао, али 
се ипак на дам да се и не кој ста ме ној гра-
ђе ви ни мо же до да ти по не ка ци гла, за ме-
ни ти до тра ја ли цреп, окре чи ти фа са да...

По че ће мо од по чет ка, од ро ђе ња Ри сте 
Ми ли ћа. Чи ни се да је по сто ја ла не до у ми-
ца око ме ста и да ту ма ро ђе ња овог пе сни-
ка. Не ки су го во ри ли да је из Ри сна, а не ки 
да је ро ђен у Ко то ру. Да би смо то ре ши ли, 
упу ти ли смо пи смо ко тор ском про ти, го-
спо ди ну Мом чи лу Кри во ка пи ћу, и об ја сни-
ли му сво је не до у ми це. Го спо дин про та је 
то раз ре шио за је дан дан. Узео је Књи гу ро-
ђе них у Ко то ру и пре пи сао: Го ди не 1842, 
под ред ним бро јем 8, пи ше: Ри сто (Cri sto fo-
ro) је син Си ме о на Ми ли ћа 
(Si me o ne Mi lich) из Бје ли ца 
и Је ле не Ка ту рић (Ele na Cat-
tu rich) из Ко то ра, и ро ђен је 
19. апри ла, по ста ром, или 
1. ма ја, по но вом ка лен да-
ру (na to 19. apri le/1. mag gio 
1842). Књи га ро ђе них је ис-
пи са на ита ли јан ским је зи-
ком, ко ји је био слу жбе ни 
је зик у ју жним, дал ма тин-
ским, по кра ји на ма Аустро-
у гар ске ца ре ви не.

Ме ђу тим, чи ни ми се да 
би се пре мо гло ре ћи да је 
Си ме он Ми лић био од Бје-
ли ца, а не из Бје ли ца. На и-
ме, Бје ли це су цр но гор ско 
пле ме, а не ме сто. Ка ко Цр-
но гор ци зна ју ро до слов сво га пле ме на, 
ба рем до Ко со ва, са зна је мо да Бје ли це, по 
пре да њу, по ти чу од Ор ло ви ћа Па вла, ко ји 
је имао че ти ри по том ка, Бај ка, Бје ла на, На-
но ја и Че ја. Од Бје ла на по ти чу Бје ли це, а 
Ми ли ћи су брат ство у том пле ме ну. 

Се ло Дуб, ко је се на ла зи се вер но од Це ти-
ња, а се ве ро и сточ но од Бо ке Ко тор ске, ко-
лев ка је Ми ли ћа. Ако ми сли те да је то се ло 
на лик на ср би јан ска ушо ре на се ла, ва ра те 
се. Под за јед нич ким на зи вом Дуб по сто ји 
три на ест за се ла ка, раз ба ца них по пла ни-
ни. Нај ма њи за се о ци има ју по јед ну ку ћу 
(по ро ди цу), а нај ве ћи за се ок је Ре сна (или 
Ре шна), са два на ест ку ћа. Прет по ста вљам 
да је на зив овог за се о ка до вео у за блу ду не-
ке ауто ре, ко ји су ми сли ли да Ри сто Ми лић 
по ти че из Ри сна.

Ри сто је у Ко то ру за вр шио основ ну шко лу 
и гим на зи ју на ита ли јан ском је зи ку, ко ји је, 
ка ко ре ко смо, био слу жбе ни је зик и де ца су 
мо ра ла да га на у че. По сле гим на зи је, Ри сто 
је не ко вре ме ра дио у ко тор ској по шти.

У Аустро-Угар ској је по чет ком 19. ве ка 
пред ност има ла ри мо ка то лич ка цр ква. У 
Ко то ру су пра во слав ци мо гли јав но да се 
оку пе са мо у цр кви ци Све тог Лу ке. Ка сни-
је су до би ли и не ко про ши ре ње, па су, 1839. 
го ди не, не ка ко ус пе ли да осну ју Срп ско пје
вач ко дру штво Је дин ство. Ово пе вач ко дру-
штво је, нај пре, сво ју де лат ност огра ни чи ло 
на уло гу хо ра у то ку слу жбе у цр кви. 

Ше зде се тих го ди на 19. ве ка, Је дин ству 
је при сту пио и Ри сто Си мов Ми лић, на-
пи сав ши сти хо ве за не ко ли ко пе са ма, ко-
је је ком по но вао ка пел ник Шпи ро Јо во вић, 
а ко је је хор из во дио у ра зним при го да ма. 
Не ке од тих ком по зи ци ја је штам па ла и но-
во сад ска Да ни ца, 1867. го ди не. Да ни ца је и 
до та да, од 1865. го ди не, већ штам па ла Ми-
ли ће ве сти хо ве.

Ако по ло жај пра во слав ног жи вља, Ср ба, 
у Бо ки Ко тор ској озна чи мо, нај бла же ре че-
но, као не рав но пра ван у од но су на по ло жај 
при пад ни ка дру гих ве ро и спо ве сти, он да је 
кр ше ње не ких ра ни јих уго во ра би ло са мо 
узрок, а не и основ ни раз лог стал ног бун-
та тог ста нов ни штва. Је дан од прет ход них 
ми ров них уго во ра по сле су кобâ Аустро-
Угар ске са Ру си јом и Фран цу ском, обе ћа-
вао је Ср би ма из Бо ке да не ће ни кад би ти 
ре гру то ва ни у аустро у гар ску вој ску. Го ди не 
1869. ре гру та ци ја је от по че ла па су бо кељ-
ски гла ва ри по сла ли про тест но пи смо ца ру 
Фра њи Јо си фу. По сле ди ца то га је би ла ин-
тер вен ци ја аустриј ске вој ске и уста нак бо-
кељ ских Ср ба, 25. сеп тем бра 1869. го ди не.

Као иза зи ва чи не ми ра, ухап ше ни су пр-
ва ци Је дин ства, пред сед ник Ри сто М. Су бо-
тић и пе сник Ри сто С. Ми лић. У за тво ру су 
би ли из ло же ни му ка ма, од ко јих је Су бо тић 

ка сни је и умро. Мир је скло пљен, 3. ја ну а-
ра 1870, до ка да је из ги ну ло до ста аустриј-
ских вој ни ка, а уго вор о ми ру је ипак дао 
за пра во Ср би ма.

У је сен, 17. ок то бра 1870. го ди не, Срп ско 
пје вач ко дру штво Је дин ство од ла зи на 
Це ти ње, где је уче ство ва ло у ли тур ги ји и 
из ве ло не ко ли ко кон це ра та. На кон цер-
ту у дво ру кња за Ни ко ле I Пе тро ви ћа хор 
је пр ви пут из вео пе сму по сти хо ви ма Јо-
ва на Сун де чи ћа, а на му зи ку ка пел ни ка 
Ан то на Шул ца, ко ја је ка сни је при хва ће на 
као пр ва цр но гор ска хим на. Пре по врат ка 
у Ко тор, књаз Ни ко ла је Је дин ству по кло-
нио 200 фо рин ти у зла ту и на ре дио да се 
збир ка пе са ма Ри сте С. Ми ли ћа Сер бо бран
ке штам па о тро шку др жа ве.

Пе вач ко дру штво и 20. сеп тем бра 1871. го-
ди не по се ћу је Це ти ње, да уве ли ча кр ште ње 
пр вог кња же вог си на Да ни ла. На за ба ви, 
ко ја је тим по во дом упри ли че на, из ве де на 
је и крат ка опе ре та Ус кр се ње, на сти хо ве Ри-
сте С. Ми ли ћа и му зи ку Ан то на Шул ца.

И по ред свих пе снич ких и пе вач ких успе-
ха, Ми лић у Ко то ру ви ше ни је мо гао до би-
ти си гу ран по сао у др жав ној слу жби. То је 
би ла це на ње го вог ро до љуб ног де ло ва ња 
у Бо ки. За то је, кра јем 1871. го ди не, от пу-
то вао у Оде су, где је био зва нич ни по ве ре-
ник Ма ти це срп ске. У Оде си је срео и сво ју 
зе мља ки њу, Је ли са ве ту По по вић, ко ја је из 
Сер бо бран ки узе ла 11 пе са ма и на њи хо ве 
сти хо ве је ком по но ва ла му зи ку.

Упра во је, се дам де се тих го ди на про шлог 
ве ка, про та Мом чи ло Кри во ка пић у ар хи-
ву Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не 

у Ко то ру, од но сно ме ђу до-
ку мен ти ма Срп ског пје вач
ког дру штва Је дин ство, 
про на шао но те ових пе са-
ма, на ко ји ма је пи са ло да 
их је ком по но ва ла „оде ска 
Срп ки ња“ Је ли са ве та По по-
вић, и да их по све ћу је СПД 
Је дин ству.

Кра јем 1872. го ди не Ри-
сто Ми лић по ста је по но во 
по штан ски чи нов ник, ово-
га пу та као по штар III кла-
се бе о град ске по ште. По сле 
три го ди не на пре ду је и по-
ста је по штар II кла се. На 
том рад ном ме сту га за ти-
че и по че так Срп ско-тур-
ског ра та, 1876. го ди не.

Два де сет тро го ди шњи адво кат и со ци ја-
ли ста, ина че га ри бал ди нац, ита ли јан ски 
до бро во љац у Срп ско-тур ском ра ту, Ђу зе-
пе Бар бан ти-Бро да но пи ше из Бе о гра да, 
12. сеп тем бра 1876. го ди не, пи смо сво ји ма 
у Ита ли ји:

„У ко је би ло вре ме да се оде на по шту, 
увек се иза про зор че та чу је је дан глас ко-
ји го во ри и од го ва ра на са вр ше ном ру мун-
ском, срп ском, фран цу ском, не мач ком, 
ру ском, ма ђар ском или ита ли јан ском, пре-
ма је зи ку ли ца ко је је до шло. Чо век би ре-
као да је то ви ше ли ца са јед ним је ди ним 
гла сом, док је иза про зор че та уства ри го-
спо дин Ри сто Ми лић, ко ји пот пу но мир но 
ра ди де сет ча со ва днев но и не при ме ћу је 
да је жи ви фе но мен“.

О
сам на е стог сеп тем бра, Бар-
бан ти-Бро да но по но во пи-
ше: „Пре кју че оти дох на по-
шту да ви дим има ли шта за 
ме не, а го спо дин Ми лић, са 

мир но ћом од ко је се чо ве ку ко жа је жи, 
ре че да нај зад има два пи сма и, уме сто 
да ми их од мах пре да, ста де ми го во ри-
ти о ле пом вре ме ну у Бе о гра ду. Мо же те 
ми сли ти!...“
По по врат ку у Ита ли ју, Ђу зе пе Бар бан-

ти-Бро да но је са ку пио сво ја пи сма и об ја-
вио их, 1877. го ди не, у Бо ло њи као књи гу 
под на сло вом Ser bia (код нас је об ја вље на 
под име ном Га ри бал дин ци на Дри ни 1876, 
СКЗ, 1958.). Исте го ди не, Бар бан ти-Бро да-
но је по свом при ја те љу по слао Ри сти Ми-
ли ћу у Бе о град је дан при ме рак књи ге са 
по све том. По што ниг де ни је пи са ло да је 
то по клон, а уру чи лац ни је хтео да при ми 
ни ка кву на кна ду, Ми лић се пи смом обра-
ћа Бар бан ти-Бро да ну:

„Да кле, ка ко ни сам знао из ко јих сам раз-
ло га мо гао би ти по ча ство ван Ва шим пле-
ме ни тим се ћа њем, скром но мо лим ко ме 
тре ба ту су му да пре дам... Нај за хвал ни ји 
сам та ко ђе за пле ме ни те по хва ле ко ји ма 
сте ме оба су ли, што ће ме ни ожи ве ти веч ну 
успо ме ну на Ва шу љу бав и до бро ту.“

По сле ра та, 1879. го ди не Ми лић је рас-
по ре ђен на ме сто ра чу но и спи та ча V кла се 
Глав не кон тро ле, а од 1883. до 1910. го ди не 
је ра дио као књи го во ђа у По штан ско-те ле-
граф ском оде ље њу Ми ни стар ства на род не 
при вре де (нај пре као књи го во ђа V кла се, а 
за тим IV, III, II и I кла се).

Као по штан ски чи нов ник ни је об ја вљи-
вао сво ја књи жев на де ла, али је био у то ку 
књи жев них до га ђа ња у це лом Срп ству. 

Из не на да је, од ср ча ног уда ра, умро 8. 
мар та 1910. го ди не, у бе о град ској ка фа ни 
Про ле ће. 

 Ми ло рад ЈО ВА НО ВИЋ

Которски 
србобранилац

ри сто ми лић

ЕТНОМУЗИКОЛОШКО БЛАГО

Вукови 
етномузиколошки 

записи

Шко ла срп ског и бал кан ског тра ди ци о нал ног пе ва ња

Дра го слав Де вић
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По не де љак, 3. ок то бар 2011.
Одр жа на Три на е ста три би на Ву-

ко ве за ду жби не о те ми Сим бо ли ка 
људ ског те ла у бе ло ру ском фол кло ру. 
Из ла га ње др Та тја не Во ло ди не, на уч-
не са рад ни це 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).

Сре да, 5. ок то бар
Одр жа на је Осма сед ни ца Од бо ра 

Ву ко ве за ду жби не за до де лу на гра де 
у на у ци. Раз мо тре ни су пред ло зи за 
на гра ду у 2011. го ди ни и из дво је на де-
ла за ужи из бор. 

Сре да, 5. ок то бар
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, и Жар ко Ро шуљ, књи жев ни 
исто ри чар, от кри ли су у Бе о гра ду спо-
мен-пло чу пе сни ку Вас ку По пи на 
згра ди у Бу ле ва ру кра ља Алек сан дра 
26, у ко јој је пе сник жи вео. Сти хо ве 
Вас ка По пе го во рио је умет ник Љу-
би во је Та дић. 

Пе так, 7. ок то бар
У До му Ву ко ве за ду жби не одр жа на 

је сед ни ца жи ри ја за до де лу на гра-
де Де јан Ме да ко вић. Жи ри у са ста ву: 
Дра шко Ре ђеп, пред сед ник, Јо ван Ћи-
ри лов и Ра до ван По по вић, јед но гла-
сно је од лу чио да се на гра да до де ли 
ака де ми ку Ва си ли ју Кре сти ћу 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. На гра да ла у ре а ту 
све ча но је уру че на у Га ле ри ји Про ме-
теј, 5. ја ну а ра 2012. го ди не. 

Пе так, 7. ок то бар
Одр жа на Осма сед ни ца Од бо ра Ву-

ко ве за ду жби не за до де лу на гра де у 
умет но сти. Од бор је 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. 

По не де љак, 17. ок то бар
У До му Ву ко ве за ду жби не пред ста-

вље на књи га Алек сан дра Пе тро ви ћа 
Со ко, ко ју је об ја ви ла ИК Аго ра из Но-
вог Са да. О књи зи су го во ри ли: Ко ста 
Ча во шки, Ми о драг Ма тиц ки, Дра шко 
Ре ђеп (при ре ђи вач књи ге) и Не над 
Ша по ња. 

По не де љак, 17. ок то бар
Одр жа на Че тр на е ста три би на Ву ко-

ве за ду жби не, на ко јој је пред ста вљен 
пе то том ни ет но лин гви стич ки реч ник 
Сло вен ске ста ри не (T. I-V, Мо сква 1995–
2011). Реч ник је пред ста ви ла 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 реч ни ка ко ји об у хва-
та и срп ску на род ну кул ту ру. 

 
Уто рак, 18. ок то бар
У До му Ву ко ве за ду жби не пред ста-

вље на књи га Ду ша на Бог да но ви ћа 
Спорт и те ле ви зи ја (из да вач, Про
ме теј). Уче ство ва ли су Пе тар – Пе ца 
По по вић, Гор чин Сто ја но вић, Ми лој ко 
Пан тић, Зо ран Ко лун џи ја и аутор. 

 
Че твр так, 20. ок то бар
У Ву ко вој за ду жби ни сво ја из да ња 

пред ста ви ла је Књи жев на оп шти на 
Вр шац. У раз го во ру су уче ство ва ли 
др Дра шко Ре ђеп, Ми ли на Шар че вић 
и др Ми о драг Ма тиц ки. Иза бра не од-
лом ке го во ри ла је драм ска умет ни ца 
Ра да Ђу ри чин. 

Пе так, 21. ок то бар
На све ча но сти у До му Ву ко ве за-

ду жби не уру че на је По ве ља срп ске 
асо ци ја ци је Азбу ка из Фран цу ске (Па-
риз) проф. др Ја сми ни Ву јић, де ка ну 
Уни вер зи те та Бер кли – Ка ли фор ни ја 
(САД), за до при нос очу ва њу срп ског 
кул тур ног и ду хов ног иден ти те та Ср-
ба у све ту, а по себ но за очу ва ње срп-
ског је зи ка и ћи ри ли це. Уз при го дан 
про грам, По ве љу је уру чи ла про фе сор 
Јо ван ка Ла за ров Ђор ђе вић, пред сед-
ник асо ци ја ци је Азбу ка.  

Уто рак, 25. ок то бар
Одр жа на сед ни ца Над зор ног од бо-

ра Ву ко ве за ду жби не на ко јој је усво-
јен Фи нан сиј ски из ве штај за пе ри од 
ја ну ар–сеп тем бар 2011. го ди не. 

Сре да, 26. ок то бар
Одр жа на за јед нич ка сед ни ца Са ве-

та Ву ко ве за ду жби не и пред сед ни ка 
огра на ка Ву ко ве за ду жби не, на ко јој 
су раз мо тре ни 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, као и пред-
ло зи из ме на и до пу на Ста ту та Ву ко ве 
за ду жби не. 

Че твр так, 27. ок то бар
Одр жа на Де вет на е ста (110) сед ни ца 

Управ ног од бо ра на ко јој је раз мо трен 
Пред лог Из ве шта ја о ра ду Ву ко ве за-
ду жби не за пе ри од но вем бар 2010 – 
ок то бар 2011, Пред лог Про гра ма ра да 
За ду жби не за 2012. го ди ну, Фи нан сиј-
ски из ве штај за пе ри од ја ну ар – сеп-
тем бар 2011. го ди не и Пред лог из ме на 
и до пу на Ста ту та Ву ко ве за ду жби не. 
На сед ни ци су утвр ђе ни днев ни ред 
24. Из бор не скуп шти не Ву ко ве за ду-
жби не, као и пред ло зи са ста ва ор га на 
и те ла Ву ко ве за ду жби не за на ред ни 
че тво ро го ди шњи пе ри од. 

По не де љак, 31. ок то бар 
У Га ле ри ји РТС-а отво ре на је из ло жба 

Осто је Бал кан ског Спо ме ник ко ји ра сте, 
на ко јој је при ка за но два де сет ре ље фа 
у брон зи по зна тих срп ских исто риј-
ских лич но сти и две ста фо то гра фи ја 
ре ље фа. Из ло жбу су отво ри ли Ни ко ла 
Мир ков, ди рек тор Те ле ви зи је, и Ни ко ла 
Ку со вац, исто ри чар умет но сти. 

Пе так, 4. но вем бар
У Све ча ној са ли Град ске оп шти не 

Ста ри град одр жа на је 24. го ди шња 
Из бор на скуп шти на Ву ко ве за ду жби-
не. Скуп шти на је јед но гла сно усво ји-
ла Из ве штај о ра ду Ву ко ве за ду жби не 
за пе ри од но вем бар 2010 – ок то бар 
2011. го ди не, Про грам ра да За ду жби-
не за пе ри од но вем бар 2011 – ок то бар 
2012. го ди не, Из ве штај Над зор ног од-
бо ра и Пред лог из ме на и до пу на Ста-
ту та Ву ко ве за ду жби не. Про чи та не 
су од лу ке од бо ра за На гра ду Ву ко ве 
за ду жби не у умет но сти и на у ци за 
2011. го ди ну, а ис так ну тим за ду жби-
на ри ма, до бро тво ри ма и ве ли ким до-
бро тво ри ма уру че на су при зна ња за 
до при нос у оства ри ва њу про гра ма и 
ци ље ва Ву ко ве за ду жби не и за уна пре
ђе ње ње ног ра да. Та ко ђе, Скуп шти на је 
иза бра ла ор га не и те ла За ду жби не за 
на ред ни че тво ро го ди шњи пе ри од: Са-
вет, Управ ни и Над зор ни од бор, као и 
од бо ре за На гра ду Ву ко ве за ду жби не 
у умет но сти и на у ци. 

По не де љак, 7. но вем бар
На за се да њу Ге не рал не кон фе рен-

ци је Ор га ни за ци је ује ди ње них на-
ци ја за обра зо ва ње, на у ку и кул ту ру 
(Уне ско) у Па ри зу, Ср би ја је иза бра на 
у Ко ми тет Уне ска за за шти ту свет ске 
кул тур не ба шти не. Из бо ром у ово те ло, 
ко је је за ду же но за спро во ђе ње Кон-
вен ци је о свет ској ба шти ни, Ср би ја 
је до би ла мо гућ ност да се ефи ка сни-
је бо ри за очу ва ње сво је ба шти не на 
Ко со ву и Ме то хи ји. Из Ср би је, на ли-
сту свет ске кул тур не ба шти не увр ште-
ни су: Па ла та рим ског ца ра Га ле ри ја 
Ро му ли ја на у Гам зи гра ду, сред њо ве-
ков ни спо ме ни ци на Ко со ву, Ста ри 
Рас и Со по ћа ни и ма на стир Сту де ни-
ца. Спо ме ни ци на Ко со ву на ла зе се на 
ли сти угро же не свет ске ба шти не.

Уто рак, 8. но вем бар
У Те ми шва ру отво ре ни, пе ти по ре-

ду, Да ни срп ске кул ту ре, ко је су ор-
га ни зо ва ли Са вез Ср ба у Ру му ни ји и 
Ге не рал ни кон зу лат Ре пу бли ке Ср-
би је у овом гра ду. Ма ни фе ста ци ју је 
отво рио Пре драг Мар ко вић, ми ни-
стар кул ту ре. Из ве де не су по зо ри шне, 
филм ске, ли ков не и му зич ке пред-
ста ве, ор га ни зо ван Ми ни са јам срп
ске књи ге и ме ђу на род ни сим по зи јум 
на те му Др жа во твор на иде ја код Ђор
ђа Бран ко ви ћа, Са ве Те ке ли је и До си
те ја Об ра до ви ћа. Ма ни фе ста ци ја је 
за вр ше на из ло жбом по све ће ном пе-
де се то го ди шњи ци до де ле Но бе ло ве 
на гра де Иви Ан дри ћу, а ко ју је при-
ре дио Му зеј гра да Бе о гра да. 

Уто рак, 8. но вем бар
Ву ко ву за ду жби ну по се тио је Ра де М. 

Об ра до вић, књи жев ник из Пе тров ца 

на Мла ви, и раз го ва рао са Ми о дра гом 
Ма тиц ким о пе снич кој ма ни фе ста ци-
ји Ћи ри ли ца сло во срп ског ли ца – ро до
љу бље Ср би је, за хва љу ју ћи ко јој су већ 
об ја вље не две књи ге Пе снич ких ру ко
ве ти. До го во ре но је да се у ме сној за-
јед ни ци Ве ли ки По по вац и у оп шти ни 
Пе тро вац на Мла ви по кре не ак тив-
ност на осни ва њу огран ка Ву ко ве за ду-
жби не. Го спо дин Об ра до вић је пре у зео 
оба ве зу да бу де ко ор ди на тор по сло ва 
ве за них за осни ва ње огран ка. 

Пе так, 11. но вем бар 
У Пра гу је от кри ве на спо мен-пло-

ча Ни ко ли Те сли, на згра ди у ко јој је 
јед но вре ме жи вео наш про сла вље ни 
на уч ник. По ста вља њем спо мен-пло-
че у глав ном гра ду Че шке за вр ше на је 
ма ни фе ста ци ја Да ни срп ске кул ту ре, 
ко ју је ор га ни зо ва ло Срп ско удру же-
ње Све ти Са ва. 

Су бо та, 12. но вем бар 
У Га ле ри ји На де жда Пе тро вић у 

Чач ку, а по во дом 50 го ди на ње ног 
по сто ја ња, отво ре на је из ло жба Срп
ско сли кар ство На де жди ног до ба 
(1837–1915). Пред ста вље но је 49 сли ка 
20 ауто ра из збир ке На род ног му зе-
ја, ме ђу ко ји ма су На де жда Пе тро-
вић, Урош Пре дић, Па ја Јо ва но вић, 
Ђор ђе Кр стић, Мо ша Пи ја де, Бе та Ву-
ка но вић, Ле он Ко ен, Мар ко Му рат. Из-
ло жбу је отво рио ми ни стар кул ту ре, 
Пре драг Мар ко вић. Из ло жба је тра ја-
ла до 18. де цем бра, ка да је Ча чак обе-
ле жио Дан гра да. 

Пе так, 25. но вем бар
По во дом 250. го ди шњи це ро ђе ња ве-

ли ког срп ског до бро тво ра, про све ти те-
ља и ро до љу ба Са ве Те ке ли је, Срп ски 
ин сти тут из Бу дим пе ште, у са рад њи са 
Срп ском са мо у пра вом у Бу дим пе шти 
и За ду жби ном Са ве Те ке ли је ор га ни-
зо вао је ме ђу на род ни на уч ни скуп, 
под на зи вом Са ва Те ке ли ја и ње го во 
до ба у све тлу са вре ме не на у ке. 

Сре да, 30. но вем бар
Све сло вен ско књи жев но дру штво 

уру чи ло је, на све ча но сти у Ву ко вој 
за ду жби ни, ви со ко ин тер на ци о нал-
но при зна ње  Фјо дор Ми хај ло вич До
сто јев ски Сми љи Авра мов и Дра шку 
Ре ђе пу за 2010. го ди ну, а Ко сти Ди ми-
три је ви ћу и Ми о дра гу Ма тиц ком за 
2011. го ди ну. 

Че твр так, 1. де цем бар 
Одр жа на је Пет на е ста Ву ко ва три-

би на из ци клу са Кул тур но на сле ђе, 
на ко јој је го во ри ла проф. др Је ле на 
Бе ре зо вич (Је ка те рин бург, Ру си ја) на 
те му Оно ма сти ка у ет но лин гви стич
ком све тлу. Про фе сор ка Бе ре зо вич је 
ре дов ни про фе сор Урал ског др жав-
ног уни вер зи те та у Је ка те рин бур гу и 
аутор је ви ше зна чај них де ла из обла-
сти оно ма сти ке и ет но лин гви сти ке. 

Че твр так, 1. де цем бар 
Ву ко ву за ду жби ну по се ти ли су сту-

ден ти за вр шне го ди не Ви со ке шко ле 
за ин фор ма ци о не и ко му ни ка ци о не 
тех но ло ги је, Ви со ке же ле знич ке шко-
ле и Уни вер зи те та Ме тро по ли тан из 
Бе о гра да. Сту ден ти су упо зна ти са ра-
дом и ор га ни за ци јом Ву ко ве за ду жби-
не, као и са исто ри ја том До ма Ву ко ве 
за ду жби не, ко ји ула зи у ред зна чај-
них ар хи тек тон ских спо ме ни ка кул-
ту ре Бе о гра да.  

Уто рак, 6. де цем бар
У Ву ко вој за ду жби ни пред ста вље не 

су но ве књи ге Про ме те је вих Лин гви
стич ких еди ци ја (По пу лар на лин гви-
сти ка): Иван Клајн/Ми лан Шип ка, 
Име мо је и тво је; За гор ка Ва вић Грос, 
Пре зи ме на су чу ва ри на шег је зи ка; Ми-
ло рад Те ле бак, Ка ко се ка же и Пра во го
вор и Дан ко Шип ка, Реч ник оп сце них 
ре чи. Уче ство ва ли су: Иван Клајн, Јо-
ван Ћи ри лов, Вељ ко Бр бо рић, Па вле 
Ћо сић, За гор ка Ва вић Грос и Зо ран 
Ку лун џи ја. 

Сре да, 7. де цем бар 
Одр жа на Пр ва (111) сед ни ца Управ-

ног од бо ра, на ко јој су, по но во, иза-
бра ни Ви дој ко Јо вић за пред сед ни ка, 
а Вељ ко Бр бо рић за пот пред сед ни ка 
Управ ног од бо ра. Ми о драг Ма тиц ки 
је иза бран за управ ни ка Ву ко ве за ду-
жби не до ју на 2012, име но ван је и Еко-
ном ски од бор. 

Сре да, 11. ја ну ар 2012.
Из да вач ка ку ћа Про ме теј из Но вог 

Са да обе ле жи ла је два де сет две го-
ди не по сто ја ња. О бо га тој из да вач кој 
де лат но сти из обла сти дру штве них 
на у ка, књи жев но сти, пу бли ци сти ке, 
срп ске кул ту ре и исто ри је срп ског на-
ро да го во рио је глав ни уред ник Зо ран 
Ко лун џи ја.

Уто рак, 17. ја ну ар
У Бе о гра ду (Сре дач ка ули ца 10а) 

отво ре на је га ле ри ја – ле гат Са ве 
Стој ко ва, јед ног од нај ве ћих жи вих 

сли ка ра Ср би је и до бит ни ка На гра-
де Ву ко ве за ду жби не за умет ност за 
2011. го ди ну. Отва ра ње ле га та омо гу-
ћи ли су Удру же ње сли ка ра Бе ли ан
ђео, оп шти на Зве зда ра и При вред на 
ко мо ра Бе о гра да.   

По не де љак, 23. ја ну ар
У Ву ко вој за ду жби ни одр жа на кон-

фе рен ци ја за но ви на ре на ко јој је 
раз го ва ра но о оства ри ва њу про гра-
ма Ву ко ве за ду жби не – пред ста вља-
ње Да ни це за 2012. го ди ну, уру чи ва ње 
на гра да Ву ко ве за ду жби не за умет-
ност и на у ку за 2011. го ди ну, 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 у Бач-
кој Па лан ци. Пред ста вљен је и 92. број 
ли ста За ду жби на. 

Сре да, 25. ја ну ар
У Ма лој са ли За ду жби не Или је М. 

Ко лар ца пред ста вље но је де вет на е сто 
го ди ште Да ни це Ву ко ве за ду жби не. 
Уче ство ва ли су уред ни ци: Ми о драг 
Ма тиц ки, глав ни и од го вор ни уред-
ник, и На да Ми ло ше вић-Ђор ђе вић. 
Пре драг Мар ко вић, ми ни стар кул-
ту ре, обра тио се ску пу при год ном 
бе се дом. Од ауто ра у Да ни ци 2012. у 
про гра му су уче ство ва ли: Јел ка Ре-
ђеп, Пре драг Ј. Мар ко вић, Све тла на 
Вел мар Јан ко вић, Сла вен ко Тер зић, 
Љу бин ко Ра ден ко вић, Жар ко Ро шуљ, 
Ми о драг Јак шић и Гор да на Ма ле тић. 
Про грам је во ди ла драм ска умет ни-
ца Ра да Ђу ри чин, ко ја је чи та ла иза-
бра не тек сто ве из Да ни це. Му зич ки 
део про гра ма по ве рен је Пр вој шко ли 
срп ског и бал кан ског тра ди ци о нал ног 
пе ва ња Бо ја не Ни ко лић.  

Сре да, 25. ја ну ар
На све ча ном ску пу Књи жев не оп-

шти не Вр шац у До му Ву ко ве за ду-
жби не са оп ште но је да је Европ ску 

на гра ду за по е зи ју КОВ-а до био пост-
хум но Пе тру Кр ду (1952–2011), пе сник 
и пре во ди лац из Вр шца, је дан од уте-
ме љи ва ча КОВ-а, ко ји је осно ван на 
ини ци ја ти ву Вас ка По пе.   

Пе так, 27. ја ну ар
Ми ни стар ство про све те и на у ке 

Ре пу бли ке Ср би је ор га ни зо ва ло је у 
Са ва цен тру Све то сав ски ака де ми ју 
под на зи вом Ду хов на бук ти ња Све тог 
Са ве. При го дан умет нич ки про грам 
при пре ми ла је За ду жби на До си теј 
Об ра до вић, а бе се дио је ми ни стар 
про све те, Жар ко Об ра до вић. 

Пе так, 3. фе бру ар
У Бач кој Па лан ци је одр жан на уч ни 

скуп на те му Бач ка кроз ве ко ве. Сло је ви 
кул ту ра Бач ке, ко ји су ор га ни зо ва ли 
Ву ко ва за ду жби на и оп шти на Бач ка 
Па лан ка. Уче ство ва ло је 28 на уч них 
рад ни ка, ко ји су сво је ра до ве из ла га-
ли у две сек ци је. Ску пу се обра тио и 

по здра вио уче сни ке епи скоп но во сад-
ски и бач ки, др Ири неј Бу ло вић.   

Пе так, 3. фе бру ар
Из ло жба шпан ског умет ни ка Па бла 

Пи ка са На Азур ној оба ли отво ре на је 
у Бе о гра ду, у пре у ре ђе ном про сто ру 
бив ше фа бри ке Бе ко. Пу бли ка до 15. 
апри ла мо же да раз гле да ма ње из ла-
га на де ла овог умет ни ка из ра ђе на од 
ке ра ми ке, сре бра и зла та, као и 20 ње-
го вих пла ка та. 

Су бо та, 4. фе бру ар 
Ве ли ка дво ра на Ко лар че ве за ду-

жби не у Бе о гра ду обе ле жи ла је 80 
го ди на по сто ја ња и бо га те про грам-
ске де лат но сти (кон цер ти, пре да ва-
ња, из ло жбе, шко ла стра них је зи ка). 
Тим по во дом, наш про сла вље ни ви-
о ли ни ста Не ма ња Ра ду ло вић одр жао 
је два кон цер та. 

Сре да, 8. фе бру ар
У Све ча ној са ли Скуп шти не гра да 

Бе о гра да уру че не су Ву ко ве на гра де 
по је дин ци ма и уста но ва ма за на ро
чи те ре зул та те оства ре не у ства
ра лач ком ра ду на ши ре њу кул ту ре, 
обра зо ва ња и на у ке у Ре пу бли ци Ср би ји 
и на све срп ском кул тур ном про сто ру. 
Ово при зна ње, ко је Кул тур но-про свет-
на за јед ни ца Ср би је до де љу је 48. пут, 
до би ли су: За ду жби на До си теј Об ра
до вић, Си ни ша Ко ва че вић, драм ски 
пи сац и сце на ри ста, Не го са ва – Не на 
Ку ни је вић, уред ни ца РТС, ре ди тељ-
ка, Пре драг – Ба јо Лу ко вић, ли ков ни 
умет ник и књи жев ник, Ра до ван – Бе-
ли Мар ко вић, књи жев ник, Ми ли сав 
Ми лен ко вић, кул тур ни по сле ник, 
дра ма тург и књи жев ник, Ду шан Ми-
ло ва но вић, исто ри чар умет но сти, Пе-
тар Са рић, књи жев ник, проф. др Гој ко 
Те шић, књи жев ни исто ри чар, и проф. 
Ми лош Шо ба јић, ака дем ски сли кар. 

Че твр так, 9. фе бру ар
У Све ча ној са ли До ма Ву ко ве за ду-

жби не све ча но је уру че на На гра да за 
на у ку за 2011. го ди ну Сне жа ни Са мар-
џи ји, за књи гу Об ли ци усме не про
зе. На гра да за умет ност сли ка ру Са ви 
Стој ко ву, ко ја му је до де ље на за из ло-
жбу сли ка одр жа ну у Му зе ју Вој во ди не 
у Но вом Са ду апри ла 2011. го ди не, би ће 
на кнад но уру че на, јер је Стој ков био 
оправ да но спре чен да при су ству је овој 
све ча но сти. Проф. др Сло бо да Гру ба-
чић, до пи сни члан СА НУ (пред сед ник 
Од бо ра), про чи тао је Од лу ку Од бо ра 
за на гра ду за на у ку у 2011. го ди ни, а о 
на гра ђе ном де лу Сне жа не Са мар џи је 
го во рио је проф. др Бо шко Су вај џић. 
На гра ду је уру чио Ми о драг Ма тиц ки. 
До на тор на гра де је град Ло зни ца. 

 При ре дио Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ
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Научни скуп су 
организовали Вукова 
задужбина и општина 
Бачка Паланка, које су 
овим поводом потписале 
и Протокол о сарадњи

У 
Бач кој Па лан ци, 3. фе бру-
а ра 2012. го ди не, одр жан 
је на уч ни скуп, Бач ка кроз 
ве ко ве. Сло је ви кул ту ра 
Бач ке. У ра ду је уче ство-

ва ло ви ше од 30 на уч ни ка из раз ли чи-
тих обла сти. Скуп је по здра вио Дра ган 
Бо за ло, пред сед ник оп шти не, ко ји је на-
гла сио да Бач ка Па лан ка бри не о пи са-
ној ре чи, на шим кул тур ним и ду хов ним 
вред но сти ма и из ра зио оче ки ва ња да 
ће овај скуп оста ви ти од раз и на дру ге 
рас пра ве ко је се на ову те му бу ду ор га-
ни зо ва ле. У ра ду ску па је уче ство вао и 
ње го во пре о све штен ство епи скоп бач ки 
Ири неј, ко ји је бла го сло вио скуп и ис та-
као да у Вој во ди ни жи ве мно ги на ро ди 
и на род но сти у сло зи, јер де ле исто не бо 
и исту за ви чај ну зе мљу. Из ра зио је и на-
ду да ће по сле на уч них ску по ва о сло је-
ви ма кул ту ра у Сре му, Ба на ту и Бач кој и 
Ба ра ња до че ка ти је дан ова кав скуп. 

Рас пра ва на на уч ном ску пу од ви ја ла у 
две сек ци је. 

У пр вој сек ци ји во ди ла се рас пра ва о те-
ма ма ве за ним за пра и сто ри ју и ан тич ки 
пе ри од на про сто ру да на шње Бач ке, о сред-
њо ве ков ној Бач кој, о прав но-по ли тич ком 
ста ту су и ста ту су Бач ке у 18, 19. и 20. ве ку, 
срп скома ђар ским по ли тич ким од но си ма 
у Бач кој 1868–1878, при са је ди ње њу Бач ке 
Кра ље ви ни Ср би ји 1918, Бач кој у Ду нав-
ској ба но ви ни 1929–1941, аграр ној ре фор ма 
и ко ло ни за ци ја у Бач кој 1918–1941. го ди не 
и аграр ној ре фор ми и ко ло ни за ци ји Бач-
ке по сле Дру гог свет ског ра та (1945–1948). 
Та ко ђе, би ле су об у хва ће не и те ме ко је су 
се од но си ле на жи вот ни ци клус код Ср-
ба у Бач кој, из да ва штво у Бач кој, по зо ри-
шну кул ту ру на тлу Бач ке у 18, 19. и 20. ве ку, 
му зе је у Бач кој, књи жев ност Сом бо ра, на 
књи ге, чи та о ни це и би бли о те ке у Бач кој у 
18. и 19. ве ку.  

У дру гој сек ци ји раз го ва ра ло се о кул-
тур ној исто ри ји на ро да на тлу Бач ке (Сло-
ва ци, Ру си, Бу њев ци ...), Епар хи ји бач кој 

кроз исто ри ју, ма на сти ри ма у Бач кој, о 
срп ским пра во слав ним цр ква ма 18. и 19. 
ве ка у Бач кој, школ ству и раз во ју мо дер не 
ар хи тек ту ре у Бач кој, о Но вом Са ду из ме-
ђу два свет ска ра та, о здрав стве ним при-
ли ка ма у Бач кој од 12. до 20. ве ка и раз во ју 
здрав стве не кул ту ре сло бод них кра љев-
ских гра до ва у Бач ко-бо дро шкој жу па ни-
ји, по љо при вре ди у Бач кој...

Обра ћа ју ћи се ску пу, Ми о драг Ма тиц ки 
је ис та као да је Ву ко ва за ду жби на дав но 
схва ти ла зна чај про мо ци је и по пу ла ри за-
ци је срп ске на у ке и да је по сле ду ге тра ди-
ци је ис тра жи вач ког ра да 
и сво је вр сне изо ла ци је 
на у ке у уским на уч ним 
кру го ви ма иза бра них, 
ску че но сти жи во та и деј-
ства на уч них ре зул та та у 
те сним фор ма ма се па ра-
та и ма лих ти ра жа на уч-
них из да ња, до шло вре ме 
да се учи ни ко рак да ље, 
да се син те за ма пре зен-
ти ра ју до са да шња ис тра-
жи вач ка ис ку ства, да се 
су штин ски осве тле са ме 
ма ти це кул тур ног жи во-
та на ро да ко ји жи ве на 
по је ди ним про сто ри ма 
кроз ве ко ве. Нај пре смо 
по че ли са те мат ским го-
ди шти ма Да ни це у ко ји ма су на го ве ште-
ни обри си сло је ва кул ту ре Хер це го ви не, 
Ба на та, Сре ма, Шу ма ди је, Ста ре и ју жне 
Ср би је. Он да смо кре ну ли на сво је вр сну 
мо бу на уч ни ка во де ћих за по је ди не стру-
ке и обла сти. Нај пре је по че ло са збор ни-
ком син те за Срем кроз ве ко ве, па Ба нат 
кроз ве ко ве. Оба про јек та оце ње на су као 
ка пи тал ни по ду хва ти и до би ли су по др-
шку од го ва ра ју ћих ми ни стар ста ва, али и 
гра до ва по је ди них ре ги ја. На то ис ку ство 
осла ња мо се у при пре ми тре ћег збор ни ка 
по све ће ног Бач кој. 

Сма трам ве о ма зна чај ним, на гла сио је 
Ма тиц ки, што смо, по ред на уч ни ка са ве-
ли ким ис тра жи вач ким ис ку ством у по-
је ди ним обла сти ма, око ових по сло ва 
оку пи ли на уч не де лат ни ке град ских му-
зе ја и би бли о те ка, пе да го шких уста но ва 
у по је ди ним гра до ви ма, на уч ни ке из за-
гра нич ја. Ши ри на ко ја чи ни осно ву овог 
про јек та, огле да се и у при сту пу да се не 
за о би ђу кул ту ро ло шки раз во ји и до при но-
си по је ди них на ро да ко ји жи ве са Ср би ма 
на не ком про сто ру ко ји се исто риј ски на-
ме тао као це ли на, да се ис так ну тво рач-

ке по сле ди це њи хо ва про жи ма ња. Око 
овог по сла оку пи ли су се и знал ци кул-
тур не про шло сти Ма ђа ра, Не ма ца, Сло ва-
ка, Је вре ја, Бу ње ва ца, Ро ма, Ру си на, Ру са. 
Уна пред утвр ђе на ши ри на овог про јек-
та син те за под ра зу ме ва ла је укљу чи ва ње 
исто риј ских про стор них ре ги ја, це ли на 
ко је су кроз ве ко ве тра ја ле као спе ци фич-
ни кул ту ро ло шки про сто ри. Ка да је реч 
о књи жев но сти и мно гим умет но сти ма, 
мо ра ли смо про на ћи ме ру рав но те же, јер 
то ли ко се то га сте кло кроз ве ко ве у Срп-
ској Ати ни да је би ло ну жно пра ти ти са-

мо оне пи сце, књи жев на 
гла си ла, умет нич ке кру-
го ве ко ји су обе ле жа ва ли 
сво је вре ме.

И у овом збор ни ку зна-
чај но ме сто за у зи ма ју 
при ло зи о ма на сти ри ма, 
цр ква ма, ре зи ден ци ја-
ма, двор ци ма, па ла та ма, 
зам ко ви ма, са ла ши ма, о 
ар хи тек тон ском ста са ва-
њу и ур ба ни за ци ји гра-
до ва, а ни су за о би ђе не 
ни на род на, ни мо дер на 
ар хи тек ту ра. На чи ње на 
је и син те тич ка исто ри ја 
Епар хи је бач ке, школ ства, 
здрав ства, са о бра ћа ја, со-
кол ства и лов ства. 

За збор ник Бач ка кроз ве ко ве при ја вље-
но је ше зде сет и пет ре фе ра та. По овом 
сне жном вре ме ну да нас је на овом на уч-
ном ску пу оку пље но њих три де се так, што 
до вољ но го во ри о тим ском ра ду и све сти 
ауто ра да су део ва жног и пре сти жног по-
сла, на че му им по себ но у име Ву ко ве за-
ду жби не за хва љу јем. Са на ма су и чла но ви 
Од бо ра за при пре му овог ску па, исто вре-
ме но и чла но ви Уре ђи вач ког од бо ра ко ји 
чи не: ака де ми ци Че до мир По пов, Ва си-
ли је Кре стић и Ви дој ко Јо вић, про фе со ри, 
док то ри на у ка Не бој ша Ку зма но вић, Дра-
го Ње го ван, Жар ко Ди мић, ко јем по себ но 
за хва љу јем што је да нас са на ма, и ја, као 
и Слав ко Ве ји но вић, се кре тар Уре ђи вач-
ког од бо ра.

С
лав ко Ве ји но вић је ис та као 
да је у ре а ли за ци ји овог про-
јек та Ву ко ва за ду жби на 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 10. де цем бра 2010. го ди не 
пот пи са ла и Про то кол о са рад њи. У ње-
му је ис так ну то да су Оп шти на Бач
ка Па лан ка и Ву ко ва за ду жби на са гла
сне да ду го роч но и план ски са ра ђу ју на 
оства ри ва њу про гра ма ко ји до при но се 
чу ва њу трај них Ву ко вих по ру ка, на ро
чи то у обла сти ма ко ји ма се ба вио Вук 
Ка ра џић: књи жев ност, исто ри ја, лин
гви сти ка, фол кло ри сти ка, ет но ло ги
ја, ет но гра фи ја, ет но му зи ко ло ги ја, ге о
гра фи ја. У том сми слу, под сти ца ће ис
тра жи вач ки на уч ни рад и до де љи ва ће 
од го ва ра ју ћа при зна ња и на гра де по је
дин ци ма и уста но ва ма ко је на овом 
пла ну оства ру ју за па же не ре зул та те. 
По себ но ме сто за у зи ма ће уна пре ђи ва
ње обра зо ва ња мла дих у обла сти не го
ва ња стан дард ног срп ског је зи ка и ћи
ри ли це као на ци о нал ног пи сма.

Оп шти на Бач ка Па лан ка би ће по кро
ви тељ ор га ни зо ва ња на уч ног ску па и пу
бли ко ва ња збор ни ка на те му: „Бач ка кроз 
ве ко ве. Сло је ви кул ту ра Бач ке“. Циљ је да 
се, сво је вр сном син те зом на ста лом тим
ским ра дом, осве тле сло је ви кул ту ра у 
Бач кој – тој на шој ве о ма ва жној ре ги ји, 
ко ја има ве ли ки зна чај за срп ску и ви ше
на ци о нал ну кул ту ру. 

У пла ну је да Збор ник има око 1.000 стра-
ни ца и да у ње му бу де пред ста вљен ши ро-
ки спек тар исто риј ских и кул ту ро ло шких 
те ма – ар хе о ло ги ја, исто ри ја, ет но ло ги ја, 
ре ли ги ја, исто ри ја умет но сти, ар хи тек ту-
ра, књи жев ност, по зо ри ште, итд.

Збор ник ће са др жа ти и ре ги стар име на и 
то по ни ма. У ње му ће би ти об ја вље ни ре фе-
ра ти, са оп ште ња и њи хо ви ре зи меи. Та ко ђе, 
уз сва ки на уч ни рад об ја ви ће се и фо то гра-
фи је (ве ли ким де лом у бо ји), илу стра ци је и 
ски це о по је ди ним лич но сти ма, објек ти ма, 
до га ђа ји ма, као и зна ча јан број до ку ме на-
та ве за них за те му Сло је ви кул ту ра Бач ке. 

Има ју ћи у ви ду број уче сни ка и ши ри ну 
из ло же них те ма, на на уч ном ску пу jе ис-
так ну то да ће се об ја вљи ва њем Збор ни ка 
Бач ка кроз ве ко ве. Сло је ви кул ту ра Бач
ке до би ти ка пи тал на књи га ко ја ће има ти 
трај ну вред ност. На кра ју рас пра ве до го-
во ре но је са ауто ри ма ко ји још ни су при-
пре ми ли сво је се па ра те за Збор ник да то 
учи не у што је мо гу ће кра ћем ро ку (нај ка-
сни је до ма ја 2012), ка ко би већ кра јем ове 
го ди не ова вред на књи га иза шла из штам-
пе и на шла се пред чи та о ци ма.

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

НЕГОВАЊЕ И ПОПУЛАРИСАЊЕ БОГАТЕ 
СРПСКЕ МУЗИЧКЕ БАШТИНЕ 

Први изданци 
„Пробуђеног архива”

Станојло Рајичић, „Симонида“ 
и „На Липару“ – приказ CD албума

П
ред на ма је пр во из да ње звуч ног сним ка опе ре 
„Си мо ни да“ и пр во CD-из да ње ци клу са пе са ма 
за бас и ор ке стар „На Ли па ру“ Ста ној ла Ра ји чи ћа 
(1910–2000). Ово је ујед но и пр ви об ја вље ни, дво-
стру ки ком пакт-диск из се ри је звуч них сни ма ка 

про јек та Про бу ђе ни ар хив, ко ји су 2009. го ди не по кре ну ли Ра дио 
Бе о град и Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ. Из да ње је об ја вље но 
уз зна чај ну по др шку Ми ни стар ства кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је, 
Фон да за на уч ни рад СА НУ и дра го це ну по моћ За во да за уџ бе-
ни ке, ко ји је омо гу ћио штам па ње про грам ске књи жи це.

Иде ја о об ја вљи ва њу и по пу ла ри са њу му зи ке до ма ћих ауто ра, 
у окви ру за јед нич ког про јек та две ју ин сти ту ци ја, у овом пр вом 
ко ра ку је ре а ли зо ва на као вр хун ски опре мље но из да ње. Уз два 
CD-а са сним ци ма нај у спе ли јих де ла Ста ној ла Ра ји чи ћа, углед-
ног ком по зи то ра и пе да го га, са ста вље на је про грам ска књи жи ца 
са при ло зи ма на срп ском и ен гле ском је зи ку. 

Већ у увод ној ре чи уред ни ка, др Да ни це Пе тро вић, са са бра ним 
по да ци ма о но вој му зич кој еди ци ји Про бу ђе ни ар хив, на гла ше-
на је по тре ба за упо зна ва њем и чу ва њем звуч них сни ма ка као 
на ци о нал ног до бра пр вог ре да. Крат ка би о гра фи ја ком по зи то ра 
ко ја сле ди до пу ње на је спи ском Ра ји чи ће вих нај зна чај ни јих де-
ла, а у на став ку је при ло жен пре глед са др жа ја по је ди нач них ди-
ско ва, као и по да ци о из во ђа чи ма. У ре а ли за ци ји звуч ног сним ка 
опе ре „Си мо ни да“ уче ство ва ли су Сим фо ниј ски ор ке стар и хор 
Ра дио-те ле ви зи је Бе о град и пр ва ци Бе о град ске опе ре: Вје ра Ми-
ра но вић-Ми кић, Жи ван Са ра ман дић, Ни ко ла Ми тић, Је ле на Вла-
хо вић и дру ги, под упра вом ди ри ген та Ду ша на Ми ла ди но ви ћа. 
Ци клус пе са ма „На Ли па ру“ об ја вљен је у ан то ло гиј ском ту ма-
че њу Ми ро сла ва Чан га ло ви ћа, уз прат њу Сло ве нач ке фил хар мо-
ни је са ди ри ген том Са мом Ху ба дом. 

Рас ко шно ру хо овог из да ња по себ но обо га ћу је сту ди ја из пе ра 
др Ка та ри не То ма ше вић. У окви ру глав ног на сло ва, „Сто го ди на 
од ро ђе ња и де сет го ди на од смр ти ком по зи то ра: Ста ној ло Ра ји чић 
(1910–2000)“, из дво је но је не ко ли ко оде ља ка: „Ста ној ло Ра ји чић као 
опер ски ком по зи тор“, „Пут ка опе ри“, „На Ли па ру“, „Од Кра ље ве 
је се ни до Си мо ни де“, „Си мо ни да – од пр вих ски ца до ан то ло гиј-
ског де ла опер ске ли те ра ту ре“. Сту ди ја до но си зна чај не по дат ке о 
Ра ји чи ће вом жи во ту и де лу, по себ но о уга о ним сег мен ти ма ком-
по зи то ро вог опу са ко ји су у фо ку су из да ња. Упе ча тљи во је пред-
ста вље на уло га Ста ној ла Ра ји чи ћа као јед ног од нај ак тив ни јих и 
нај про дук тив ни јих до ма ћих му зич ких ства ра ла ца 20. ве ка, а по-
себ но је осве тљен зна чај умет ни ко ве укуп не де лат но сти.

Са гле да ва ју ћи Ра ји чи ћев стил у кон тек сту срп ске и ју го сло-
вен ске кул ту ре 20. ве ка и европ ских, свет ских то ко ва, Ка та ри на 
То ма ше вић је пре по зна ла хар мо ни чан од нос из ме ђу ком по зи-

то ро ве те жње ка са вре ме но сти и очу-
ва ња соп стве ног ства ра лач ког је зи ка. 
Украт ко су пре до че не фа зе умет ни ко-
вог ра да и са зре ва ња, ње го ве мно го-
број не и ра зно вр сне ак тив но сти као 
ком по зи то ра, пе да го га и чла на Срп-
ске ака де ми је на у ка и умет но сти. На-
гла ше но је да је Ра ји чић „Си мо ни ду“ 
сма трао сво јом нај у спе ли јом опе ром, 
због че га тон ско сни ма ње овог де ла 
и ра диј ска пре ми је ра 1993. го ди не, те 
ње го во да на шње, пре ми јер но дис ко-
граф ско пу бли ко ва ње има не сум њи-
во за се бан зна чај. 

П
ред ста вље ни су по је ди нач ни Ра ји чи ће ви ком по-
зи тор ски ко ра ци у иза зов ној обла сти опер ског 
ства ра ла штва. На гла шен је умет ни ков по рив за 
„по пу ња ва њем жан ров ских пра зни на у де лат но-
сти прет ход ни ка“, од но сно за до пу ном срп ског 

опер ског ре пер то а ра соп стве ним тру дом и де ли ма. Уз освр-
те на зна чај не сег мен те ком по зи то ро ве про фе си о нал не би о-
гра фи је, опи сан је дуг пут ка „Си мо ни ди“, од пр вих ски ца до 
ње не по след ње, нај у спе ли је вер зи је (1968), звуч но пред ста-
вље не у овом из да њу. Бу ду ћи ви ше стру ко зна ча јан ко рак у 
по ме ну том про це су, по себ но је при ка зан сим фо ниј ски ци-
клус „На Ли па ру“ (1951), са чи њен од пет пе са ма Ђу ре Јак ши-
ћа ко је су ин спи ри са ле Ста ној ла Ра ји чи ћа да ком по ну је пр-
во де ло за бас и ор ке стар у исто ри ји срп ске умет нич ке му зи-
ке. Ис так нут је, при том, ком по зи то ров на пор да про ник не у 
пси хо ло шко-емо тив не сло је ве по ет ског тек ста, а као ре зул тат 
ту ма че ња Јак ши ће ве по е зи је уоче не су по је ди нач не од ли ке 
Ра ји чи ће вог му зич ког је зи ка: де кла ма тор ни ре чи та тив, раз-
у ђе ни ари о зо ис пре ки дан ди со нант ним ско ко ви ма, би то нал-
ни хар мон ски је зик и сл. 

У за вр шним сег мен ти ма сту ди је ис пре де на је при ча о Ра ји-
чи ће вом ода би ру дра ма та „Кра ље ва је сен“ Ми лу ти на Бо ји ћа за 
си же бу ду ће опе ре „Си мо ни да“ и о ње ним по је ди нач ним вер зи-
ја ма. Пре до че на је по вест о дра ма тич ним зби ва њи ма у срп ској 
зе мљи 14. ве ка, то ком вла да ви не кра ља Ми лу ти на Не ма њи ћа, о 
исто риј ским али и ин тим ним, пси хо ло шким за пле ти ма из ме ђу 
про та го ни ста дра ме: кра ља Ми лу ти на, ње го ве мла де же не Си-
мо ни де, двор ског ле то пи сца Да ни ла и Те о до ре, су пру ге кра ље вог 
си на Сте фа на. Ука за но је и на зна чај Ра ји чи ће вог де ла у кон тек-
сту срп ског мо дер ни зма и за сту пље ност исто риј ске и кул тур не 
сред њо ве ков не те ма ти ке на по љу ком по зи тор ског ства ра ла штва 
у дру гој по ло ви ни 20. ве ка.

Про грам ска књи жи ца са др жи и ком пле тан си же опе ре, као и 
тек сто ве пе са ма Ђу ре Јак ши ћа ко је је Ра ји чић об ра дио у сим фо-
ниј ском ци клу су. Љу ба зно шћу проф. др Ду ша на Ива ни ћа, при ло-
же ни су и пр ви пре во ди Јак ши ће вих сти хо ва на ен гле ски је зик 
у на шој сре ди ни. Реч је о зна лач ким пре во ди ма Сер ге ја Ма цу-
ре („Спо мен“, „Мо ја Мил ка“, „Ве че“), Ва се Ми хај ло ви ћа и Мил не 
Хол тон („По ноћ“) и Ву ка Си ми ћа („Пи јем“). Ве ли ко ду шно шћу На-
род ног по зо ри шта у Бе о гра ду и По зо ри шног му зе ја Ср би је, ме ђу 
при ло зи ма су и фо то гра фи је са из во ђе ња „Си мо ни де“ у На род-
ном по зо ри шту 1968. го ди не. 

Пр во из да ње му зич ке еди ци је Про бу ђе ни ар хив по се ду је ква-
ли те те ре пре зен та тив ног, узор ног при ме ра плод не ства ра лач ке, 
умет нич ке, из да вач ке и на уч не де лат но сти. Као ве ли ки до при нос 
за срп ску му зич ку дис ко гра фи ју, оно је ујед но и пу то каз, под стрек 
за бу ду ће ак тив но сти на по љу упо зна ва ња и не го ва ња бо га те срп-
ске му зич ке ба шти не.

 На та ша МАР ЈА НО ВИЋ

На слов на стра на 
CD ал бу ма

НАУЧНИ СКУП У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ

Бачка кроз векове, 
слојеви култура Бачке

Дра ган бо за ло

Рас пра ва по сек ци ја ма

ПР ВА СЕК ЦИ ЈА 
Се ле на Ви те зо вић, Пра и сто ри ја Бач ке 
Ли ди ја Баљ, Култ плод но сти пр вих зе мљо рад ни ка Бач ке
Стан ко Три фу но вић, Ан тич ки пе ри од на про сто ру да на шње Бач ке 
Љу бо мир ка Кр кљуш, Прав нопо ли тич ки ста тус Бач ке у 18, 19. и 20. ве ку 
Дра го Ње го ван, При са је ди ње ње Бач ке Кра ље ви ни Ср би ји 1918.
Зо ран Ве ља но вић, Аграр на ре фор ма и ко ло ни за ци ја у Бач кој 1918 1941. го ди не 
 Зо ран Ве ља но вић, Аграр на ре фор ма и ко ло ни за ци ја Бач ке по сле Дру гог свет ског 
ра та (19451948) 
Пре драг М. Ва ја гић, Бач ка у Ду нав ској ба но ви ни 19291941.
Ве сна Мар ја но вић, Оби ча ји жи вот ног ци клу са код Ср ба у Бач кој
Ра до ван Ми ћић, Књи ге, чи та о ни це и би бли о те ке у Бач кој у 18, 19. и 20. ве ку 
Ми лан Сте па но вић, Из да ва штво у Бач кој 
Алојз Ујес, По зо ри шна кул ту ра на тлу Бач ке у 18. и 19. ве ку 
Ли ди ја Му сте да на гић, Му зе ји Бач ке 
Ра ди вој Сто ка нов, Књи жев ност Сом бо ра из ме ђу две апо те о зе

ДРУ ГА СЕК ЦИ ЈА 
Јо во Ра дош, Гли го ри је Тр ла јић, Иван Ју го вић, Фи ло зоф скоправ на гле ди шта
Не вен ка Ба шић Пал ко вић, Бу њев ци у Бач кој – пре глед кул тур не исто ри је 
Јан Ба би ак, Сло ва ци у Бач кој 
Не бој ша Ку зма но вић, Срп скосло вач ка уза јам ност 
Алек сеј Ар се њев, Ру си у Бач кој 
Про то је реј Бран ко Ћур чин, Епар хи ја бач ка кроз исто ри ју
Ду брав ка Ђу ка но вић, Срп ске пра во слав не цр кве 18. и 19. ве ка у Бач кој 
Све то зар Бо шков, Ан ти ка у срп ским шко ла ма у Бач кој у 19. ве ку
Ђор ђе Ђе кић, Сред њо ве ков не твр ђа ве у Бач кој 
Сло бо дан Бје ли ца, Но ви Сад из ме ђу два свет ска ра та 
 Јо ван Мак си мо вић и Мар ко Мак си мо вић, Здрав стве не при ли ке у Бач кој од 12. до 
20. ве ка
 Мар ко Мак си мо вић и Јо ван Мак си мо вић, Раз вој здрав стве не кул ту ре сло бод них 
кра љев ских гра до ва у Бач кобо дро шкој жу па ни ји 
Јан Киш ге ци, По љо при вре да у Бач кој

Др иринеј, епископ бачки и новосадски, говори на научном скупу
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У Темишвару је, 12. новембра 
2011. године, обележен вредан 
јубилеј – 175 година хорског 
певања темишварских Срба. 
Том приликом Даница 
Петровић, директор 
Музиколошког института 
САНУ, на пригодној свечаности 
говорила је о значају јубилеја 
и честитала појцима 
и певачима на њиховом 
доприносу дугом трајању 
хорског певања код Срба

С
то се дам де сет пет (175) го ди на де-
ло ва ња у јед ној обла сти ду хов ног 
или умет нич ког ра да, ис та кла је 
Да ни ца Пе тро вић, зна ча јан је ју-
би леј и у сре ди на ма ко је има ју 

ста бил ни је исто риј ске то ко ве и дав но ус по-
ста вљен кон ти ну и тет у умет но сти, кул ту ри, 
про све ти. 

За то че сти там све штен ству и узор ном хо ру Са-
бор не цр кве у Те ми шва ру њи хо во ду го тра ја ње, 
али пре све га упор ност, да уз мно ге исто риј ске 
бу ре и ло мо ве, ис тра ју и на ста ве. Че сти там на 
тој од луч но сти да при хва те на сле ђе сво јих пре-
да ка, ожи ве га и уна пре де пре ма мо гућ но сти ма, 
па и зах те ви ма јед ног пот пу но но вог вре ме на. 
Мно ги су у то ме за слу жни, али да не би смо јед-
не ис та кли, а дру ге не све сно за по ста ви ли, да не 
би смо раз ми шља ли о ре до сле ду име на и за слу-
га, оста ви мо то Бож јем оку ко је све ви ди, раз у ме 
и нај зад по пра вој ме ри и на гра ди.

Ми, као на род, ко ји чи ни се мно го др жи до 
сво је исто ри је, углав ном ма ло зна мо о сво јој му-
зич кој про шло сти. Под се ти ће мо се за то ка да и 
ка ко су хо ро ви ушли у ли тур гиј ски жи вот Срп-
ске цр кве, а пре ко Цр кве и у срп ску му зич ку кул-
ту ру и ства ра ла штво на ших ком по зи то ра.

У вре ме док су се жи те љи тек осло ба ђа не Ср-
би је ра до ва ли Ха ти ше ри фу и пр вим пло до ви ма 
де ли мич не са мо стал но сти, Ср би у Хаб збур шкој 
мо нар хи ји су по здра вља ли ду го оче ки ва не про-
ме не у ма ти ци и гра ди ли сво је ин сти ту ци је 
про све те и кул ту ре у јед ној до бро ор га ни зо ва-
ној, кон зер ва тив ној европ ској ца ре ви ни: по ме-
ни мо ту са мо Ле то пис (1824), Ма ти цу срп ску 
(1826) и већ по сто је ће углед не шко ле у Срем-
ским Кар лов ци ма, Сен тан дре ји, Сом бо ру, Но-
вом Са ду. 

Жи вот у ви ше на ци о нал ним кул тур ним сре-
ди на ма – у Бе чу, Тр сту, Те ми шва ру – пру жио је 
Ср би ма при ли ке да слу ша ју раз ли чи та му зич-
ка тво ре ни ја пре те жно ита ли јан ских и цен трал-
но е вроп ских ауто ра, док су у ру ским цр ква ма 
мо гли да пра те пра во слав но бо го слу же ње на цр-
кве но сло вен ском је зи ку, али у че тво ро гла сном 
хор ском сло гу. Вре ме је и на пла ну ли тур гиј ске 
му зи ке до но си ло ви ше тор же ства, па и сна жни-
јег зву ка. За то су ма ло по зна ти беч ки ком по зи-
то ри – Г. Пре јер, Б. Ранд хар тин гер – и за грч ку 
и за срп ску за јед ни цу тра ди ци о нал не цр кве не 
на пе ве укла па ли у хор ско хар мон ско са звуч је. 
Ме ђу пр ви ма је код Ср ба осни ва ње хо ро ва по др-

жао уче ни Са ва Те ке ли ја (у Ара ду), а три де се тих 
го ди на 19. ве ка хор ске дру жи не се осни ва ју и у 
Те ми шва ру, Пе шти, Но вом Са ду, Пан че ву, Тр сту, 
Пе три њи... Пре у зи ма не су хор ске ком по зи ци је 
ру ских ауто ра, или су стран ци по ку ша ва ли да 
од го во ре на зах те ве пра во слав ног бо го слу же ња. 
Че ка ло се на тре ну так ка да ће ло кал на за јед ни-
ца да ти не ког му зич ки обра зо ва ног ауто ра, ко ји 
би се ба вио овим пи та њи ма.

Као прет ход ни ци, ма ло ста ри ји са вре ме ни ци 
на шег пр вог му зич ки обра зо ва ног ком по зи то-
ра, Кор не ли ја Стан ко ви ћа, пе сме из Ли тур ги је 
су за срп ске хо ро ве ком по но ва ли Ни ко ла Ђур-
ко вић, отац и син Си ни ко у Тр сту, већ по ме-
ну те Беч ли је Пре јер и Ранд хар тин гер, Вајс фон 
Бе рен фелс у Пе три њи, Спи ри дон Тр бо је вић у 
Те ми шва ру.

Из ова квих по ку ша ја, тек ће се на осно ва ма 
цр кве не по јач ке прак се ства ра ти срп ска ду хов-
на хор ска му зи ка, ко ја ће по ћи од пот пу ног 
по што ва ња тра ди ци о нал ног на пе ва (Стан-

ко вић, Осто јић...), да би се раз ви ла до из ван-
ред них ду хов них ком по зи ци ја јед ног Сте ва на 
Мо крањ ца.

У цр кве ној прак си ће са свим па ра лел но тра-
ја ти и јед но гла сно по ја ње и хор ски за пи си, ко је 
су из во ди ли хо ро ви ма хом у гра до ви ма. Област 
Ба на та – ве о ма за слу жна за раз вој цр кве ног по-
ја ња у нај ши рим дру штве ним сло је ви ма – при-
хва ти ла је и ши ро ко раз ви ла мре жу цр кве них 
хо ро ва већ у дру гој по ло ви ни 19. ве ка. То је те-
ма ко јом би тек тре ба ло да се ба ве ис тра жи ва чи 
на ше му зич ке про шло сти. За ни мљи во је да је за 
ту нео бич ност сву да при сут ног цр кве ног по ја ња 
код Ср ба знао и је дан од нај ста ри јих ис тра жи ва-
ча ру ске цр кве не му зи ке, про та Ди ми три је Ра-
зу мов ски, ко ји пи ше: „Та мо (у Ср би ји, прим. Д. 
П.) зе мљо рад ник на сво ме по слу пе ва цр кве ну 
пе сму; мај ка успа вљу је де те цр кве ним по ја њем; 
та мо се и на здра вља са цр кве ним Мно га ја ље
та, ко је пе ва и ма ло и ве ли ко, а на раз ли чи тим 
сла ва ма до бре пе ва че мо ле да от пе ва ју сти хи ру 
ше стог, тре ћег или не ког дру гог гла са... Кар лов-
ци, ме сто пре би ва ња срп ског па три јар ха, град 

је где је, као у ков че гу пра во сла вља, са чу ва но 
по ја ње Срп ске цр кве, у свој сво јој чи сто ти, пра-
вил но сти и ве ли чи ни“.

Ипак, да нас се у јед ном де лу на шег на ро да, 
па и Цр кве, сво то бо га то на сле ђе из про шло сти 
ру жи, ни по да шта ва и у оп штем не зна њу ве зу је 
пре вас ход но за за пад но е вроп ске уз о ре. На су-
прот то ме по ста вља се „пре дањ ско“ но во грч ко 
по ја ње, на зва но тер ми ном 19. ве ка „ви зан тиј-
ско“, ко је је утвр ђе но ре фор мом и на пе ва и не-
ум ске но та ци је, по чев од дру ге де це ни је 19. ве ка 
на про сто ру под ју рис дик ци јом и ути ца јем Ца-
ри град ске па три јар ши је.

На ра зним ин тер нет фо ру ми ма мо гу се пра ти-
ти ве о ма остра шће не и пот пу но не при ја тељ ске 
по ле ми ке за ступ ни ка та ко зва них ви зан ти на ца 
и мо крањ че ви ће ва ца. Ве ру јем да мно ги од њих 
је два и зна ју о че му је ов де реч. Али, оно што 
бри не је сте отво ре на мр жња и пот пу на не тр-
пе љи вост пре ма не ис то ми шље ни ци ма, иако је 
ве ћи на уче сни ка у тим по ле ми ка ма пот пи са-

на као „бо го слов“. За то, го во ри ти о чи ње ни ца-
ма, исто ри ји, ду хов ном и кул тур ном на сле ђу, 
по што ва њу пре да ка и све га оно га што је Срп-
ска пра во слав на цр ква про жи ве ла и учи ни ла 
за свој на род у по след ња три ве ка, чи ни се пред 
та ко остра шће ним љу ди ма го то во из ли шним. 
Те шко је у та квој ат мос фе ри мо гу ће и за ми сли-
ти раз го вор о хри шћан ској љу ба ви као те ме љу 
жи во та.

З
а што не ма мо по што ва ња пре ма на-
шим пре ци ма, за што не и сти на ма 
бла ти мо озбиљ на оства ре ња Кар-
ло вач ке ми тро по ли је на ду хов ном, 
про свет ном и на ци о нал ном пла-

ну? Још дав не 1930. го ди не, у мла дој Кра ље-
ви ни Ју го сла ви ји му дра и отво ре на Иси до ра 
Се ку лић је при ме ти ла да се „су ве рен на род 
по ле пим на шим по кра ји на ма ба ви, из ме ђу 
оста лог, и са мо ра зо ре њем“. Озбиљ на и за ми-
шље на, она ла мен ти ра над ра зо ре ним и за-
бо ра вље ним ква ли те ти ма жи во та на не гда-
шњем про сто ру Вој во ди не: 

„Вој во ди на ни кад ни је има ла вул гар ног у осе ћа
њи ма и у ми сли ма. Од хра њи ва ла је го спо шти ну 
ко ја је га ји ла иде а ле; има ла га зде се о ске мир не и 
от ме не; има ла тр гов це и за на тли је за штит
ни ке на у ке и умет но сти; има ла све штен ство 
углед но и рад но; има ла кон фе си о нал не шко ле 
ко је су би ле ба ри ка де; има ла же не ко је су зна ле 
Све то пи смо и по ње му упра вља ле ку ћу и по ро
ди цу; има ла бо гат ство иза ко га је ста ја ла до
ко ли ца и до ко ли цу иза ко је је ста ја ло озбиљ но 
раз ми шља ње... Има ла је си гур ну кул тур ну ори
јен та ци ју, и увек буд ну кул тур ну по ли ти ку. Би
ла је углед на и има ле је угле да. Ра ден свет њен, 
се љак, за на тли ја, чи нов ник, чист и че стит као 
ко мад хље ба; иму ћан свет, иако не увек до вољ но 
скро ман, увек до вољ но да ре жљив; гра до ви по но
си ти на сво ју до бру и ис так ну ту де цу; ста ле жи 
ча сни и при зна ти по кул тур ним те ко ви на ма 
и жр тва ма. У Вој во ди ни ни је би ло лич не и по
ро дич не сре ће без не ког оп штег и јав ног по но са; 
по сто ја ла је жеђ за за слу жно шћу; ни је би ло ни 

при ват них са ста на ка ни на род них збо ро ва где 
се, по ред по ли ти ке, ни је бри ну ло и о кул тур ном 
по слу, о шко ли, цр кви, про све ти, књи зи.

Да ли Вој во ди на још мо же да се се ти са ме се
бе; да ли ће на ста ви ти са му се бе да жи ви; да ли 
ће осве жи ти ста ру сво ју вр ли ну да баш у нај те
жа вре ме на нај ви ше кул тур них уста но ва ди же, 
јер ће те шко вре ме про ћи, а од те шког вре ме на 
ис ква ре ни чо век оста ти!“ (Иси до ра Се ку лић, 
Вој во ди на, Књи жев ни лист, 1. ја ну ар и 1. фе бру-
ар 2010)  

Пи та мо се да нас, да ли је мо гу ће да још са мо 
ло кал не за јед ни це, и то оне ко је су се сти ца-
јем исто риј ских окол но сти на шле из ван гра ни-
ца ма ти це, кроз сво ја кул тур на де ло ва ња но се 
тра го ве ис ку ста ва јед ног кре а тив ног и не та ко 
дав но ак тив ног, а за бо ра вље ног дру штва.

Га ври ло Вен цло вић је још кра јем 18. ве ка пи-
сао: „Ко по је, дво стру ко се Бо гу мо ли“. За то на-
ста ви те мир но и од луч но та квим пу тем. Не мој те 
по су ста ти! Пој те и пе вај те, оку пљај те се и ра дуј-
те се у са бор но сти, дру го ва њу и љу ба ви.

 Да ни ца ПЕ ТРО ВИЋ

Сава Л. Илић, Музичко наслеђе 
Срба, Шокаца и Карашеваца 
у Румунији, приредила 
Јелена Јовановић, Матица 
српска. Одељење за сценске 
уметности и музику, 
Музиколошки институт 
Српске академије наука 
и уметности, Нови Сад, 2006.

М
у зич ко, од но сно ет но му зи ко-
ло шко на сле ђе ва жан је део 
све у куп не тра ди ци је јед ног 
на ро да. Под руч је ју го и сточ-
не Евро пе бо га то је ра зно ли-

ким му зич ким и фол клор ним тра ди ци ја ма 
од ко јих је сва ка сво ју осо бе ност ути сну ла на 
кул ту ро ло шкој ма пи овог де ла европ ског кон-
ти нен та. 

Књи га ко ја је пред на ма на нај бо љи на чин 
илу стру је упра во ту ра зно ли кост му зич ких тра-
ди ци ја. Тру дом и са мо пре гор ним ра дом ет но-

му зи ко ло га Је ле не Јо ва но вић, из Му зи ко ло шког 
ин сти ту та Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, 
де ло Са ве Л. Или ћа (1935–1989) о му зич ком на-
сле ђу Ср ба, Шо ка ца и Ка ра ше ва ца на под руч ју 
Ру му ни је об је ди њу је тра ди ци о нал не пе сме и 
ме ло ди је за игру. У Ар хив Му зи ко ло шког ин-
сти ту та СА НУ 1991. го ди не је до спе ла ру ко пи сна 
збир ка Са ве Или ћа, ко ја са др жи 538 пе са ма и 
ин стру мен тал них ме ло ди ја са про сто ра Ду нав-
ске кли су ре, гор њег Ба на та, По ља ди је, гра ди ћа 
Ре каш, ис точ но од Те ми шва ра и се ла из обла сти 
Ка раш у ју жном Ба на ту. Об ја вљи ва њем ове књи-
ге, ру ко пи сна збир ка је угле да ла све тло да на.

Са ма књи га има 701 стра ну и са др жи 555 ме-
ло диј ских за пи са. На пр вих ше зде се так стра-
на из ло жен је увод са по да ци ма о ге о граф ском 
про сто ру и ста нов ни штву чи је су пе сме об ра-
ђе не, као и о жи во ту и де лу са мог ме ло гра фа, 
Са ве Или ћа. Овај про лог је из нет на срп ском, 
ру мун ском и ен гле ском је зи ку. За ово по гла-
вље у књи зи ко ри шће на је обим на срп ска и ју-
жно сло вен ска, као и ино стра на ли те ра ту ра. Од 
9. до 13. стра не, крат ко и кон ци зно, из не ти су 
основ ни по да ци о Ср би ма, Шок ци ма и Ка ра-
шев ци ма (сло вен ској ет нич кој гру пи у ју жном 
де лу Ба на та), укљу чу ју ћи де та ље о овим ет ни-
ку ми ма на про сто ру да на шње Ру му ни је кроз 
исто ри ју. По том, има мо при ли ку да са зна мо по-
је ди но сти о Са ви Л. Или ћу, ње го вој би о гра фи ји 

и ње го вом де лу. На осно ву ре ле вант не срп ске 
и ру мун ске ли те ра ту ре чи та лац се упо зна је са 
по ре клом овог све стра ног му зи ча ра и ве ли ког 
кул тур ног по сле ни ка ру мун ских Ср ба. 

Сле ди део о ру ко пи сној збир ци и ме ло граф-
ском ра ду Са ве Л. Или ћа. Је ле на Јо ва но вић је 
вр ло са же то, али са свим ва жним ет но му зи-
ко ло шким об ја шње њи ма да ла 
пре глед ме ста где су за пи са не ме-
ло ди је, као и кра так си же фор ми 
пе са ма свих три ју ет нич ких гру па-
ци ја чи је су пе сме за бе ле же не. У 
опи су ме ло граф ског ра да Са ве Л. 
Или ћа са зна је мо ко ји фи на лис је 
ко ри стио Илић, упо зна је мо се са 
на чи ном ме ло гра фи са ња ре фре на, 
и до би ја мо по дат ке о ме ло диј ској 
и ме ло по ет ској струк ту ри, ин стру-
мен ти ма и ва ри јан та ма срод них и 
истих пе са ма и на чи ну ка ко их је 
раз вр стао аутор ру ко пи са. 

На на ред ним стра ни ца ма упо-
зна је мо се са на че ли ма из да ња. 
Пе сме су гру пи са не по ге о граф ском, од но сно 
ет нич ком кри те ри ју му, уну тар тих гру па пре-
ма сво јој функ ци ји, а за тим пре ма му зич ким 
кри те ри ју ми ма. Да те су у ори ги нал ном об ли ку 
и на из вор ном је зи ку и пи сму. По том се на око 
шест сто ти на стра ни ца, као нај број ни је, на ла зе 

пе сме ко је при па да ју му зич ком на сле ђу Ср ба, и 
то са те ре на Гор њег Ба на та, а за тим и из Кли су-
ре и По ља ди је. Уну тар те по де ле на ла зи мо ме-
ло ди је го ди шњег ци клу са ве за не за вас кр шњи 
пост, Ђур ђев дан и же тву. На кон њих сле де оне 
ве за не за жи вот ни ци клус, тј. свад бу и са хра ну. 
Из сва ко днев ног жи во та Са ва Илић је за пи сао 
деч је пе сме, ба ла де, чо бан ске, љу бав не пе сме, 
оне ко је се пе ва ју уз пољ ске ра до ве, бе ћар ске пе-
сме, итд. Исти прин цип кла си фи ка ци је је при-
ме њен и на пе сме Шо ка ца и Ка ра ше ва ца. На 
стра на ма 661–679. об ја вље не су пе сме раз ли чи-
тог са др жа ја, ко је су већ ра ни је би ле штам па не 
у Или ће вој Ан то ло ги ји срп ских на род них пе
са ма (Бу ку решт, 1958). На кра ју књи ге су да ти 
ре ги стри ме ста, ка зи ва ча и азбуч ни ре ги стар 

пе са ма. 
Овај пре глед за вр ша ва мо па-

ра фра зи ра њем ре чи са мог при-
ре ђи ва ча, ет но му зи ко ло га Је ле не 
Јо ва но вић, чи ји труд сва ка ко тре-
ба још јед ном ја сно на гла си ти и 
по здра ви ти као по себ но ва жан за 
ши ре под руч је ју го и сточ не Евро пе. 
Ова збир ка је вр ло зна ча јан из вор 
ко ји пру жа од ли чан увид у са др жај 
му зич ке тра ди ци је Ср ба, Шо ка ца и 
Ка ра ше ва ца на тлу да на шње Ру му-
ни је. Ње ним об ја вљи ва њем дат је 
пу то каз за да љи рад на ста вља чи ма 
де ла Са ве Или ћа, али и ве ли ки под-
стрек кул ту ро ло зи ма, ет но ло зи ма, 

ет но му зи ко ло зи ма, исто ри ча ри ма и свим дру-
гим на уч ни ци ма ко ји се ба ве фол клор ном и му-
зич ком тра ди ци јом Ср ба, Шо ка ца и Ка ра ше ва ца 
у Ру му ни ји, а чи ји је Са ва Л. Илић сва ка ко је дан 
од уте ме љи ва ча и нај зна чај ни јих по сле ни ка. 

 Ива на ЈА ЊИЋ
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Дуго трајање црквеног појања

 Тра ди ци ја 
хор ског пе ва ња
Пр ви са чу ва ни по да ци о цр кве ном хор-

ском му зи ци ра њу у Те ми шва ру по ти чу још 
од 1836. го ди не, ка да је „Те ми швар ско-град-
ско об шче ство“ ре ши ло да уве де „хар мо ни-
че ско пје ни је“ при бо го слу же њи ма.

Био је то тре ну так ко ји је обе ле жио по-
че так ду ге, пле ме ни те и плод не тра ди ци је 
хор ског пе ва ња Ср ба у Ба на ту, ко ја се одр-
жа ла, са вр ло ма лим пре ки ди ма, све до да-
на шњих да на.

Хор је уче ство вао на мно гим ма ни фе ста-
ци ја ма ду хов ног и све тов ног ка рак те ра у 
Ру му ни ји (Те ми швар, Арад, Бу ку решт, Си-
биу) и ино стран ству (Бу дим пе шта, Сен тан-
дре ја, Не го тин, Но ви Сад, Пе тро ва ра дин, 
Срем ски Кар лов ци, Фру шка го ра, Срем ска 
Ми тро ви ца, Пан че во, Ки кин да, Ужи це, Ло-
зни ца, Тр шић, При је дор), са ци љем ши ре-
ња хри шћан ско-пра во слав не кул ту ре, али 
и очу ва ња на ци о нал ног иден ти те та Ср ба из 
ру мун ског Ба на та. 

Хо ром ди ри гу је Јо ца Бу гар ски, про фе сор 
му зи ке из Те ми шва ра.

Хор пра во слав не срп ске Са бор не цр кве у те ми шва ру
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И
з да вач „Слу жбе ни гла сник“, 
у са рад њи са Срп ском ака де-
ми јом на у ка и умет но сти, по-
кре нуо је 2010. го ди не еди ци ју 
„Ко ре ни“ с на ме ром да об но-

ви по ма ло за бо ра вље не а дра го це не књи ге, 
сту ди ја и рас пра ве из ан тро по ге о гра фи је, 
ан тро по ло ги је и ет но ло ги је, до пу њу ју ћи их 
но вим ис тра жи ва њи ма, би бли о гра фи ја ма 
и по го во ри ма при ре ђи ва ча Бо ри са ва Че ли-
ко ви ћа. Осно ви цу ове еди ци је чи не књи ге 
штам па не под уред ни штвом Јо ва на Цви ји ћа 
у Срп ском ет но граф ском збор ни ку и у дру-
гим пу бли ка ци ја ма ко је су из ла зи ле кра јем 
19. и у пр вој по ло ви ни 20. ве ка. Од Цви ји ће ве 
смр ти (1927) књи ге су из ла зи ле у ре дак ци ји 
ње го вих са рад ни ка и на ста вља ча по сле Дру-
гог свет ског ра та. 

Цви ји ће ва де ла и де ла ње го вих са рад ни ка 
и на ста вља ча, Јо ва на Ер де ља но ви ћа, Ти хо ми-
ра Р. Ђор ђе ви ћа, Бо ри во ја М. Дроб ња ко ви ћа, 
Ми лен ка С. Фи ли по ви ћа и Пе тра Вла хо ви ћа, 
да на ве дем са мо нај вред ни је, уте ме ље на су 
на про у ча ва њу ути ца ја при род не сре ди не на 
чо ве ка, на об ли ко ва њу лич но сти при про ме-
ни сре ди не, те на ути ца ју ра зних чи ни ла ца на 
об ли ко ва ње ет нич ких спе ци фич но сти чо ве ка, 
пле ме на и на ро да. Уред ник „Слу жбе ног гла-
сни ка“ Сло бо дан Га ври ло вић и при ре ђи вач Б. 
Че ли ко вић на шли су упо ри ште за об на вља ње 
из да ња ових де ла у њи хо вој из у зет ној вред-
но сти за на у ку и кул ту ру, у про ре ђе ним при-
мер ци ма ових књи га, и у по тре би за њи хо вим 
оса вре ме њи ва њем.

Пла ни ра но је об ја вљи ва ње око 80 књи га, до 
са да је од штам па но и јав но сти пред ста вље но 
16, а овим при ло гом на ме ран сам да пред ста-
вим пр ве три из у зет не књи ге, На се ља срп ских 
зе ма ља, На се ља ва ње Ср би је и Ср би ја. Зе мља, 
на род, жи вот, оби ча ји, све три об ја вље не 2011. 
го ди не, ко је пред ста вља ју гло ба лан по глед на 
су штин ска пи та ња Ср би је и Бал кан ског по лу-
о стр ва у овој на у ци. Пре о ста ла до са да иза шла 
де ла, њих 18, об у хва та ју те ри то ри ју цен трал не 

и за пад не Ср би је са Ве ли ком Мо ра вом на ис-
то ку, Са ве на се ве ру, Дри не на за па ду, Рза ва и 
За пад не Мо ра ве на ју гу. 

Пр ва књи га у еди ци ји На се ља срп ских зе ма ља. 
На се ља, по ре кло ста нов ни штва, оби ча ји, чи не, 
по ред оста лог, три сту ди је Јо ва на Цви ји ћа, ве ли-
ког ге о гра фа, ге о мор фо ло га, ет но ло га и ан тро-
по ло га. Две од њих, Ан тро по граф ски про бле ми 
Бал кан ског по лу о стр ва и Ме та на ста зич ка кре
та ња, њи хо ви узро ци и по сле ди це, штам па не су 
за Цви ји ће ва жи во та, 1922, а Пси хич ке осо би не 
Ју жних Сло ве на, пре вод са фран цу ског, штам па-
на је 1931. го ди не. Пр ва од њих, Ан тро по граф ски 
про бле ми... је сте оби ман ис тра жи-
вач ки по ду хват о Бал ка ну, где на 
ре ла тив но ма лом про сто ру жи ви 
се дам-осам ра зних на ро да. Ово 
ка пи тал но де ло кул ту ре из 1902. 
го ди не, укљу чи ло је, по ред ан тро-
по ге о граф ских, ет но граф ске, исто-
риј ске и лин гви стич ке по дат ке о 
пре де ли ма и љу ди ма са ових про-
сто ра. „Ме та на ста зич ка кре та ња...“ 
на Бал ка ну (на слов из ве ден из грч-
ког је зи ка и зна чи ме ња ње ме ста 
ста но ва ња), дру га сту ди ја у овој 
књи зи, го во ри о ми гра ци ја ма ста-
нов ни штва, узро ко ва ним тур ским 
осва ја њи ма и еко ном ским узро ци-
ма, пи ше Цви јић. Од по себ ног зна-
ча ја је и да нас ак ту ел на Цви ји ће ва 
сту ди ја Пси хич ке осо би не Ју жних 
Сло ве на. У њој је аутор ис та као пси хич ке раз ли-
ке Ју жних Сло ве на на за па ду, на су прот Бу га ра, 
фор ми ра них као по себ на на ци ја мик со ва њем 
не ко ли ко ен ти те та. У сту ди ји су из ди фе рен ци-
ра ни „пор тре ти“ ди на ра ца, љу ди „цен трал ног 
де ла“ Бал ка на, пси хич ке ка рак те ри сти ке ис точ-
но бал ка на ца и пре ко са ва ца. 

Дру ги блок ове књи ге чи ни Цви ји ћев при лог 
о не ис тра же ним де ло ви ма Ср би је, штам пан 
1907. го ди не, и „Упут ства за ис пи ти ва ње на ро-
да и на род ног жи во та“ Јо ва на Ер де ља но ви ћа, 
пре да та ко ри сни ци ма 1910. го ди не. У тре ћем 
бло ку су три при ло га, Ми лен ка С. Фи ли по ви-

ћа, Пе тра Вла хо ви ћа и Бо ри са ва Че ли ко ви ћа 
о Цви ји ће вом жи во ту, ра ду и до при но су ан-
тро по ге о граф ским ис тра жи ва њи ма Ср би је и 
Бал кан ског по лу о стр ва. На кра ју књи ге је пот-
пу на Че ли ко ви ће ва Би бли о гра фи ја Срп ског ет
но граф ског збор ни ка.

Ако пр ву књи гу но се при ло зи Јовaна Цви-
ји ћа, у дру гој, На се ља ва ње Ср би је. На се ља, по
ре кло ста нов ни штва, оби ча ји, пре ва гу имaју 
ра до ви Ти хо ми ра Р. Ђор ђе ви ћа. У увод ном тек-
сту, Ар хив ска гра ђа за на се ља у Ср би је у вре ме 
пр ве вла да ви не кне за Ми ло ша Обре но ви ћа, об-
ја вљен је 1926. Го ди не, Ђор ђе вић се ба ви на се-

ља ва њем Ср би је не по сред но пре 
и не што по сле пр ве вла да ви не 
кне за Ми ло ша. Био је Ђор ђе вић 
је дан од нај бли жих Цви ји ће вих 
са рад ни ка, ет но лог и исто ри-
чар, од 1906. го ди не уни вер зи тет-
ски про фе сор и, ка сни је, рат ник 
Бал кан ских и Пр вог свет ског ра-
та. Овом сту ди јом је на по се бан 
на чин пред ста вио ан тро по ге о-
граф ске про це се у на шем на ро-
ду, жи вот срп ског на ро да и ње го ве 
оби ча је. У књи зи је још пет при ло-
га овог ауто ра, је дан о ста нов ни-
штву Ср би је по сле Ве ли ке се о бе а 
оста ла че ти ри од но се се на на се-
ља ва ње срп ског ста нов ни штва, на 
об ли ко ва ње се ла и гра до ва у Ми-
ло ше во вре ме. 

При ло зи Ми лен ка С. Фи ли по ви ћа и Бо ри-
во ја М. Дроб ња ко ви ћа у ис тој књи зи све до-
че о ста њу у Ср би ји на раз ме ђи 18. и 19. ве ка, 
у вре ме Пр вог устан ка, док ра до ви Ра до ја М. 
Уско ко ви ћа и Љу бо ми ра Дур ко ви ћа Јак ши ћа 
ре ги стру ју до се ља ва ње Цр но го ра ца и му чан 
про цес њи хо ве адап та ци је на про сто ри ма Ср-
би је. Уско ко ви ћев текст од но си се на исе ља-
ва ње Ник ши ћа на, а о про це су се о ба у вре ме 
Ми ло ше ве аб ди ка ци је и по нов не ње го ве вла-
да ви не и вла да ви не ње го вог си на Ми ха и ла 
Обре но ви ћа го во ри текст већ по ме ну тог Бо-
ри во ја М. Дроб ња ко ви ћа. 

Дру га књи га о Ср би ји, а тре ћа ко ју пре по ру-
чу јем, Ср би ја. Зе мља, на род, жи вот, оби ча ји, 
де ло ака де ми ка Пе тра Вла хо ви ћа, на уч ни ка 
са за ма шном ин тер на ци о нал ном би о гра фи-
јом и би бли о гра фи јом, об ја вље на у са рад њи 
са Ет но граф ским му зе јом, до но си ет но ло шке 
и ет но ге нет ске ис пи се о Ср би ма, са вре ме ни ја 
је и пре ци зни ја у тре ти ра њу срп ских пре де-
о них це ли на. Да је де ло од из у зет ног зна ча ја 
го во ри чи ње ни ца да је то ком по след ње де це-
ни је има ло че ти ри из да ња (по два на срп ском 
и ен гле ском је зи ку). 

У
ред ник еди ци је „Ко ре ни“, Сло-
бо дан Га ври ло вић, пре по знао 
је зна чај а при ре ђи вач, Бо ри сав 
Че ли ко вић, пре у зео је у овом по-
слу уло гу на ци о нал ног рад ни ка, 

на сто је ћи да от кри је ко смо, ода кле смо и ка-
кви смо, кло не ћи се об ма на и пре те ри ва ња 
ко ји ма смо ина че скло ни. Ми одав но је смо 
у Евро пи, на жа лост не у оној у ко јој би смо 
хте ли да смо – у за пад ној! 

Иде ја из да ва ча је ја сна: да се дав но об ја вље-
на де ла об је ди не, а од лу ка да се при кло не фо-
то тип ским из да њи ма мо ти ви са на је чу ва њем 
аутен тич но сти њи хо вог пр вог об ја вљи ва ња и 
олак ша ним њи хо вим ко ри шће њем. Ка да се це-
ло ку пан „Гла сни ков“ план оства ри и сло жи ме-
ђу ко ри це, а би ће око 80 књи га, ко ри сни ци ма 
ће би ти омо гу ћен пот пун увид у ста ње срп ских 
зе ма ља и Ср ба, и олак ша на да ља про ду бљи-
ва ња зна ња о кул тур ној исто ри ји Ср ба. Књи ге 
у твр дом по ве зу и опре мље не од го ва ра ју ћом 
на уч ном апа ра ту ром, ка кве су ове, рет ко ће 
се штам па ти и пре штам па ва ти. Опет, књи га 
је ис пу ни ла свр ху ако је омо гу ће но ње но ко-
ри шће ње, па се због то га мо ра на ћи у јав ним 
би бли о те ка ма, би бли о те ка ма фа кул те та, ин-
сти ту та и шко ла, и у при ват ним ко лек ци ја ма 
оних ко ји се ба ве пи та њи ма Ср би је и срп ства, 
срп ске исто ри је и кул ту ре. То је ујед но и мо ја 
то пла пре по ру ка. 

 До бри во је МЛА ДЕ НО ВИЋ

С
та ра срп ска кра ји шка 
пе ва ни ја, ој ка ча, од ре-
ђе на је три ма еле мен-
ти ма: 1) де се те рач ким 
ри мо ва ним дво сти-

хом, 2) спе ци фич ном ме ло ди јом и 
3) сцен ском си ту а ци јом. У јед ном 
свом еле мен ту – ме ло диј ском, ој ка-
ча под ра зу ме ва и об у хва та, на ши-
ро ком кра ји шко-ди нар ском про сто-
ру, мно ге кон цен трич не кру го ве ове 
пе ва ни је.

Ој ка ча пред ста вља уро ђе ну и с ко ле-
на на ко ле но пре не се ну пе ва ни ју ко-
ја, ма ко ли ко то па ра док сал но зву ча ло, 
исто вре ме но из ра жа ва и ту гу и ра дост. 
Че сто ли чи на плач (на ри ца ње) иако, 
ма хом, об у хва та ве дар и ду хо вит де-
се те рач ки дво стих. На пи та ње Вла-
ди ми ра Двор ни ко ви ћа, сре ди ном 
че твр те де це ни је про шло га ве ка, упу-
ће но ој ка чи ма у око ли ни Кни на, за-
што је то пе ва ње та кво, на лик пла чу и 
на ри ца њу, они су му од го во ри ли: „То 
је му шки плач за Ко со вом“.

Уз ре пре зен та тив ни кра ји шки тер-
мин – ој ка ча, ко ји зна чењ ски по кри-
ва це ли ну ој кач ког фе но ме на, по сто је 
слич ни из исте се ман тич ко-зву ков не 
рав ни: ој кан, ој ка ли ца, ој ка ви ца, вој-
ка ча, вој ка ви ца...

Ле пе за ових и слич них тер ми на из-
ви ре из гла го ла (в)ој ка ти, што зна чи 
– отег ну то и ту жно пе ва ти. По сто је 
и дру ги тер ми ни (си но ни ми) за ову 
по ја ву: ро зга ча, ро зга ли ца, по тре са-
ли ца, гро хо та ли ца, тр ка ви ца, при је-
ку ша, са ми ца, крат ка...

Да би се до кра ја раз у ме ла ова пе ва-
ни ја, ко ја је ви ше „фе но мен, не го ег-
зо ти ка” (Вла до Ми ло ше вић), по треб но 
је на пра ви ти ди стинк ци ју из ме ђу ој-
ка че и ој ка ња. Ој ка ча це ли ном из во-
ђач ког чи на об у хва та и ој ка ње, али 
ој ка ње ој ка чу – не. То су два тек де ли-
мич но ком пле мен тар на фе но ме на.

Ој ка ње је му зич ки ре френ ски ук-
рас или ме ло диј ска ви ње та, сво је-
вр сни ре френ ски ме да љон из ве ден 
по сле от пе ва ног или, кат кад, де кла-

мо ва ног де се те рач ког ој кач ког (дво)
сти ха. Ој ка ње се од ви ја у по дрх та ва-
њу тре мо ло ва ног гла са ко ји пре ра ста 
у три лер, у тре пе ре ње услед бр зог по-
на вља ња јед ног то на.  

Сâмо ој ка ње, да по но ви мо, не по-
кри ва струк ту ру де се тер ца, не из ра-
жа ва се у пе снич ком тек сту, већ из ван 
ње га. У чи ну из во ђе ња, да кле, ој ка ње 
не осва ја ни ка кво се ман тич ко по ље 
тек ста, оно ни је реч, ни је у је зи ку.  

Као ма ни фе ста ци ја људ ског гла са, 
ој ка ње тек по вре ме но при па да јед-
ном од три по ме ну та еле мен та ој ка-
че – ме ло ди ји. И то не у ње ној це ли ни, 
да кле, већ као укра сни тре мо ло ва ни 
до да так ме ло ди ји де се те рач ког дво-
сти ха. Ој ка ча мо же да бу де от пе ва на 
(из ве де на) и без ој ка ња. 

С об зи ром на то да ој ка ча ни је пе-
ва ње са мо, већ и об ја ва пе снич ког 
тек ста оли че ног у де се те рач ком дво-
сти ху, она ни је пред мет ин те ре со ва ња 

ис кљу чи во ет но му зи ко ло ги је, већ и 
књи жев не на у ке и лин гви сти ке. Текст 
чи ни не рас ки ди ву ком по нен ту це ли-
не из вед бе ног чи на. За шти том ој ка че, 
чу ва се и ори ги нал на лир ска на род на 

по е зи ја ко ја, у овом слу ча ју, у ми ни ја-
тур ној пе сми, има згу сну та и на дах-
ну та лир ска ре ше ња, не по но вљи ва у 
ху мор ним и иро нич ним, че сто са ти-
рич ним и гро теск ним ре ми ни сцен-

ци ја ма, увек у за гр ља ју са му дрим 
по и ма њем жи во та и све та, про ла зно-
сти и по сто ја ња, са осе ћа њем чо ве ко-
ве си ћу шно сти ис под зве зда.

Ој ка ча је де тер ми ни са на и тре ћим 
сво јим еле мен том – сцен ском си ту а-
ци јом. Нај и зра зи ти ји њен об лик до-
га ђа се у Ста ром ко зар ском ко лу у 
ко јем се две гру пе не пре ста но нат-
пе ва ва ју ри мо ва ним де се те рач ким 
дво сти хо ви ма. Ко ло за по чи ње ла га-
ним пе ва њем и кре та њем у ле ву стра-
ну (та ба на њем „по тра гу пре да ка“) да 
би се све ви ше и ви ше убр за ва ло са-
гла сно тем пу ој кач ке пе ва ни је. Све 
вре ме док тра је нат пе ва ва ње, ко ло 
се зми јо ли ко та ла са и ши ри ула ском 
но вих игра ча (ко ји не пе ва ју) из гру-
па оку пље ног све та што ужи ва у по-
сма тра њу ој кач ког ри ту а ла. Ко ло се 
све ви ше и ви ше ди на ми зу је, ви ло ви-
то уви ја и пре ви ја, улу бљу је и из ви ја, 
при ми че и од ми че, спа ја и раз два-
ја. Ту се об ја вљу је жи во твор ни агон 
гла са, тек ста и по кре та, су дар еро са 
и та на то са, ој кач ки мег дан ри мо ва-
ним дис ти си ма од ко јих не ки на ста-
ју у тре нут ку. 

Ко ло (cir cu lus као обруч) као свет ски 
ет но ко ре о ло шки фе но мен, је сте енер-
гет ски круг – знак људ ске ег зи стен ци-
је, ко ји све ден на ло кал ну за јед ни цу 
еми ту је уни вер зал не по ру ке. Ој кач-
ко ко ло има апо тро по јон ско деј ство, 
об ред но-ма гиј ску функ ци ју, укла ња, 
по ве ро ва њи ма, де мон ску енер ги ју 
из ме ста где се игра, опле ме њу је и 
одр жа ва за јед ни цу, го ни на бор бу за 
оздра вље ње и оп ста нак. 

Ој кач ка пе ва ни ја као „мул ти ме-
ди јал на тво ре ви на“ при сут но је на 
на род ним збо ро ви ма (са бо ри ма) о 
вер ским и др жав ним пра зни ци ма, на 
по ро дич ним сла ва ма, пи ро ва њи ма, 
свад ба ма, удад ба ма и же нид ба ма, те 
по во дом ро ђе ња де те та, од ла ска и по-
врат ка из вој ске, од ла ска и по врат ка 
из пе чал бе. Ој ка ча се ја вља, на при-
мер, и у об ре ду по кри ва ња но ве ку ће, 
„по ди за ња но вог шље ме на“. На ла зи-
мо је и уз оби чај „чу ва ри Хри сто вог 
гро ба“, ко ји по ти че из Дал ма тин ске 
За го ре, али се за сно вао и жи ви у сво-
јој пу но ћи и у Ср би ји. Ој ка ча пра ти 
и зна чај не го ди шње по сло ве и по ро-
дич не ре зул та те, али се по ја вљу је и 
у сва ко днев ним при ли ка ма ка да је 
по треб но „ока ди ти“ ду шу од бри га, 
за гр ли ти се са бли жњи ма и при ја те-
љи ма, па и са не зна ним пут ни ци ма-
на мер ни ци ма и слу чај ни ци ма. 

 Не над ГРУ ЈИ ЧИЋ

На ли сти свет ских кул тур них до ба ра

Ој кач ка гру па Пи ли пен да на Три би ни у Удру же њу књи жев ни ка Ср би је, 
одр жа ној 22. ју на 2011. го ди не на те му: ЧИ ЈА ЈЕ ОЈ КА ЧА? УНЕ СКО и древ но 
ој ка ње: Хр ват ска и кра ји шка кул тур на ба шти на Ср ба. 

Уче ство ва ли су: Не над Гру ји чић, аутор књи ге Ој ка ча, др Сла ви ца Га ро ња 
Ра до ва нац, књи жев ни исто ри чар, и Ср ђан Аса но вић, ет но му зи ко лог. 

Од лу ком Уне ска, древ но ој ка ње је при зна то за део свет ске кул тур не не-
ма те ри јал не ба шти не. За јед но са ој ка чом, Уне ско је при знао шпан ски фла-
мен ко и је дан на род ни оби чај из Ки не, ко ји из во ди на род Уј гу ри. Ме ђу тим, 
по во дом ој ка че, у обра зло же њу Уне ска сто ји да ој ка ње при па да хр ват ској 
ба шти ни?! То се до го ди ло јер је Хр ват ска пре тен ци о зно, и не ха ју ћи за дру-
ге – ка ко је ис так ну то на Три би ни – но ми но ва ла Уне ску ој ка ње као сво-
ју ба шти ну без по ми ња ња кра ји шких Ср ба ко ји ве ко ви ма пе ва ју ој ка чу у 
ди нар ским (бал кан ским) про сто ри ма.

КАПИТАЛНА ДЕЛА У ЕДИЦИЈИ „КОРЕНИ“ 

Насељавање Србије 
и насеља српских земаља

Књи га из еди ци-
је Ко ре ни, „На се ља 
срп ских зе ма ља“

НЕМАТЕРИЈАЛНА КУЛТУРНА БАШТИНА СРБА КРАЈИШНИКА

Ојкача и ојкање

Ој кач ка гру па пи ли пен да
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43. бе мус
У Са ва цен тру, 15. ок то бра 2011. го ди не, кон цер-

том Па ри ског ор ке стар ског ан сам бла и Ка мер-
ног хо ра Асен тус, под упра вом Ло ранс Екил бе, 
све ча но су отво ре не 43. Бе о град ске му зич ке све-
ча но сти. Увод ну бе се ду је имао углед ни срп ски 
ком по зи тор и про фе сор Фа кул те та му зич ке 
умет но сти, Зо ран Ерић, ко ји је по себ но на гла-
сио да је Бе мус ду бо ко угра ђен у европ ске и 
свет ске то ко ве. 

Бе мус не гу је тра ди ци је кла сич не му зи ке у 
Ср би ји и ре ги о ну и јед но ве че је би ло по све-
ће но ет но му зи ци Му зи ка Ср ба гра ни ча ра, у из-
бо ру углед ног срп ског му зи ча ра и про фе со ра 
Фа кул те та му зич ке умет но сти, Ди ми три ја Го-
ле мо ви ћа. 

Спе ци јал ни гост 43. Бе му са био је слав ни ви-
о лон че ли ста Ми ша Мај ски, ко ји је у Ко лар че вој 
за ду жби ни из вео атрак ти ван про грам, са де ли-
ма Брам са, Бе то ве на, а је дан део је био по све ћен 
шпан ској му зи ци. 

Но ви на ово го ди шњег Бе му са би ле су мај стор-
ске кре а тив не ра ди о ни це на ме ње не мла дим 
умет ни ци ма, овог пу та гу да чи ма, а во дио их је 
наш по зна ти ви о ли ни ста Јо ван Ко лун џи ја. 

Бе мус је био у зна ку два ју би ле ја: 200 го ди на 
од ро ђе ња Фран ца Ли ста и 40 го ди на ра да хо ра 
Ко ле ги јум му зи ком. Пре ми јер но је из ве де но де-
ло Сен ке сно ва и мо ра Ми ла на Ми хај ло ви ћа и 
опе ра Ми ле ва Алек сан дре Вре ба лов. Че тр де сет 
тре ћи Бе мус 26. ок то бра 2011. за тво рио је про сла-
вље ни свет ски пи ја ни ста Бо рис Бе ре зов ски.

Се ћа ње на Ко лар ца

За ду жби на Или је Ми ло са вље ви ћа Ко лар ца у 
Бе о гра ду, 22. но вем бра 2011. го ди не, обе ле жи ла 
је 133 го ди не по сто ја ња и ра да. Или ја Ми ло са-
вље вић Ко ла рац је те ста мен том из 1878. го ди не 
све што је имао оста вио свом на ро ду за ши ре-
ње на у ке и кул ту ре и ти ме сте као ме сто јед ног 
од нај ве ћих срп ских до бро тво ра. 

Тим по во дом је одр жа на све ча на ака де ми ја 
на ко јој су уру че не пла ке те и го ди шње на гра де 
Га ле ри је за нај бо љу го ди шњу из ло жбу. При зна-
ња су до би ли про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та 

док тор Љу бо драг Ди мић, Астро ном ска оп сер ва-
то ри ја у Бе о гра ду и Ра дио те ле ви зи ја Сту дио Б. 
Го ди шња на гра да Га ле ри је Ко лар че ве за ду жби-
не за нај бо љу из ло жбу при па ла је Ни ни Ра до и-
чић за по став ку Ав га ни стан ке. 

У Ко лар че вој за ду жби ни го ди шње се одр жи 
око 200 пре да ва ња из свих обла сти на у ке и кул-
ту ре, 280 кон це ра та и дру гих умет нич ких про-
гра ма, а из у ча ва се и де сет стра них је зи ка. У 
Га ле ри ји се одр жи пет на е стак из ло жби. 

Ро ђен дан по пу лар ног Ко лар ца улеп шан је 
кон цер том из ци клу са Ве ли ка ни му зич ке сце не 
на ко ме је пред пре пу ном дво ра ном на сту пио 
Бес тер квар тет из Кра ко ва.

Да ни Са НУ

Од 17. до 20. но вем бра 2011. го ди не, Срп ска 
ака де ми ја на у ка и умет но сти обе ле жи ла је 170 
го ди на ра да (1841–2011). Тим по во дом ор га ни зо-
ва но је низ при год них ма ни фе ста ци ја: 17. но-
вем бра 2011. го ди не у Га ле ри ји СА НУ одр жан је 
кон церт на ко ме су из ве де не ми ни ја ту ре ком-
по зи то ра чла но ва СА НУ, на Ка ле мег да ну је от-
кри ве на би ста Ла зе Ко сти ћа (18. но вем бар), 
отво ре на је и из ло жба де ла из Умет нич ке збир-
ке СА НУ Ака де ми ци ли ков ни умет ни ци, а на 
сам Дан СА НУ (19. но вем бра) одр жа на је ака де-
ми ја на ко јој је го во рио пред сед ник СА НУ, ака-
де мик Ни ко ла Хај дин. Ску пу су се обра ти ли и 
Бо рис Та дић, пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је, и 
ми ни стри у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је – Жар ко 
Об ра до вић и Пре драг Мар ко вић. 

из ло жба срп ских 
фре са ка у Фи рен ци

Кра јем но вем бра 2011. го ди не, у Фи рен ци, у 
Га ле ри ји ба зи ли ке Сан та Кро че ми ни стар кул-
ту ре, ин фор ми са ња и ин фор ма ци о ног дру штва 
Ре пу бли ке Ср би је, Пре драг Мар ко вић, све ча но 
је отво рио стал ну по став ку ко пи ја срп ских фре-
са ка. Ово је пр ви пут да је по став ка ко ја не при-
па да ита ли јан ској умет но сти у овом про сто ру 
из ло же на као стал на из ло жба. 

У апри лу 2011. го ди не из ло жба Ср би ја, зе мља 
фре са ка би ла је пред ста вље на љу би те љи ма 
умет но сти у Фи рен ци, а због ве ли ког ин те ре-
со ва ња би ла је про ду же на за ме сец да на. Из-
ло жба је пр ви пут ре а ли зо ва на 2007. го ди не у 
Стра збу ру, а за тим у Кла ген фур ту и Љу бља ни. 
То ком 2010. го ди не го сто ва ла је у Па ри зу и Бри-
се лу, а 2011. у Ва ти ка ну и Ви тер бу. 

Стал на по став ка у Га ле ри ји ба зи ли ке Сан та 
Кро че об у хва та ко пи је фре са ка из ма на сти ра 
Ми ле ше ве, Со по ћа на и Гра ча ни це. За из ра ду ове 
по став ке Ми ни стар ство кул ту ре Ре пу бли ке Ср-
би је ан га жо ва ло је Га ле ри ју фре са ка из Бе о гра-
да. Ба зи ли ку Сан та Кро че у Фи рен ци го ди шње 
по се ти око два ми ли о на љу ди.

У сла ву те а тра

На род но по зо ри ште у Бе о гра ду, 21. и 22. но вем-
бра 2011. го ди не, обе ле жи ло је свој 143. ро ђен-
дан ни зом за ни мљи вих про гра ма. На по чет ку 
про сла ве пре ми јер но је при ка зан до ку мен тар-
ни филм Пу ри ше Ђор ђе ви ћа Пла шим се да све 
раз у ме, у ко ме је при ка зан рад слав ног че шког 
ре ди те ља Јир жи ја Мен цла. На ве ли кој сце ни 
пред ста вље на је и фо то-мо но гра фи ја Скри ве на 
ле по та Ди не Јон сен, у ко јој су на ви ше од сто 
стра ни ца об ја вље не фо то гра фи је чла но ва Дра-
ме, Опе ре и Ба ле та, као и ен те ри јер згра де и де-
ша ва ња иза ку ли са... 

У окви ру про сла ве обе ле же на је и пр ва го ди-
шњи ца ра да Му зе ја На род ног по зо ри шта, а том 
при ли ком је отво ре на из ло жба Сте ван Сре мац, 
ака де мик и ака де мац, ко ју су при ре ди ли Зо ри-
ца Јан ко вић и Јо ван Мла де но вић. 

На све ча ној ака де ми ји су ми ра ни су ре зул та ти 
оства ре ни у про те клој го ди ни, до де ље не су на-
гра де за умет нич ке и рад не ре зул та те, а на гра ду 
Ра ша Пла о вић, ко ја се до де љу је од 1988. го ди не, 
до би ла је глу ми ца На та ша Нин ко вић. 

У скло пу про сла ве, отво ре на је адап ти ра на 
сце на Ра ша Пла о вић, на ко јој је пре ми јер но из-
ве де на пред ста ва Зли ду си, по ро ма ну До сто јев-
ског, а у дра ма ти за ци ји и ре жи ји Та ње Ман дић 
Ри го нат.

ла у ре а ту у част

У Ју го сло вен ској ки но те ци у Бе о гра ду, 10. де-
цем бра 2011. го ди не, одр жа на је све ча ност по во-
дом 50 го ди на од уру че ња Но бе ло ве на гра де за 
књи жев ност Иви Ан дри ћу. У при су ству број них 
зва ни ца из кул тур ног и јав ног жи во та и ди пло-
мат ског ко ра, на све ча но сти под на зи вом Ла у
ре а ту у част, из ве де не су оми ље не Ан дри ће ве 
пе сме: O, је се ње ду ге но ћи, Кад ја по ђох на Бем
ба шу, Ти хо но ћи, мо је зла то спа ва и Што се бо
ре ми сли мо је, у ин тер пре та ци ји хо ра Ко ле ги јум 
му зи кум, под ди ри гент ским вођ ством Да рин ке 
Ма тић Ма ро вић. За тим је усле ди ло еми то ва ње 
фил ма у ко ме се хро но ло шки пра ти Иво Ан дрић 
на кон ве сти од 26. ок то бра 1961. да је до био Но бе-
ло ву на гра ду – ин тер вјуи, ре ак ци је јав но сти, па 
све до тре нут ка све ча ног уру че ња. По за вр шет-
ку фил ма о ли ку Иве Ан дри ћа, пред зва ни це је 
сту пио глу мац Ти хо мир Ста нић и про чи тао го-
вор са уру че ња на гра де. 

Ра ни је је, у то ку да на, ми ни стар кул ту ре, Пре-
драг Мар ко вић, отво рио на Ан дри ће вом вен цу, 
по ред спо ме ни ка, из ло жбе: Иво Ан дрић пи сац и/
или ди пло ма та, Мој про зор у књи гу и  За др жа ни 
по гле ди – Ан дрић, свет сли ке и при ја те љи, ко је 
су по се ти о ци мо гли да по гле да ју у га ле ри ја ма 
на Ан дри ће вом вен цу.

До бит ни ци Ву ко ве на гра де

Сре ди ном де цем бра 2011. го ди не Кул тур но-
про свет на за јед ни ца Ср би је са оп шти ла је име на 
до бит ни ка Ву ко ве на гра де за 2011. го ди ну, ко ја 
се ове го ди не до де ли ла 48. пут. На гра да је при-
па ла по је дин ци ма и уста но ва ма за ре зул та те 
оства ре не у ра ду на ши ре њу кул ту ре, обра зо-
ва ња и на у ке у Ср би ји и на све срп ском кул тур-
ном про сто ру. 

Ла у ре а ти за 2011. го ди ну су: За ду жби на До
си теј Об ра до вић, драм ски пи сац Си ни ша Ко-
ва че вић, уред ник и ре ди тељ Не на Ку ни је вић, 
књи жев ни ци Ра до ван – Бе ли Мар ко вић, Пре-
драг – Ба јо Лу ко вић, Ми ли сав Ми лен ко вић и 
Пе тар Са рић, као и исто ри чар умет но сти Ду шан 
Ми ло ва но вић, исто ри чар књи жев но сти Гој ко 
Те шић и ака дем ски сли кар Ми лош Шо ба јић.

Из вр шни од бор Кул тур но-про свет не за јед ни-
це Ср би је до нео је од лу ку да се Из у зет на Ву ко ва 
на гра да за 2011. го ди ну до де ли Умет нич кој лив-
ни ци Во ждо вац бра ће Је ре мић.

До бит ни ци ма су на гра де уру че не 8. фе бру а-
ра 2012. го ди не, у Све ча ној са ли Скуп шти не гра-
да Бе о гра да.  

Сли ка у огле да лу 
– Ка та ри на ива но вић

Ми ни стар кул ту ре, ин фор ми са ња и ин фор-
ма ци о ног дру штва Ср би је, Пре драг Мар ко вић, 
отво рио је 20. де цем бра 2011. го ди не у Атри ју му 

На род ног му зе ја из ло жбу Сли ка у огле да лу – Ка
та ри на Ива но вић, по све ће ну јед ној од нај зна-
чај ни јих хе ро и на срп ског ства ра ла штва. 

Овом из ло жбом, чи ји је аутор ку стос На род-
ног му зе ја Пе тар Пе тро вић, обе ле же на је 200. 
го ди шњи ца ро ђе ња Ка та ри не Ива но вић, пр ве 
срп ске сли кар ке и пр ве чла ни це Срп ског уче-
ног дру штва, да на шње Срп ске ака де ми је на у-
ка и умет но сти.

Сли кар ски опус Ка та ри не Ива но вић за у зи ма 
зна чај но ме сто у ана ли зи сли кар ства и умет-
нич ких пра ва ца 19. ве ка. Отва ра ју ћи из ло жбу, 
ми ни стар Мар ко вић је ис та као да је Ка та ри на 
Ива но вић би ла пр ва, оно што ни је ти пич но за 
на ше про сто ре – пр ва же на сли кар, пр ва же на 
ко ја је би ла члан по ча сног срп ског уче ног дру
штва, пр ва же на ко ја је ура ди ла пор трет дру ге 
же не са ових про сто ра, пр ва же на ко ја је ура ди
ла мр тву при ро ду...

За бо га ту збир ку де ла Ка та ри не Ива но вић, ко-
ја се да нас чу ва у На род ном му зе ју, за слу жна је 
са ма умет ни ца, ко ја је ве ћи ну сво јих де ла за ве-
шта ла му зе ју то ком жи во та. На ци о нал ни му зеј 
је ту збир ку уве ћа вао, па су на из ло жби при ка-
за на и два де ла ко ја се чу ва ју у га ле ри ји Ма ти-
це срп ске.

От кри ве на спо мен-пло ча 
гли го ри ју Во за ро ви ћу

Пре драг Мар ко вић, ми ни стар кул ту ре, за јед-
но са пред сед ни цом оп шти не Ста ри град, Мир-
ја ном Бо жи да ре вић, 21. де цем бра 2011. го ди не 
све ча но је от крио спо мен-пло чу зна ме ни том 
књи жа ру и из да ва чу Гли го ри ју Возарoвићу 
(1790–1848), на ме сту на ко ме је др жао сво ју пр-
ву књи жа ру.

На све ча но сти је глу мац Ми ха и ло Ла ђе вац 
про чи тао део из по го во ра де ла До си те ја Об ра-
до ви ћа, ко ји је на пи сао Гли го ри је Во за ро вић, 
као и од ло мак пе сме Си ме Ми лу ти но ви ћа, по-
све ће не Гли го ри ју Во за ро ви ћу.

бе о град у ри му

Од 27. де цем бра 2011. до 27. ја ну а ра 2012. го-
ди не у Ри му је, у Му зе ју рим ске ци ви ли за ци је, 
одр жа на ма ни фе ста ци ја Ме сец срп ске кул ту
ре, у окви ру ко је је би ла по ста вље на из ло жба 
Срп ска кул ту ра – пут кроз ве ко ве. Ита ли јан ској 
пу бли ци су пред ста вље ни нај зна чај ни ји пе ри-
о ди срп ске кул ту ре, од Ле пен ског ви ра и Вин-
че, пре ко пу те ва рим ских ца ре ва ко ји су ро ђе ни 
или жи ве ли на тлу Ср би је, срп ских ма на сти ра и 
фре са ка, до са вре ме не умет но сти Ср би је. Пред 
мно го број ном ита ли јан ском пу бли ком на шле 
су се ко пи је фре ске Бе лог ан ђе ла, Ми ро сла вље
вог је ван ђе ља, сли ка Ко сов ка де вој ка, ре пли ке 
ар те фа ка та из Ви ми на ци ју ма, Сир ми ју ма, Ле-
пен ског ви ра и Вин че, срп ска на род на но шња, 
ве зо ви и дру го. 

Срп ска кул ту ра би ла је пред ста вље на и кроз 
из ло жбу Ћи ри ли ца у окви ру ко је су Дра га на Ни-
ко лић и Је ле на Ха џи-Ни ко лић по ка за ле сво је 
кул тур но по ре кло ћи ри лич ним ве зом на па пир-
ним убру си ма. У то ку тра ја ња ове ма ни фе ста-
ци је у Ри му су одр жа ни и кон цер ти ги та ри сте 
Ти бо ра Те пи ћа, ан сам бла ТАЈ из Но вог Са да, а 
про мо ви са на  је и књи га Љи ља не Ђу ро вић Ха-
бја но вић Игра ан ђе ла. Ма ни фе ста ци ја је за вр-
ше на све то сав ским кон цер том му зич ке гру пе 
ВЕД из Вра ња.

пе сни ко ва би ста

На Ка ле мег да ну, на спрам би сте Ми ло ша Цр-
њан ског, 4. ја ну а ра 2012. го ди не от кри ве на je 
би ста пе сни ка Сте ва на Ра ич ко ви ћа, рад ва ја-
ра Алек сан дра За ри на. Би сту је от крио Ма ти ја  
Бећ ко вић, а глу мац Ми лан – Ца ци Ми ха и ло вић 
из ре ци то вао је оку пље ним гра ђа ни ма и чла но-

ви ма по ро ди це сти хо ве Ра ич ко ви ће вих пе са ма 
Пе сма и смрт, Ни ти и Ка ме на успа ван ка. 

Би ста Сте ва на Ра ич ко ви ћа би ла је код пе сни-
ка до ње го ве смр ти 2007. го ди не, а за тим у по се-
ду ње го вог си на Ми ло ша Ра ич ко ви ћа.

Ори ги нал на би ста би ла је по зајм ље на гра ду 
Бе о гра ду, Се кре та ри ја ту за кул ту ру, да би се из-
ли ла брон за на ко пи ја ко ја је по ста вље на на Ка-
ле мег да ну.

Спо мен-пло ча 
јо ва ну Хри сти ћу

Ми ни стар кул ту ре, Пре драг Мар ко вић, от крио 
је, 30. ја ну а ра 2012. го ди не, спо мен-пло чу Јо ва ну 
Хри сти ћу на згра ди у Скер ли ће вој ули ци 26, у 
чи јем је дво ри шту би ла ку ћа у ко јој је књи жев-
ник жи вео од 1945. до 1993. го ди не. 

О зна чај ном тра гу ко ји је Хри стић (1933–2002) 
оста вио у срп ској кул ту ри, по ред ми ни стра Мар-
ко ви ћа, го во ри ли су и ака де мик Све тла на Вел-
мар Јан ко вић и про фе сор Пре драг Бај че тић, а 
при сут ни ма се обра тио и пред сед ник оп шти не 
Вра чар Бра ни мир Ку зма но вић.

Сви су ис та кли ве ли ки Хри сти ћев до при нос 
срп ској кул ту ри, не са мо као пе сни ка, драм ског 
пи сца и по зо ри шног кри ти ча ра, већ и као вр-
хун ског есе ји сте, „не над ма шног мај сто ра јед но-
став но сти ка зи ва ња исти на”.

До са да је по ста вље но 16 спо мен-пло ча – Ме-
ши Се ли мо ви ћу, Скен де ру Ку ле но ви ћу, Ду ша ну 
Ма ти ћу, Алек сан дру Ву чо, Сло бо да ну Се ле ни ћу, 
Ан то ни ју Иса ко ви ћу, Ми ћи По по ви ћу, Ду шку Ра-
до ви ћу, Де сан ки Мак си мо вић, Бран ку Ћо пи ћу, 
Ми ло шу Н. Ђу ри ћу, Ста ни сла ву Ви на ве ру, Ми ло-
ва ну Ђи ла су, Вас ку По пи, Жи во ји ну Па вло ви ћу, 
Гли го ри ју Во за ро ви ћу – и ово је 17. спо мен-пло-
ча ко ја је по ста вље на. 

За вр шен пр ви том 
Срп ске ен ци кло пе ди је
У све ча ној са ли Срп ске ака де ми је на у ка и 

умет но сти по след њег да на ја ну а ра 2012. го ди-
не пред ста вље на је дру га књи га Пр вог то ма Срп-
ске ен ци кло пе ди је, ко ја је плод са рад ње Ма ти це 
срп ске, Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти и 
За во да за уџ бе ни ке и на став на сред ства. 

Дру гом књи гом Пр вог 
то ма за о кру же ни су пој-
мо ви на сло ва А и Б, а 
пла ни ра но је да на ци о-
нал на ен ци кло пе ди ја бу-
де об ја вље на у 10 то мо ва. 

О из ра ди Срп ске ен ци-
кло пе ди је бри не Уре ђи-
вач ки од бор од 24 чла на, 
ко ји су фор ми ра ли Ма ти-
ца срп ска и Срп ска ака де-
ми ја на у ка и умет но сти. 
У окви ру 33 струч не ре-
дак ци је ан га жо ва но је 114 

са рад ни ка и 694 ауто ра за по је ди не тек сто ве. 
За на ред ну го ди ну пла ни ра се из ра да Дру гог 

то ма ко ји ће об у хва ти ти сло во В. Опре де ље ње 
је да се свих де сет то мо ва до вр ши до 2020. го-
ди не. 

Про је кат се из во ди уз по моћ Ми ни стар ства 
про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

при ча о јед ном ше ши ру

У Са ва цен тру, по чет ком фе бру а ра 2012. го ди-
не, одр жа на је пре ми је ра фил ма Ше шир про
фе со ра Ко сте Ву ји ћа, у ре жи ји Здрав ка Шо тре, 
пре ма исто и ме ном култ ном де лу Ми ло ва-
на Ви те зо ви ћа. Ово је при ча о не ве ро ват ном 
про фе со ру не мач ког је зи ка Ко сти Ву ји ћу, ко-
га ту ма чи Алек сан дар Бер чек, о до бро ћуд ном 
осо бе ња ку и хе до ни сти, пе да го гу по себ не вр сте, 
за оно вре ме. Ње го ви уче ни ци су би ли ма ту-
ран ти Пр ве му шке гим на зи је: Ми ха и ло Пе тро-
вић Алас, Јо ван Цви јић, Па вле По по вић, Ја ша 
Про да но вић, Љу бо мир Сто ја но вић, Ми ло рад 
Ми тро вић, ко је је до ча ра ла но ва ге не ра ци ја 
срп ских глу ма ца. 

Ро ман  Ми ло ва на Ви те зо ви ћа Ше шир про фе
со ра Ко сте Ву ји ћа до са да је имао 14 из да ња на 
срп ском и два из да ња на грч ком је зи ку. На гра-
ђен је 1984. го ди не на гра дом По ли ти ки ног за
бав ни ка, ушао је у школ ску лек ти ру у Ма ђар ској, 
док се у школ ском про гра му лек ти ре у Ср би ји 
на ла зи већ две де це ни је. 

Ове го ди не, тач ни је 24. фе бру а ра, на вр ша ва 
се 40 го ди на од пр вог јав ног пред ста вља ња овог 
де ла као те ле ви зиј ске дра ме, а уло гу про фе со ра 
Ву ји ћа ту ма чио је Па вле Ву и сић.

 При ре ди ла Ка та ри на Г. СА ВИЋ

КУлтУрНи мОЗаиК

Ко лар че ва за ду жби на

Фи рен ца, ба зи ли ка Сан та Кро че
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Г
ра ђан ска ку ћа у Ули ци Та-
на ска Ра ји ћа број 52 у Кра-
гу јев цу, зи да на из ме ђу два 
свет ска ра та, скре ће па-
жњу сво јим јед но став ним, 

не на ме тљи вим и склад ним ар хи тек-
тон ским ре ше њем: ви со ко при зе мље, 
про фи ли са ни кров ни ве нац, пот кров-
на гре да укра ше на јед но став ним фло-
рал ним мо ти вом, плит ки уга о ни пи ла-
стри, на фа са ди до ули це пет ве ли ких 
јед на ких про зо ра... Ку ћа за ста но ва ње, 
од око 120 ме та ра ква драт них, са пред-
со бљем, три ве ли ке со бе и ку хи њом, са 
два ула за из ве ли ког ду гач ког дво ри-
шта... би ла је дом и ате ље, а да нас је 
Ле гат пр ве кра гу је вач ке сли кар ке Љу-
би це Фи ли по вић-Ла за ре вић.

Љу би ца Фи ли по вић-Ла за ре вић ро ђе на 
је 1885. го ди не у Ри је ци, али је као вр ло 
ма ла пре не та у Кра гу је вац, у ку ћу оче ве 
мај ке. Ту је бо ра ви ла све до по ла га ња ви-
шег те чај ног ис пи та, за тим се упу ти ла у 
Бе о град и 1901. го ди не упи са ла у Срп ску 
сли кар ску шко лу Ри сте и Бе те Ву ка но вић 
и по сле две го ди не, у ју ну 1903. по ла га ла 
ис пит за учи те љи цу цр та ња сло бод ном 
ру ком и ле пог пи са ња. На ста ви ла је шко-
ло ва ње у Мин хе ну, у при ват ној сли кар-
ској шко ли већ оста ре лог Ан то на Ажбеа 
1904–1905. Уче ство ва ла је на Пр вој ју го-
сло вен ској умет нич кој из ло жби у Бе о-
гра ду 1904, а 1906. го ди не пу то ва ла је у 
Бу гар ску и у Со фи ји би ла са из ла га чи ма 
на Дру гој ју го сло вен ској из ло жби.

У је сен 1908. по но во је би ла у Мин хе-
ну са Ма ром Лу кић-Је ле сић и, по су ге-
сти ји Ма ри је Ра у шко ве, обе су оти шле 
у при ват ну шко лу умет ни ка и пе да го га 
Ај зен бер ге ра и Шилк нех та. Љу ба Ива но-
вић, са ко јим су би ле у Срп ској сли кар-
ској шко ли, био им је во дич у оби ла сци ма 
вред ни јих при ват них ко лек ци ја. У јед ној 
ви ли у Шлај стај му, се лу у бли зи ни Мин-
хе на, оду ше ви ле су се пор тре ти ма ста рих 
мај сто ра и обе по твр ди ле сво ју скло ност 
пре ма овој сли кар ској те ми. Је ле си ће ва 
је ура ди ла ви ше пор тре та за ко је је ин-
спи ра ци ја и мо дел би ла Љу би ца Фи ли-
по вић (ма ли аква рел де вој ке у на род ној 
но шњи чу ва се у На род ном му зе ју у Бе-
о гра ду, а уље под на зи вом Ода ли ска из 
1938. и са по све том на по ле ђи ни, пре у зет 
из Љу би чи не за о став шти не, на ла зи се у 
кра гу је вач ком На род ном му зе ју). Го ди не 
1910, април-мај, уче ство ва ла је на из ло-
жби сли кар ских и ва јар ских ра до ва ко ју 

је До бро твор на за дру га Срп ки ња Сом бор
ки ња при ре ди ла у Сом бо ру, а у но вем бру 
на Че твр тој из ло жби Дру штва срп ских 
умет ни ка Лада у Бе о гра ду. 

Љу би ца Фи ли по вић се по сле сту ди ја 
за др жа ла у Бер ли ну, а ка да је по чео Пр-
ви свет ски рат са Љу бом Ива но ви ћем се, 
за о би ла зним пу тем пре ко Вар ша ве, Бе са-
ра би је, Оде се, Цр ног мо ра, Ду на ва и Пра-
хо ва, вра ти ла у до мо ви ну. Њен су пруг, 
са ко јим је скло пи ла тај ни брак, сли кар 
Алек сан дар – Ша ца Ла за ре вић по ги нуо је 
кра јем 1914. го ди не у Гу ко шу код Љи га, а 

она се у Кра гу јев цу при ја ви ла за до бро-
вољ ну бол ни чар ку у 19. пу ку. По сле ра-
та је пу то ва ла по Ита ли ји, а по по врат ку 
у Бе о град пре да ва ла је цр та ње у Пр вој 
жен ској ре ал ној гим на зи ји, до про ле ћа 
1941. Упо ре до са пе да го шким ра дом ин-
тен зив но је сли ка ла и при пре ма ла са мо-
стал ну из ло жбу, а би ла је ак тив на и при 
осни ва њу Удру же ња ли ков них умет ни ка 
Бе о гра да 1919. го ди не (да нас УЛУС) и при-
ку пља њу сред ста ва за из град њу Умет нич-
ког па ви љо на Цви је та Зу зо рић на Ма лом 
Ка ле мег да ну. 

Из се ћа ња Ма ре Лу кић-Је ле сић са зна је 
се и по да так да је у ле то 1925. го ди не, на 
са стан ку УЛУС-а од лу че но да и Љу би ца 
Фи ли по вић пу ту је у Па риз на сту диј ско 
пу то ва ње. Ка да је 6. апри ла 1941. го ди не 
бом бар до ван Бе о град ско ро сав њен сли-

кар ски рад је стра дао јер јој је уни штен 
стан-ате ље у Не ма њи ној 24. Вра ти ла се 
у Кра гу је вац и у то ку ра та је сли ка ла и 
во ди ла шко лу цр та ња за де цу и мла ђу 
омла ди ну и по осло бо ђе њу при ре ди ла 
са њи ма по крет ну из ло жбу за ра ње ни-
ке. Та да је ини ци ра ла од лу ку о осни ва њу 
спе ци јал ног те ча ја за лак ше ра ње ни ке и 
во ди ла га све до рас фор ми ра ња бол ни це. 
По сле 1953. го ди не по сте пе но јој је сла-
био вид и до не ла је од лу ку о опе ра ци ји 
ко ја, на не сре ћу, ни је ус пе ла. Кри зу због 
пот пу ног гу бит ка ви да убла жи ла је од лу-
ком да на ста ви да сли ка. По вр ши не плат-

на је огра ни ча ва ла по мо ћу жи це, ка на па 
и ек сер чи ћа док је бо је, чи ји је ре до след 
пам ти ла, др жа ла у по ја су. Уз сли ка ње је 
пи са ла и по е зи ју за де цу и сво је сти хо ве 
је пам ти ла и све их је зна ла на па мет. По-
след њих де се так го ди на жи во та про ве ла 
је у До му за ста ре и пен зи о не ре у Кра гу-
јев цу, где је би ла из у зет но по што ва на, а 
због сво је хра бро сти, оп ти ми стич ког ду ха 
и ве дри не оста ла и ду го за пам ће на. Умр-
ла је 18. ма ја 1975. го ди не. 

Љу би чи но сли кар ство је од по чет ка би-
ло у зна ку ре а ли зма и им пре си о ни зма, 

во ле ла је сли ка ње по при ро ди и по мо де-
лу, ком по зи ци је су јој урав но те же не, не-
го ва ла је чи сту па ле ту и не жну фак ту ру 
и има ла пре ци зан ру ко пис. Са но стал ги-
јом је сли ка ла свет ко ји не ста је, нај че шће 
ста ре ку ће у Кра гу јев цу. Ње ни ка сни-
ји ра до ви се по ма ло при бли жа ва ју ду ху 
ко ло ри стич ког ре а ли зма, док они на ста-
ли по сле гу бит ка ви да де лу ју спон та ни је 
и ин тен зив ни је у ко ло ри ту, по не кад чак 
и до екс пре сив но сти. Са мо стал но је из-
ла га ла 1953. го ди не у На род ном му зе ју у 
Кра гу јев цу и то је би ла ју би лар на из ло-
жба по во дом че тр де се те го ди шњи це ње-
ног умет нич ког ра да. Из ло жбу, Не мо гу ћи 
по ку ша ји, на ко јој је из ло жи ла сли ке на-
ста ле по сле гу бит ка ви да, има ла је у До му 
омла ди не у Бе о гра ду 1969. го ди не. У Кра-
гу јев цу је, уз уче шће на по ме ну тој по крет-
ној из ло жби за ра ње ни ке, уче ство ва ла на 
из ло жба ма са ко ле га ма: у про сто ри ја ма 
На род ног фрон та (бив ше Ште ди о ни це Ду-
нав ске ба но ви не) 1946, у Му шкој гим на зи-
ји 1948. и на Об ла сној из ло жби при ре ђе ној 
у До му Ар ми је 1950. го ди не, а за тим на 
из ло жба ма Удру же ња ли ков них умет ни-
ка Кра гу јев ца 1969. и 1970. 

Њ
е не сли ке су би ле за-
сту пље не и на из ло-
жба ма кра гу је вач-
ких сли ка ра у Си ре-
ну (Фран цу ска) 1969, 

Трен чи ну (Че хо сло вач ка), При шти ни и 
Кар лов цу 1970. Из ла жу се и на стал ним 
по став ка ма или те мат ским из ло жба-
ма из збир ке На род ног му зе ја у Кра-
гу јев цу. Искре но се ра ду ју ћи осни ва-
њу му зе ја у Кра гу јев цу ан га жо ва ла се 
на фор ми ра њу и уве ћа њу умет нич ке 
збир ке. За хва љу ју ћи ње ном при ја тељ-
ству са се стром Уро ша Пре ди ћа ини-
ци ра но је да ро ва ње ње го вих ра до ва, па 
су уз ње го во пи смо у Му зеј сти гле и че-
ти ри ски це за ико не и два пор тре та, а 
ње ном по зи ву су се ода зва ли и ње на 
пр ва про фе сор ка Бе та Ву ка но вић и 
њен ђак Пе ђа Ми ло са вље вић.

Би ла је члан Ла де и Удру же ња ли ков-
них умет ни ка Кра гу јев ца, ко је је уста но-
ви ло го ди шњу на гра ду за цр теж ко ја но си 
ње но име. Го ди не 1958. до би ла је по ча сну 
ди пло му гра да Кра гу јев ца. Уз ма ло број-
не пор тре те и мо ти ве ста рог Кра гу јев ца, 
ра ђе не уљем, тем пе ром, аква ре лом и па-
сте лом, као и уља на ста ла по сле гу бит ка 
ви да, са чу ва ни су и цр те жи, илу стра ци је и 
ма њи број ка ри ка ту ра. У окви ру Ле га та чу-
ва се и не ко ли ко фо то гра фи ја и при ме ра-
ка пе са ма за де цу от ку ца них на ма ши ни, 
а 2009. го ди не Му зеј је од Ге рон то ло шког 
цен тра у Кра гу јев цу пре у зео и са чу ва ни 
део ње не скром не лич не остав шти не: пи-
сма и до пи сни це – Бе те Ву ка но вић, Де сан-
ке Мак си мо вић, Пе ђе Ми ло са вље ви ћа..., 
две књи ге ути са ка, исеч ци из штам пе, пар 
ка та ло га и јед на ма ра ма. 

Ка да је 23. ав гу ста 1955. го ди не пот пи-
са ла те ста мент, ко јим је гра ду Кра гу јев цу, 
од но сно кра гу је вач ком На род ном му зе ју 
за ве шта ла сво је сли ке и свој дом, Љу би ца 
Фи ли по вић-Ла за ре вић ни је ни слу ти ла 
да ће „ма ла Га ле ри ја ста рог Кра гу јев ца, 
пр ве и нај ста ри је кра гу је вач ке сли кар ке“ 
то би ти то ком на ред них де це ни ја са мо 
по вре ме но, по не кад у крат ким вре мен-
ским ин тер ва ли ма. Твр ди ло се да је њен 
те ста мент из гу бљен, па су овај про стор 
ко ри сти ле раз не оп штин ске ор га ни за ци-
је и ин сти ту ци је. Нео че ки ва но, по сле три-
де сет шест го ди на, у Оп штин ском су ду у 
Кра гу јев цу про на ђен је те ста мент, та ко да 
је На род ни му зеј у Кра гу јев цу по стао вла-
сник Ле га та. У је сен 2011. го ди не за по че ло 
се са за ме ном кро ва и дру гим ра до ви-
ма на ре кон струк ци ји и об но ви згра де. 
Ка да се ови по сло ви за вр ше, Љу би чи не 
сли ке вра ти ће се ку ћи и по но во ће би ти 
до ступ не јав но сти. У пла ну је, та ко ђе, да 
се у овај про стор сме сти и огра нак Ву ко ве 
за ду жби не, ко ји ће се осно ва ти у Кра гу-
јев цу, чи ји чла но ви ће ту мо ћи да оства-
ру је сво је ак тив но сти у обла сти кул ту ре, 
обра зо ва ња и ду хов но сти. 

 Спо мен ка КО ВА ЧИЋГУ ЖВИЋ

Линкуј као
што говориш

Захваљујући особености српске ћирилице да 
једном гласу одговара једно слово, адресе .СРБ 
домена ће се, за разлику од мноштва домена 
чији су називи на енглеском алфабету, 
изговарати управо онако како су и написане

О
д 27. ја ну а ра 2012. го ди не мо гу ће је ре ги-
стро ва ти и ћи ри лич ки .СРБ до мен. Ту мо-
гућ ност има ју сви, без об зи ра на то да ли 
већ има ју не ки сајт или не. Ћи ри лич ки ин-
тер нет до мен .СРБ је но ви, дру ги на ци о нал-

ни до мен Ре пу бли ке Ср би је, ко ји ће се убу ду ће мо ћи ко-
ри сти ти за јед но са по сто је ћим .RS на ци о нал ним до ме-
ном. Уства ри, је дан исти ин тер нет сајт мо ћи ће да бу де 
ви дљив на обе адре се, и .СРБ и .RS, уко ли ко то ње гов 
вла сник же ли и та ко по де си свој сер вер. 

Ово је из у зет но зна чај но, јер ћи ри лич но пи смо је је дан 
од нај ва жни јих еле ме на та на шег иден ти те та и због то га 
је су штин ски ва жно очу ва ти мо гућ ност ње го вог ко ри шће-
ња и на ин тер не ту. По сле ру ског ћи ри лич ког до ме на .РФ, 
наш .СРБ је дру ги ин тер нет до мен на све ту на ћи ри лич-
ком пи сму ко ји се са да мо же ре ги стро ва ти. 

У то ку пр вих шест ме се ци пра во ре ги стра ци је .СРБ до-
ме на има ће са мо вла сни ци по сто је ћих или но во ре ги стро-
ва них .RS до ме на, и то по по вла шће ној це ни. По сле тог 
пе ри о да, ћи ри лич ке до ме не мо ћи ће да ре ги стру је сва-
ко ко же ли, без об зи ра на то да ли по се ду је од ре ђе ни .RS 
до мен или не.

На ци о нал ни ин тер нет до мен је озна ка те ри то ри јал не 
при пад но сти и као та кав из у зет но је би тан за де фи ни са-
ње ин тер нет иден ти те та свих ко ји жи ве и ра де у Ср би ји. 
За хва љу ју ћи осо бе но сти срп ске ћи ри ли це да јед ном гла-
су од го ва ра јед но сло во, адре се .СРБ до ме на ће се, за раз-
ли ку од мно штва до ме на чи ји су на зи ви на ен гле ском 
ал фа бе ту, не дво сми сле но из го ва ра ти упра во она ко ка ко 
су и на пи са не. Сто га је и сло ган кам па ње за по пу ла ри за-
ци ју ко ри шће ња .СРБ до ме на Лин куј као што го во риш! 
На сај ту по све ће ном кам па њи за про мо ци ју ћи ри лич-
ког до ме на, на адре си ЊЊЊ.СРБ, ис так ну те су пред но-
сти .СРБ до ме на: 

1.  је ди ни ин тер нет до мен на све ту ко ји омо гу ћа ва да се 
адре се сај то ва пи шу она ко ка ко се и из го ва ра ју. За-
хва љу ју ћи осо бе но сти срп ске ћи ри ли це да јед ном гла-
су од го ва ра јед но сло во, адре се са .СРБ до ме ном ће се, 
за раз ли ку од, ре ци мо, мно штва до ме на на ен гле ском 
ал фа бе ту, не дво сми сле но из го ва ра ти упра во она ко ка-
ко су и на пи са не.

2.  Оства ре ње устав ног пра ва гра ђа на Ср би је да мо гу да 
ко ри сте зва нич но пи смо и за сво је ин тер нет до ме не. 
У вре ме ка да се у раз ви је ним зе мља ма и пра во на ин-
тер нет сма тра за основ но људ ско пра во, ка да и нај ве ће 
зе мље све та бри ну о очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та 
кроз до ме не на свом пи сму, Ср би ја је ме ђу пр ви ма на-
пра ви ла ко рак ка ус по ста вља њу до ме на на зва нич ном 
на ци о нал ном пи сму.

3.  Ве ли ки број сло бод них по тен ци јал но за ни мљи вих 
пој мо ва за називe ин тер нет до ме на (име на, на зи ви 
фир ми или про из во да, ге о граф ски и оп шти пој мо ви из 
обла сти кул ту ре, исто ри је, умет но сти…).

4.  ге о граф ски од ре ђу је те ри то ри ју за ко ју је ин тер нет 
сајт пре вас ход но на ме њен. То је бит но и за ин тер нет 
пре тра жи ва че, као што су Go o gle или Bing, ка да има ју 
упит ко ри сни ка ко ји тра жи упра во ин тер нет сајт са са-
др жа јем из Ср би је.

5.  по ста је те члан срп ске ин тер нет за јед ни це. Ин тер нет 
до мен је основ ни чи ни лац не чи јег иден ти те та на ин-
тер не ту. Ко ри шће њем на ци о нал ног ин тер нет до ме на, 
де фи ни ше те сво ју при пад ност ло кал ној ин тер нет за-
јед ни ци. 

Као што је већ по ме ну то, ин тер нет до мен, као део ин-
тер нет адре се, де фи ни ше не чи ји иден ти тет на ин тер не-
ту. Ка да се пре тра жу ју пој мо ви на срп ском је зи ку, Гугл их 
при ка зу је у оба пи сма. Он не пра ви раз ли ку из ме ђу ћи-
ри ли це и ла ти ни це. Иста ствар је и са на зи ви ма до ме на, 
од но сно са ин тер нет адре са ма. Ако не ре ги стру је те од го ва-
ра ју ћи .СРБ до мен и ти ме не за шти ти те свој иден ти тет на 
ћи ри ли ци, ри зи ку је те да не ко дру ги ре ги стру је тај до мен 
и да вам, кре и ра њем од ре ђе ног са др жа ја на тој ин тер нет 
адре си, угро зи иден ти тет. Ком па ни ја ма би то тре ба ло да 
бу де још бит ни је не го по је дин ци ма, јер је аде кват на за-
шти та кор по ра тив ног, као и свих про из вод них брен до ва, 
пред у слов за озби љан на ступ на ин тер не ту.

 Пре драг МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ

ВУКОВе НарОДНе пОСлОВиЦе О ВиНУ

Ви зу ел но ре ше ње но вог на ци о нал ног 
ин тер нет до ме на Ср би је

ЛЕГАТ ЉУБИЦЕ ФИЛИПОВИЋ-ЛАЗАРЕВИЋ У КРАГУЈЕВЦУ

Простор за неговање 
духовности

Кућа Љу би ца Фи ли по вић-ла за ре вић у Крагујевцу

Љу би ца Фи ли по вић-ла за ре вић

 Kо вина вечера, воде руча.
 Вино и мудрога побудали.
 Вино не вели: хајде, него: сједи.
 Вино не мучи, него бучи.
 Вино од лозе, млијеко од козе, чоек од чоека. 
  Вино пити а не опити се, нит је било, 

нити може бити. 
 Да је вина, и стрина би пила.

  Да ми је и полоша вина, 
само да је крчмарица млада.

  Делија се ликом опасала, 
а још пита ђе је љепше вино.

  Дигни се, тако се не мучио као они 
што мећу воду у вино!

  До подне: пије вино Краљевићу Марко; 
а по подне: јао моја мајко!
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Драги моји кумови, 
приредио др Драго 
Његован, Прометеј, 
Нови Сад 2011.

М
и ле ва Ма рић-Ајн-
штајн (1875–1948) 
би ла је у ин тен зив-
ној ко ре спон ден-
ци ји са сво јим ку-

мо ви ма Ђо ком и Си до ни јом Га јин 
од 1935. до 1941. го ди не. То ком овог 
пе ри о да по сла ла је из Ци ри ха у Но-
ви Сад пи сма од ко јих је је дан део 
са чу ван и об ја вљен у књи зи Дра ги 
мо ји ку мо ви. При ре ђи вач овог из-
да ња, др Дра го Ње го ван, по бри нуо 
се да ко ре спон ден ци ја бу де пре-
не се на у це ло сти, са свим сво јим 
обе леж ји ма, про пра ће на и евен-
ту ал но пре ве де на (две до пи сни це 
на ма ђар ском и два пи сма на не-
мач ком), али и про ко мен та ри са на 
на ме сти ма где је ши ри исто риј ски 
оквир по ма гао у бо љем осве тље њу 
при ли ка у ко ји ма је она на ста ја ла. 
Књи га знат но упот пу њу је лич ност 
нај ве ће срп ске на уч ни це 20. ве ка, 
ка ко са ње не ин тим не стра не, ка да 
је у пи та њу ова ква вр ста пи са ма, та-
ко и ши ре, уз број не до дат ке ве за не 
за њен це ло ку пан жи вот.

Пре пи ска Ми ле ви на са ку мо ви ма 
са др жи 30 пи са ма, а от кри ве на је пре 
пет го ди на, за хва љу ју ћи но во сад ском 
фи зи ча ру Ђор ђу Кр сти ћу из Сло ве ни-
је, ина че по ро дич ном при ја те љу Ма-
ри ће вих. Кр сти ћу је пе де се тих го ди на 
про шлог ве ка пи сма по ве ри ла упра-
во Си до ни ја, а он их је пре не ко ли-
ко го ди на пре дао Му зе ју гра да Но вог 
Са да, за јед но са још не ким пред ме-
ти ма ко ји су при па да ли Ми ле ви Ма-
рић-Ајн штајн.

У увод ном де лу књи ге ко ји се на 
три де се так стра на ба ви на шом, још 
не до вољ но ре а фир ми са ном на уч ни-
цом, др Ње го ван ис црп но пред ста вља 
пу та њу жи вот не ли ни је Ми ле ве Ма-
рић-Ајн штајн, од ма лих но гу до иде је 
и кон цеп ци је јед ног из ве сног му зе ја 
чи је се по кре та ње већ ду же вре ме ста-
вља у фо кус. Са ми под на сло ви ин ди-
ка тив ни су за пре по зна ва ње и лак ше 
пра ће ње ње ног жи вот ног пу та: Мо-
рал ни лик Ми ле ве Ма рић-Ајн штајн; 
По ре кло из Шај ка шке, бач ког де ла 
Вој не гра ни це; Мла ди да ни Ми ле ве 
Ма рић; Шко ло ва ње Ми ле ве Ма рић; 
Сту ди је Ми ле ве Ма рић; Сту дент ска 
љу бав и брак (на уч на са рад ња Ми ле-
ве Ма рић с Ал бер том Ајн штај ном); 
Оста вље на, де ци по све ће на; Не ко ли ко 
по да та ка о Ми ле ви ном бра ту проф. др 
Ми ло шу Ма ри ћу мл.; По след ње го ди-
не Ми ле ве Ма рић-Ајн штајн; За бо рав 
и из ла зак из сен ке; Ка му зе ју Ми ле-

ве и Ал бер та Ајн штај на у Но вом Са ду. 
По вест о срп ској на уч ни ци окон ча ва 
се на бра ја њем из во ра и ли те ра ту ре у 
ко ју је њен са ста вљач и при ре ђи вач 
књи ге др Дра го Ње го ван еви дент но 
био при лич но упу ћен. 

Не сум њи во одав де сти че мо сли ку 
јед не па мет не де вој чи це, уче ни це, ко-
ја ве ли ку по др шку за свој та ле нат на-
ла зи у ро ди те љи ма, нај ви ше у свом 
оцу Ми ло шу. Ње но шко ло ва ње те кло 
је у кон ти ну и те ту али са че стим про-

ме на ма ме ста, та ко да је шко лу по ха-
ђа ла у Ру ми (че ти ри раз ре да основ не 
шко ле), по том у Но вом Са ду, Срем ској 
Ми тро ви ци, Шап цу, За гре бу и Ци ри ху 
где је за вр ши ла че твр ти раз ред Ви ше 
де во јач ке шко ле, док је ма тур ски ис-
пит по ла га ла у Са ве зној ме ди цин ској 
шко ли у Бер ну. 

Иако је упи са ла сту ди је ме ди ци-
не на кон по ло же ног при јем ног ис-
пи та, Ми ле ва Ма рић по ста је сту дент 
По ли тех ни ке у Ци ри ху, је ди на же на 
и нај ста ри ја од свих (21). Са њом су 
на гру пи би ли Мар сел Гро сман, Луј 
Кол роз, Ја коб Ерат, а као нај мла ђи од 
свих, са 17,5 го ди на, сту дент је по стао 
и Ал берт Ајн штајн, Не мац је вреј ског 
по ре кла. Ми ле ва Ма рић сту па с њим 
у љу бав ну ве зу, а по том и брак, а да је 
та ве за има ла те шко ћа, го во ре по да ци 
да је Ми ле ва јед но вре ме би ла на уни-
вер зи те ту у Хај дел бер гу, али се на по-
ти цај Ал бер тов вра ти ла на ци ри шку 
По ли тех ни ку, да је ван брач но ро ди ла 

де вој чи цу и да ла на усва ја ње, по сле 
че га се де те ту на кон две го ди не гу би 
сва ки траг, а да је Ал бер та Ајн штај на 
у то вре ме мај ка Па у ли на од вра ћа ла 
од бра ка са сво јом сту дент ском љу ба-
ви. На кон Ал бер то вог док то ра та 1902. 
се ле се у Берн. Он и Ми ле ва, ко ја је 
за вр ши ла сту ди је али ни је док то ри-
ра ла, та мо се сле де ће го ди не вен ча ва-
ју и до би ја ју де цу: 1904. го ди не Хан са 
Ал бер та, ко ји ће за вр ши ти у Аме ри ци 
са же ном и де цом и та мо оства ри ти 
ка ри је ру уни вер зи тет ског про фе со ра, 
и 1910. го ди не Еду ар да, ко ји је обо лео 
од ши зо фре ни је као сту дент ме ди ци-
не ко ју ни је за вр шио и о ко јем је Ми-
ле ва бри ну ла до сво је смр ти.

Зна се да је Ал берт Ајн штајн са по-
ро ди цом у три на вра та бо ра вио у Но-
вом Са ду – 1905, 1907. и 1913. го ди не. 
Пре Пр вог свет ског ра та жи ве ли су 
го ди ну да на у Пра гу, по том у Бер ли-
ну, што је би ло коб но за њи хов брак, и 
1914. го ди не Ми ле ва се са де цом се ли 
у Ци рих. Раз ве ли су се 1919. го ди не, а 
Ал берт Ајн штајн се оже нио ро ђа ком 
Ел зом са ко јом је ду ги низ го ди на био 
у ве зи и са ко јом ни је имао де це. Еми-
гри рао је у Аме ри ку 1933. и та мо умро 
1955. го ди не.

М
и ле ва Ма рић-Ајн-
штајн је по след њи 
пут по се ти ла Но ви 
Сад 1938. го ди не, 
да ле ко иза смр ти 

свог оца (1922), мај ке (1935) и се стре, 
и са чи ње ни цом о не стан ку бра та 
Ми ло ша, ко ји се ни је вра тио по сле 
Пр вог свет ског ра та. Бо ра ви ла је та-
да код сво јих ку мо ва Га јин са ко ји ма 
је од ра ни је би ла у пре пи сци и ко-
ји су јој не се бич но по ма га ли, ша љу-
ћи јој но вац од ста на ри не са ње них 
има ња, чу ва ју ћи ње ну ку ћу и бри-
ну ћи се о прав ним и имо вин ским 

млади препознају 
„знакове поред 

свога пута“ 

Поводом Дана града Чачка, 
Огранак Вукове задужбине 
организовао је приредбу 
„Млади чувари народне 
духовне културе“

По во дом Да на гра да, Огра нак Ву-
ко ве за ду жби не у Чач ку ор га ни зо вао 
је и ове го ди не тра ди ци о нал ну, де-
се ту по ре ду, при ред бу „Мла ди чу ва-
ри на род не ду хов не кул ту ре“, на ко јој 
су про гла ше ни нај бо љи ли те рар ни и 
ли ков ни ра до ви уче ни ка основ них и 
сред њих шко ла при сти гли на кон курс, 
ко ји Огра нак рас пи су је сва ког но вем-
бра по во дом Ву ко вог ро ђен да на, а у 
част Да на гра да Чач ка, ко ји је ујед но и 
по кро ви тељ ове при ред бе. Ове го ди не 
јед на од те ма кон кур са би ла је ин спи-
ри са на де лом и ју би ле ји ма на шег но-
бе лов ца Иве Ан дри ћа. На ли те рар ни 
кон курс сти гло је ви ше од 200 ра до ва, 
а на ли ков ни ви ше од 80 – од Но вог Са-
да, Пе ћи на ца, Пан че ва и Бе о гра да до 
Но ве Ва ро ши, Ни ша, Ле сков ца и Кња-
жев ца и го то во свих шко ла у окру гу.

Нај ве ћа вред ност овог кон кур са је 
чи ње ни ца да је он одав но пре ва зи-
шао Мо ра вич ки округ, па и гра ни це 
Ср би је, јер су га та квим учи ни ли ра-
до ви ко ји ре дов но сти жу из Ре пу бли ке 
Срп ске и Цр не Го ре. Број ну пу бли ку, 
на гра ђе не и го сте у име гра да Чач-
ка по здра вио је Вла ди ца Га ври ло вић, 
члан Град ског ве ћа, ре чи ма по др шке 
и за хвал но сти уче ни ци ма, њи хо вим 
про фе со ри ма и ро ди те љи ма, али и 
љу ди ма из ча чан ског Огран ка на на-
пор ном ра ду у не го ва њу пра вих вред-
но сти и под сти ца њу мла дих да на 
ства ра лач ки на чин не гу ју свој иден-
ти тет кроз очу ва ње је зи ка и пи сма. 

У истом то ну о ра ду Огран ка го во-
рио је и Слав ко Ве ји но вић, из вр шни 
са вет ник ма тич не Ву ко ве за ду жби не 
у Бе о гра ду, ис ти чу ћи не мер љив зна чај 
ак тив но сти огра на ка, по ред оста лог 
и у ра ду са мла ди ма. Бур ним апла-
у зи ма по здра вље ни су и Ве сна Кру-
нић, пред сед ни ца Фон да ци је Ву ко ве 
за ду жби не и про фе сор Гим на зи је из 
Гра ди шке у Ре пу бли ци Срп ској, и Ве-
ско Ву ки ће вић, ди рек тор ОШ „Ду шан 
Об ра до вић“ из Жа бља ка, са ко ји ма су 
сти гли и на гра ђе ни уче ни ци. Атрак-
тив ним ка зи ва њем по е зи је ова ци је 
пу бли ке до жи вео је и гост про гра ма, 
деч ји пе сник Не дељ ко По па дић из 
Бе о гра да. Свим шко ла ма уче сни ци-
ма кон кур са пред сед ник ча чан ског 
Огран ка мр Гро зда на Ко ма ди нић 
до де ли ла је за хвал ни це и по ру чи ла 
мла ди ма да увек има ју на уму на род-

ну му дрост „Те шко ку ћи пред ко јом 
ту ђе ко ло за и гра“.  

О ра до ви ма пот пи са ним ши фром 
од лу чи вао је жи ри ли те рар ног кон-
кур са ко ји су чи ни ли: књи жев ник, до-
бит ник Ву ко ве на гра де Ни ка Ни ко ла 
Сто јић, Да ни је ла Ми кић Ко ва че вић, 
пе да го шки са вет ник, пред сед ник 
жи ри ја, мр Гро зда на Ко ма ди нић, Зо-
ри ца Ле шо вић Ста но је вић, но ви нар 
„Ча чан ског гла са“, и Љи ља на Па вло-
вић Глин тић, ди пло ми ра ни еко но ми-
ста, за ду жби нар. Пред сед ник жи ри ја 
ли ков ног кон кур са, исто ри чар умет-
но сти Дел фи на Ра јић, ди рек тор На-
род ног му зе ја, ко јој су у оце њи ва њу 
по мо гли би бли о те кар са вет ник Ми-
ли ца Ба ко вић и про фе сор, за ду жби-
нар Дра гу тин Лу кић, про гла си ла је 
на гра ђе не на ли ков ном кон кур су. 

У умет нич ком де лу про гра ма на сту-
пи ли су тру бач ки ор ке стар ОШ „Иво 
Ан дрић“ из Пра ња на, КУД „Бам би“, 
уче ни ци ОШ „Вук Ка ра џић“, ОШ „Све-
ти Са ва“, ОШ „Све ти ђа кон Ава кум“ 
из Тр на ве, ОШ „Сте па Сте па но вић“ из 
Гор ње Го рев ни це, ко је су сцен ски при-
пре ми ли учи те љи ца Ра да Ива но вић, 
про фе сор раз ред не на ста ве Све тла на 
Ла лић, на став ни ца Ми ла Му тав џић и 
про фе сор Алек сан дра Јо ва но вић.

Огра нак Ву ко ве за ду жби не упу тио 
је за хвал ност гра ду Чач ку, До му кул-
ту ре, ИК „Ле ген да“, Ме ђу оп штин ском 
исто риј ском ар хи ву, Град ској би бли о-
те ци, „Ча чан ском гла су“, ТВ Ча чак, ТВ 
Га лак си ја, Сло бо да ну Ва си ли ћу из ТВ 
„Ка нал Д“, Гро зда ни Ко ма ди нић, Ни-
ко ли Сто ји ћу, Ми ло ју Сте ва но ви ћу 
„КМН“ и „Ауто пре воз ту ри сту“ Ча чак 
за по моћ и по др шку Огран ку.

пр во на гра ђе ни

Уче ни ци у нај мла ђем уз ра сту од 
пр вог до че твр тог раз ре да основ не 
шко ле пи са ли су на те му „Нај леп-
ше ре чи се ша пу ћу“, сред њи од пе тог 
до осмог раз ре да на те му „Мој је зик 
је од зла та ја бу ка“, а за сред њо школ-
це иза зов је би ла те ма „Зна ко ви по-
ред пу та мо га“. У нај мла ђем уз ра сту 
пр ве на гра де по не ли су: ко лек тив но 
ОШ „Иво Ан дрић“ Пра ња ни; Де си-
мир Ме до је вић, ОШ „Ду шан Об ра до-
вић“ Жа бљак, и Ми ли ца Мар ко вић, 
ОШ „Вук Ка ра џић“ Ча чак. У сред њем 
уз ра сту пр во на гра ђе ни су: Бу ди мир 
Ан ђе лић, ОШ „Ду шан Об ра до вић“ Жа-
бљак; Мла ден Брај ко вић, ОШ „Рат ко 
Ву ки ће вић“ Ниш, и Ни ко ла Бр ко вић, 
ОШ „Вук Ка ра џић“ Ча чак. Ме ђу сред-
њо школ ци ма нај у спе шни ји су би ли: 
Кри сти на Ар се ни је вић, ТШ у Пе ћин-
ци ма; Ка та ри на Пан то вић, Тех нич ка 
шко ла Ча чак, и Мар ко Хор ват, ЕЛТШ 
„Ми хај ло Пу пин“ из Но вог Са да. Пр-
во на гра ђе ни на ли ков ном кон кур-
су су ме ђу нај мла ђи ма ко лек тив но 

уче ни ци ОШ „Ми лан Бла го је вић“ из 
Лу ча на и Је врем Не дељ ко вић, ОШ 
„Ми ли ца Па вло вић“ Ча чак; у сред-
њој ка те го ри ји Та ма ра Стан ко вић, 
ОШ „Ва са Ча ра пић“ Бе ли По ток Бе о-
град, а од сред њо шко ла ца, Ана ста си ја 
Ко цић, Умет нич ка шко ла, Ниш. Свим 
на гра ђе ним уче ни ци ма да ро ва не су 
књи ге и ди пло ме, а шко ла ма за хвал-
ни це. З. Л. С.

ДЕСЕТ ГОДИНА ВУКОВЕ 
„ДАНИЦЕ” У ГРАДИШЦИ

Снага у великој 
породици 

пренумераната

Једно десетљеће Градишчанци 
се окупљају на промоцији 
Вуковог календара „Даница”

На све ча но сти у До му кул ту ре у Гра-
ди шци, 16. мар та 2012. го ди не, Фон да-
ци ја Ву ко ве за ду жби не обе ле жи ла је 10 
го ди на ра да огран ка Ву ко ве за ду жби-
не. Том при ли ком пре ну ме ран ти ма 
је уру че но 19. го ди ште Да ни це 2012, а 
осни ва чи ма огран ка и ис так ну тим по-
је дин ци ма за хвал ни це за њи хов ве ли-
ки до при нос ра ду огран ка. Све ча ном 
ску пу при су ство ва ли су Ми о драг Ма-
тиц ки, пред сед ник Скуп шти не Ву ко ве 
за ду жби не, Слав ко Ве ји но вић, управ-
ник, и Сне жа на Бо јић, се кре тар.  

Осни вач ка скуп шти на Огран ка Ву-
ко ве за ду жби не одр жа на је 14. ју на 
2002. го ди не у До му кул ту ре Вељ ко 
Чу бри ло вић, за хва љу ју ћи ини ци ја-
тив ном од бо ру, ко ји су са чи ња ва ли 

др Бо ри слав Шок че вић, проф. Ра да на 
Ста ни шље вић и др Бо жи дар Га јић. 

Осни вач ка скуп шти на је про те кла 
уз зву ке гу сла ра Ива на По по ви ћа и 
пје сму Смрт вој во де При је зде, као и 
по др шку ве ли ког бро ја по је ди на ца из 
јав ног и кул тур ног жи во та Ре пу бли ке 
Срп ске и Ср би је. Огра нак је осно ван с 
ци љем да под сти че раз вој кул ту ре и 
да раз ви ја све оне ак тив но сти ко ји ма 
се чу ва срп ски је зик, ћи ри ли ца и на-
род ни оби ча ји, на те ме љи ма ко је је 
Вук по ста вио. 

У про те клих де сет го ди на ра да, Огра-
нак је ор га ни зо вао мно ге књи жев не 
про мо ци је и три би не, из ло жбе сли ка 
и гра фи ка и био је до ма ћин на го ди-

шњој скуп шти ни За ду жби не у Бе о гра-
ду. Ис так ни мо са мо про мо ци је књи га 
мр Гро зда не Ко ма ди нић, пред сјед ни-
це Огран ка Ву ко ве за ду жби не у Чач ку, 
као и из ло жбе гра фи ка др Бо ри сла ва 
Шок че ви ћа, ко је су пред ста вље не и на 
Ву ко вом са бо ру у Ло зни ци 2007. го ди-
не. Том при ли ком на Са бо ру је бе сје-
ди ла и Ра да на Ви ла Ста ни шље вић. У 
ју ну 2011. го ди не из вр ше но је бра ти-
мље ње Огран ка у Чач ку и Огран ка у 
Гра ди шци због ду го го ди шње са рад ње, 
а на пол зу свих нас.

С по себ ним за до вољ ством ис ти че мо 
да је Огра нак у Гра ди шци ре дов но ор-
га ни зо вао про мо ци је сва ког го ди шта 
ка лен да ра Да ни ца и да он има нај ви-
ше пре ну ме ра на та од свих огра на ка 
Ву ко ве за ду жби не, ко ји су оку пље ни 
у ве ли кој ву ков ској по ро ди ци.  

Огра нак има фи нан сиј ску по др шку 
и ра зу ми је ва ње Скуп шти не оп шти не 
Гра ди шка, као и ве ли ку по моћ и ра-
зу ми је ва ње на чел ни ка оп шти не Гра-
ди шка, го спо ди на Ни ко ле Кра гу ља, 
и на чел ни ка Одје ље ња за дру штве не 
дје лат но сти, го спо ди на Бран ка Бје ло-
ву ка. Та ко ђе, ту је и ве ли ка по др шка 
ди рек то ра Гим на зи је у Гра ди шци, го-
спо ди на Пе тра Бур са ћа, за ко ри шће-
ње ам фи те а тра у ври је ме док је Дом 
кул ту ре био у из град њи на кон по-
жа ра. Уче ни ци Гим на зи је ре дов но 
уче ству ју у про мо ци ја ма Да ни це и по-
ма жу Огран ку у при ку пља њу нов ца 
од пре ну ме ра на та и по дје ли ка лен-
да ра и по зив ни ца.

Сна га Огран ка на ла зи се у ве ли кој 
по ро ди ци на ших прет плат ни ка, ко ји-
ма ду гу је мо ве ли ку за хвал ност за ду-
го го ди шњу вјер ност и по моћ у ра ду. 

Ве сна КРУ НИЋ,
про фе сор, пред сјед ник Огран ка 
Ву ко ве за ду жби не у Гра ди шци

иЗ аКтиВНОСти ОграНаКа ВУКОВе ЗаДУЖбиНе

ПРЕПИСКА СА КУМОВИМА НАЈВЕЋЕ СРПСКЕ НАУЧНИЦЕ 20. ВЕКА 

Последња писма Милеве 
Марић-Ајнштајн

Кућа ми ле ве ма рић-ајн штајн

пе сник Не дељ ко по па дић са уче сни ци ма приредбе

Све ча но обе ле же на десета го ди шњи ца 
Огран ка Ву ко ве за ду жби не у гра ди шци
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ЉУБЉАНА

Седми 
Сретењски сабор

Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Љу-
бља ни (Уста но ва Ву ко ва за ду жби на) 
одр жао је 15. фе бру а ра 2012. го ди не VII 
Сре тењ ски са бор, на ко ме су ево ци-
ра на се ћа ња на бли скост из ме ђу сло-

вен ских на ро да, њи хо вих суд би на, 
кул ту ра и је зи ка. По себ но су ево ци-
ра на се ћа ње на де ве де сет пет го ди на 
ру ског цар ства и ца ра Ни ко ла ја II Ро-
ма но ва и њи хов до при нос ства ра њу 
Кра ље ви не Ју го сла ви је, пр ве за јед нич-
ке др жа ве Ју жних Сло ве на. На по чет ку 
све ча но сти на сту пио је хор из Ви пав-
ске до ли не под ру ко вод ством ди ри-
ген та Ма тја жа Шче ка, а за тим је проф. 
др Ми ро љуб Кља јић го во рио о срп ско-
ру ској са рад њи у Пр вом свет ском ра ту 
(1914–1918). Гост Са бо ра био је Ва лен-
тин Пи во ва ров, укра јин ски на род ни 
умет ник – члан опе ре у Ма ри бо ру. На 
све ча но сти су до де ље на и при зна ња 
Ву ко ве за ду жби не за до при нос раз во ју 
сло вен ских кул ту ра, о че му је го во рио 
проф. др Вла ди мир Осол ник. При зна-
ња су до би ли: Ма тјаж Шчек, ди ри гент 
Ко мор ног хо ра Ипав ска из Ви па ве, Ва-
лен тин Пи во ва ров, Ри фат Ка ди ро вич 
Па тев, ди рек тор Ру ског цен тра на у ке 
и кул ту ре у Љу бља ни, и На ни По ља-
нец – Му зеј Ро га шка Сла ти на.  

 Жи во рад АН ДРЕ ЈИЋ

БЕЛА ВОДА

година подвига

Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Бе лој 
Во ди имао је бо га ту ак тив ност у 2011. 
го ди ни. У из ле ти шту Ки се ља ја ор га-

ни зо ван је му зич ко-по ет ски про грам 
И би реч на из во ру, у ко ме су уче ство-
ва ли кру ше вач ки пе сни ци, пе ва чи и 
ин стру мен та ли сти.

Огра нак је уче ство вао у ор га ни за-
ци ји Ва јар ске ко ло ни је Бе ло вод ски 
пе шчар и Мо за и чар ске шко ле и ко-
ло ни је Мла ден Ср би но вић, Бе ло вод
ске ро зе те...

Ини ци рао је оства ре ње про гра ма 
Кле са ри Бе ле Во де у окви ру про јек-

та за шти те не ма те ри јал не кул тур не 
ба шти не под по кро ви тељ ством Уне-
ска и сни ма ње до ку мен тар ног фил-
ма. Та ко ђе, по мо гао је сни ма ње и три 
еми си је Ми ла на Гли шо ви ћа: Се ли ма 
у по хо де ТВ Кра ље во и еми си је о кле-
са ри ма у се ри ји Ста ри за на ти – од 
пре да ка за по ко ле ња ТВ Ло тел плус из 
Ло зни це и Аген ци је Aida way из Кра-
гу јев ца.

У сеп тем бру Огра нак је у Му зе-
ју кле сар ства и ва јар ства Мо рав ске 
шко ле ор га ни зо вао Сим по зи јум ва-
ја ра и сли ка ра Ра де Бо ро вић, на ко ме 
су уче ство ва ли мр Пе тар Ђу за, проф. 

Уни вер зи те та из Бе-
о гра да, Зо ран Рај ко-
вић из Кру шев ца и 
Дра ги ша Об ра до вић 
из Вр њач ке Ба ње. 
Том при ли ком про-
мо ви са на је и књи га 
Дра ги ше Об ра до ви-
ћа О умет но сти и 
умет ни ци ма, о ко-
јој су го во ри ли Ве-
ли бор Ла за ре вић и 

аутор. За тим, одр жан је и му зич ко по-
ет ски про грам на Мо ра ви Мо рав ски 
ца ро став ник, у ко ме су уче ство ва ли 
Ра ша По пов, но во сад ски, кру ше вач ки 
и тр сте нич ки пе сни ци, во кал ни со ли-
сти и ин стру мен та ли сти.

У ок то бру је у из ле ти шту Ки се ља
ја ор га ни зо ван кул тур но-умет нич ки 

про грам Је се но ва ње По мо ра вља, Лев
ча и Тем ни ћа, у ко ме су уче ство ва ли 
пе ва чи и ин стру мен та ли сти из Риљ-
ца, Ми лу тов ца и Бе ле Во де. 

Огра нак је по кло нио сто ти нак књи-
га би бли о те ка ма ма на сти ра Пре ра-
до вац у Лев чу и Ко ма ра не у Тем ни ћу 
чи ји је и осни вач. Ра ди ло се на уре-
ђе њу ма лог ам фи те а тра и из ле ти шта 
Ки се ља ја да би се об но ви ла тра ди ци ја 
се о ског и бањ ског ту ри зма. На Бад ње 
ве че је у ве ли ком ам фи те а тру ор га ни-
зо ван умет нич ки про грам и ва тро мет 
за де цу овог кра ја.

Огра нак је из дао ча со пис Мо рав ски 
ца ро став ник и књи гу се ћа ња из Мат-
ха у зе на До па кла и на траг Ми о дра га 
Го ди ћа са су и зда ва чем Исто риј ским 
ар хи вом из Кру шев ца.

Сви ови про гра ми, углав ном, ре а-
ли зо ва ни су у са рад њи са Ме сном за-
јед ни цом и КУД Рат ко Јо ва но вић из 
Бе ле Во де и Кул тур ним цен тром из 
Кру шев ца.

 Ве ли бор ЛА ЗА РЕ ВИЋ 

ВЕ ЛИ КИ ПО ПОВ АЦ

први Огранак 
у браничевском 

округу

У пе так, 24. фе бру а ра 2012. у Ве-
ли ком По пов цу (оп шти на Пе тро вац 
на Мла ви) осно ван је Огра нак Ву ко-
ве за ду жби не за Бра ни чев ски округ. 
На осни вач кој Скуп шти ни иза бран 
је Управ ни од бор: Ра де Об ра до вић, 
пред сед ник, Аца Жи во тић, се кре-
тар, Дра ги ша Љу би са вље вић, бла гај-
ник, и чла но ви Жи во рад Јан ко вић, 
Та тја на Жив ко вић, Дра ги ша Ни ко-
лић, Ми ћа Ак сен ти је вић, Дра го љуб 
Ми ло са вље вић, Дра ган Ја ца но вић и 
Ја дран ка Цвет ко вић. Го сте је у име 
Ву ко ве за ду жби не по здра вио пред-
сед ник Скуп шти не Ми о драг Ма-

тиц ки. На Скуп шти ни је утвр ђен и 
про грам ра да Огран ка. Пр ва ве ли ка 
за јед нич ка ма ни фе ста ци ја, ко ја ће се 
одр жа ти 8. апри ла у пор ти спо мен-
цр кве „Св. про рок Или ја“, је сте че твр-
ти по ре ду Пе снич ки ду хов ни са бор 
„Ћи ри лич ко огле да ло срп ске ду ше“, 
чи ји је по кро ви тељ оп шти на Пе тро-
вац на Мла ви. Би ће об ја вљен и збор-
ник на гра ђе них ра до ва на кон кур су 
по е зи је, као и при год не бе се де. Бе-
сед ник на са бо ри шту би ће ака де мик 
Ма ти ја Бећ ко вић. М. М.

ЛОЗНИЦА

Четири деценије 
Вуковог гласника

Ма ло је сред њо школ ских ли сто ва 
у Ре пу бли ци Ср би ји ко ји, по пут Ву
ко вог гла сни ка, бе ле же не пре кид но 
ви ше го ди шње из ла же ње. Пр ви број 
ли ста, ка ко је у им пре су му ути сну то 
– бив ших и са да шњих уче ни ка и про
фе со ра Гим на зи је „Вук Ка ра џић“ у Ло
зни ци – по ја вио се 1971. го ди не ка да 
је све ча но обе ле же но сто го ди на од 
по чет ка ра да ове вас пит но-обра зов-
не уста но ве. Од та да до да нас лист, 
у пре по зна тљи вој ли ков ној опре ми 
(чи ји је тво рац ака дем ски сли кар 
Бран ко Ми љуш) и стан дар ди зо ва-
ном фор ма ту из ла зи кон ти ну и ра но 
– сва ке го ди не, 8. но вем бра, по во-
дом да на шко ле и Ву ко вог ро ђен да-
на. Ове школ ске го ди не штам пан је 
41. број Ву ко вог гла сни ка. Лист је до-
жи вео јед но ван ред но из да ње у по во-
ду уру че ња Ву ко ве на гра де – нај ви шег 
ре пу блич ког при зна ња у обла сти на-
у ке, умет но сти и обра зо ва ња, ко је је 
шко ли до де ље но 1997. го ди не. 

Упра ва шко ле и ен ту зи ја зам уче ни-
ка и про фе со ра ни су до зво ли ли да се, 
ни у нај те жим и нај бур ни јим го ди на-
ма на ше нај но ви је исто ри је, из ла же-
ње ли ста пре ки не. Нај ви ше стра ни ца 

(24) имао је број из 1979, а нај ма ње (са-
мо шест) број из 1994. го ди не.

Уз пу ну свест о зна ча ју пи са не (и 
из го во ре не) ре чи и свест о дру штве-
ној ми си ји шко ле, три де се так про фе-
со ра и око че ти ри сто ти не уче ни ка 
раз ли чи тих ге не ра ци ја удах њи ва ли 
су че тр де сет го ди на жи вот овом гла-
си лу, оста вив ши за ни мљив до ку мент 
о сво јој шко ли и сре ди ни у ко јој она 
ег зи сти ра, о се би и свом вре ме ну, о 
лич ним и ко лек тив ним ин те ре со ва-
њи ма и стре мље њи ма, ди ле ма ма и 
не до у ми ца ма кроз ко је се про ла зи ло, 
из бо ру за ко ји се опре де љи ва ло. По је-
ди ни од тих уче ни ка, ко ји су сво ја пе-
ра ка ли ли у Ву ко вом гла сни ку, да нас 
су до пи сни ци днев них и не дељ них 
ли сто ва, чла но ви Удру же ња књи жев-
ни ка Ср би је...

Сле де ћи тра ди ци ју и већ ар ти ку-
ли са ну фи зи о но ми ју, и 41. број Ву ко
вог гла сни ка до но си низ за ни мљи вих 
при ло га од ко јих из два ја мо: кра так 
за пис о вред ном ју би ле ју шко ле: 140 
го ди на у слу жби на прет ка, при год-

но под се ћа ње на 
зна чај не књи жев-
не го ди шњи це (50 
го ди на од Ан дри-
ће ве Но бе ло ве на-
гра де; 50 го ди на од 
смр ти нај да ро ви ти-
јег срп ског пе сни ка 
Бран ка Миљ ко ви-
ћа) и ис тра жи вач ки 
текст Од гим на зиј ске 
до уни вер зи тет ске 

ка те дре. Чи та ве две стра не по све ће-
не су на гра ђе ним ра до ви ма са ли те-
рал ног кон кур са Ву ко во зво но, ко ји 
ор га ни зу је Огра нак Ву ко ве за ду жби-
не у Гим на зи ји и Цен тар за кул ту ру 
у Ло зни ци. У ли сту су се, та ко ђе, на-
шли и При лог про у ча ва њу школ ства 
у Ја дру, при каз При зо ра, ча со пи са за 
кул тур ну исто ри ју Ја дра, Из лог ло
знич ке књи ге, пр во на гра ђе ни ра до ви 
уче ни ка са Лим ских ве че ри по е зи је 
и кон курс за при по вет ку Ла за Ла за
ре вић, про зни и по ет ски за пи си са-
да шњих и бив ших уче ни ка. Ту је и 
за пис о Ми ло ва ну Ђо ки ћу, ђа ку ге не-
ра ци је и чла ну др жав не еки пе ко ја је 
Ср би ју пред ста вља ла на свет ској фи-
зич кој олим пи ја ди одр жа ној овог ле-
та на Тај лан ду. Об ја вљен је и раз го вор 
са ве ли ким за љу бље ни ком у гу сле и 
пред сед ни ком Гу слар ске сек ци је КУД 
Ка ра џић, про фе со ром Ра ден ком Ја не-
вом. У ру бри ци Од све га по ма ло на шао 
се текст За ни мљи ва ма те ма ти ка и 
при лог из исто ри је ауто мо би ли зма, 
По че так на три точ ка и др. 

Лист је ове го ди не штам пан на 16 
стра ни ца. Ком плет Ву ко вог гла сни ка 
са при мер ци ма од 1. до 36. бро ја по-
ве зан је и по кло њен Ву ко вој за ду жби-
ни у Бе о гра ду. 

 Ми ло ван М. РА ДИ ВО ЈЕ ВИЋ

по сло ви ма. У вре ме пре пи ске ко ју 
ов де има мо при ли ку да чи та мо, Ми-
ле ва је у ци ри шком ста ну не го ва-
ла мла ђег си на Еду ар да и из др жа-
ва ла се да ју ћи ча со ве ма те ма ти ке 
и кла ви ра.

Др Дра го Ње го ван се не уду бљу је у 
ову вр сту те ма ти ке, али да је из во ре 
за ре ва ло ри за ци ју Ми ле ви ног уде ла у 
на уч ном ра ду Ал бер та Ајн штај на, на-
во де ћи да је со вјет ски на уч ник Абра-
хам Јо фе био тај ко ји је пр ви упу тио 
у иден ти тет пр во пот пи са не, а по том 
из бри са не аутор ке јед ног члан ка Ал-
бер та Ајн штај на из фи зи ке, а од та да 
су нај ви ше на от кри ва њу ње ног зна-
ча ја ра ди ли мр Ђор ђе У. Кр стић, др 
Раст ко Ма глић и са рад ни ци ру ског 
сај та http://www.scep tic-ra tio.na rod.ru 
ко ји во ди др Олег Аки мов. Пре глед за-
вр ша ва на бра ја њем спо мен-обе леж ја 
и дру гих јав них од го во ра на лик и де-
ло Ми ле ве Ма рић-Ајн штајн у срп ском 
дру штву, а књи гу упот пу њу је бо га тим 
илу стра тив ним ма те ри ја лом ко ји се 
јед ним де лом од но си на прав на и 
дру га до ку мен та ко је је аутор ка пи-

са ма че сто спо ми ња ла и сла ла, или 
при ма ла, уз њих, те на фо то гра фи је 
ко је го во ре о ње ном жи во ту и на ко-
ји ма се ви де сви ва жни ак те ри ње не 
оди се је.

Пи сма је Ми ле ва пи са ла ћи ри ли-
цом, на пра вил ном и ја сном срп ском 
је зи ку. Ње не ре че ни це ни су би ле по-
себ но за мр ше не ни ти ду ге, дух вре-
ме на се мо же у њи ма на слу ти ти, али 
пре ко вр ло ма лог бро ја ар ха и за ма, те 
при су ства гер ма ни за ма. Ми ле ва се 
нај ви ше др жа ла тач но сти по да тка и 
то је не што што се од ра зи ло и на њен 
је зик. Те ме ове пре пи ске нај ви ше су 
би ле ве за не за про бле ме ко је је из но-
си ла пре ко пи та ња ње ног на след ства, 
од но сно има ња свог по кој ног оца. 
Бри га о си ну, ње го вом здра вљу, те о 
соп стве ним здрав стве ним про бле ми-
ма, та ко ђе је јед но од стал них ме ста, 
али и оп ште ста ње у зе мљи и Евро пи 
ко је је у пред ве чер је Дру гог свет ског 
ра та по при ма ло зло коб не но те.

Иза све те бри жно сти, иза те го-
ба сва ко днев ног жи во та, сто ји јед на 
чвр ста ру ка ко ја пом но бе ле жи сва-
ки траг свог та да шњег по сто ја ња, ко ја 
у не пре кид ној ко му ни ка ци ји са си-
ном Хан сом у Аме ри ци, са Ал бер том 
Ајн штај ном, ко га рет ко спо ми ње и без 
ика квог ани мо зи те та, са при ја те љи ма 
и са ку мо ви ма као је ди ном спо ном са 
за ви ча јем, успе ва да оп ста је и да се 
из бо ри са пи та њи ма соп стве ног сми-
сла. Иза сен ке уса мље но сти от кри ва 
се јед на ја ка же на, све сна сво је про-
шло сти и ко ре на, ду бо ко ве за на за 
њих, за ме мо ра би ли је ко је от кри ва-
ју ње не мла да лач ке и де тињ ске љу-
ба ви: од сво јих ку мо ва тра жи да јој из 
ро ди тељ ске ку ће по ша љу, ако им ни је 
те шко (што че сто скру ше но на гла ша-
ва), „ко је пар че ве ша, нпр. ко ји ја стук 
и што би нај већ ма во ле ла, то је ма мин 
ве ли ки шал од шпи цен што фа“. 

 Ли ди ја МУ СТЕ ДА НА ГИЋ

Основни циљ 
Педагошког форума 
јесте укључивање 
што већег броја 
педагога и покривање 
читаве вертикале 
уметничке педагогије 
– од предшколског 
до универзитетског 
образовања

И
деј ни тво рац, ор га ни-
за тор и ру ко во ди лац 
Пе да го шког фо ру ма 
је срп ски пе да гог, пи-
ја ни ста и ком по зи тор 

Ве ра Ми лан ко вић, ре дов ни про фе-
сор на Фа кул те ту му зич ке умет но-
сти у Бе о гра ду. Пе да го шки фо рум 
сцен ских умет но сти, као не про фи-
та бил на ор га ни за ци ја за сно ва на на 
ен ту зи ја зму не ко ли ци не љу ди оку-
пље не око по чет не иде је, пред ста-
вља ин сти ту ци ју у ко јој се раз ме-
њу ју ис ку ства и из ла жу ре зул та ти 
пе да го шких ис тра жи ва ња. На стао 
пре че тр на ест го ди на, Пе да го шки 
фо рум пред ста вља ме сто оку пља-

ња пе да го га и из во ђа ча му зич ких и 
сцен ских умет но сти. Уче сни ци до-
са да шњих пе да го шких фо ру ма би-
ли су из раз ли чи тих ин сти ту ци ја: 
фа кул те та, ин сти ту та, ака де ми ја и 
му зич ких шко ла, ка ко из зе мље (Бе-
о град, Ниш, Кра гу је вац, Сме де ре во, 
Кра ље во, Срем ска Ка ме ни ца, Срем-
ска Ми тро ви ца, Ко сов ска Ми тро ви-
ца), та ко из ре ги о на (Бо сна и Хер це-
го ви на, Цр на Го ра) и ино стран ства 
(Шпа ни ја, Не мач ка, Ли тва ни ја, Грч-
ка, Аме ри ка). 

Те ме прет ход них пе да го шких фо-
ру ма би ле су ра зно вр сне: осо бе но сти 
на ста ве сол фе ђа; пе сма као сред ство 
ко му ни ка ци је; пе ва ње као сред ство 
ту ма че ња му зи ке; ути цај жан ра на 
про цес ту ма че ња му зи ке; естет ска, 
пси хо фи зич ка и ког ни тив на при пре
ма за из во ђе ње; по крет у му зич ким 
и сцен ским умет но сти ма; од ре цеп
ци је до ин тер пре та ци је; игра у пе
да го ги ји сцен ских умет но сти. По сле 
сва ког одр жа ног ску па, Фа кул тет му-
зич ке умет но сти у Бе о гра ду штам-
пао је Збор ник Пе да го шког фо ру ма 
сцен ских умет но сти. Од 2010. го ди не, 
Пе да го шки фо рум сцен ских умет-
но сти по стао је одо бре ни про грам 
– акре ди то ва ни се ми нар од стра не 
За во да за уна пре ђе ње обра зо ва ња и 
вас пи та ња. 

Основ ни циљ Пе да го шког фо ру ма 
је сте укљу чи ва ње што ве ћег бро ја 
пе да го га и по кри ва ње чи та ве вер-
ти ка ле умет нич ке пе да го ги је – од 
пред школ ског до уни вер зи тет ског 
обра зо ва ња. На ро чи то зна ча јан де ло-
круг Пе да го шког фо ру ма по све ћен је 
на став ни ци ма ко ји ма је пе да го ги ја 
је ди ни об лик ба вље ња му зи ком. Та ко 
се афир ми ше кон ти ну и тет пе да го ги-
је сцен ских умет но сти у Ср би ји, али 
се она по ста вља у кон текст свет ских 
то ко ва раз во ја. Та ко ђе, у рад Пе да го-
шког фо ру ма укљу че ни су и пе да го зи 
ко ји се ба ве спе ци јал ном еду ка ци-
јом, тј. ра дом са де цом са по себ ним 
по тре ба ма, као и са де цом оме те ном 
у раз во ју. 

Пе да го ги ја сцен ских умет но сти 
у ра до ви ма је при ка за на из раз ли-
чи тих угло ва: со ци о ло шког, пси хо-
ло шког, фи зи о ло шког, ког ни тив ног, 
фи ло зоф ског и исто риј ског. Ра до ви 
ко ји су из ло же ни на пе да го шким 
фо ру ми ма по сво јој са др жи ни при-
па да ју те о рет ским, ем пи риј ским и 
прак тич ним ис тра жи ва њи ма. До са-
да је на пе да го шким фо ру ми ма ра до-
ве из ло жи ло ви ше од сто пре да ва ча. У 
збор ни ци ма Пе да го шког фо ру ма об-
ја вље но је ви ше од две ста струч них и 
на уч них ра до ва, а одр жа но је три де-
се так ра ди о ни ца. 

 Ми ле на ПЕ ТРО ВИЋ

ПЕДАГОШКИ ФОРУМ – МЕСТО ОКУПЉАЊА ПЕДАГОГА И ИЗВОЂАЧА 
МУЗИЧКИХ И СЦЕНСКИХ УМЕТНОСТИ

Афирмација педагогије 
сценских уметности

ми ле ва ма рић-ајн штајн

Ко мор ни хор ипав ска, ди ри гент ма тјаж Шчек

Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Ве ли ком по пов цу
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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 15 но вих за ду жби на ра.

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

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

Сусрети у језику су за нас 
најважнији, јер језик 
представља истински 
свод српске културе

У 
ор га ни за ци ји Дру штва 
за срп ски је зик и књи-
жев ност Ср би је, Ми ни-
стар ства про све те и на-
у ке Ре пу бли ке Ср би је и 

Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, 
од 12. до 14. ја ну а ра одр жа ни су, у 
Са ли хе ро ја Фи ло ло шког фа кул те-
та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 53. пут 
по ре ду, тра ди ци о нал ни тро днев-
ни су сре ти на став ни ка и про фе со-
ра срп ског је зи ка и књи жев но сти, 
чи ји је ре дов ни по кро ви тељ и Ву-
ко ва за ду жби на. 

Ови су сре ти, по ре чи ма проф. др 
Бо шка Су вај џи ћа, пред сед ни ка Дру-
штва за срп ски је зик и књи жев ност 
Ср би је, има ју сво ју ми си ју, јер вра-
ћа ју ве ру у до сто јан ство на шег по зи-
ва, по ди жу са мо по што ва ње, по ма жу 
нам да се ра за бе ре мо у ак ту ел ним 
зби ва њи ма.  

На се ми на ру је раз го ва ра но о не-
ко ли ко ва жних те ма: о ак ту ел ним 
пи та њи ма на ста ве и по ло жа ју на-
став ни ка срп ског је зи ка и књи жев но-
сти у Ср би ји, на став ним пла но ви ма 
и про гра ми ма, при ме ни обра зов них 
стан дар да у на ста ви и пи та њи ма ин-
клу зи је. Као и прет ход них го ди на, 
се ми нар је у пре по днев ним са ти ма 

ра дио у пле ну му, а по сле под не у ра-
ди о ни ца ма. Ор га ни зо ван је и окру гли 
сто о ре фор ми школ ства у Ср би ји са 
ре ле вант ним са го вор ни ци ма. По во-
дом обе ле жа ва ња 50-го ди шњи це до-
де ле Но бе ло ве на гра де Иви Ан дри ћу, 
на се ми на ру је по себ на па жња би ла 
по све ће на де лу на шег но бе лов ца.  

Као и обич но, зим ски се ми нар је 
био пра ва при ли ка за су сре те и су-
о ча ва ња две раз дво је не ми сли: јед-
не те о риј ске, уни вер зи тет ске, и дру ге 
уте ме ље не у прак си – а обе усме ре не 
јед на ка дру гој. Ка ко је ис та као про-
фе сор Су вај џић, све то пред ста вља 
ра дост спо зна ва ња, раз грев раз у ме-
ва ња, ште дрост про све ћи ва ња. Су-
сре ти у је зи ку су за нас нај ва жни ји, 

јер је зик пред ста вља истин ски свод 
срп ске кул ту ре. Он све до чи о не пре-
су шној људ ској по тре би да се го во ри 
и при по ве да и он да ка да се ћу ти. Овај 
се ми нар је, да кле, био при ли ка да се 
пред ста ве и упри ли че је зич ки су сре
ти са Ан дри ћем, До си те јем, Ву ком, 
Мр ка љем...

И ово го ди шњи су сре ти про свет-
них рад ни ка пред ста вља ли су и ма-
ли ис ко рак у вра ћа њу по што ва ња и 
до сто јан ства про све тар ској и про све-
ти тељ ској про фе си ји ко ја је сте, ка ко 
ре че пред сед ник Дру штва за срп ски 
је зик и књи жев ност, ча сна и до сто
јан стве на, иако је, по не кад нам се чи
ни, не а де кват но вред но ва на. 

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

Даница 
за младе

А
л ма нах Да ни ца има 
сво је уте ме ље ње у ву-
ков ској тра ди ци ји. 
Као та кав, овај је дин-
ствен срп ски на род ни 

за бав ни ка лен дар из ла зи већ 19 го-
ди на и раз ли ку је се од пе ри о ди ке 
ко ја се да нас ну ди чи та о ци ма. Од 
пре че ти ри го ди не има и до да так 
Да ни цу за мла де.

Да ни ца за мла де на ста ла је као плод 
сна дво ји це бра ће, Ми лен ка и Ми о дра-
га Ма тиц ког, ко ји се оства рио по сле 
ви ше де це ни ја. Од сто ти нак стра на, 
ко ли ко је имао на по чет ку, овај до-
да так да нас има ви ше од две сто ти не 
стра ни ца. 

Ја вља се у два об ли ка. Као до да так 
це ло ви тој књи зи, где пред ста вља леп 
на ста вак оно га што се пи ше за од ра-
сле, и у фор ми по себ ног из да ња ко ји 
је до ступ ни ји де ци. 

Циљ овог из да ња је сте оку пља ње. 
Да ни ца за мла де оку пља оне ко ји 
сво ја књи жев на оства ре ња на ме њу-
ју мла ди ма и рет ка је при ли ка да се 
они да нас у ве ћем бро ју на ђу на јед-
ном ме сту. Та ко ђе, она оку пља де цу и 
мла де око вред но сти срп ске кул ту ре и 
кул ту ре ћи ри лич ног пи сма. 

Да ни ца за мла де об ја вљу је раз ли чи-
те жан ро ве – од тзв. ма лих фор ми до 
оних ве ли ких, као што су: афо ри зам, 
епи грам, за го нет ка, успа ван ка, по е зи-
ја за де цу, ба сна, бај ка, ша љи ва при-
ча, али и фан та стич на и пси хо ло шка, 
аван ту ри стич ка. Она по ка зу је са вре-
ме ну ли те рар ну про дук ци ју, али се 
при се ћа и ста ри јих пи са ца по во дом 
њи хо вих го ди шњи ца. Ни су ма ње ва-
жни ни ра до ви мла ђих и ста ри јих уче-
ни ка и њи хо ви ли ков ни при ло зи ко ји 
су увек оку пље ни око не ке за јед нич ке 
те ме. Ово га пу та то је по јам БРАТ.

На рав но, за сту пље ни су и но вин ски 
жан ро ви као што су: ин тер вју, пре гле-
ди, пи сма чи та ла ца. Увек по сто ји и 
при лог по све ћен из у ча ва њу ка квог 
за на та, по сла, умет нич ке ве шти не 
или ка кве на уч не обла сти, по пу лар-

но об ја шње не. Обра ћа се па жња на 
књи ге ко је су се по ја ви ле у про те клој 
го ди ни, као и на обе ле жа ва ње раз ли-
чи тих ма ни фе ста ци ја и оку пља ња ко-
ја су се до го ди ла.

У Да ни ци за мла де би ра се пе сник 
го ди не. На ме ра је да се по сле из ве-
сног вре ме на ови ин тер вјуи и ра до ви 
пе сни ка са ку пе и по себ но об ја ве. 

Да ни ца за мла де оку пи ла је у прет-
ход ној го ди ни ве ћи број де це и мла-
дих, али и оне ста ри је на Ђач ком 
Ву ко вом са бо ру, на Зма је вим деч јим 
игра ма, у Бе о гра ду у Ку ћи Ђу ре Јак ши-
ћа, у Ба ва ни шту, у шко ла ма и огран-
ци ма Ву ко ве за ду жби не. По сто ји же ља 
и на ме ра да се ови су сре ти ин тен зи ви-
ра ју и да се овај ал ма нах че шће пред-
ста вља у шко ла ма Ср би је.

Свест да на мла ди ма свет оста је по-
кре тач је мно гих де лат но сти Ву ко ве 
за ду жби не а овај ал ма нах сва ка ко је 
ва жни ји део тих за ми сли. Он пред-
ста вља ле пу кон кре ти за ци ју же ља за 
пре но ше њем на ше аутен тич не кул-
тур не тра ди ци је.

 Гор да на МА ЛЕ ТИЋ

Позив за 
награде Вукове 

задужбине 
у 2012. години

В
у ко ва за ду жби на од 1990. 
го ди не до де љу је го ди-
шње на гра де за на у ку и 
за умет ност. На гра ђу ју 
се по јед но де ло у обла-

сти на у ке и умет но сти об ја вље но, 
из ве де но или при ка за но од 1. ок
то бра прет ход не до 1. ок то бра ове 
го ди не. 

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

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

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

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

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

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

По зи ва мо за ин те ре со ва на прав на 
и фи зич ка ли ца да до ста ве пред ло ге 
за на гра де Ву ко ве за ду жби не за 2012. 
го ди ну. 

Уз пред лог до ста ви ти обра зло же ње 
и два при мер ка де ла ко је се пред ла-
же за на гра ду (ако је у пи та њу књи га 
или дру га пу бли ка ци ја). Пред ло зи се 
до ста вља ју до 1. ок то бра 2012. го ди не, 
на адре су: Ву ко ва за ду жби на, 11000 Бе
о град, Кра ља Ми ла на 2.

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

У ВУКОВОЈ ЗАДУЖБИНИ МОЖЕТЕ НАБАВИТИ СЛЕДЕЋА ИЗДАЊА

1. Да ни ца за 1994. го ди ну 1.000,00 дин./ком.
2.  Да ни ца за 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008. 

го ди ну ....................................................................................... 800,00 дин./ по на сло ву
3. Да ни ца за 2009. го ди ну .................................................................... 900,00 дин./ком.
4. Да ни ца за 2010. го ди ну ................................................................. 1.000,00 дин./ком.
5. Да ни ца за 2011. го ди ну ................................................................. 1.000,00 дин./ком.
6. Да ни ца за 2012. го ди ну ................................................................. 1.000,00 дин./ком.
7. Да ни ца за 2013. го ди ну ............................. 900,00 дин./ком. (прет плат на це на) 
8. Да ни ца за мла де III (2011)  .............................................................. 250,00 дин./ком.
9. Да ни ца за мла де IV (2012) .............................................................. 300,00 дин./ком.

10. Фо то тип ско из да ње Да ни це из 1826. го ди не ....................... 1.000,00 дин./ком.
11. Фо то тип ско из да ње Да ни це из 1827. го ди не ....................... 1.000,00 дин./ком.
12. Фо то тип ско из да ње Да ни це из 1828. го ди не ....................... 1.000,00 дин./ком.
13. Фо то тип ско из да ње Да ни це из 1829. го ди не ....................... 1.000,00 дин./ком.
14. Фо то тип ско из да ње Да ни це из 1834. го ди не ....................... 1.000,00 дин./ком.
15. Ву ко вој за ду жби ни – ака де мик Де јан Ме да ко вић, ............. 1.000,00 дин./ком.
16.  Ак ту ел но сти Ву ко вих по ру ка – Окру гли сто Ву ко ве за ду жби не (10) 

..................................................................................................................... 400,00 дин./ком.
17. Збор ник ра до ва, Твор ци срп ског књи жев ног је зи ка ........... 1.000,00 дин./ком.
18. Слав ко Ве ји но вић, За ду жби нар ство код Ср ба ................... 2.900,00 дин./ком. 
19.  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),

      .................................................................................................................. 1.500,00 дин./ком.
20.  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, ................................................................. 3.000,00 дин./ком.
21.  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),
      ..................................................................................................................... 1.000,00 дин./ком.
22.  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, ................................................................. 800,00 дин./ком.

23.  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, .......................................................................................... 800,00 дин./ком.

24.  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, .......................................................................................... 800,00 дин./ком.

25.  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,

      ..................................................................................................................... 800,00 дин./ком.
26.  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,
      ..................................................................................................................... 700,00 дин./ком.
27.  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, ......................................................................... 500,00 дин./ком.

28.  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, ..................................................................................................... 400,00 дин./ком. 

29.  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, ............................................................................................. 1.200,00 дин./ком.

30.  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, .................. 300,00 дин./ком.

Зимски сусрети наставника и професора 
српског језика и књижевности

Су сре ти просветних радника у Са ли хе ро ја

Да ни ца за мла де, го ди на IV


