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С
е дам де сет осми Ву ков 
са бор, одр жан од 10. до 
16. сеп тем бра, по твр-
дио се и ове го ди не као 
МОСТ ко ји спа ја гра до-

ве Ср би је, умет ни ке и ин сти ту ци је, 
на ро де, пу бли ку и уче сни ке.

Ви ше днев ни про грам Са бо ра све ча-
но је 10. сеп тем бра отво рио ми ни стар 
кул ту ре и ин фор ми са ња Бра ти слав 
Пет ко вић. Ви до је Пе тро вић, гра до-
на чел ник Ло зни це, у име до ма ћи на 
по здра вио је го сте из Кру шев ца, ис та-
кав ши да град Ло зни ца има ту ра дост 
што мо же сва ке го ди не, у част ве ли-
ка на, да до че ка при ја те ље из дру гих 
гра до ва. 

У ци клу су Мој град, пре га о ци кул-
ту ре у Кру шев цу су се ве о ма озбиљ но 
при пре ми ли и ор га ни зо ва но оку пи ли 
го то во све ин сти ту ци је ко је се у Ла-
за ре вом гра ду ба ве кул ту ром и ту ри-
змом, та ко да су се на отва ра њу са бо ра 
пред ста ви ли са др жај ним про гра мом. 
Ис пред Ву ко вог до ма кул ту ре Ло зни-
ча ни су мо гли јед ном за ни мљи вом 
шет њом, од пунк та до пунк та, да се 
упо зна ју са кул тур ним ин сти ту ци ја-
ма, по је дин ци ма и ту ри стич ким по-
тен ци ја лом Ло зни це. Сим бо лич но, 
по ста вља њем та бле са име ном гра да 
го ста, Кру ше вља ни су „за у зе ли“ део ло-
знич ке глав не ули це и до че ки ва ли по-
се ти о це хле бом и со љу и за ни мљи вим 
про гра мом ко ји су при пре ми ли Кул-
тур но-про свет на за јед ни ца Кру шев-
ца, На род на би бли о те ка, Ар хив гра да 
Кру шев ца и Ту ри стич ка ор га ни за ци ја. 

У Га ле ри ји Ми на Ка ра џић отво ре на је 
из ло жба На род ног му зе ја Кру шев ца 
под на зи вом Жи вот у Ла за ре вом гра
ду, док је у хо лу Ву ко вог до ма отво-
ре на из ло жба Кул тур ног цен тра ко ја 
је при ка за ла део бо га те ко лек ци је ка-
ри ка ту ра Фе сти ва ла ху мо ра и са ти ре 
Злат на ка ци га. Пре пу на са ла Ву ко вог 
до ма кул ту ре ова ци ја ма је ис пра ти-
ла из вр сну глу мач ку еки пу Кру ше-
вач ког по зо ри шта. Ми ло рад Ман дић 
Ман да, Љи ља на Стје па но вић и Ми ли-
ја Ву ко вић зна лач ки су пред во ди ли 
Кру ше вља не у пред ста ви Бра ни сла ва 
Ну ши ћа Пут око све та, у ре жи ји Ју га 
Ра ди во је ви ћа. 

У уто рак, 11. сеп тем бра од ви јао се 
про грам под на зи вом Ба шти на, ко ји 
је осми шљен с ци љем да се из го ди-
не у го ди ну са бор ској пу бли ци скре не 
па жња на ис так ну те по је дин це и до-
га ђа је из бо га тог дру штве но-исто риј-
ског жи во та Ло зни це. У Му зе ју Ја дра 
отво ре на је из ло жба о док то ру Ми лен-
ку Ма ри ну, под на зи вом Ми лен ко Ма
ри на ле кар, ху ма ни ста, ауто ра Го ра на 
Ви ли ћа, исто ри ча ра. Ми лен ко Ма рин 
је је дан од оних ста нов ни ка Ло зни це 
ко јег се сви ра до се ћа ју. Ње го во име 
и де ло већ су део ур ба ног ми та, јер не 
са мо да је био вр хун ски ле кар и до-
бар чо век, већ је имао ве ли ког уде-
ла у кул тур ном уз ди за њу Ло зни ча на, 
и то не са мо као члан Од бо ра за по-
ди за ње спо ме ни ка Ву ку Ст. Ка ра џи ћу 
већ и као ду го го ди шњи пред сед ник 
Про свет ног дру штва „Ка ра џић“. Из ло-
жбу је отво рио др Па вле Фи но ге нов 
ко ји је по зна вао др Ми лен ка Ма ри-

на и са ра ђи вао са њим и ко ји и сам 
во ди са др жај ну хро ни ку дру штве них 
зби ва ња у Ло зни ци, го то во од сре ди не 
про шлог ве ка. Ве ли ки број по се ти ла-
ца из ло жбе још јед ном је по твр дио да 
је ини ци ја ти ва ор га ни за то ра са бо ра 
би ла оправ да на ка да је у про грам са-
бор ских да на увр стио и ове са др жа је 
ко ји по тен ци ра ју ло кал не ства ра о це 
и ло кал не кул ту ро ло шко исто риј ске 
те ме. На бли зу три де сет па ноа по се-
ти о ци су мо гли да пра те жи вот ни и 
рад ни пут др Ма ри на, као и чи тав низ 
уз бу дљи вих све до че ња и се ћа ња са-
вре ме ни ка. 

У ве чер њим ча со ви ма, у Ву ко вом 
до му кул ту ре, Кул тур но-умет нич ко 
дру штво Ка ра џић пред ста ви ло се са-
бор ској пу бли ци про гра мом фол клор-
ног ан сам бла и драм ског сту ди ја под 
на зи вом Сто два де се ти имен дан. 

Про грам под на зи вом Хо мо бал
ка ни кус, 12. сеп тем бра обе ле жи ло је 
го сто ва ње Влат ка Сте фа нов ског, јед-
ног од нај бо љих ги та ри ста Бал ка на и 
Евро пе. Пред пре пу ном са лом Ву ко-
вог до ма кул ту ре Сте фа нов ски је из-
вео низ хи то ва из вре ме на ле ген дар не 
гру пе Леб и сол, као и ком по зи ци је на-
ста ле то ком ње го ве бо га те са мо стал не 
му зич ке ка ри је ре. 

У че твр так, 13. сеп тем бра у Ку ћи пи-
са ца у Тр ши ћу пред ста вље на је би-
бли о те ка Ин сти ту та за књи жев ност 
и умет ност ко ја је на ста ла као ре зул-
тат про јек та Срп ско усме но ства ра ла
штво у ин тер кул тур ном ко ду.

(наставак на страни 3)

Дра ги и по што ва ни срп ски, Ву ков 
и ву ков ски са бор ни на ро де, цр кве ни 
и свје тов ни до сто јан стве ни ци и узва-
ни ци, дра ги ђа ци, сту ден ти, про фе со-
ри и на уч ни ци,

С ве ли ком од го вор но шћу и по себ-
ним за до вољ ством же лим да вам 
да нас про чи там ПИ СМО ВУ КУ НА ПИ-
СА НО ЉЕ ТА ГО СПОД ЊЕГ 2012.

Љу ба зни наш Ву че,

С
ва ке го ди не у ово ври је-
ме, ов дје, у тво ме Тр ши-
ћу, ево већ 78. пут, Ср би 
ис ту ре не ко га из сво-
јих ре до ва, да ти, у сво-

је и њи хо во име, са ста ви и про чи та 
пи смо, углав ном из ве ли ке љу ба ви 
пре ма те би, али, чи ни ми се, по-
сљед њих го ди на, че шће и ви ше, из 
на су шне по тре бе. Та ко је до шао ред 
и на нас, Ср бе с дру ге, ли је ве стра не 
на ше мит ске Дри не, ко ја има сво ју 
при чу и сво ју сва ко вр сну му ку. 

По што су Ка ра ђо р ђе и Ми лош оруж-
јем из не на ђе ној Евро пи вас кр сли Ср-
бе, ти си ње ној кул тур ној ели ти, 1818. 
го ди не, у Бе чу цар ству ју шчем, сво јим 
ве ли чан стве ним Срп ским рјеч ни ком 
и још љеп шим на род ним пје сма ма 
от крио креп ки срп ски је зик. У пре ду-
гим тур ским вре ме ни ма, под те ре том 
ро бо ва ња, тај се је зик име ном сво јим 
био за гу био иза те шке ото ман ске за-
вје се, пре жи вља ва ју ћи она ко ка ко 
су ина че пре жи вља ва ли ње го ви го-
вор ни ци, скрај ну ти од сви је та и сво-
је ви зан тиј ске кул ту ре, ра се ља ва ни 
и тро ше ни не ми ли це, из ме ђу Ура ла, 
Бе ча и Сен тан дре је, сло бод ни са мо у 

сво јим бес тра ги ја ма да збо ре и ро мо-
ре срп ски и да се та ко не да ју до кра ја 
по ни шти ти. Уче ни су про но си ли по-
ру ку Све тог пи сма, али је зик ко јим су 
то чи ни ли ни је био срп ски, или ни-
је био пот пу но. По сли је ви је ко ва, за 
Евро пу пот пу не ано ним но сти, ти си, 
Ву че, об но ви те љу наш, по но во по ве-
зао за бо ра вље не пој мо ве, Ср бе и њи-
хов је зик, на нов, не кон фе си о на лан 
на чин, она ко ка ко то ни ко до та да ни-
је био ура дио. Од тог до га ђа ја, је дан за 
ца ре ви не ре ме ти лач ки ет нос по ста је 
и кул тур ни на род Евро пе. 

Са да, Ву че, учи те љу наш, идем 
школ ски у срж про бле ма, у отво-
ре ну ра ну нас Ср ба пре ко дри на ца 
– оно што су при хва ти ли уче ни Ни-
јем ци, Ге те по себ но, ипак ни је беч-
ки сла ви ста Ва тро слав Ја гић, јер да је 
то учи нио искре но, не би, не ко ли ко 
де це ни ја по сли је тво је смр ти сво јим 
ауто ри те том овје рио по ли ти кант ску 
тврд њу Бе ња ми на Ка ла ја ка ко се у Бо-
сни и Хер це го ви ни зва нич но го во ри 
бо сан ским је зи ком. Та ко је име је зи ка 
по слу жи ло као мо дер но и при кри ве-
но по ли тич ко ору ђе ци је па ња јед ног 
европ ског на ро да и на сил но ства ра ње 
но ве, син тет ске бо сан ске на ци је. 

У ма ње ци ти ра ној књи зи Ма ти је 
Ма жу ра ни ћа, „По глед у Бо сну“, об-
ја вље ној 1842. го ди не, у За гре бу, има 
мје сто гдје он го во ри о је зи ку: „Пра во-
га тур ског је зи ка се ма ње чу је у Бо сни 
не го у Ср би ји; јер бо га чар ши ли је сма-
тра ју као не ка кав из о бра жен је зик, и 
за то сва ки ва ро ша нин го во ри тур ски“. 
Кад пре ђе у Бо сну, Ма жу ра нић је зик 
ко јим се та мо го во ри не на зи ва срп-
ским, не го бо шњач ким, али са свим 
ко рект но на во ди да у Бо сни има нај-
ви ше „кр стјан ске ве ре из точ не из по-
ве ди...“, што би га тре ба ло на ве сти да 
пра вил но од ре ди име за јед нич ког је-
зи ка али и име на ро да ко ји је те вје-
ре, ка ко на во ди. Али ни он, ни твој 
бу ду ћи кључ ни са рад ник, ни су има-
ли ни хра бро сти ни исти но љу би во сти 
да то ура де.

Уз мно го не до у ми ца, на ро чи то шта 
с на ша три из го во ра збу њу ју ћег ја та, 
екав ског, ије кав ског и икав ског, шта с 
два пи сма, ћи ри ли цом и ла ти ни цом, 
учвр стио се ипак срп ско хр ват ски по-
ли цен трич ни је зик, а ње го во лек сич ко 

бо гат ство кроз сто ти ну го ди на са рад-
ње зна чај но уве ћа ло. Из сна жних, раз-
ли чи тих из во ра, с ве ли ког про сто ра, 
у моћ ну је зич ку ри је ку до ти ца ле су 
мно ге при то ке. То су сла ви ли ве ли ки 
и ма ли пје сни ци: Ра ди че вић, Ње гош, 
Пре ра до вић и Сун де чић. Њи хо ва ри-
јеч зво ни ла је од Су тле до Вар да ра. 

Али, Ву че, моћ ни оп ти ми сто, ври-
је ме чи ни сво је, до шли су бра то у би-
лач ки ра то ви, у ко ји ма је по ци је пан 
и за јед нич ки је зик.

(наставак на страни 3)

Позив за Свечану седницу Скупштине

По во дом обе ле жа ва ња че тврт ве ка од осни ва ња Ву ко ве за ду жби не (1987–
2012), по зи ва мо осни ва че и за ду жби на ре, при ја те ље и са рад ни ке Ву ко ве за-
ду жби не да при су ству ју Све ча ној сед ни ци Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не. 

Све ча на сед ни ца одр жа ће се 6. но вем бра 2012. го ди не,  у Са ли На род не би-
бли о те ке Ср би је, Скер ли ће ва бр. 1, с по чет ком у 12 са ти. 

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

ОДРЖАН 78. ВУКОВ САБОР У ТРШИЋУ

Вуково дело велика 
задужбина

Пред сам почетак 78. Вуковог сабора, најстарије културне манифестације 
у Србији, стигла је вест да је Национални комитет за нематеријално 
културно наслеђе уврстио Вуков сабор у прву листу елемената 
нематеријалног културног наслеђа Републике Србије, и то као једину 
манифестацију која испуњава те услове. На Сабору је беседио 
Ранко Рисојевић, књижевник из Републике Српске

БЕСЕДА РАНКА РИСОЈЕВИЋА 
НА 78. ВУКОВОМ САБОРУ

Писмо Вуку Караџићу

ран ко ри со је вић
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ЗА ДУ ЖБИ НА, лист Ву ко ве за ду жби не. Го ди на XXIV – број 94, ок то бар 2012. го ди не. Ре дак ци ја: Бе о град, Кра ља Ми ла на 2. Те ле фо ни: 2682-803, 2683-890 и факс 2685-752. УРЕ ЂИ ВАЧ КИ ОД БОР: Слав ко Ве ји но вић 
(глав ни и од го вор ни уред ник), Сне жа на Бо јић (се кре тар), Бран ко Злат ко вић, Је ле на Јо ва но вић, Ми ло рад Јо ва но вић, Ве ра Ми лан ко вић, Ве сна Та на ско вић, Ме ли та Ми лин, Ми лош Не ма њић, Ра до мир Ј. По по вић, 
Бу ди мир По то чан, Сре то Та на сић. Ли ков ногра фич ка об ра да Или ја Ми ло ше вић. Лек тор и ко рек тор Ру жа Ми ло је вић. Фо то гра фи ја То ми слав Гру ји чић Ра ва њац. Ло го тип Не бој ша Ми трић. Ти по граф ско 
пи смо: Ada mant. Лист из ла зи три пу та го ди шње: фе бру ар-март, мај-ју ни, сеп тем бар-ок то бар. Го ди шња прет пла та са по шта ри ном из но си 300 ди на ра. Жи ро-ра чун За ду жби не је 205-8530-09. Де ви зни ра чун: 
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Седнице Управног 
одбора

Управ ни од бор Ву ко ве за ду жби не 
одр жао је три сед ни це: 29. мар та, 28. 
ју на и 20. сеп тем бра 2012. го ди не, на 
ко ји ма је раз ма трао ак ту ел ну еко ном-
ску си ту а ци ју у За ду жби ни, ин фор ма-
ци ју о ста њу Клу ба Ву ко ве за ду жби не, 
у ко ме су у то ку гра ђе вин ски ра до ви, 
као и оства ри ва ње про гра ма За ду-
жби не. Управ ни од бор до нео је и ви-
ше од лу ка из сво је над ле жно сти. 

Да ни Европ ске 
ба шти не 2012

У окви ру ма ни фе ста ци је Да ни 
европ ске ба шти не 2012, ко ји су у Бе-
о гра ду одр жа ни од 21. до 30. сеп тем-
бра 2012. го ди не, Ву ко ва за ду жби на 
је уче ство ва ла са сво ја два про гра ма 
(три би не), ко је су би ле ор га ни зо ва не 
у Све ча ној са ли До ма Ву ко ве за ду жби-
не. На три би ни одр жа ној 26. сеп тем бра 
пред ста вље на је књи га За ду жби нар
ство код Ср ба, ауто ра Слав ка Ве ји но-
ви ћа. Го во ри ли су Ми о драг Ма тиц ки, 
Сне жа на Бо јић и аутор. Дру га три би на 
је одр жа на 28. сеп тем бра 2012. го ди не 
и би ла је по све ће на ју би ле ју Ву ко ве 
за ду жби не – Че тврт ве ка Ву ко ве за
ду жби не. Пред ста вље не су ак тив но сти 
и ре зул та ти ко је је Ву ко ва за ду жби на 
оства ри ла у про те клих 25 го ди на успе-
шног ра да. Го во ри ли су Ми о драг Ма-
тиц ки, Љу бин ко Ра ден ко вић, Сне жа на 
Бо јић и Слав ко Ве ји но вић.

„Ву ко ва за ду жби на 
1987–2012”

У окви ру обе ле жа ва-
ња ју би ле ја, 25 го ди на 
од осни ва ња, Ву ко ва 
за ду жби на об ја ви ла 
је Спо ме ни цу Ву ко ва 
за ду жби на 1987–2012, 
у ко јој је на пре гле-
дан на чин пред ста ви-
ла сво ју ак тив ност. У 
пу бли ка ци ји су по себ-
но об ра ђе ни на сло ви: 
Осни ва ње Ву ко ве за ду-

жби не 1987. го ди не и ци ље ви; огран ци 
Ву ко ве за ду жби не, на уч ни ску по ви, 
Три би на и на гра де Ву ко ве за ду жби не; 
Ву ко ва за ду жби на у Са бор ске да не и 
окру гли сто ло ви ко ји се ор га ни зу ју о 
ак ту ел ним кул ту ро ло шким те ма ма. 

По себ но је пред ста вље на из да вач ка 
де лат ност Ву ко ве за ду жби не: Да ни ца, 
лист За ду жби на, Син те зе, Про свет ни 
збор ни ци, На уч на и фо то тип ска из да
ња, Сту ди је о Ср би ма и из да ња огра
на ка За ду жби не. На кра ју пу бли ка ци је 
од штам пан је и адре сар Ву ко ве за ду-
жби не. Спо ме ни ца ће се уру чи ти свим 
уче сни ци ма Све ча не сед ни це Ву ко ве 
за ду жби не, 6. но вем бар 2012. го ди не, 
у На род ној би бли о те ци Ср би је. С. В.

ПОСЕТЕ ВУКОВОЈ ЗАДУЖБИНИ 

Драгмара Луковић 
у Вуковој задужбини

Ми о драг Ма тиц ки, пред сед ник 
Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не, при-
мио је 1. ју ла 2012. го ди не Драг ма ру 
Лу ко вић, ата шеа за кул ту ру и на у ку 
Пољ ске ам ба са де, и др Љу бо дра га Ри-
сти ћа, на уч ног са рад ни ка Бал ка но ло-
шког ин сти ту ту СА НУ. Раз го ва ра но је 
о мо гућ но сти ма уна пре ђи ва ња са рад-
ње Пољ ске ам ба са де и Ву ко ве за ду-
жби не, по себ но у ра ду са мла ди ма. 
Ис так ну то је да су из да ња Ву ко ве за-
ду жби не, као што су ка лен дар-за бав-
ник Да ни ца и Да ни ца за мла де, пра ве 

пу бли ка ци је у ко ји ма се ши рој јав но-
сти мо гу пред ста ви ти ак тив но сти на 
овом пла ну. До го во ре но је да Драг ма-
ра Лу ко вић пред ста ви књи гу пољ ског 
књи жев ни ка Ја но ша Кар ча ка Бу квар 
деч јих пра ва, ко ја је об ја вље на на срп-
ском је зи ку. Ис так ну то је, та ко ђе, да се 
у из да њи ма Ву ко ве за ду жби не мо гу 
пред ста ви ти и пољ ски ча со пи си по-
све ће ни де ци – Цвр чак и Ме да, као са-
вре ме ни деч ји пе сни ци у Пољ ској. 

Са стан ку је при су ство вао и Слав ко 
Ве ји но вић, управ ник За ду жби не. 

При по ве дач ка 
тра ди ци ја ру ског се ве ра 

Ву ко ву за ду жби ну по се ти ла је 3. ок-
то бра 2012. го ди не др Ана ста си ја Ли-
зло ва, на уч ни са рад ник Ин сти ту та за 
је зик, књи жев ност и исто ри ју Ка рел-
ског на уч ног цен тра Ру ске ака де ми-
је на у ка у Пе тро за вод ску. На три би ни 
Ву ко ве за ду жби не, из ци клу са Кул
тур но на сле ђе, одр жа ла је пре да ва-
ње на те му „При по ве дач ка тра ди ци ја 
ру ског се ве ра (Ка ре ли ја)”. Ру ко во ди-
лац три би не био је проф. др Љу бин ко 
Ра ден ко вић.

  Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

Уче ни ци у До му 
Ву ко ве за ду жби не

Ву ко ву за ду жби ну по се ти ли су 13. 
и 30. ју на 2012. го ди не уче ни ци Сред-
ње шко ле за еко но ми ју, пра во и ад ми-

ни стра ци ју, са про фе сор ком Би ља ном 
Спре мо По по вић. У раз го во ру са Слав-
ком Ве ји но ви ћем, го сти су се упо зна-
ли са ра дом Ву ко ве за ду жби не, ко ја 
ове го ди не обе ле жа ва вре дан ју би-
леј – 25 го ди на од осни ва ња. Та ко ђе, 
уче ни ци су се упо зна ли и са До мом 
Ву ко ве за ду жби не, спо ме ни ком кул-
ту ре од ве ли ког зна ча ја, у ко јем се 
Ву ко ва за ду жби на на ла зи од 1988. го-
ди не. На кра ју по се те уче ни ци су се 
упи са ли у Књи гу ути са ка и сви су на 
по клон до би ли по след њи број ли ста 
За ду жби на.  

Михаило Војводић 
и Михајло Митровић 
добитници Награде 
Вукове задужбине

Од бор Ву ко ве за ду жби не за на гра де 
у на у ци, на сед ни ци одр жа ној 9. ок то-
бра 2012. го ди не – пред се да вао проф. 
др Сло бо дан Гру ба чић, до пи сни члан 
СА НУ – раз мо трио је при спе ле пред-
ло ге за На гра ду Ву ко ве за ду жби не у 
на у ци за 2012. го ди ну и јед но гла сно 
од лу чио да се На гра да Ву ко ве за ду-
жби не за на у ку у 2012. го ди ни до де ли 
Ми ха и лу Вој во ди ћу за књи гу Сто јан 

Но ва ко вић – у слу жби на ци о нал них и 
др жав них ин те ре са.   

Од бор Ву ко ве за ду жби не за на гра де 
у умет но сти, на сед ни ци одр жа ној 
11. ок то бра 2012. го ди не – пред се да вао 
др Дра шко Ре ђеп – раз мо трио је при-
спе ле пред ло ге за на гра ду Ву ко ве за-
ду жби не у умет но сти за 2012. го ди ну 
и јед но гла сно од лу чио да се на гра-
да Ву ко ве за ду жби не за умет ност у 
2012. го ди ни до де ли Ми хај лу Ми тро-
ви ћу за књи гу Ар хи тек ту ра Бе о гра
да 1950–2012.  

Од лу ке Од бо ра би ће са оп ште не на 
све ча ној сед ни ци Скуп шти не Ву ко ве 
за ду жби не, ко ја ће се одр жа ти 6. но-
вем бра 2012. го ди не, у На род ној би-
бли о те ци Ср би је. С. В.

Награда Дејан 
Медаковић

Жи ри за до де лу на-
гра де Де јан Ме да ко вић, 
на сед ни ци одр жа ној 11. 
ок то бра 2012. го ди не у 
До му Ву ко ве за ду жби-
не – пред се да вао др 
Дра шко Ре ђеп – до де-
лио је на гра ду Ра ди во ју 
Сто ка но ву, исто ри ча ру 
срп ске књи жев но сти и 

кул ту ре и књи жев ном кри ти ча ру, за 
књи гу Тра го ви ма Ла зе Ко сти ћа, ко ју 
је из да ла ИК Ал те ра из Бе о гра да (2011). 
На гра да ће би ти све ча но уру че на ауто-
ру у Га ле ри ји Про ме теј, у Но вом Са ду, 
у ја ну а ру 2013. го ди не. 

Дарови 
Задужбини

Ву ко вој за ду жби ни да ро ва ли су сво-
је књи ге и књи ге дру гих ауто ра: Бо-
ро Дра шко вић, Бе о град, Аца Жи во тић 
Ге ра, Ка ме но во, Ра де М. Об ра до вић, 
Огра нак за Бра ни чев ски округ, Ве ли-
ки По по вац, Дра го Ње го ван, Ђор ђе Ја-
ња то вић, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 
Дра ган Је лен ко вић, За је чар, Жар ко 
Ди мић, Срем ски Кар лов ци, Даг ма-
ра Лу ко вић, Бал ка но ло шки ин сти тут 
Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, 
Бе о град, ИК Аго ра, Зре ња нин, Дра го-
љуб Злат ко вић, Пи рот, СКД Про свје та, 
По до бор Ри је ка (Хр ват ска). 

Је ле на Јо ва но вић, Бе о град – да ро-
ва ла је ЦД „Срп ске тра ди ци о нал не 
пе сме“ жен ске пе вач ке гру пе МО БА; 
Да ни ца Шми тран из Гра ди шке (Ре-
пу бли ка Срп ска), по во дом ју би ле ја – 
10 го ди на ра да Огран ка у Гра ди шки 
да ро ва ла је вез; Са ва Стој ков, сли кар, 
Сом бор, при ли ком уру чи ва ња го ди-
шње на гра де за умет ност да ро вао је, 
са шта фе ла јем, сли ку – уље на плат-

ну пор трет Ву ка Ка ра џи ћа. Упра ва 
Ву ко ве за ду жби не нај то пли је им за-
хва љу је.  С. Б.

Задужбинари Вукове 
задужбине (90)

БЕ О ГРАД
Стан ка Ко раб, до бро твор
Пер си да Нен чић, до бро твор, у спо-

мен де ди по оцу Ми лић Јо ва на Нен-
чи ћа, на род ног хе ро ја из бал кан ских 
ра то ва 

ЗЕ МУН
Прав но-би ро тех нич ка шко ла –„Ди-

ми три је Да ви до вић“, до бро твор

НИШ
Ми лун ка Ми тић и Би ља на Миљ ко-

вић Се ли мо вић, до бро тво ри, се ни ма 
мо јих ро ди те ља и ба ки и де ки – Трај-
ни и Љу бо ми ру Ми ти ћу, у се ћа њу, са 
ду бо ким по што ва њем.

ЧА ЧАК
Дра ган Ло гви нов С. Б.

сед ни ца управ ног од бо ра одр жа на 28. ју на 2012.

Драг ма ра лу ко вић у по се ти ву ко вој за ду жби ни

ана ста си ја ли зло ва

уче ни ци сред ње шко ле за еко но ми ју, пра во и ад ми ни стра ци ју 
у До му ву ко ве за ду жби не

IN MEMORIAM

Чедомир Попов
(1936–2012)

Че до мир По пов је ро ђен у Ме лен-
ци ма 1936. го ди не. Гим на зи ју са ма-
ту ром за вр шио је у Зре ња ни ну 1954, 
а Фи ло зоф ски фа кул тет на гру пи за 
исто ри ју у Но вом Са ду 1959. го ди не.

Школ ску 1959/60. го ди ну про вео је 
у Стра збу ру као сти пен ди ста фран-
цу ске вла де. Аси стент на Фи ло зоф-
ском фа кул те ту у Но вом Са ду, на 
пред ме ту Оп шта исто ри ја но вог ве-
ка, по стао је 1960. Док то рат на у ка са 
те мом Став Фран цу ске пре ма Ср би ји 
од Франк фурт ског ми ра 1871. до Бер
лин ског кон гре са 1878. сте као је на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са-
ду 1970. Исте го ди не иза бран је за до-
цен та, 1975. у зва ње ван ред ног, а 1980. 
ре дов ног про фе со ра оп ште исто ри је 
но вог ве ка. Од 1979. до 1981. био је де-
кан Фи ло зоф ског фа кул те та.

Од 1963. је члан са рад ник и стал ни 
члан са рад ник Ма ти це срп ске. Осам 
го ди на, од 1991. до 1999. био је пот-
пред сед ник Ма ти це срп ске. Од 1982. 
до 1991. ра дио је као управ ник Ру ко-
пи сног оде ље ња. Ви ше го ди на био је 
се кре тар Лек си ко граф ског оде ље ња 
и глав ни уред ник ка пи тал них про-
је ка та: Срп ски би о граф ски реч ник и 
Срп ска ен ци кло пе ди ја.

Због ра но ис по ље них ор га ни-
за ци о них спо соб но сти оба вљао је 
раз не од го вор не ду жно сти. Био је 
пред сед ник Са ве та за кул ту ру гра да 
Но вог Са да (1961–1964), члан ра зних 
на уч них те ла и асо ци ја ци ја у По-
кра ји ни Вој во ди ни, Ре пу бли ци Ср-
би ји и СФРЈ. По пов је био је дан од 
осни ва ча, за тим струч ни се кре тар, 
а од 1972. до 1974. го ди не и ди рек тор 
Ин сти ту та за исто ри ју Вој во ди не. У 
јед ном са зи ву био је члан Управ ног 
од бо ра Срп ске књи жев не за дру ге.

Об ја вио је ви ше од 500 на уч них, 
струч них, пу бли ци стич ких и по ле-
мич ких ра до ва, ме ђу ко ји ма је 17 
књи га (14 са мо стал них и три у ко а-
у тор ству). При ре дио је три збор ни-
ка по ли тич ких спи са и био уред ник 
мно гих књи га и еди ци ја код ви ше 
из да ва ча. Од 1970. до из бо ра за пред-
сед ни ка Ма ти це срп ске (2008) био је 
члан ре дак ци је Збор ни ка Ма ти це 
срп ске за исто ри ју. Од 1985. до 1989. 
По пов је глав ни уред ник Ју го сло вен
ског исто риј ског ча со пи са.

За до пи сног чла на Вој во ђан ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти Че-
до мир По пов је иза бран 1981, а за 
ре дов ног 1987. Члан СА НУ ван рад-
ног са ста ва по стао је 1989. По сле 
об је ди ња ва ња СА НУ и ВА НУ – 1992. 
го ди не ушао је у рад ни са став Срп-
ске ака де ми је на у ка и умет но сти. 
Од 1994. до 2002. био је пред сед ник 
но во сад ског Огран ка, члан Из вр-
шног од бо ра и Пред сед ни штва СА-
НУ. За пред сед ни ка Ма ти це срп ске 
иза бран је 2008. го ди не и на том по-
ло жа ју на ла зио се до смр ти.

Нај ва жни ји на уч ни ра до ви ака-
де ми ка По по ва су књи ге: Фран цу ска 
и Ср би ја 1871–1878; Од Вер са ја до Дан
ци га; Гра ђан ска Евро па (1770–1914), 
у три то ма; Ауто но ми ја Вој во ди не 
– срп ско пи та ње (у ко а у тор ству са 

Је ле ном По пов); О исто ри ји и исто
ри ча ри ма; Ве ли ка Ср би ја, ствар
ност и мит и Ис точ но пи та ње и 
Срп ска ре во лу ци ја 1804–1918. Је дан је 
од пи са ца ви ше по гла вља у пе том и 
ше стом то му Исто ри је срп ског на
ро да у из да њу Срп ске књи жев не за-
дру ге.

У оба вља њу број них ра зно вр сних 
и од го во р них на уч них по сло ва то-
ком ви ше де це ни ја, од ко јих мно гих 
у са мој Ма ти ци, По пов је до ка зао да 
је успе шан ор га ни за тор, да је ру ко-
во ди лац ко ји уме да осми сли на уч-
не за дат ке али и да их на нај бо љи 
мо гу ћи на чин оства ри. Он је био 
пун так та и стр пље ња, ни кад ис-
кљу чив и сва дљив, увек спре ман на 
ди ја лог, са ја сним на ме ра ма, ци ље-
ви ма и ви зи ја ма. Кон струк ти ван и 
ми са он, ло ги чан и увер љив увек је 
до бро до шао у сва кој сре ди ни у ко-
јој је де ло вао. Ши ро ко обра зо ван и 
ин вен ти ван, он се, као исто ри чар, 
сво јим де ли ма увр стио у сам врх на-
ших исто ри о пи са ца. Ма ти цу срп ску 
и Срп ску ака де ми ју на у ка и умет но-
сти, њи хо во функ ци о ни са ње, ме сто 
ко је има ју и ко је би мо ра ле да има-
ју у на шем дру штву, њи хо ве за дат-
ке и ци ље ве, ка ко у про шло сти та ко 
и да нас, По пов је са вр ше но до бро 
по зна вао и све је чи нио не са мо да 
им са чу ва, већ, ако је мо гу ће, и да 
им по диг не углед у сре ди ни у ко јој 
мно го то га скло но уру ша ва њу. 

Као афир ми са ни на уч ник, са ве-
ли ким угле дом у дру штву, По пов 
се ни је ус те зао од јав них на сту-
па у ко ји ма је отво ре но, без по ли-
ти кант ских кал ку ла ци ја, из но сио 
сво је ста во ве о мно гим ак ту ел ним 
пи та њи ма на шег вре ме на. Вр стан 
исто ри чар, од ли чан ор га ни за тор и 
ру ко во ди лац, По пов ће би ти упам-
ћен и као ча стан па три о та, као бо-
рац про тив свих де струк тив них 
сна га ко је су рас та ка ле и ко је рас-
та чу на ше срп ске на ци о нал не и 
др жав не ин те ре се. Због свих сјај-
них осо би на ко ји ма је рас по ла гао 
и ко је су га кра си ле, због све га што 
је и ка ко је ура дио, По пов не ће не-
до ста ја ти са мо сво јој по ро ди ци, већ 
ће ње гов од ла зак искре но ожа ли ти 
све ње го ве ко ле ге ко је су с њим го-
ди на ма са ра ђи ва ле. Не до ста ја ће он 
и Ма ти ци срп ској и Срп ској ака де-
ми ји на у ка и умет но сти, у ко ји ма је 
за у зи мао углед но ме сто и ко ји ма се 
сво јим ра дом по ште но оду жио.

 Ва си ли је КРЕ СТИЋ 

Че до мир по пов
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Вук Караџић је 
својим културним 
прегалаштвом у 
Европи надокнадио све 
оно што је изгубљено  
или пропуштено да се 
уради у политици 
и дипломатији

У
ва же ни по што ва о-
ци де ла Ву ка Сте-
фа но ви ћа Ка ра-
џи ћа, це ње ни го-
сти, дра ги Ја дра ни, 

мно го број ни раз ло зи упу ћу ју на 
за кљу чак да би се ве ли ка ном 
ка кав је наш Вук по но сио сва ки 
на род јер је он сво јим иде ја ма и 
де ли ма, ука зу ју ћи на сло бо дар-
ске од ли ке сво јих су на род ни ка, 
све ту при бли жио кул ту ру, умет-
нич ко ства ра ла штво, исто риј ска 
зби ва ња, оби ча је и тра ди ци ју, 
са мо би ће свог на ро да. 

Вук Ка ра џић је сво јим кул-
тур ним пре га ла штвом у Евро пи 
на док на дио све оно што је из-
гу бље но или про пу ште но да се 
ура ди у по ли ти ци и ди пло ма ти-
ји. Да нас је, мо жда ва жни је не го 
ика да, да зна мо да кул ту ра има 
ту моћ: да зи да мо сто ве, по ве зу је, 
спа ја и уз ди же. За то је Ву ков са-
бор ва жно оку пља ње, зби ра ње и 
збо ро ва ње јер су ње го ве на ме ре 
ја сне – по ка за ти оно нај вред ни-
је у кул ту ри и у ду хов ном уз ди за-
њу јед ног на ро да. Сле де ће го ди не 
ов де у Тр ши ћу обе ле жи ће мо 80 
го ди на од отва ра ња Ву ко ве спо-
мен-ку ће и одр жа ва ња пр вог Ву-
ко вог са бо ра. Ис тра ја ва ју ћи на 
то ме, и об на вља ју ћи сва ке го ди не 
на са бо ри ма ва тру Ву ко ве енер-
ги је, упи су је мо се у ред ци ви ли-
зо ва них, кул тур но на пред них 
на ро да ко ји уме ју да вред ну ју и 
це не сво је на сле ђе. Ту енер ги ју 
са бо ро ва ња одр жао је срп ски на-
род, овај ко ји је и да нас ту са на-
ма и ко ји жељ но че ка пра ву реч, 
реч окре пље ња и на да ња у све-
тли ју и бо љу бу дућ ност. 

Ов де у Ја дру, Вук и са бо ро ва ње 
су је дин ствен и увек нов иза зов 
да се на шем ве ли ка ну оду жу је-
мо ра дом и да ка же мо ка кви су 
нам на у ми, до кле смо сти гли и 
ка квим ре зул та ти ма озна ча ва мо 
на ша не из о став на сеп тем бар ска 
оку пља ња у Тр ши ћу. 

На ци о нал ни ко ми тет за упис у 
на ци о нал ни ре ги стар за шти ће-
ног не ма те ри јал ног кул тур ног 
на сле ђа ста вио је у пр ву ли сту 
Ву ков са бор као је ди ну ма ни фе-
ста ци ју. На тај на чин ис так ну та 
је ва жност тра ја ња Ву ко вог са бо-
ра за очу ва ње је зи ка као пре но-
си о ца це ло куп не не ма те ри јал не 
ба шти не. До ла зе ћи код нас у Тр-
шић на овај дан и ви сте по ка за-
ли свест о ва жно сти уз ди за ња и 
не го ва ња ду хов но сти и је зи ка на-
шег на ро да.

(наставак са стране 1)

Ње го вим из дво је ним ва ри јан та ма 
до ди је љен је ми стич ни мит ски оре-
ол озна чи ва ча и чу ва ра на ци о нал ног 
иден ти те та, о че му је ис пи са на ци је-
ла би бли о те ка апо криф них ли сти на 
и за вје шта ња. Био је то уда рац у те-
ме ље оно га што су ум ни Ју жно сла-
вја ни сма тра ли по ве зу ју ћим до бром 
рас цјеп ка ног срп ског и хр ват ског на-
ро да – у за јед нич ки је зик. Чак си и 
ти, Ву че, Беч ли јо и по ча сни гра ђа ни-
не За гре ба, гра до на чел ни че Бе о гра-
да, док то ре европ ских уни вер зи те та, 
за на ци о на ли стич ке пра вед ни ке, пост 
мор тем, по стао у јед ном цен тру срп-
ски на ци о на ли ста, а у дру гом про да-
на ду ша и из дај ник срп ства. 

По сли је кр ва вих бра то у би лач ких 
ра то ва, ју жно сло вен ски на ро ди су 
по но во по ди је ље ни у ви ше са мо стал-
них др жа ви ца ко је су до би ле до та да 
не по зна ти им су ве ре ни тет. По ло жај 
Ср ба у њи ма по стао је пред мет ви ше-
стру ке ма ни пу ла ци је. До че ка ли смо 
та ко да се ви ше не зна чак ни је зич-
ка по ли ти ка из ван ма ти це, ако уоп-
ште зна мо гдје нам је и ко ли ка нам је 
ма ти ца?! Ко ли ко ју че ја сна, од јед ном 
те шка је зич ка пи та ња пре пу ште на су 
над ле жно сти за пад них Ср ба, као да су 
у пи та њу раз ли чи ти је зи ци с јед не и 
дру ге стра не Дри не. 

О
д те бе смо на у чи ли, Ву-
че, учи те љу наш, да је 
срп ски је зик суд бин-
ски по ве зан са на ро-
дом ко ји си ја сно од ре-

дио и име но вао, не огра ни ча ва ју ћи 
се на по сто је ће ца ре ви не и ње го ву 
ра су тост у њи ма. Ср би, сви и сву да, 
ка ко си на пи сао, а ми то при ми ли 
као за вјет ну ри јеч, свој је зик ни су 
узе ли од дру гих, ни су га до би ли на 
по клон, њи хов је зик је на стао и жи-
вио с њи ма, не мит ски не го ствар-
но сно, као њи хо во нео ту ђи во до бро. 
Екав ци и ије кав ци су ствар на бра-
ћа, по вје ри, је зи ку и оби ча ји ма. 

При је 110 го ди на, пје снич ки ви до ви-
то, Алек са Шан тић, на пи сао је: „Пу сто 

ли ћеш би ти, Не ве си ње рав но, ра сад-
ни че Срп ства...“. Ко ли ко ли је са мо од 
тог вре ме на опу стје ло на ших ра сад-
ни ка! Книн, Гра чац, Бен ко вац, Сми-
љан, Ба ни ја и Сла во ни ја, При зрен, 
При шти на и Ко со во рав но, да не идем 
да ље у на бра ја ње јер ћу по су ста ти. На-
род нам се, ка ко у „Се о ба ма“ на пи са 
Ми лош Цр њан ски, „от се лит сја“ у кра-
је ве гдје „не ће ви ше ви де ти сво ју пла-
нин ску Сер ви ју”, у ко јој „оста ће са мо 
гро бо ви“, а „ум чо ве ков не мо же то ви-
ше да схва ти“. 

Као по сље ди ца не схва тљи во зле ху-
де по ли ти ке, до шло се до то га да не-
срећ на на ша бра ћа и још не срећ ни је 
на ше се стре, у по сљед њој тра гич ној 
се о би из бје гли из не ка да шњих за пад-
них срп ских кра је ва, је два на шав ши у 
Ср би ји спас од по гро ма, aко же ле по-
сао у др жав ним ин сти ту ци ја ма, или 
ака дем ски успјех, мо ра ју од мно гих 
мр зо вољ них до ма ћи на да кри ју свој 
отег ну ти ије кав ски го вор и да ко ри сте 
ис кљу чи во ека ви цу и при па да ју ћу ло-
кал ну лек си ку. Ни је то по за ко ну, али 
се мно ги уско гру ди сма тра ју за ко но-
дав ци ма из над ствар ног пра ва. 

За пад ни срп ски го вор, твој и наш, 
Ву че ије кав че и за ко но дав че, за ње-
го вог го вор ни ка, као да је по стао не-
же ље ни озна чи вач, го то во сим бол 
оп ште кри ви це за те шко ста ње у ма-
ти ци. Чак је не стао из но ви на ко је но-
ми нал ног га зду има ју у Ср би ји, ма да 
је он мо жда у да ле ком сви је ту. Тај без-
и ме ни, не за кон ски је од ре дио да се 
оба ве зно ека ви зи ра ју сви под ли сци 
но ви на за Ре пу бли ку Срп ску, чак и 
аутор ске ко лум не у њи ма. Без до го-
во ра и је зич ког са бо ра ва ња, усво јен 
је као оба ве зу ју ћи за све, но ви, бе о-
град ски стан дард. 

Је зик се раз ви ја по сво јој ло ги ци, 
зна мо ми то, али је бо ље ако ту ло ги-
ку од ре ђу ју де мо крат ски па мет ни и 
од го вор ни, не го огра ни че ни, огор че-
ни и ис кљу чи ви. Ти си се Ву че, ет но-
ло же, ру ко во дио зна њем и ши ри ном, 
а ра то вао про тив вјер ске за ту ца но сти, 
пра зног ели ти зма, про вин ци ја ли зма, 
крат ко ви до сти и ма ло ду шно сти. Пре-
ла зи ли се нео д го вор но пре ко трај них 
по сље ди ца ова квих од лу ка? 

У елек трон ском ка та ло гу На род не 
би бли о те ке Ср би је, ко ји је за ци је ли 
сви јет ре фе рен тан за од ре ђи ва ње је-
зи ка пу бли ка ци ја ко је чу ва ју, је зик 
дје ла зна чај них срп ских пи са ца ро-
ђе них на про сто ру да на шње Хр ват ске: 
Ма та ву ља, Де сни це, Ви те за, Је ли ћа и 
дру гих, ако су штам па на у Хр ват ској 
од ре ђен је као хр ват ски, а срп ски са-
мо у Ср би ји. Чак се и је зик пре во да 
Ста рог за вје та Ђу ре Да ни чи ћа, пре ма 
том срп ском ка та ло гу, у јед ном из да-
њу од ре ђу је као хр ват ски, а у дру гом 
као срп ски! Пла ше ли се то срп ски 
ка та ло ги за то ри не ко га или за и ста 
ми сле да у Хр ват ској ни је ни би ло 
срп ског је зи ка? 

К
о да раз ри је ши ову и 
за уче ни сви јет го то-
во ши зо фре ну је зич ку 
за вр зла му? То си гур-
но не ће у За гре бу. А 

бо га ми не ће ни у Са ра је ву, чак ни 
у Но вом Па за ру, гдје та ко ђе бив ши 
срп ско хр ват ски је зик, при стан ком 
срп ске по ли ти ке, по ста де бо сан ски. 
Та ко су на кнад ном је зич ком па ме-
ћу, на ши ве ли ка ни, Ко чић, Шан тић, 
Пе ла гић, Ан дрић и Ћо пић сво ја бе-
смрт на дје ла на пи са ли бо сан ским 
је зи ком. Мо жеш ли за ми сли ти, Ву-
че, књи жев ни че, да је и пре кра сни 
срп ски је зик тво јих дје ла, то кул-
тур но на сље ђе Евро пе и сви је та, у 
не ким од тих на ка рад них ка та ло га 
озна чен као бо сан ски, што не ма и 
не мо же има ти ика кве ве зе с је зич-
ком на у ком. А срп ска је зич ка на у-
ка ћу ти. 

Чи ме се ба ве ве ли ке срп ске кул тур-
не ин сти ту ци је чи ји си и ти ро до на-
чел ник? При па да ју ли и Ср би из ван 
ма ти це њи хо вој бри зи и на сље ђу? 
Или су пре пу ште ни За гре бу и Са ра-
је ву гдје су ство ре ни но ви пра во пи си 
и тзв. раз ли ков ни рјеч ни ци ко ји ма се 
за бра њу је до са да шње си но ним ско бо-
гат ство с-х је зи ка, што је ори ги нал ни 
бал кан ски до при нос окс форд ској је-
зич кој ен ци кло пе ди ји? Чак се и ми 
као не срп ских од ри че мо ри је чи из 
твог Рјеч ни ка, Ву че, ен ци кло пе ди-

сто: зрак, крув и ки та, иако то ни су 
си но ни ми за ва здух, хљеб и бу кет. Гдје 
ће нам гла ва, љу ди мо ји! Оста смо ми 
без ри је чи.  

На сто го ди шњи цу твог од ла ска с 
овог сви је та, не у мр ли Ву че, Иво Ан-
дрић, ре као је и ово: 

„...са на шим се је зи ком, на ње го вом 
да на шњем сте пе ну раз вит ка, де ша ва 
исто што и са свим је зи ци ма све та; и 
у ње му се вр ши ста лан про цес ства-
ра ња и рас тва ра ња; он се му ти и би-
стри, би стри и му ти, тро ши се и кр њи, 
али и ра сте об на вља њем, бо га ће њем 
и пре ва зи ла же њем са ма се бе“. И још: 
„....је зик је, то сви зна мо, жи ва сна га са 
ко јом је ве за на не са мо кул ту ра не го и 
са мо по сто ја ње јед ног на ро да“.

Сли је де ћи ту ми сао на шег но бе лов-
ца, мла ди ауто ри с ије кав ског је зич-
ког про сто ра при хва ти ли су ека ви цу 
као свој је зич ки из бор, јер њо ме да нас 
го во ри пре те жан број Ср ба. Али, с-х 
оста вин ска рас пра ва још ни је окон-
ча на. Сто га, не ус те жи мо се, ре ци мо 
отво ре но: све што је би ло за јед нич ко и 
да ље је на ше, сва ка ри јеч, сва ки из раз, 
сва ка по сво је ни ца. За бра ни мо уско-
гру ди ма да нам чи сте тек сто ве. Та ко 
ће мо оста ти вјер ни, Ву че, те мељ ни че 
наш, тво јој тра ди ци ји, срп ском је зи ку 
оба из го во ра, екав ском и ије кав ском, 
зна ју ћи да се та вјер ност про те же у 
про шлост, са да шњост и бу дућ ност. Ми 
се ти ме за ла же мо и за ње го ву жи ву 
сна гу и моћ, за лек сич ко бо гат ство ко-
је је зик чи ни љеп шим, и гип ки јим. То 
је она им пре сив на је зич ка по себ ност 
ко јој при па да ју сва тво ја дје ла пр вен-
стве но, али и дје ла пи са ца ов дје већ 
по ме ну тих, и мно га још, од нај ста ри-
јег до нај мла ђег. Не по кла њај мо их 
ин стант је зи ци ма са мо сто га што су 
ије кав ска и не сти ди мо се ри је чи ко-
је су се го во ри ле у ве ли ким ра сад ни-
ци ма срп ства. 

На кра ју, Ву че, ро ди те љу и бра те, 
пра штај ако сам не што по гри је шио 
или био пре тје ран, а си гур но је сам, 
и обо дри нас да би смо ми са ми по-
мо гли се би и оста ли на ма пи кул тур-
не Евро пе оно што смо, за хва љу ју ћи 
тво ме бе смрт ном дје лу и тру ду, већ 
два ви је ка.

(наставак са стране 1)

У про гра му су уче ство ва ли Бо-
шко Су вај џић, ру ко во ди лац про јек-
та, Ли ди ја Де лић, на уч ни са рад ник, 
и Бран ко Злат ко вић, на уч ни са рад ник 
Ин сти ту та. Овај про је кат пред ста вља 
и по се бан сег мент са бо ро ва ња, на ко-
јем по себ но ин си сти ра ју ор га ни за то-
ри, да се из го ди не у го ди ну око са бо ра 
и Тр ши ћа оку пља све ве ћи број еми-
нент них струч ња ка и про у ча ва ла ца 
је зи ка, на род не тра ди ци је и фол кло-
ра, с ци љем да се не за не ма ри на уч-
ни ка рак тер Ву ко вог са бо ра и ва жност 
ис ти ца ња, у сва кој при ли ци, оних ин-
сти ту ци ја ко је чи не око сни цу ин те-
лек ту ал ног жи во та у на шој сре ди ни. 

Ове го ди не Ин сти тут за књи жев ност 
и умет ност обе ле жа ва и 50 го ди на по-
сто ја ња и ју би леј је био нај не по сред ни-
ји по вод да се још јед ном, то ком овог 
са бо ра, у пр ви план ста ве вред ни по је-
дин ци и ре зул та ти ра да Ин сти ту та. 

У ве чер њим ча со ви ма у Ву ко вом 
до му кул ту ре одр жа но је гу слар ско 
ве че. У пре пу ној са ли Ву ко вог до ма 
по се ти о ци су ужи ва ли и ак тив но уче-
ство ва ли у ве о ма до бром пе ва њу уз 
гу сле чла но ва Гу слар ског дру штва Ка
ра ђор ђе из Кра гу јев ца, као и чла но-
ва Гу слар ске сек ци је КУД Ка ра џић из 
Ло зни це.

Г
о сто ва ње Сло ва ка из Ко-
ва чи це и њи хо во уче шће 
у про гра му Раз ли чи то, 
14. сеп тем бра осво ји ло је 
ср ца ло знич ке пу бли ке. 

Пре ле пе ра зно бој не но шње, тра ди-
ци о нал ни ко ла чи ко ји ма су по слу-
жи ли при сут не и од ли чан при каз 
деч је свад бе учи ни ли су да ово бу-
де је дан од не за бо рав них да на са-
бо ро ва ња. Про грам Раз ли чи то у то-
ку Ву ко вих са бо ра на сто ји да уго сти 
на ро де и ет нич ке гру пе ко је жи ве 
на про сто ру Ср би је и да се у пр ви 
план ис так ну кул ту ро ло шке слич-
но сти и раз ли ке ко је чи не сву ле-
по ту за јед нич ког жи вље ња на овом 
под не бљу. 

У Га ле ри ји Ми ће По по ви ћа и Ве ре 
Бо жич ко вић По по вић отво ре на је из-
ло жба под на зи вом Ко ва чи ца – Ме ка 
свет ске на и ве, аутор ке др Зу за не Дру-
го ве из Сло вач ке. Ова из ло жба на до-
ку мен та ран и ве о ма са др жа јан на чин 
пра ти до се ља ва ње Сло ва ка на под-

руч је Вој во ди не, њи хов жи вот на тлу 
Ср би је, као и на ста нак и раз вој у све-
ту ве о ма по зна тог фе но ме на на ив не 
умет но сти Сло ва ка из Ко ва чи це. 

О на ив ном сли кар ству у Ко ва чи ци 
го во рио је осни вач и вла сник Га ле ри је 
Баб ка, Па вел Баб ка. Деч ју свад бу или 
при каз свад бе них оби ча ја Сло ва ка у 
Ср би ји, чи ји ор га ни за тор и ре а ли за-
тор је Па вел Ба лаж, из ве ла су де ца 
оку пље на око Ме мо ри јал ног цен тра 
Др Јан ко Бу лик из Ко ва чи це. Го сти из 
Ко ва чи це то ком бо рав ка у на шем кра-
ју об и шли су зна ме ни то ме сто Тр шић. 
Ту је са го спо ди ном Баб ком раз го ва-
ра но о мо гућ но сти за јед нич ког обе ле-
жа ва ња 21. фе бру а ра – Да на ма тер њег 
је зи ка ко ји се у Ко ва чи ци обе ле жа ва 
већ де сет, а у Тр ши ћу по след њих осам 
го ди на. 

Про гра мом под на зи вом Мит и 
ствар ност на сто ји се у окви ру Ву ко-
вих са бо ра под ста ћи на раз ми шља-
ње о не ким те ма ма ко је увек из но ва 
осве тља ва ју де ло Ву ка Стеф. Ка ра џи-
ћа и да сво јим кри тич ким про ми шља-
њем не до пу сте да се мно ге вред но сти 
Ву ко вог ра да узи ма ју здра во за го то-
во и пре тва ра ју у око шта ле и не за-
ни мљи ве фло ску ле. Та ква је би ла и 
ди ску си ја ко ја се раз ви ла на те му Ву
ков ско на сле ђе мо дер не срп ске по е зи
је, а на ову те му су го во ри ли Дра ган 
Бо шко вић, Дра ган Ха мо вић, Са ша Ра-
до ји чић, Ми на Ђу рић, Бран ко Вра неш 
и Бран ко Сте ва но вић. Мо де ра тор је 
био Во ји слав Ка ра но вић. 

Из ла га ња са овог ску па би ће штам-
па на као по се бан те мат При зо ра, ча-
со пи са за кул тур ну исто ри ју Ја дра. 
Раз го вор се од ви јао у Ку ћи пи са ца у 
Тр ши ћу, а из ла га ња су пра ти ли мла ди 
сла ви сти уче сни ци 42. Ме ђу на род ног 
ску па сла ви ста ко ји су би ли по ча сни 
го сти 78. Ву ко вог са бо ра. 

За мла де сла ви сте у Тр ши ћу су, по-
ред мо гућ но сти да пра те овај раз го вор, 
би ле ор га ни зо ва не и ра ди о ни це тка-
ња и ка ли гра фи је, по се та Му зе ју је-
зи ка и пи сма, оби ла зак Ву ко ве род не 
ку ће, Му зе ја Ву ко вих са бо ра и од ла зак 
у Тро но шу. Ме ђу на род ни сла ви стич ки 
цен тар и Цен тар за кул ту ру „Вук Ка ра-
џић“ овим су про ду би ли сво ју са рад њу 
и на го ве сти ли ини ци ја ти ву да и сле-
де ће го ди не, по во дом 80. го ди шњи це 
Ву ко вог са бо ра, мла ди сла ви сти по но-
во бу ду го сти Ло зни це. 

У Га ле ри ји на са бо ри шту, истог да-
на, 15. сеп тем бра, отво ре на је из ло жба 

под на зи вом Ти по бер ба, ко ја је при-
ка за ла ти по граф ске ра до ве на ста ле 
то ком ра да ра ди о ни це ти по граф ске 
ћи ри ли це Ти по ме тар, чи ји ор га ни за-
тор је Ива на Ћи ро вић. Ова ра ди о ни ца 
оку пи ла је бив ше и са да шње сту ден-
те Фа кул те та при ме ње них умет но сти, 
ко ји су за ин те ре со ва ни за кре а тив но 
ис тра жи ва ње ти по граф ских пи са ма. 
У ве чер њем тер ми ну у Ву ко вом до-
му кул ту ре при ре ђен је на ступ Див не 
Љу бо је вић и  во кал не гру пе Ме ло ди. 

У не де љу, 16. сеп тем бра у Тр ши ћу 
је одр жа на за вр шна све ча ност 78. 
Ву ко вог са бо ра. Пр во је у га ле ри ји 
Спо мен-шко ле отво ре на из ло жба Са 
Ка ни цом по Ср би ји На род ног му зе ја 
у Бе о гра ду и Дру штва Фе ликс Ка ниц. 
Аутор ове из ло жбе је др Ђор ђе С. Ко-
стић. Фе ликс Ка ниц је про кр ста рио 
и до нај у да ље ни јих ку та ка он да шње 
Ср би је, бе ле жио је и цр тао, при ку-
пљао и сти цао зна ња о јед ном но вом 
све ту и та ко по стао је дан од нај бо љих 
по зна ва ла ца ју го и сточ не Евро пе. Ка-
ниц је пу то вао и у Ло зни цу, по се тио 
је и Тр шић и пи сао о Ву ку, „чу ве ном 
срп ском спи са те љу и ро до љу бу“. Ци-
тат из Ка ни цо ве књи ге о Ср би ји, ко-
ји го во ри о ње го вој по се ти Ло зни ци, 
про чи тао је аутор из ло жбе из ра жа-
ва ју ћи за до вољ ство што је из ло жба 
до спе ла у Тр шић, и то на 78. Ву ков 
са бор. Та тја на Цвје ти ћа нин ру ко во ди-
лац про јек та из На род ног му зе ја, из-
ме ђу оста лог, по ме ну ла је да из ло жбу 
пра ти и пу бли ка ци ја Сли ке са Бал ка
на Фе лик са Ка ни ца. У пу бли ка ци ји се 
на ла зе ра до ви у ко ји ма се ана ли зи ра 
зна чај Ка ни ца за по зна ва ње Ср би је 
и Бал ка на уоп ште. У му зич ком де лу 
овог про гра ма уче ство вао је Жен ски 
во кал ни ду ет Крин ко ји из во ди тра ди-
ци о нал ну срп ску му зи ку. У на став ку 
за вр шног да на 78. Ву ко вог са бо ра у 
Му зе ју је зи ка и пи сма пред ста вље не 
су пу бли ка ци је на шест европ ских је-
зи ка у ко ји ма су тек сто ве о Ву ку, Тр-
ши ћу, Ву ко вом са бо ру, жи во ту на се лу 
са срп ског пре ве ли мла ди сла ви сти 
из шест зе ма ља Евро пе, ко ји су то-
ком ју на бо ра ви ли у Тр ши ћу и би ли 
укљу че ни у про је кат Му зе ја је зи ка 
и пи сма под на зи вом Пре во ди лач ка 
ра ди о ни ца – Тр шић 2012. Са мла дим 
сла ви сти ма из Ен гле ске, Не мач ке, Ру-
си је, Бе ло ру си је, Ита ли је и Укра ји не 
ра ди ли су: Дра га на Гр бић из Ин сти-
ту та за књи жев ност и умет ност, Да ја-
на Ђе до вић и мла ди са рад ни ци Ана 

Чу гу ро вић, ет но лог, и Ми ро слав Тер-
зић, исто ри чар. 

Ин то ни ра њем Хим не Ву ку Сте ва на 
Ст. Мо крањ ца, у из во ђе њу ме шо ви тог 
хо ра Цен тра за кул ту ру Вук Ка ра џић, 
ко јим је ди ри го вао Дар ко Не сто ро вић, 
и по ди за њем све ча не са бор ске за ста-
ве на са бо ри шту је по чео цен трал ни 
про грам 78. Ву ко вог са бо ра. По здрав-
ну реч по се ти о ци ма ма ни фе ста ци је 
упу тио је гра до на чел ник Ло зни це, Ви-
до је Пе тро вић. Ово го ди шњи бе сед ник 
је био Ран ко Ри со је вић, књи жев ник из 
Ре пу бли ке Срп ске. На ме ра Умет нич-
ког са ве та Ву ко вих са бо ра је би ла да 
овим ода би ром бе сед ни ка чу је раз ми-
шља ња пи са ца ко ји го во ре на ше је-
зик, а не жи ве у ма ти ци. 

П
ред ста ва Ка њош Ма це
до но вић бе о град ског 
На род ног по зо ри шта 
и Бу два град те а тра 
на и шла је не по де ље-

но оду ше вље ње са бор ске пу бли ке. 
Са од лич ним про ме ром ху мо ра и 
иро ни је, Ви да Ог ње но вић је осли-
ка ла сви ма ла ко пре по зна тљи ве ка-
рак те ре, ко ји се нај бо ље оцр та ва ју и 
при ка зу ју у пре лом ним тре ну ци ма, 
ка квих је у на шој исто ри ји, мо жда, 
и пре ви ше. Игор Ђор ђе вић у уло зи 
Ка њо ша осво јио је све сим па ти је 
пу бли ке, као и Не бој ша Кун да чи на, 
Та на си је Узу но вић и дру ги. У по по-
днев ном са бор ском по се лу уче ство-
ва ли су: Жен ски во кал ни ду ет Крин, 
КУД Стан ко Па у но вић из Пан че ва и 
КУД Ка ра џић из Ло зни це. 

Пред Умет нич ким са ве том Ву ко вих 
са бо ра и ор га ни за то ри ма је на кон за-
вр шет ка овог са бо ра ве ли ки за да так: 
да за на ред ни Ву ков са бор у го ди ни ју-
би ле ја – 80. го ди шњи це отва ра ња Ву ко-
ве спо мен-ку ће и пр вог Ву ко вог са бо ра 
– на пра ве још бо љи про грам, бо љи од 
овог, јер Цен тру за кул ту ру Вук Ка ра џић 
не пре ста ју да сти жу ре чи по хва ле за 
све про гра ме 78. са бо ро ва ња. 

Се дам де сет осми Ву ков са бор су фи-
нан си ра ли су Ми ни стар ство кул ту ре и 
ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је и град 
Ло зни ца. Ге не рал ни спон зор Ду нав 
оси гу ра ње, при ја те љи Ву ко вог са бо ра: 
Еуро бан ка, Ко мер ци јал на бан ка, Те ле
ком Ср би ја, Дел та ђе не ра ли оси гу ра ње. 
Ме диј ски по кро ви те љи: Ра дио те ле ви-
зи ја Ср би је и Ло знич ке но во сти.

 Да ја на ЂЕ ДО ВИЋ

Вуково дело велика задужбина

Писмо Вуку Караџићу
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П
о чев од 1999. го ди не, Ву ко-
ва за ду жби на у да не Ву-
ко вог са бо ра, у свом До му, 
ор га ни зу је окру гле сто ло ве 
о зна чај ним пи та њи ма из 

обла сти пи сма и је зи ка, књи жев но сти, 
кул ту ре, фол кло ри сти ке, од но са пре ма 
тра ди ци ји. У рас пра ва ма су уче ство ва ли 
ис так ну ти на уч ни, кул тур ни и јав ни рад-
ни ци. Њи хо ва из ла га ња об ја вљи ва на су у 
Да ни ци, ли сту За ду жби на, а о не ким рас-
пра ва ма об ја вље ни су и по себ ни збор ни-
ци: Ак ту ел ност Ву ко вих по ру ка (2009) и 
Твор ци срп ског књи жев ног је зи ка (2011). 

Ово го ди шњи окру гли сто одр жан је 10. 
сеп тем бра 2012. го ди не и на ње му је пред-
ста вље на Би бли о те ка Срп ско усме но ства
ра ла штво на уч но и стра жи вач ког про јек та 
Срп ско усме но ства ра ла штво у ин тер кул
тур ном ко ду Ин сти ту та за књи жев ност и 
умет ност.  

Сед ни ци је пред се да вао и во дио рас пра-
ву проф. др Бо шко Су вај џић, ко ји је ујед но 
и члан Управ ног од бо ра Ву ко ве за ду жби-
не и Од бо ра Ву ко ве за ду жби не за до де лу 
на гра да у на у ци. У увод ној ре чи про фе сор 
Су вај џић је ис та као да се про је кат Срп ско 
усме но ства ра ла штво у ин тер кул тур ном 
ко ду Ин сти ту та за књи жев ност и умет ност 
у Бе о гра ду ба ви про у ча ва њем усме не тра-
ди ци је као бит ног еле мен та на ци о нал ног 
кул тур ног на сле ђа, узи ма ју ћи у об зир нај-
ши ру кул ту ро ло шку ма три цу ко ја укљу чу-
је со ци о ло шка, ет но ло шка, ет но граф ска, 
исто риј ска и дру га про у ча ва ња. На гла сио 
је да су би тан аспект овог про јек та ком-
па ра тив на про у ча ва ња усме ног ства ра-
ла штва у ју жно сло вен ском, бал кан ском и 
европ ском кон тек сту. По себ но су дра го це на 
упо ред на ис тра жи ва ња фол кло ра ју жно-
сло вен ских на ро да, ко ја по ка зу ју за јед нич-
ка исто риј ска ис хо ди шта, прав це и то ко ве 
раз во ја усме ног ства ра ла штва, али и осо-
бе но сти сва ке кул ту ре по на о соб. 

Усме но ства ра ла штво, ре као је про фе сор 
Су вај џић, из у зет но је ком плек сан сег мент 
исто ри је, оби ча ја и живoта срп ског на ро да, 
јер оно пред ста вља не са мо нај ста ри ји вид 
ис ка зи ва ња ње го вог по гле да на свет, не го 
је и ак тив ни еле мент тра ди циј ске кул ту ре, 
сло же ног ме ха ни зма „исто риј ског пам ће-
ња”, осо бе них пу те ва из гра ђи ва ња пе снич-
ког је зи ка. 

На про јек ту Срп ско усме но ства ра ла
штво у ин тер кул тур ном ко ду Ин сти ту та 

за књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду, чи-
ји је осни вач проф. др Не над Љу бин ко вић, 
2006. го ди не проф. др Сне жа на Са мар џи ја 
по кре ну ла је Би бли о те ку „Срп ско усме но 
ства ра ла штво“ у окви ру ко је су об ја вље-
не сле де ће књи ге: Бран ко Злат ко вић, Пр
ви срп ски уста нак у го во ру и тво ру (2007); 
Бо шко Су вај џић, Ила ри он Ру ва рац и на
род на књи жев ност (2007); Срп ско усме но 
ства ра ла штво, збор ник ра до ва (уред ник 
Не над Љу бин ко вић, Сне жа на Са мар џи ја, 
2008); Не ма ња Ра ду ло вић, Сли ка све та у 
срп ским на род ним бај ка ма (2009); 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 
(2010); Ли ко ви усме не књи жев но сти, збор-
ник ра до ва (уред ник Сне жа на Са мар џи ја, 
2010). У штам пи је збор ник Срп ско усме но 
ства ра ла штво у ин тер кул тур ном ко ду 
(уред ник Бо шко Су вај џић, 2012). 

Би бли о те ка об у хва та на уч не мо но гра-
фи је и те мат ске збор ни ке ко ји се ба ве од-
но сом усме не књи жев но сти и на ци о нал не 
исто ри је; усме ним ства ра ла штвом срп ског 
на ро да у ју жно сло вен ском и бал кан ском 
кон тек сту; ин тер кул тур ним ве за ма и ме ђу-
соб ним ути ца ји ма; књи жев но и сто риј ском 
си сте ма ти за ци јом гра ђе ра су те по пе ри-
о ди ци 19. и 20. ве ка; по е ти ком усме них 
об ли ка (те о риј ско ис тра жи ва ње по је ди-
них усме них ро до ва и жан ров ског си сте-
ма); усме ним ства ра ла штвом у кон тек сту 
фол кло ра (ве зе усме не књи жев но сти са 
ет но ло ги јом, ет но му зи ко ло ги јом, ан тро-
по ло ги јом итд.); тран спо зи ци јом фол кло ра 
у раз ли чи те вр сте умет но сти (ве зе усме не 
и пи са не умет но сти ре чи, на род но ства-
ра ла штво и ва јар ство, сли кар ство, му зи-
ка итд.). 

Вред ност и зна чај Би бли о те ке по ка зу-
је по да так да су две књи ге из ове еди ци-
је овен ча не пре сти жном на гра дом Ву ко ве 
за ду жби не за на у ку, и то Ила ри он Ру ва рац 
и на род на књи жев ност Бо шка Су вај џи ћа 
(2007) и Тра га ња и од го во ри I Не на да Љу-
бин ко ви ћа (2010). 

По себ но је зна чај но што се у об ја вље ним 
мо но гра фи ја ма и те мат ским збор ни ци ма 
од 2006. го ди не до да нас об ра ђу је ма ло по-
зна та и до са да не до вољ но про у че на гра ђа 
из пе ри о ди ке, до ку мен та ри стич ке и исто-
ри о граф ске ли те ра ту ре 19. и 20. ве ка. 

У
сме но ства ра ла штво пра ти 
про цес на ста ја ња мо дер не 
срп ске др жа ве у 19. ве ку. По-
себ но се из два ја жа нр анег-
дот ског ка зи ва ња као вр ста 

усме не пу бли ци сти ке ко ја бе ле жи и под-
вр га ва кри тич ком су ду јав но сти и про би 
вре ме на по ступ ке зна ме ни тих исто риј-
ских лич но сти у том про це су. 

Са вре ме на те рен ска ис тра жи ва ња усме-
ре на су ка ко на при ку пља ње фол клор не 
гра ђе, та ко и на са гле да ва ње ста ња тра-
ди циј ске кул ту ре у це ли ни, од но сно раз-
ли чи тих ни воа ње них тран сфор ма ци ја у 
са вре ме ним окви ри ма. Те рен ски за пи си 

по год ни су и за раз ли чи те ви до ве се кун-
дар не ана ли зе (ет но му зи ко ло шка, ет но-
ло шка, ан тро по ло шка, лин гви стич ка и 
срод на ис тра жи ва ња). 

Про је кат Срп ско усме но ства ра ла штво 
у ин тер кул тур ном ко ду те жи ду хов ном 
са би ра њу усме ног ства ра ла штва срп ског 
на ро да са ци љем да по ка же ње го ву вред-
ност у на ци о нал ној кул ту ри, али и вред-
ност плод ног укр шта ња и ме ша ња кул ту ра 
на ро да у ре ги о ну и на ши рем про сто ру, за-
кљу чио је про фе сор Су вај џић. 

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

О
во го ди шњи Че тр де сет пр ви Ђач-
ки Ву ков са бор одр жан је од 16. до 
20. ма ја 2012. го ди не у Тр ши ћу и 
Ло зни ци. Из го ди не у го ди ну он 
по ста је све зна чај ни ја ма ни фе-

ста ци ја са све ве ћим бро јем мла дих ко ји же ле 
да из у ча ва ју тра ди ци ју, да се њо ме кре а тив но 
по и гра ва ју и да је пре не су дру ги ма. 

Све ча но отва ра ње 41. Ђач ког Ву ко вог са бо ра 
по че ло је у Ву ко вом до му кул ту ре ин то ни ра њем 
„Хим не Ву ку“ у из во ђе њу Деч јег цр кве ног хо ра 
„Све ти Са ва“ ко јим је ди ри го вао Дра ган Ђе до-
вић. Ма ни фе ста ци ју по све ће ну ства ра ла штву 
мла дих отво ри ла је На та ша Нин ко вић, ђак ге-
не ра ци је из ОШ „Вук Ка ра џић“.

На сце ни се за тим пред ста вио драм ски сту-
дио Гим на зи је „Вук Ка ра џић“, ко ји ове го ди не 
обе ле жа ва де сет го ди на по сто ја ња. Пре ми јер-
но је из ве де на пред ста ва „Трак тат о слу шки ња-
ма“ Бог да на Чи пли ћа у ре жи ји Зо ра на Гру ји ћа. 
Број ну глу мач ку еки пу су за на ступ при пре ми-
ли про фе си о нал ни шмин ке ри и ко сти мо гра фи 
На род ног по зо ри шта из Бе о гра да, та ко да је на 
сце ни све из гле да ло до дат но све ча но и ви со ко-
про фе си о нал но. 

Дру гог да на са бо ро ва ња у Ву ко вом до му кул-
ту ре и у пе шач кој зо ни одр жа но је не ко ли ко 
ак тив но сти ко је су обе ле жи ле ма ни фе ста ци ју 
„Мај, ме сец ма те ма ти ке“, ко ју је у Ло зни ци ор га-
ни зо ва ла Еко ном ска шко ла са Цен тром за про-
мо ци ју на у ке из Бе о гра да. Ова ма ни фе ста ци ја, 
ко ја се пр ви пут одр жа ва у Ср би ји, има ла је за 
циљ да при бли жи ма те ма ти ку сва ком по је дин-
цу. У овим ак тив но сти ма, у кви зу и из ло жби, као 
и у ра ду са пред школ ском де цом, би ло је укљу-
че но не ко ли ко сто ти на ђа ка. 

Ра ди о ни цу ка ли гра фи је во ди ла је На та ша Јо-
ва но вић, про фе сор Шко ле за умет нич ке за на те 
из Шап ца, ко ја је по ла зни ке упо зна ла са основ-
ним еле мен ти ма и ве шти на ма ка ли граф ског 
пи са ња. У ра ди о ни ци ста рих за на та Ве сна Гру-
јић је по ла зни ке упо зна ла са ве шти ном тка ња у 
ра зним тех ни ка ма. Кре а тив на ра ди о ни ца „Слат-
ка сло ва“, ко ју је во ди ла Ма ри ја на Ђо кић, ку стос 
ет но лог, ба ви ла се не ма те ри јал ним кул тур ним 
на сле ђем и тај на ма ли ци дер ског за на та. 

Го сти 41. Ђач ког Ву ко вог са бо ра би ли су мла-
ди та лен ти из Ре ги о нал ног цен тра за та лен те 
„Ми хај ло Пу пин“ из Пан че ва, ко ји је осо бен по 
то ме што по ред гру па за при род не на у ке има и 
оне ко је се ба ве умет но шћу.   

Ва жан део сва ког са бо ро ва ња увек је кон церт 
фол клор них ан сам ба ла. Ове го ди не до ма ћин, 
де чи ји ан самбл КУД „Ка ра џић“ уго стио је под-
мла дак дру шта ва: КУД „Бран ко Ра ди че вић“ из 
Ста ре Па зо ве, КУД „Све та Ива но вић“ из Ху ма, 
КУД „Фру ла Лип нич ки Шор, КУД „Тро но ша“ Ко ре-
ни та, за тим фол клор ни ан самбл Би бли о те ке „17. 
сеп тем бар“ из Ма лог Звор ни ка и Основ не шко-
ле „14. ок то бар“ из Дра гин ца. На истом кон церт у 
Ву ко вом до му кул ту ре уче ство вао је и деч ји хор 
„Сла ву ји“ Цен тра за кул ту ру „Вук Ка ра џић“. 

У пе так, 18. ма ја у Тр ши ћу су на ста вље не пла-
ни ра не ак тив но сти у ра ди о ни ца ма ко је сва ке 
го ди не иза зи ва ју све ве ћу па жњу и же љу мла дих 
да се у њих укљу че. Ис так ни мо ак тив но сти ве за-
не за обе ле жа ва ње ма ни фе ста ци је „Мај, ме сец 
ма те ма ти ке“ кви зом уче ни ка сред њих шко ла у 
Ву ко вом до му кул ту ре у Ло зни ци. У ОШ „Ан та 
Бо ги ће вић“ го сто ва ли су мла ди та лен ти по ла-
зни ци ра ди о ни ца кре а тив ног пи са ња из Пан-
че ва и Ло зни це, а у по по днев ним ча со ви ма у 
Гим на зи ји „Вук Ка ра џић“ ор га ни зо ва но је књи-
жев но ве че до бит ни ка на гра да на ли те рар ном 
кон кур су „Ву ко во зво но“ ко ји рас пи су ју огра нак 
Ву ко ве за ду жби не Гим на зи је „Вук Ка ра џић“ из 
Ло зни це и Цен тар за кул ту ру „Вук Ка ра џић“. 

Пр ва на гра да у ка те го ри ји сред њо шко ла-
ца за нај у спе шни ји ци клус пе са ма „При ви дан 
бес“ при па ла је Ни ко ли То до ро ви ћу, уче ни ку 
ва љев ске гим на зи је, док је за нај а у тен тич ни-
ју за бе ле же ну ле ген ду на гра ђе на Ан ђе ла Ме-
дић, уче ни ца Еко ном ске шко ле „На да Ди мић“ 
из Зе му на. Ње на школ ска дру га ри ца Озрен ка 

Дра гић на гра ђе на је за нај бо љу крат ку при чу, 
док је у ка те го ри ји осно ва ца на гра да за ле ген ду 
при па ла Ми ли ци Ко ри ћа нац, уче ни ци ОШ „Ва-
са Ча ра пић“ из Бе лог По то ка. Уче ни ца ове шко-
ле Ма ри ја на Бро зи че вић до би ла је на гра ду за 
ци клус пе са ма, као и Ни ко ли на Ча ра пић ко ја је 
на пи са ла нај бо љу крат ку при чу. Овај књи жев ни 
су срет мла дих пи са ца са ста ри јим ко ле гом био 
је ве о ма за ни мљив и успе шан о че му све до чи и 
чи ње ни ца да су се по се ти о ци, уче ни ци ло знич-
ке гим на зи је, не ра до рас та ли од Ву ла Жу ри ћа и 
ње го вих крат ких при ча. 

Истог да на у Га ле ри ји „Ми на Ка ра џић“ отво-
ре на је из ло жба ра до ва уче ни ка Шко ле за 
умет нич ке за на те из Шап ца. На из ло жби су при-
ка за ни нај бо љи ра до ви уче ни ка ове умет нич ке 
шко ле ко ја има не ко ли ко ве о ма за ни мљи вих 
сме ро ва. Из ло жбу је отво ри ла Не вен ка Ђо кић, 
ди рек то ри ца Шко ле за умет нич ке за на те, а о из-
ло же ним ра до ви ма го во рио је Дра ган Мар ко вић 
Мар кус, сли кар и про фе сор шко ле. У му зич ком 
де лу про гра ма на сту пи ли су по ла зни ци Шко ле 
рок ги та ре Цен тра за кул ту ру „Вук Ка ра џић“. 

За вр шни дан 41. Ђач ког Ву ко вог са бо ра по чео 
је у дво ри шту Ву ко ве спо мен-ку ће. Сим бо лич-
но, од пре не ко ли ко го ди на, сва ки Ђач ки са бор 
по чи ње ис пред ку ће Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи-
ћа, са ци љем да под се ти на све оне ви зи о на ре 
чи је за ми сли о отва ра њу спо мен-ку ће и иде ја о 
по кре та њу са бо ро ва ња омо гу ћа ва ју и ова ђач ка 
мај ска оку пља ња, као и она у сеп тем бру на ве ли-
ком са бо ру. Та ко су ове го ди не на ма лој отво ре ној 
сце ни ис пред Ву ко ве ку ће на сту пи ли ре ци та то-
ри по бед ни ци град ске и ре ги о нал не смо тре ре-
ци та то ра, по ла зни ци Шко ле рок ги та ре, уче ни ци 
Му зич ке шко ле „Вук Ка ра џић“ и фол кло ри сти 
КУД „Тро но ша“ из Ко ре ни те. По том су у Му зе ју 
је зи ка и пи сма пред ста вље ни ре зул та ти ра да ра-
ди о ни це „Ма те ма ти ка и је зик“ и шко ле кре а тив-
ног пи са ња „Џон Хју стон из ме ђу књи жев но сти 
и фил ма“. У ка ли граф ској ра ди о ни ци при ка за-
ни су ра до ви ових по ла зни ка, док су се на са бо-
ри шту у ва ја ту „Вук и на у ка“ у но вој по став ци 
по све ће ној ли ци дер ском за на ту мо гли ви де ти 
ра до ви на ста ли у ра ди о ни ци „Слат ка сло ва“. У 
га ле ри ји на са бо ри шту про гла ше ни су нај бо љи 
ра до ви чи ји ауто ри ће би ти го сти Ме ђу на род не 
лет ње сту дент ске ко ло ни је у Тр ши ћу. 

Н
а са бо ри шту, у по по днев ним са-
ти ма, хор Гим на зи је „Вук Ка ра-
џић“, ко јим је ди ри го вао Дар ко 
Не сто ро вић, из вео је „Хим ну Ву-
ку“ чи ме је по че ла за вр шна све-

ча ност 41. Ђач ког Ву ко вог са бо ра. При сут не је 
по здра вио Ми лан Чу гу ро вић, по бед ник ре пу-
блич ког так ми че ња из ма те ма ти ке, уче ник 
ло знич ке гим на зи је. У на став ку про гра ма по-
зо ри ште „Бо шко Бу ха“ при ка за ло је сво ју ве о-
ма по пу лар ну пред ста ву „Шко ла ро кен ро ла“ 
ко ја је на ста ла по мо ти ви ма исто и ме ног фил-
ма, по тек сту Ми ле не Де по ло, а у ре жи ји Бо ба-
на Скер ли ћа. Игра ли су: Бо рис Ми ли во је вић, 
Бор ка То мо вић, Ка та ри на Мар ко вић, Дра га 
Ћи рић, Не над Не на до вић и од лич ни мла ди 
глум ци и му зи ча ри по ла зни ци не ко ли ко шко-
ла глу ме, му зи ке и пе ва ња. Пу бли ка је на са-
бо ри шту бур но по здра ви ла цео ан самбл и пе-
ва ла уз сви ма по зна те ро кен рол пе сме. 

Сва ки Ђач ки Ву ков са бор већ две де це ни је 
уна зад обе ле жа ва и ре пу блич ко так ми че ње из 
срп ског је зи ка и књи жев но сти за основ це и сред-
њо школ це. Ове го ди не за бе ле жен је ре кор дан 
број уче сни ка ко је је до че као до бро ор га ни зо ван 
ко лек тив Ву ко ве спо мен шко ле, као и Дру штво 
за срп ски је зик са сво јим пред сед ни штвом. Так-
ми че ње је би ло ве о ма успе шно, а сви уче сни ци, 
њи хо ви на став ни ци и ро ди те љи мо гли су на нај-
бо љи на чин да ис ко ри сте сло бод но вре ме пра те-
ћи број не са др жа је у зна ме ни том ме сту Тр шић, 
од ко јих из два ја мо две из ло жбе у Му зе ју је зи ка 
и пи сма: „Раз вој срп ског пи сма и је зи ка“ и из-
ло жбу „Ути ца ји. Вук и са вре ме ни ци“. 

 Да ја на ЂЕ ДО ВИЋбо шко су вај џић го во ри на сед ни ци окру глог сто ла

мла дост и кре а тив ност у тр ши ћу

ОКРУГЛИ СТО ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ И ИНСТИТУТА 
ЗА КЊИЖЕВНОСТ И УМЕТНОСТ

Духовно сабирање 
усмене традиције 

српског народа

Три на ест рас пра ва до да нас

До са да је одр жа но 13 окру глих сто ло ва: Ср би у све ту (1999), Срп ски је зик да нас 
(2000), Ву ко во де ло и са вре ме ни од нос пре ма тра ди ци ји (2001), На род на ар хи тек ту
ра да нас (2002), 150 го ди на од штам па ња Ву ко ве књи ге Срп ске на род не при по ви јет ке 
(2003), Об на вља ње срп ске др жа ве – Уста нич ка Ср би ја 1804–1815 (2004), Књи жев но де
ло Сте ва на Срем ца у дру гим ме ди ји ма (2005), Ро ман си ра ње исто ри је (2006), Срп ски 
је зик и реч ни ци (2007), Ак ту ел ност Ву ко вих по ру ка (2008), Кул ту ра је зи ка (2009), 
На уч ни скуп Твор ци срп ског књи жев ног је зи ка (2010) и  За ду жби нар ство код Ср ба 
да нас (2011).

ЧЕТРДЕСЕТ ПРВИ ЂАЧКИ ВУКОВ САБОР

Смотра стваралаштва 
и креативности 

младих у Тршићу
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ПОМИСАО НА ДЕЈАНА 
МЕДАКОВИЋА 

Мали ноћни 
разговори
(Драшков рабош)

У 
је се њим но ћи ма, ка да већ и по-
след њи зри кав ци у мо јој ба шти 
утих ну и не тра гом не ста ну, ка-
да тми на по ста је не про зир на и 
те шка као у Ма то ше вом есе ју, та 

нео до љи ва, не пре ва зи ђе на по тре ба за дру
гим, ја вља се, у исти мах, као ме мен то дав-
ним, све јед но што кат кад из ри чи то не ис то риј-
ским вре ме ни ма. Уоста лом, гра ни ца из ме ђу 
зва нич них, па рад них, пре вас ход но по бед нич-
ких вре ме на и да ту ма, и оних скрај ну тих, за-
гу бље них на ших ско мра че ња, са свим је та на-
на, ско ро не ви дљи ва. Са да сле ди пи та ње ко је 
оста је без од го во ра:

Да ли сам ја то, у тим ча со ви ма не са ни це, у 
буд ним но ћи ма, да кле, раз го ва рао са Де ја ном 
Ме да ко ви ћем у исто риј ским или не ис то риј ским 
вре ме ни ма?

От кла ња ју ћи јед но став но и мо гућ ност раз ре-
ше ња те на о ко ве штач ке ди ле ме, нај пре бих ре-
као да сам го во рио на глас, на тој већ фа мо зној 
раз да љи ни од осам де се так ки ло ме та ра, ко ли ко 
има од Но вог Са да до Бе о гра да, у ди ја ло гу са по-
след њим ба рок ним Ср би ном, у вре ме ни ма су-
мор ним, без на де жним, оскуд ним.

Де јан ни по ко ју це ну ни је ма рио си ро ма штво 
зна ња на ших про ми нент них ауто ра, и исто та-
ко не до след ност про ми шља ња јед них те истих 
љу ди, че сто ње го вих бив ших при ја те ља. У обе-
ма си ту а ци ја ма или су че ља ва њи ма био је крај-
ње од лу чан, не пот ку пљи во оштар, сар ка сти чан 
до дна. На о ко па ра док-
сал но, тај бес крај но 
уљу ђе ни, шар мант ни 
са го вор ник, од јед ном 
је ве дри ном сво јих пла-
вих очи ју обо јио ви дик 
са свим дру га чи јим то-
но ви ма. Па ле та је би ла 
за там ње на, пре су де ко-
нач не, ди оп три ја сил но 
из о штре на. Као да се 
ја вио у ње го вом гла су 
и ста су двој ник ко ји је, 
на о ко ле жер но и не на-
ме тљи во, дре мао свој 
по по днев ни сан. Пла-
ме ни је зи ци као да су 
на јед ном на и шли друк чи ји и нео ба зри ви.

Увек ми се чи ни ло грд но ди ле тант ским оно 
што је у пр вим кри ти ка ма дру ге књи ге ро ма на 
Ми ло ша Цр њан ског Се о бе би ло ока рак те ри са но 
као пу ко по на вља ње, низ јед них те истих по хва-
ла же на ма и ко њи ма, итд. Ни је ни та да и – сва-
ка ко – ни са да реч о то ме. Не го о ин во ка ци ји, 
оном фа бу ло зном пр вом па су су ко ји је, ре ци мо 
у слу ча ју исто јед ног од по след њих ба рок них 
Ср ба Ми ла на Ко њо ви ћа, све све сно сво дио на 
љу ба зне ре чи о то ме ка ко је, ако је му шка рац 
у пи та њу – му дар и ин те ли ген тан, а, има ју ћи 
ве чи то же ну на па ме ти, сва ка осо ба дру гог по-
ла – ле по ти ца. 

У пи та њу је, да кле, не го ва на при та је на, ди сци-
пли но ва на страст оба зри во скло ње на: исти на је 
за по све ће не, за оне ко ји мо гу да чу ју гро мов-
ни ка, али и ле пет гу гут ки ног кри ла. (Уз гред: 
Ко њо вић је „чуо“ ка ко иза зи да, у дру гој со би, 
на ми гу јем Ју ци ки, ње го вој ода ној тај ни ци и са-
рад ни ку и по ве ри о цу Ју ли ји Пе ак. Ме да ко вић 
је, по пут слав ног Фон Хо фи ле ра, осни ва ча Ар хе-
о ло шког му зе ја у За гре бу, умео да на раз да љи-
ни од де се так ме та ра, пре по зна ла жну мо не ту, 
тан туз, и из дво ји га из хр пе злат ни ка, и да от-
пр ве пре по зна пла ги јат на ико но ста су фру шко-
гор ског ма на сти ра.)

Из у зет но де ли ка тан и пре о пре зан у од бра ни 
ин те гри те та сво јих при ја те ља, по што вао је мо-
ју фо би ју пре ма те ле фо ни ма, до бро зна ју ћи да 
сâм у ку ћи, ако не ма Јел ке или по слу ге, ни по 
ко ју це ну не ди жем слу ша ли цу. Али за то ка да се 
срет ну две го вор љи во сти, Де ја но ва и мо ја, он да 
оди ста раз го во ру не ма кра ја, ка ко је дав но уочио 
наш за јед нич ки при ја тељ Вељ ко Пе тро вић, ина-
че че сто пред мет не баш уми ља тих за јед нич ких 
на ших анег до та.

Уоста лом, Де ја но ве и мо је раз го вор не те ме и 
је су би ле у зна ку спи рал них, ни кад истих ва-
ри ја ци ја на исту или слич ну коб. И не ки од мо-
ти ва су пре ра ста ли у пра ве прав ца те ши фре, на 
ре ла ци ја ма од те ра се хо те ла „Ре са ва“ крај Ма-
на си је, до окру глог оног култ ног сто ла у пар те-
ру зда ња Ву ко ве за ду жби не. Од Град ске ку ће у 
Но вом Са ду до цен тра „Гвар не ри јус“ Јо ва на Ко-
лун џи је. Ка да смо по ми ња ли књи жа ру Ст. Ку-
гли у за гре бач ком окру же њу, то је од мах био 
сиг нал да кре не мо у те мељ но пре и спи ти ва ње 
зна ња и пред зна ња Зо ра на Кон стан ти но ви ћа, 
дра гог нам при ја те ља, ина че за гре бач ког зе та. 
Ка да смо до шли до на тук ни це На да, све је би ло 
оза ре но: Де јан и ја смо На ду Ми ло ше вић Ђор-
ђе вић за штит нич ки ма ри ли, а мој са го вор ник 
се по пра ви лу се ћао не са мо мла до сти, не го и 
пре ле пе го спо ђе мај ке. На те му ње го вог ро ђа-
ка Иве пл. Ра и ћа, го во рио је из угла ме мо ар-
ског, пам те ћи ве ли ког глум ца иза сце не. Ка да 
је не ми нов но те ма до шла до Кам бе ро вих, ње-
го вих гра до на чел ни ков ских но во сад ских пре-
да ка, имао је чи тав на ра мак успо ме на и ми лих 
три ца, па сти ша ко ји су се на да ле ко чу ли, као 
ка да је баш ма ло час, већ одав но у ве чи том сну, 

го спо ђа Кам бер звец ка ла сил ним кљу че ви-
ма у су мрак, у но во сад ској ули ци: све је под 
кон тро лом. Пам тио је ко ли ко не ко ли ко на ра-
шта ја. Пре пи ску јед ног срп ског па три јар ха о 
ку по ви ни ње го вог по ро дич ног има ња Ра ки ти-
је крај За гре ба ту ма чио је исто као по тре бом 
да ти на ши пра во слав ни пре ла ти бу ду, све са 
сво јим ба рок ним фа са да ма, сво јим сре бром и 
зла том, сво јом ре пре зен та тив но шћу, ба ра бар 
са ма ђар ским гро фо ви ма и аустриј ским кне-
же ви ма. Ни је се хва лио, али је под ра зу ме вао 
ка ко су се Ме да ко ви ћи на ла зи ли у на шој исто-
ри ји на пра вим ме сти ма, а о га ли про гла ше ња 
по след њег аустриј ског ца ра Кар ла за ма ђар ског 
кра ља, 1916, у Кор ви но вој цр кви у Бу ди му, све са 
ње го вим де дом Бог да ном Ме да ко ви ћем у по-
ча сној сви ти, го во рио не жно, али до бро ду шно 
ис ко са. Па три циј по све му, Де јан је, и за оним 
окру глим сто лом За ду жби не, и на то ли ким пу-
то ва њи ма, про мо ци ја ма, скуп шти на ма, умео да 
го во ри по пу лар но, раз го вет но, чи сто, за пам ће-
ње. Во ле ли су га ве о ма, мно го број ни и са свим 
раз ли чи ти и сто га што је искре ност ње го вих на-
ци о нал них осе ћа ња би ла ван спор на, пр ко сна, 
је дин стве на, не у ти ли тар на. Про шлост му је у 
све му би ла на да све по уч на. Али је већ ма ма-
рио су тра шњи дан. 

Нај ви ше је др жао до ву ков ски до жи вот ног 
при ја тељ ства са Ми ха и лом Ђу ри ћем. По но сан 
– у не ку ру ку – и на ме не, раз дра га но је по ми-
њао ка ко је слав ни Ђу рић, про чи тав ши је дан од 
мо јих огле да о ње му, и слу ша ју ћи мо ју бе се ду о 
књи зи Ду нав, ако се не ва рам, по же лео, ве о ма 
за до во љан да и о ње му пи шем. (При се ћам се: 
Ни ко ла Ми ло ше вић је го во рио ка ко га је јед не 
но ћи та ко ре ћи про бу дио Ми ха и ло Ђу рић, по-
сле лек ти ре ча со пи са Књи жев ност по све ће ног 
Ни ко ли, рас пи ту ју ћи се о ме ни као ауто ру при-
ло га ко ји га је већ ма дир нуо. При зна јем: ве ће 
при зна ње је два да сам икад до био. И то од оног 
чо ве ка ко ји је био жр тва „ли бе ра ла“, њи хо вих 
пре пре де них ига ра до ко нач ног об ра чу на, дру-
ге мај ке Ср би је, итд.)

Умео је, све за истим сто лом, а и ра ни је на пр-
вом спра ту у свом ка би не ту, да под стак не и он да 
да из у зет но па жљи во по др жа ва не ке за ми сли и 
ис тра жи вач ке по хо де. Кад већ го во ри мо лич но 
и по ма ло по ро дич но: Де јан је Јел ку под сти цао 
да пи ше о ви зи ји срп ске др жав но сти гро фа Ђор-
ђа Бран ко ви ћа, док је мо ја књи га Срп ски се вер 
(„Пе шић и си но ви“, 2009), не са мо ње му по све-
ће на не го и про ми шље на у на шим, пре све га 
ноћ ним раз го во ри ма, за ко је еуфе ми стич ки твр-
ди мо да су би ли ма ли. Ми о дра гу Ма тиц ком је 
по ве ра вао ин тим не и за ду жбин ске пла но ве, без 
ре зер ве. И го во рио ми је че сто: „Ка да Ма тиц ком 
не што по ве рим, или чак сти дљи во са мо не што 
за же лим, он то за и ста ре а ли зу је, и то го то во са-
вр ше но. А мој вер ни Слав ко Ве ји но вић ни је са-
мо мој са го вор ник на сте пе ни ца ма ко ји ма се све 
те же пе њем, не го и чо век ве о ма па жљи вог слу-
ха: ве о ма је по све ћен За ду жби ни. А ми и тра је-
мо за хва љу ју ћи они ма ко ји ми сле на укуп ност, 
на вре ме на бу ду ћа“.

Ужа са вао се го во ра оне глу ми це ко ја се чла-
но ви ма јед не стран ке обра ћа ла као гра ђа ни ма 
пр во га ре да. Ве ли ки наш гра ђан ски пи сац, без-
мер но је по што вао по је ди нач ни глас. За ње га су 
сви за ду жби на ри јед на ки и пре ва жни, ву ков-
ски прин цип је, бар код нас, ва же ћи до кра ја, 
огран ци ни су ни у ком слу ча ју ин фе ри ор ни. По-
пу ли зам ни је био ње го ва за ста ва. Али је на род-
ски, ву ков ски прин цип био ње гов ти пик, за у век. 
Пол за на ро ду, у тој ње го вој по ро дич ној гра ни, у 
ге не а ло ги ји ко ја иде у ред нај слав ни јих у нас, он 
је пре по знао ста ри ну, ве ру, хи лан дар ску ми си ју, 
ка ме но ве и на ша ста ра зда ња ко ји ма је по све-
ћи вао то ли ко вре ме на и па жње. Ње гов бер муд-
ски тро у гао (За греб, Срем ски Кар лов ци, Бе о град) 
го во ри увек о на ци о ну ко ји још ни је пре по знао 
сво је гра ни це, ка ко су го во ри ли и Ми лан Ћур-
чин и Ми лош Цр њан ски. Су пер и ор но, ћи ри лич-
ки, ути цај но.

Ужи вао је да слу ша а и да са слу ша. Под сти цао 
је мо ју ра до зна лост, то јест да мо гу да пра тим и 
ту ма чим мла дог Бран ка Злат ко ви ћа, али и ње-
го вог глин ског зе мља ка Мир ка Де ми ћа. Ма рио 
је мо је усме ња штво, али и астал ско ћа ска ње у 
ко ме је и сам ужи вао. Зо ран Ву че вић пам ти ка-
ко су Њи хо ва пре о све штен ства, епи скоп бач ки 
Ири неј и епи скоп срем ски Ва си ли је, ве о ма по-
хвал но го во ри ли о Де ја но вој и мо јој стру ји бе-
сед ни штва, спо ми њем сад не скром но.

Де јан се у Ма ги стра ту но во сад ском сме шио 
ти хо, пла во о ко, од го ва ра ју ћи на пи та ње ко ће 
та ко го во ри ти по сле нас: „Већ ће се про на ћи не-
ко, мо жда сад са свим не по знат“.

Че сто смо раз го ва ра ли и о Ва си ли ју Кре сти ћу, 
јед ном од на ших не по су ста лих пра вед ни ка.

По сле раз ли чи тих, не увек по зи тив них ис ку-
ста ва с из да ва чи ма, Де јан је ве о ма усрд но, не 
оста вља ју ћи још је ди но Ко си је ров „Ка и рос“, пре-
фе ри рао но во сад ски „Про ме теј“ Зо ра на Ко лун-
џи је. По не што знам о Зо ра но вим и Де ја но вим 
ју тар њим раз го во ри ма. Чи та ва ко лек ци ја ње-
го вих књи га, у ра зно вр сним жан ро ви ма овог 
по ли хи сто ра ви со ке ме ре, од по е зи је до мо но-
гра фи ја, по ја ви ла се упра во и из ва тре те при вр-
же но сти и по што ва ња. Сто га су тра ди ци о нал ни 
лет њи, ма хом ав гу стов ски од ла сци у Гроц ку, у 
Па вло во цар ство и на Спо мен ки ну са хер тор ту, 
би ли ри ту ал ни, од уро ка, не при ко сно ве ни. Сви 
смо би ли на бро ју, све се зби ва ло на не ка да-
шњем бо ји шту цар ском, Ба нат се ви део као на 
дла ну са те ра се не за пам ће не ла дањ ске прич-
љи во сти и опу ште них опа ски. Кру го ви су би ли 
сад јед на ко моћ ни, ипак ноћ ни уна пред. Пла-
но ви и успо ме не, про пи ти ва ња за ону на шу тај-
но ви ту екви ли бри сти ку о За гре бу мо је мај ке и 
Де ја но вог па три циј ског Зри њев ца, За гре бу ко-
смо по лит ском, на ко ме је по не кад је два про ла-
зио наш Зо ран, за гре бач ки зет. Гроц ка је исто 
јед на од та јан стве них Де ја но вих аген ди. Ту је, 
ве ли ки рад ник, све зна дар и мај стор ви со ке до-
жи вљај но сти, био све мо ћан. Са ва Стој ков на зи-

ду, Ми лан Ко њо вић из ви зан тиј ске фа зе пре ко 
пу та. Ве ра за сто лом, на ша Љу би ца Со кић ко ја 
у та шни но си у ате ље на Ко лар цу по ла ли тре 
ви ња ка за ме не („си ро ти њо, и Бо гу си те шка“) 
у при чи, Ра до ван По по вић као не над ма шан би-
о граф на па ме ти, за ду жби на као ре спек та бил-
на ин сти ту ци ја ко јој је Де јан увек го во рио ви, 
то јест Ви. Вре ме раз би бри ге. И ода гна те стреп-
ње до кра ја.

Де ја но ва ре че ни ца је, ка ко и ва ља, оста ла не-
до вр ше на. На ста вак сле ди.

 Дра шко РЕ ЂЕП

Ка ко је  
по кре ну та 
За ду жби на

За пис Ра до ва на
По по ви ћа, пр вог уред ни ка 

За ду жби не 

З
а хва љу ју ћи по нај пре дво ји ци не у-
мор них кул тур них по сле ни ка – Ми-
ла ну Ђо ко ви ћу и Гво зде ну Јо ва ни-
ћу, ис ку сним за ду жби на ри ма (пре 
то га су уче ство ва ли, из ме ђу оста-

лог, ве о ма при ље жно у осни ва њу Ан дри ће ве 
за ду жби не), осно ва на је и Ву ко ва за ду жби на. 
Тај дво јац имао је ис ку ство и у то ме ка ко ожи-
ве ти јед ну дав но за мр лу на ци о нал ну ин сти-
ту ци ју, као што је Ву ко ва за ду жби на. Њих дво-
ји ца су осми шља ва ли и прак тич но ства ра ли 
Ву ко ву за ду жби ну – оку пља ли љу де, пра ви-
ли пла но ве, оби ла зи ли над ле штва, из бо ри-
ли жи вот ни про стор... Они су пред ло жи ли и 
по кре та ње гла си ла За ду жби не, ли ста ко ји би 
афир ми сао по нај ви ше ње ну де лат ност. Гво-
зден Јо ва нић ме је по зи вао јед ном не дељ но, 
нај че шће пет ком око де вет са ти, у тек осво је-
не про сто ре За ду жби не, у дво ри шној згра ди 
да на шњег зда ња. Нај че шће би до шао и Ми лан 
Ђо ко вић и уз ка фу се раз го ва ра ло о све му, па 
и о пла но ви ма За ду жби не.

Не где сре ди ном де цем бра 1987. го ди не Гво-
зден Јо ва нић ме је по звао да до ђем до ње га; при-
ли ком тог су сре та ре као ми је да је, на осно ву 
пред ло га Ко ми си је за из да вач ку де лат ност, Из-
вр шни од бор Ву ко ве 
за ду жби не до нео од-
лу ку о из да ва њу ли ста 
Ву ко ва за ду жби на, име-
но ван је ре дак ци о ни 
од бор, а пре ло же но је 
да се ме ни по ве ри ње-
го во уре ђи ва ње. За мо-
лио ме је, иако сам као 
уред ник Кул тур ног до-
дат ка По ли ти ке имао 
ве ли ки по сао, да при-
хва тим и ову оба ве зу – 
нај пре да пред ло жим 
кон цеп ци ју гла си ла 
и да оку пим што ши-

ри круг са рад ни ка из ре до ва углед них јав них и 
кул тур них рад ни ка. У раз го во ру ми је на гла сио 
да мо гу ра чу на ти на сва ко вр сну по др шку свих 
ча сни ка За ду жби не, а она је већ у сво је окри ље 
оку пи ла нај и стак ну ти је срп ске пи сце, лин гви-
сте, исто ри ча ре књи жев но сти, умет но сти, срп-
ске про шло сти...

Гво зден Јо ва нић и ја са ста ли смо се са углед-
ним ли ков ним умет ни ком, ва ја ром и ди зај не-
ром Не бој шом Ми три ћем, да ура ди гра фич ко 
ре ше ње гла ве ли ста, а он је већ ра ни је при хва-
тио по ну ду да ура ди ди зај нер ско ре ше ње за ме-
мо ран дум За ду жби не, пе чат, ди пло ме, ме да ље... 
Ми трић је тај по сао бр зо ура дио и већ по чет ком 
1988. го ди не по ја вио се пр ви број ли ста.

Кра јем фе бру а ра 1988. го ди не Гво зден ме је 
пи смом оба ве стио да је на сед ни ци Из вр шног 
од бо ра За ду жби не свим чла но ви ма по де љен 
лист и да су ко мен та ри, оце на тог пр вог бро ја 
За ду жби не би ли ве о ма по вољ ни.

Ина че, Гво зден Јо ва нић се по себ но ан га жо-
вао у оку пља њу са рад ни ка – бри нуо је о све му, 
као пра ви до ма ћин, за све што се до га ђа у ку-
ћи, па и о ли сту.

На сто јао сам да тих пр вих не ко ли ко бро је ва 
уре ђи вач ки усме рим у прав цу ко ји, чи ни ми се, 
овај лист и да нас одр жа ва – да не пра ти са мо ак-
тив но сти Ву ко ве за ду жби не, већ и да об ја вљу је 
зна чај но а за ни мљи во шти во ве за но за кул ту ру 
и исто ри ју срп ског на ро да, ма где он жи вео. Мој 
је ди ни услов у до го во ру са Ђо ко ви ћем и Јо ва-
ни ћем био је да ћу уре ђи ва ти лист без нов ча не 
на кна де – са мо док се уста ли кон цеп ци ја, а по-
том, због оба ве за у По ли ти ци, тај по сао ћу пре-
пу сти ти не ком дру гом. Та ко је и би ло.

 Ра до ван ПО ПО ВИЋ

Ка ко је 
на стао знак 

Два ве ка Ву ка 
1987.

Л
и ков но ре ше ње на слов не стра не 
ли ста, на ко јој је лик Ву ка Ка ра-
џи ћа, ура дио је и по кло нио Ву-
ко вој за ду жби ни ва јар Не бој ша 
Ми трић. У За ду жби ни из ма ја 

1991. го ди не (број 14) оста ле су за бе ле же не ре-
чи умет ни ка о то ме ка ко се ро дио знак „Два 
ве ка Ву ка 1987“. 

Гле дам у врх олов ке. Чу дим се ма лој, ви ју га вој 
гра ни ци из ме ђу оно га што ми слим и оно га што 
пи шем. Раз ми шљам о по у ка ма: го во ри као што 
ми слиш. Пи ши као што го во риш. О цр та њу не
ма по у ке у Ву ка. А ми се око то га му чи мо. Ка ко 
о Ву ку да про го во ри мо цр те жом. Ли ком и сло
вом. Му дро. Са же то. 

По чео сам од про гра ма: две ста го ди шњи ца ро
ђе ња Ву ка Ка ра џи ћа, плус го ди не и лик. Мно го за 
знак. Те шко је и по гре шно све уте ри ва ти у знак, 
и оче ки ва ти да бу де јед но ста ван и са вре мен. 
На пу стио сам про грам. Кре нух сам сво јим пу
тем. Пре чи цом. Кре сао сам што се да ло кре са

ти. При ву кла ме је иде ја – „два ве ка Ву ка”. На шао 
сам у Ву ко вом реч ни ку реч вје ко вит, вје чан. То 
ме је учвр сти ло у об ли ко ва њу иде је. Два ве ка, ле
по зву чи. До вољ но за ве ро ва ње да је Вук вје ко вит. 
Мо жда сам се огре шио о пра ви ла кон кур са, али 
се ни сам огре шио о Ву ка. Го во рим ка ко ми слим. 
Играм се ре чи ма и сло ви ма, она ко ка ко се на род 
играо сво јим умо тво ри на ма, до сет ка ма и за го
нет ка ма. Са жи ма ње ре чи. Скра ћи ва ње. Бор ба са 
про сто ром и ду жи ном тек ста. Све су то зна
ли ис пи си ва чи ста рих књи га. У зна ку ко ји пред
ла жем, по ред игре ре чи, по ја ви ла се и игра зву ка 
– „два ве ка Ву ка”. Ис ти ца њем вре мен ског пој ма 
два ве ка, ство ри ла се мо гућ ност за скра ћи ва ње 
го ди на. До вољ на је са мо јед на – 1987. Од ре ђи ва ње 
два ве ка уна зад, не из бе жно до во ди до 1787. го ди
не. По сма трач по ста је ак тив ни ту мач зна ка, 
ње гов до гра ди тељ. Та ко се ро дио мој знак.

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

Застава 
Вукове 

задужбине

У 
до ку мен та ци ји са чу ва ној у Ву-
ко вој за ду жби ни ви ди се да су 
до го во ри о из ра ди за ста ве Ву ко-
ве за ду жби не по че ли још у ју лу 
1991. го ди не. У њи ма су уче ство-

ва ли: Па вле Ва сић, Дра га на Са мар џић, Го луб 
До бра ши но вић, Де јан Ме да ко вић, Дин ко Да-
ви дов, Ми лош Ћи рић, Стје пан Фи ле ки, за јед но 
са дру гим струч ња ци ма, исто ри ча ри ма, умет-
ни ци ма и на уч ни ци ма. 

Из ра да идеј ног ре ше ња и ли ков на ре а ли за ци-
ја по ве ре на је Де си То мић Ђу ро вић, ко ја је за ста-
ву ура ди ла као дар Ву ко вој за ду жби ни. 

На пр вој стра ни за ста ве на ла зи се знак Ву ко ве 
за ду жби не са Ву ко вим ли ком, ко ји је ура дио Не-
бој ша Ми трић, а на дру гој стра ни је сти ли за ци ја 
Ву ко вог пе ча та са Ву ко вим ини ци ја ли ма, ко ју је 

ура дио Ду шан Ри стић. 
На пе ча ту су угра ви-
ра не ру ше ви не јед не 
зи ди не са су вим др ве-
том по крај њих, на ко-
ме сто ји со ва, а под но 
то га је сло во В елип са-
сто опер ва же но. Овим 
пе ча том Вук је за пе ча-
тио Осо би ту гра ђу за 
срп ску исто ри ју на ше
га вре ме на. Оста вио је 
и ама нет да се не отва-
ра ово га ви је ка, то јест 
до 1900. го ди не. Та ко је 
за бе ле жио Го луб До-

бра ши но вић у Ву ко вом ков че жи ћу.  
И на јед но и на дру гој стра ни за ста ве из ве зе на 

су сва сло ва Ву ко ве ћи ри ли це. За ста ва је из ра ђе-
на од при род не сви ле, не бе ско пла ве бо је.

Пр ви пут је за ста ва ис так ну та у Ве ли кој до ра-
ни Ко лар че вог на род ног уни вер зи те та, на Го ди-
шњој скуп шти ни Ву ко ве за ду жби не, 6. но вем бра 
1991. го ди не. Јед но вре ме ис ти ца на је и на про-
че љу До ма Ву ко ве за ду жби не. 

Да би се са чу ва ла од про па да ња, за ста ва се 
са да ис ти че са мо у по себ ним при ли ка ма, као 
што су при год не све ча но сти у До му Ву ко ве за-
ду жби не или на Сај му књи га у Бе о гра ду. С. В.

СЕЋАЊА

Дра шко ре ђеп

ра до ван по по вић

Пр ва ре дак ци ја
За ду жби не
Ра до ван По по вић, но ви нар и пу бли ци-

ста, уре дио је, као свој дар Ву ко вој за ду жби-
ни, пр вих шест бро је ва ли ста – од фе бру а ра 
1988. до ју на 1989. го ди не. Пр ву ре дак ци ју 
За ду жби не чи ни ли су: Дра го мир Брај ко-
вић, Ми лој ко П. Ђо ко вић, Ми ли во је Па вло-
вић, за ме ник уред ни ка, и Ра до ван По по вић, 
глав ни и од го вор ни уред ник.
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Израда целокупних дела 
Десанке Максимовић досад је 
најобимнији и најсложенији 
колективни научни 
и културни подухват ове 
врсте код нас 

М
е ђу при о ри те те сво је дје лат-
но сти по сљед њих го ди на За-
ду жби на „Де сан ка Мак си мо-
вић“ ста ви ла је из ра ду на-
уч ног из да ња цје ло куп них 

дје ла Де сан ке Мак си мо вић. За тај по сао на 
по чет ку је иза бран узор но ком пе тен тан на-
уч ни тим, чи ји рад је ко ор ди ни рао проф. др 
Сло бо дан Ж. Мар ко вић, по том је одр жан на-
уч ни скуп на ко ме су раз ма тра на оп шта пи та-
ња и на че ла из ра де на уч них из да ња и њи хо ва 
кон крет на при мје на у ра ду на цје ло куп ним 
дје ли ма Де сан ке Мак си мо вић. Са оп ште ња са 
то га ску па об ја вље на су у по себ ном збор ни ку 
ра до ва у ко ји ма су ауто ри, уче сни ци ко ји су 
ан га жо ва ни на овом ка пи тал ном по ду хва ту, 
раз ја сни ли нај ва жни ја пи та ња и ди ле ме ко је 
су се ја вља ле у ве зи са овим по слом. 

За раз ли ку од ра да на на уч ним из да њи ма дру-
гих пи са ца ко ји је нај че шће те као на пре скок, 
с пре ки ди ма и у ду жем вре мен ском пе ри о ду, 
рад овог на уч ног ти ма од ви јао се јед но вре ме-
но и син хро ни зо ва но. Има ју ћи на уму да ни за 
јед но из да ње ове вр сте ни је до са да би ло мо гу-
ће оку пи ти та ко ве ли ки, ком пе тен тан и ко о ри-
ди на ран на уч ни тим, сло бод но се мо же ре ћи 
да је про је кат из ра де цје ло куп них дје ла Де сан-
ке Мак си мо вић до сад код нас нај о бим ни ји и 
нај сло же ни ји ко лек тив ни на уч ни и кул тур ни 
по ду хват ове вр сте. Али то ни је би ло ни при-
бли жно до вољ но и не би ни има ло не ког ве ћег 
зна ча ја и од је ка да се ни је де сио је дан дру ги за 

на ше при ли ке не појм љив и не по но вљив пре се-
дан: за хва љу ју ћи пр вен стве но Слу жбе ном гла
сни ку, али и За во ду за уџ бе ни ке, ко ји су се као 
из да ва чи при дру жи ли За ду жби ни, та ко при-
ре ђе на цје ло куп на дје ла Де сан ке Мак си мо вић 
не дав но су се по ја ви ла у им по зант ном ком пле-
ту сва од јед ном и већ се на ла зе у књи жар ским 
из ло зи ма гдје им је при лич но ти је сно. У пи та-
њу је на уч но-из да вач ки по ду хват ка кав до са-
да ни смо има ли, а бог зна ка да ће мо га по но во 
има ти, што по твр ђу је и ова чи ње ни ца: Це ло куп
на де ла об у хва та ју де сет то мо ва ве ћег (А5) фор-
ма та са про сје ком од 850 стра на, с тим да се 
по је ди ни то мо ви ди је ле на дви је књи ге об ли ко-
ва не она ко ка ко је са ма Де сан ка Мак си мо вић 
струк ту ри ра ла сво је ства ра ла штво уче ству ју ћи 
у при ре ђи ва њу сво јих Са бра них де ла (1969) и Са
бра них пе сма ма (1980). То зна чи да се у ства ри 
ра ди о им по зант ном оби му од два де сет књи га 
од 450-500 стра ни ца „обич ног“ фор ма та, ко ли-
ко су има ле по је ди нач не књи ге у до са да шњим 
из бо ри ма ње ног дје ла. 

Це ло куп на де ла ра ђе на су као кри тич ко из-
да ње при че му су, у мје ри у ко јој је би ло мо гу-
ће, ко ри шће на упут ства ко ја је за та кву вр сту 
из да ња на пра ви ла СА НУ. У пр ва три то ма, на 
чи јем при ре ђи ва њу су уче ство ва ли Ра до ван 
Вуч ко вић, Ста ни ша Тут ње вић, Ду шан Ива нић, 
Бо јан Ђор ђе вић и два при ре ђи ва ча ко ји, на жа-
лост, ни су до че ка ли ре зул та те сво га ра да (Љу-
би ца Ђор ђе вић и Жи ван Жи ва но вић), са бра на 
је сва по е зи ја Де сан ке Мак си мо вић, укљу чу ју-
ћи и ха и ку по е зи ју. Сли је де два то ма у ко ји ма 
се на ла зи све што је Де сан ка Мак си мо вић на-
пи са ла у про зном об ли ку чи ји су при ре ђи ва чи 
Ана Ћо сић Ву кић и На да Мир ков Бог да но вић, 
а по том до ла зе два то ма по е зи је и про зе за дје-
цу ко је су при ре ди ли Сло бо дан Ж. Мар ко вић и 
Зо ри ца Ив ко вић Са вић, ко ји ма се ка сни је при-
дру жио и Бо шко Су вај џић. На кра ју, осми и де-
ве ти том, ко је је при ре дио Ми о драг Си би но вић, 
са др же све пре во де Де сан ке Мак си мо вић, док се 
у по сљед њем, де се том то му на ла зе жи во то пис 
Де сан ке Мак си мо вић ко ји је на пи сао Ра до ван 

По по вић, те би бли о гра фи ја дје ла Де сан ке Мак-
си мо вић и ли те ра ту ре о њој чи ји су ауто ри Љу-
би ца Ђор ђе вић и Алек сан дра Вра неш. 

У при ре ђи ва њу овог из да ња по шло се од пр-
вог из да ња сва ког дје ла од но сно тек ста Де-
сан ке Мак си мо вић. С об зи ром на то да се она 
пр вен стве но и нај у спје шни је из ра жа ва ла сти-
хом, уви јек се по ла зи ло од збир ке као основ не, 
уни вер зал не фор ме струк ту ри ра ња пје снич-
ког ства ра ла штва, као и од мје ста ко је је сва кој 
сво јој збир ци да ва ла са ма пје сни ки ња у окви-
ру до са да шњих из бо ра сво га пје снич ког ства-
ра ла штва. Иза то га до ла зе Пе сме ван збир ки, и 
то хро но ло шким ре до сље дом на стан ка од но сно 
об ја вљи ва ња, та ко да се на јед ном мје сту уви-
јек на ла зи све оно што је пје сни ки ња на пи са ла 
у вре мен ском ра спо ну ко ји за тва ра ју збир ке из 
то га пе ри о да. Та кав кри те ри јум при мје њи ван је 
у од но су и на све оста ле ли те рар не жан ро ве ко-
ји ма се ба ви ла Де сан ка Мак си мо вић. 

Из да ње се за сни ва на по след њој вер зи ји сва-
ког тек ста Де сан ке Мак си мо вић ауто ри зо ва ној 
за ње ног жи во та, при че му је пут до ње го вог 
ко нач ног об ли ка кон тро ли сан на че ти ри бит на 
пунк та ауто ри за ци је, по чев од ауто гра фа (уко-
ли ко га има), пре ко вер зи је пр ви пут об ја вље-
не у пе ри о дич ној пу бли ка ци ји и вер зи је пр ви 
пут штам па не у збир ци, до вер зи је у Са бра ним 
пе сма ма по сли је ко јих пје сни ки ња пје сме ви-
ше ни је ми је ња ла. Раз ли ке у од но су на ко нач ну 
вер зи ју, уоче не на тим кон трол ним пунк то ви ма, 
у на уч ној апа ра ту ри де таљ но су еви ден ти ра не 
као ва ри јан те. О ка квом по слу се ра ди нај бо ље 
свје до чи чи ње ни ца да бар јед на пе ти на овог из-
да ња чи не на уч не на по ме не при ре ђи ва ча. 

Све ово омо гу ћи ће мно го пот пу ни ји увид у 
пје снич ку ра ди о ни цу нај ве ће срп ске пје сни ки-
ње и ка сни јим ис тра жи ва чи ма по мо ћи ће да у 
из у ча ва њу зна че ња Де сан ки ног дје ла мо гу ићи 
да ље од до са да шњих спо зна ја. Већ и у по ступ ку 
при ре ђи ва ња ука за ла су се не ка, че сто нео че-
ки ва на на уч на от кри ћа о по је ди ним аспек ти ма 
ства ра ла штва Де сан ке Мак си мо вић. Та ко је већ 
са да ство ре на јед на са свим но ва, мно го пот пу-

ни ја сли ка о по е тич ким, кул тур ним, мо рал ним, 
ху ма ни стич ким и свим дру гим ка рак те ри сти ка-
ма и ври јед но сти ма дје ла Де сан ке Мак си мо вић, 
као и о мје сту то га дје ла у кон тек сту цје ло куп не 
срп ске, европ ске и свјет ске књи жев но сти.  

Кон цеп ци ја Це ло куп них де ла Де сан ке Мак-
си мо вић у нај ве ћој мо гу ћој ме ри осло ње на је 
на ре ше ња ко ја је при ме ни ла са ма пе сни ки ња 
уче ству ју ћи у при ре ђи ва њу сво јих Са бра них де
ла ко ја су у из да њу Но ли та иза шла у се дам књи-
га 1969. го ди не, те Са бра них пе са ма ко је су код 
истог из да ва ча об ја вље не у шест из да ња од 1980. 
до 1990. го ди не. С об зи ром на то да су кри те ри-
ју ми у Са бра ним пе сма ма пре у зе ти из Са бра
них де ла, као основ за из ра ду Це ло куп них де ла 
узе те су Са бра не пе сме. У скла ду са тим Це ло
куп на де ла ком по но ва на су по хро но ло шком ре-
до сле ду из ла ска по је ди них збир ки и ра ђе на су 
као на уч но, кри тич ко из да ње пре ма упут стви ма 
СА НУ. Из да ње се за сни ва на по сљед њој вер зи ји 
сва ког тек ста Де сан ке Мак си мо вић ауто ри зо-
ва ног за ње ног жи во та, при че му је пут до ње-
го вог ко нач ног об ли ка кон тро ли сан на че ти ри 
бит на пунк та ауто ри за ци је, по чев од ауто гра фа, 
пре ко вер зи је пр ви пут об ја вље не у пе ри о дич-
ној пу бли ка ци ји и вер зи је пр ви пут об ја вље не у 
збир ци, до оне у Са бра ним пе сма ма. Раз ли ке у 
од но су на ко нач ну вер зи ју, уоче не на тим пунк-
то ви ма, у на уч ној апа ра ту ри де таљ но су еви ден-
ти ра не као ва ри јан те.

Це ло куп на де ла Де сан ке Мак си мо вић има ју 
и ди ги тал но из да ње ко је ће уско ро мо ћи да се 
ко ри сти на сај ту На род не би бли о те ке Ср би је и 
За ду жби не „Де сан ка Мак си мо вић“ и по то ме се 
овај по ду хват из два ја од свих до са да шњих по-
сло ва ове вр сте. Осим мо гућ но сти сва ко вр сног 
пре тра жи ва ња цје ло куп ног ства ра ла штва Де-
сан ке Мак си мо вић, у окви ру елек трон ског из да-
ња по сто ја ће и по се бан ко рек тив ни вир ту ел ни 
том у ко ји ће при сти за ти при мјед бе, ис прав ке и 
но ве на уч не спо зна је о дје лу Де сан ке Мак си мо-
вић, чи ме ће ње на Це ло куп на де ла би ти трај но 
жи ва, ди на мич на и ажур на.

 Ста ни ша ТУТ ЊЕ ВИЋ

Н
ео спор но је да је Де сан ка Мак си-
мо вић нај ве ћа срп ска пе сни ки-
ња од Је фи ми је до на ших да на, 
и јед но од вр хун ских пе снич ких 
име на срп ског је зи ка на шег вре-

ме на. Пу них се дам де це ни ја пе ва ла је ис трај но 
и на дах ну то о при ро ди и љу ба ви, о жи во ту и 
смр ти, о сун цу и зве зда ма, о за ви ча ју и на ро ду, 
о са о се ћа њу с бли жњим сво јим и свим по ни-
же ним и увре ђе ним... Са о се ћа ла је пе сни ки ња 
и са по ко ше ном ли ва дом, ту жи ла над пре ра но 
пре се че ним и ту ђин ском ру ком умо ре ним ђа-
ци ма, ука зи ва ла на не до ку чи ве тај не уста нич-
ке Ср би је, дру го ва ла са зе ле ним ви те зом, чу ла 
ти хи го вор, ша пат сва ке трав ке и треп тај от ки-
ну тог ли ста, као и уз дах и стреп њу дис крет-
них љу бав ни ка. Има ла је сме ло сти да у су ро-
вим вре ме ни ма ус клик не: „Отаџ би но, ту сам!“ 
и раз у ме ва ња и са ми ло сти за сва ког чо ве ка по-
на о соб и за чи тав људ ски уни вер зум. Ни јед ног 
тре нут ка ни је би ла не моћ на пред вре ме ном. А 
ма ло је пе сни ка ко ји су то ли ко и та ко пан те и-
стич ки сра сли с при ро дом и ујед но би ли при-
сно ве за ни за све што је људ ско.

Де сан ка Мак си мо вић оста ви ла нам је у на-
сле ђе чи та ву би бли о те ку делā: ви ше од пе де сет 
збир ки по е зи је, не ко ли ко књи га про зе и пре ве-
де не по е зи је с ру ског, фран цу ског, бу гар ског и 
дру гих је зи ка. Иако се на ша пе сни ки ња с раз-
ло гом свр ста ва у ред оних ства ра ла ца ко ји су се 
у свом пе сни штву не по сред ни је на дах њи ва ли 
емо ци јом и ми шљу, зву ком и рит мом на род не 
пе сме, као и ро ман ти чар ске и сим бо ли стич ке 
по е зи је, мо же се ре ћи да се она у су шти ни раз-
ви ја ла не за ви сно од школā и правацā, сле де ћи 
сво ју вла сти ту пе снич ку зве зду.

На ша по е те са увек је има ла вре ме на и са ми-
ло сти за сва ки жи ви створ под ка пом не бе ском, 
да би се у пу ној ства ра лач кој зре ло сти сво га пе-
ва ња усред сре ди ла и на не ке ме ди та тив не, ме-
та фи зич ке и етич ке те ме и ди ле ме, у вр хун ским 
збир ка ма Тра жим по ми ло ва ње (1964) и Не мам 
ви ше вре ме на (1973).

Пе снич ка књи га Тра жим по ми ло ва ње са сво-
јим вен цем од 66 пе са ма, ко ли ко је и пе сни ки-
ња има ла го ди на ка да је ова збир ка из не дре на 
(ка сни је је у ци клус до да то још се дам пе са ма), 
ни је обич на књи га по е зи је, већ сво је вр сна ЗА-

ДУ ЖБИ НА И ЗА ВЕ ШТА ЊЕ СА ВРЕ МЕ НИ ЦИ МА 
И ПО ТОМ ЦИ МА. Иако је пе сни ки ња у под на-
слов збир ке ста ви ла: „Лир ска ди ску си ја са Ду-
ша но вим за ко ни ком“ (до не се ним дав не 1349. 
го ди не), у овом ци клу су лир ски се про ми шља и 
про блем чо ве ка на шег вре ме на, ди ле ме и вред-
но сти у ње го вом жи во ту. То је и лир ска рас пра ва 
са са вре ме ни ци ма, а не са мо са дав ним вре ме-
ном и исто ри јом, од но сно За ко ни ком као оли че-
њем и сим бо лом вре ме на. Пе сни ки ња Ду ша нов 
За ко ник не по ри че као за ко ник ко ји је био „из-
раз исто риј ског вре ме на и ну жно сти“, она се ан-
га жо ва но су прот ста вља пре по зна ва њу ње го ве 
не у мит не и су ро ве прав де и ре гу ле и у на шој 
епо хи. Тра жим по ми ло ва ње су ге ри ше и спа са-
ва ње људ ско сти у на шем исто риј ском тре нут ку. 
Јер, дру штве ни си сте ми се ме ња ју, а оста ју, ка ко 
би Сте ри ја ре као, стра сти људ ске ко је су, по Сте-
ри ји, из вор свих за ла на све ту. Овај ци клус пред-
ста вља и тра же ње су шти на у жи во ту. За За ко ник 
се мо же ре ћи да је не ке вр сте сим бол ко ји има 
зна че ње дру штве не прав де јед ног вре ме на и си-
сте ма вред но сти ко ји га ран ту је ту прав ду. Али то 
је са мо јед на, ока ме ње на прав да, је дан њен вид 

– бес по го вор ног си сте ма. Овом књи гом у сво-
јим сти хо ви ма Де сан ка је ус по ста ви ла мо сто ве с 
про шло шћу и бу дућ но шћу. Тра жим по ми ло ва ње 
се ја вља као стих-ре френ уз сва ку пе сму као кон-
стан та. Ци клу сом до ми ни ра љу бав за све љу де, 
за чо ве ка и ње го ве сла бо сти и не ду ге, љу бав за 
не ви не и за сил ни ке, за не у че не и уче не...

Ова књи га пред ста вља рет ко склад ну и ко-
хе рент ну пе снич ку це ли ну у етич ком и есте-
тич ком сми слу. Од ли ку ју је не по но вљи ве ве зе 
рит ма и ри ме, зву ка мо ли тве и кле тве, то пли не 
и му дро сти, сло бод ног сти ха и ин вен тив не ме-
та фо рич но сти, стрикт не сим бо ли за ци је и је зи ка 
про же тог па ти ном древ но сти. А за штит ни знак 
ове пле ме ни те књи ге су љу бав и пра шта ње.

До бро је за па же но да је Де сан ка Мак си мо вић 
пе сник за све уз ра сте и за све ни вое обра зо ва ња, 
о че му је и са ма по ле мич ки про збо ри ла:

„Не ка дру ги пи шу за ово га и оно га
не ка са мо за иза бра не спи се чи не,
не ка са мо иза бра не го во ре ства ри.
Ме не ни је стид што ме мо гу раз у ме ти
би ћа мно га,
де ца и стар ци, пе сни ци и над ни ча ри.“ 

Оту да је, ваљ да, и у вред но ва њу ње не по е зи је 
би ло по нај ма ње рас ко ра ка из ме ђу оце не кри-
ти ке, дру гих пе сни ка и ши ро ке чи та лач ке пу-
бли ке. Мо гло би се ре ћи да је у све сти мно гих 
чи та ла ца Де сан ка Мак си мо вић по и сто ве ће на с 
по е зи јом са мом, за хва љу ју ћи јед но став но сти и 
при сту пач но сти из ра за, осве до че ној му зи кал-
но сти, из ра зи тој емо тив но сти и је зич кој про-
зрач но сти ње них осун ча них сти хо ва. 

 Ва со МИ ЛИН ЧЕ ВИЋ

Награда сликару Сави Стојкову Уручено признање 
„Венац врдничке виле“

Први добитници признања Даница Вујков, 
Милован Витезовић, Драган Мраовић и Перо Зубац 

У 
пор ти ма на сти ра Ра ва ни ца у Врд ни ку на Фру шкој го ри, ис-
пред спо мен-по пр сја пе сни ки ње Ми ли це Сто ја ди но вић 
Срп ки ње (1828–1878), одр жа на је 22. сеп тем бра 2012. го ди-
не при год на све ча ност, по све ће на овој на шој зна ме ни тој 
пе сни ки њи и ро до љуп ки. Уз бла го слов и по др шку епи ско-

па срем ског Ва си ли ја овој ма ни фе ста ци ји, у про гра му су уче ство ва ли 
умет ни ци На род ног по зо ри шта из Бе о гра да и Срп ског на род ног по зо ри-
шта из Но вог Са да. О Ми ли ци и по во дом Ми ли це го во ри ли су и сти хо ве 
чи та ли Да ни ца Вуј ков, Ми ло ван Ви те зо вић, Пре драг Ба ње глав, Дра ган 
Мра о вић и Пе ро Зу бац. У про гра му су уче ство ва ли и уче ни ци Основ не 
шко ле Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња из Врд ни ка.  

Пр ви пут је до де ље но при зна ње Ве нац врд нич ке ви ле, ко је су из ру ку вла-
ди ке Ва си ли ја при ми ли Да ни ца Вуј ков, Ми ло ван Ви те зо вић, Дра ган Мра-
о вић и Пе ро Зу бац. У на став ку про гра ма пред ста вље на је и књи га Слав ка 
Ве ји но ви ћа За ду жби нар ство код Ср ба. 

Ор га ни за то ри ма ни фе ста ци је би ли су Епар хи ја срем ска, Кул тур но-про-
свет на за јед ни ца Ср би је, Ма ло исто риј ско дру штво Но ви Сад и Кул тур ни 
цен тар Кар ло вач ка умет нич ка ра ди о ни ца Срем ски Кар лов ци. 

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ
миодраг матицки уручује награду нашем познатом уметнику

Сагласје етике и естетике у поезији 
Десанке Максимовић

(Посебно у збирци Тражим помиловање)

У 
Све ча ној са ли До ма Ву ко ве за ду-
жби не, 18. апри ла 2012. го ди не, 
сли ка ру Са ви Стој ко ву уру че на 
је на гра да Ву ко ве за ду жби не за 
умет ност. Сли кар из Сом бо ра на-

гра ђен је за из ло жбу при ре ђе ну у апри лу 2011. у 
про сто ри ја ма Му зе ја Вој во ди не у Но вом Са ду. 

О ла у ре а ту и ње го вом де лу го во ри ли су Ми о-
драг Ма тиц ки и Дра шко Ре ђеп, ко ји је и про чи-
тао Од лу ку Од бо ра Ву ко ве за ду жби не за до де лу 
на гра де у умет но сти. На гра ду, ко ја се са сто ји од 
по ве ље (рад Оли ве ре Сто ја ди но вић), пла ке те и 
нов ча ног из но са, уру чио је Ми о драг Ма тиц ки. 
Као уздар је за уру че ну на гра ду, а по во дом 225 
го ди на од ро ђе ња Ву ка Ка ра џи ћа и 200 го ди на 
од осни ва ња пр ве Срп ске учи тељ ске шко ле, зна-
ме ни те сом бор ске Пре па ран ди је, сли кар Ста ва 
Стој ков и Пе да го шки фа кул тет у Сом бо ру, у чи-
јем се зда њу Пре па ран ди је на ла зи и стал на га-
ле ри ја сли ка Са ве Стој ко ва, да ро ва ли су Ву ко вој 
за ду жби ни пор трет Ву ка Ка ра џи ћа, са шта фе-
ла јем. Пор трет су Ми о дра гу Ма тиц ком пре да ли 
Са ва Стој ков и проф. др Алек сан дар Пе то је вић, 
де кан Пе да го шког фа кул те та у Сом бо ру. 

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ

У част највеће српске песникиње
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Н
е ке уста но ве као ар хи ви и му зе-
ји са свим при па да ју про шло сти. 
По не што из про шло сти вас по-
ста вља са да шњост и про јек ту је 
бу дућ ност. Би бли о те ке је су ви-

ше но дру ге уста но ве фак то ри тра ја ња; исто-
ри ја би бли о те ка ду га је ско ро као и исто ри ја 
књи ге. У на шим усло ви ма, са осло ба ђа њем 
Ср би је, кнез Ми лош Обре но вић осно вао је пр-
ву др жав ну штам па ри ју – Кња же ско-срб ску 
књи го пе чат њу (1831) а го ди ну да на ка сни је 
(1832) и – Би бли о те ку. 

За срп ску кул ту ру ве ли ке за слу ге има Гли го-
ри је Во за ро вић, књи жар, књи го ве зац, из да вач и 
би бли о те кар. Нај пре ка фан ски рад ник у Зе му-
ну, за тим пр ви срп ски књи го ве зац са за на том 
из у че ним у Бе чу бла го да ре ћи кне же вој кће ри 
Пер си ди, Во за ро вић је пр ви мо дер ни књи жар, 
из да вач и осни вач јав не би бли о те ке у Бе о гра-
ду. Био је чо век скром ног обра зо ва ња али фи-
них на у ма, лич ност ко ја је оку пља ла уче не љу де 
и ро до љу бе. Хва љен је јав но а оп ту жи ван тај но 
за из да ва ње До си те је вих де ла од Ву ка и Ње го-
ша. И од Цр кве! У ње го вој ку ћи, твр ди је дан број 
исто ри ча ра, на ста ла је 1832. го ди не на ци о нал-
на – На род на би бли о те ка Ср би је. Ини ци јал ни 
фонд књи га чи ни ли су по кло ни Во за ро ви ћа и 
дру гих срп ских кул тур них по сле ни ка. Убр зо је 
кнез Ми лош на ре дио да се по је дан при ме рак од 
сва ке књи ге усту пи Би бли о те ци. По след њег да-
на фе бру а ра 2012. го ди не Би бли о те ка је про сла-
ви ла 180 го ди на по сто ја ња и до де ли ла на гра ду 
за нај чи та ни ју књи гу у прет ход ној го ди ни. Не-
по сре дан по вод за сла вље би ло је пре у ре ђе ње 
де ла ње ног ен те ри је ра.

Кад год раз ми шљам о На род ној би бли о те ци, 
о ње ном учин ку у ско ро два ве ка, узи мам у об-
зир не ке „олак ша ва ју ће“ окол но сти: си ро ма штво 
и скром на пи сме ност ста нов ни штва, спо ро по-
пу ња ва ње фон до ва, му ке са сме шта јем, стал на 
се ља ка ња Би бли о те ке као да је ка кво по крет но 
до бро, че сти пре ки ди у ра ду, не до ста так ка дро-
ва и веч на бес па ри ци. Са про бле ми ма ко ји су је 
пра ти ли спо ро је на пре до ва ла. Ко нач но је озбиљ-
но стра да ла у Пр вом а уни ште на у Дру гом свет-
ском ра ту. Та да, 6. апри ла 1941. го ди не, уни штен 
је књи жни фонд од око 500.000 све за ка, збир ка 
од 1.424 ћи рил ска ру ко пи са и по ве ље од 12. до 18. 
ве ка, кар то граф ска и гра фич ка збир ка са 1.500 
је ди ни ца, збир ке од 4.000 на сло ва ча со пи са и 
1.800 на сло ва но ви на.

У пр вим де це ни ја ма по сто ја ња Би бли о те ка се 
се ли ла и на ре ла ци ји Бе о град–Кра гу је вац–Бе о-
град. И по Бе о гра ду. У дру гој по ло ви ни 19. ве ка 
сме ште на је у Ка пе тан-Ми ши но зда ње, по сле Пр-
вог свет ског ра та ку пље на је за њу згра да „Кар-
то на же“ Ми ла на Ва пе, а по сле Дру гог уто чи ште 
је на шла у згра ди бив шег Хо те ла „Срп ска кру на“. 
Пр ву на мен ску згра ду до би ла је тек 1973. го ди не, 
120 го ди на од осни ва ња. По не во љи, за гра да је 
про јек то ва на за фонд од 3.000.000 а Би бли о те ка 
са да по се ду је ско ро два пу та ви ше је ди ни ца. 

Као ма тич на уста но ва „од по себ ног дру штве-
ног ин те ре са“, На род на би бли о те ка Ср би је има 
за кон ску оба ве зу да во ди еви ден ци ју о би бли-
о те ка ма и ка та лог би бли о теч ке гра ђе у Ре пу-
бли ци, да пру жа струч ну по моћ и над зи ре рад 
оста лих би бли о те ка, да пра ти и про у ча ва ста ње 
и пред ла же ме ре за уна пре ђе ње ра да у стру ци. 
То су ње не нај пре че оба ве зе и она их, упр кос 
све му, углав ном из вр ша ва.

Пр ве де це ни је ра да Би бли о те ке мо гу се пра-
ти ти кроз рад уса мље них лич но сти ко је су је ор-
га ни зо ва ле и во ди ле. Од 1832. го ди не по вре ме но 
и уз гред во ди ли су је „мно го за слу жни за срп ску 
про све ту“ Гли го ри је Во за ро вић, „осни вач и њен 
нај ве ћи при ло жник“, Ди ми три је Иса и ло вић, 
Кња же ске Бе о град ске Пе чат ње Ад ми ни стра тор, 
и Ди ми три је Да ви до вић, ко ји је по „евро пеј ским“ 
узу си ма уре дио њен фонд књи га. О њој су бри ну-
ли и Ди ми три је Ти рол и Кон стан тин Бог да но вић. 
По по врат ку из Не мач ке (1844) др Ми ло ва ну Спа-
си ћу на ло же но је од По пе чи тељ ства про све ште-
ни ја да Би бли о те ку до ве де „у по ре дак“. 

Тре ба ло је да про ђе још јед на де це ни ја па да 
Ср би ја до би је зва нич ног би бли о те ка ра ко ме ће 
„је ди на ду жност би ти да чу ва би бли о те ку и да 
њом ру ку је“. Пр ви „пра ви тел стве ни би бли о те-
кар“, Фи лип Ни ко лић, сту пио је на ду жност 1853. 
го ди не. Иако не шко ло ван, Ни ко лић се оба ве зао 
да ће се за ре че ну су му (300 та ли ра) рев но сно 
ста ра ти да до ве де у ред Би бли о те ку. До 1856. на-
чи нио је „Глав ни Ка та лог“ (књи гу ин вен та ра), 
„Азбуч ни Ка та лог“ (ли сни ка та лог) и „Си сте ма-
ти че ски Ка та лог“ (струч ни ка та лог) и по пи сао 
чак 3.314 на сло ва књи га у 8.309 при ме ра ка. Нај-
по сле, Ни ко лић је на чи нио упут ства – „Пра ви-
ла за би бли о те ку“ и пред ло жио да би бли о те ка, 
до тле уни вер зал ног ти па, по ста не „пре вас ход но 
на ци о нал на би бли о те ка“.

По сле Ни ко ли ћа на ме сто би бли о те ка ра до-
шао је др Ђу ро Да ни чић, фи ло лог и бра ни лац 
Ву ко вих иде ја, ко ји је де фи ни сао на бав ну по-
ли ти ку по ко јој Би бли о те ка мо ра има ти сва ку 
срп ску књи гу и све књи ге о Ср би ји и Ср би ма 
на би ло ком је зи ку. Ис тра јао је на оба ве зном 
при мер ку и за по чео рад на те ку ћој на ци о нал-
ној би бли о гра фи ји. По сле Да ни чи ћа при вре ме-
но су Би бли о те ку во ди ли Ми ли вој Прај зо вић и 
Ко ста Цр но го рац, а за њи ма је сти гао др Јан ко 
Ша фа рик, про фе сор Ли це ја и осни вач Бе о град-

ског му зе ја. На пу стио је про фе сор ску слу жбу и 
по стао ру ко во ди лац („чу вар“) На род ног му зе-
ја и управ ник На род не би бли о те ке. Ша фа рик 
је сре дио књи ге по фор ма ту, из ра дио ли сни ка-
та лог ко јим су се чи та о ци слу жи ли све до Праг 
свет ског ра та, а Би бли о те ку 1863. сме стио у Ка-
пе тан-Ми ши но зда ње. 

Од 1869. до 1900. го ди не На род на би бли о те ка 
се раз ви ја у не што по вољ ни јим при ли ка ма, по-
ста ју ћи све ва жни ја кул тур на уста но ва у Ср би ји. 
Ду го нај све тли ја лич ност, мо жда нај ду же у це-
лој ње ној исто ри ји, био је др Сто јан Но ва ко вић, 
на уч ник и др жав ник, ми ни стар и ди пло ма та. 
Би бли о те кар од 1869. до 1873. го ди не, Но ва ко вић 
је тво рац мо дер не на ци о нал не би бли о те ке и њен 
пр ви за ко но да вац По ред уну тра шњег уре ђе ња и 
уна пре ђе ња стру ке, он је за кон ски (1870) обез-
бе дио по три оба ве зна при мер ка за њу, по мо гао 

раз вој школ ских и на род них би бли о те ка, за по-
чео је из да вач ку де лат ност и на ста вио рад на 
те ку ћој би бли о гра фи ји. По ста вио је стан дар де 
за из ра ду на ци о нал не би бли о гра фи је и на чи-
нио Срп ску би бли о гра фи ју за но ви ју књи жев ност 
1741–1867. и при ре дио пр ви том Ка та ло га На род не 
би бли о те ке. У ње го во вре ме (1873) до нет је „За-
кон о зва њи ма“ и од ре ђе не пла те би бли о те ка ра, 
а 1881. из деј ство вао је пр ви „За кон о На род ној 
би бли о те ци и Му зе ју“. 

П
о сле Но ва ко ви ћа ме ђу управ-
ни ци ма Би бли о те ке би ло је још 
љу ди од угле да и са за слу га ма: 
Јо ван Бо шко вић је био фи ло лог, 
про фе сор Ве ли ке шко ле и ми ни-

стар про све те, а ар хи ман дрит Ни ћи фор Ду-
чић, исто ри чар и рат ник ко ји је це ло куп ну 
имо ви ну за ве штао на ро ду. За њим је у Би бли-
о те ку сту пио Ми лан Ђ. Ми ли ће вић, књи жев-
ник, исто ри чар и фол кло рист, аутор ви ше од 
100 књи га, а рад је на ста вио Дра ги ша Ста но-
је вић, док тор прав них на у ка, књи жев ник, по-
ли ти чар и пре во ди лац кла сич них де ла ита ли-
јан ске књи жев но сти. Иако ве ћи на њих ни су 
би ли про фе си о нал ни би бли о те ка ри (би ли су 
ис так ну ти на уч ни ци и ака де ми ци!) сва ко од 
њих свој ски се тру дио да би бли о те кар ство „на 
стра ни“ упо зна и да нај бо ље стра не обра сце 
пре са ди код нас. На кон њих срп ско би бли о-
те кар ство за ду го ни је има ло лич но сти њи хо-
вог фор ма та. 

Век за кљу чу је ра ди кал ски по ли ти чар Сто јан 
Про тић (1900–1901). Од 1901. ме сто управ ни ка 
пре у зи ма про фе сор фи ло зо фи је, Љу бо мир Јо-
ва но вић, је дан од осни ва ча Срп ске књи жев не 
за дру ге. Нај ду же се у њој за др жао (1903–1927) Јо-
ван То мић, исто ри чар ко ји је у рат ним усло ви-
ма вра ћао од Бу га ра опљач ка не књи ге. Ње го вом 
за слу гом ку пље на је „кар то на жа“ Ми ла на Ва пе 
за Би бли о те ку. До Дру гог свет ског ра та управ ни-
ци су би ли Ми лош Зе че вић и Дра го слав Илић, 
а рат ни управ ник (1941–1945) био је исто ри чар 
књи жев но сти Ђор ђе Сп. Ра до ји чић.

Об на вља ње На род не би бли о те ке још за ра та 
за по чео је Ра до ји чић, па је осло бо ђе ње до че ка-
ла са фон дом од око 5.000 књи га. Убр зо су у њу 
сти гле Двор ска би бли о те ка, Би бли о те ка Се на та, 
део би бли о те ке На род не скуп шти не и Би бли о те-
ка Дру штва св. Са ва, а от ку пље но је и ви ше при-

ват них би бли о те ка. У ком фор ни јим усло ви ма 
лак ше је уна пре ђи ва ти би бли о теч ку де лат ност, 
бо га ти ти про гра ме и ства ра ти је дин стве ни би-
бли о теч ко-ин фор ма ци о ни си стем. По ред фон да 
од пре ко че ти ри ми ли о на би бли о теч ких је ди ни-
ца по себ ну вред ност Би бли о те ке пред ста вља ју 
ру ко пи сне књи ге од 13. до 18. ве ка, ин ку на бу ле 
и ста ре срп ске штам па не књи ге од 1494. до 1638. 
го ди не, збир ка оти са ка са ста рих срп ских др во-
ре зних пло ча од 16. до 18. ве ка, као и ми кро фил-
мо ви ју жно сло вен ских ћи рил ских ру ко пи са из 
зе мље и ино стран ства.

На род на би бли о те ка у но ви је вре ме ра ди 
у ви ше па ра лел них ко ло се ка и, ре кло би се, 
пред ста вља спој ста рог и но вог. Рад на Срп ској 
би бли о гра фи ји књи га из ме ђу 1868. и 1944. го-
ди не је на ста вак Срп ске би бли о гра фи је за но
ви ју књи жев ност С. Но ва ко ви ћа. До са да је 
об ја вље но (и ди ги та ли зо ва но) 20 то мо ва. У 
Елек трон ски ка та лог уне то је ви ше од 820.000 
би бли о граф ских за пи са мо но граф ских и се-
риј ских пу бли ка ци ја и чла на ка од 1991. го ди не. 
Овај ка та лог део је мно го бо га ти јег Уза јам ног 
елек трон ског ка та ло га (CO BISS), фор ми ра ног 
од ка та ло га ове би бли о те ке и елек трон ских 
ка та ло га Би бли о те ке Ма ти це срп ске, Уни вер-
зи тет ске би бли о те ке и Ју го сло вен ског би бли о-
граф ског ин сти ту та, и са др жи око два ми ли о на 
би бли о теч ких за пи са

Ин тен зив ни ја обра зов на функ ци ја На род не 
би бли о те ке те че од 2002. го ди не ка да је осно-
ван Обра зов ни цен тар, нео п хо дан за струч но 
уса вр ша ва ње би бли о те ка ра и за обу ку за рад у 
раз ли чи тим сег мен ти ма си сте ма CO BISS (OCN-
BS). Де лат ност Цен тра по кри ва три ве ли ка сег-
мен та: обу ку за рад у си сте му CO BISS, струч не 
ис пи те би бли о те ка ра и њи хо во уса вр ша ва ње. 
Функ ци о ни ше ме ђу би бли о теч ка по зај ми ца, 
пре тра жи ва ње ино стра них ба за по да та ка, из-
ра да би бли о гра фи ја и број не дру ге услу ге. Код 
нас се учи а не чи та, па за то сту ден ти и ђа ци чи-
не нај ве ћи број ко ри сни ка би бли о теч ких услу-
га. И са да, по сле ђа ка, нај број ни ји по се ти о ци су 
про фе со ри и пен зи о не ри. Сли чан са став био је 
и мно го ра ни је: уче са мо они ко ји су за хва ће ни 
ци клу сом шко ло ва ња.

По што је пре жи ве ла не ко ли ко уда ра, са свим 
је из ве сно, књи га и на да ље оста је те мељ вас пи-
та ња, обра зо ва ња, на у ке и кул ту ре, а би бли о те ке 
су при род но ње но ста ни ште. Зе мље у тран зи-
ци ји, ко ји ма при па да и Ср би ја, ме ња ју све па 
и кул ту ру. У но вим усло ви ма свет не ће то ли ко 
раз два ја ти иде о ло ги је ко ли ко тех но ло ги је, а ми 
смо и у том по гле ду до бра но при кра ће ни. Елек-
трон ско пи смо и из да ва штво ме ђу соб но се не 
угро жа ва ју; не сто је јед но на спрам дру гог већ 
јед но по ред дру гог! Јер, ка ко кул ту ро лог ре че, 
Ен ци кло пе ди ја бри та ни ка на CD-ро му је ин фор-
ма ци ја а 32 то ма Ен ци кло пе ди је је – кул ту ра.

На род на би бли о те ка Ср би је још не ма це ло вит 
про грам ко јим би озбиљ ни је пар ти ци пи ра ла у 
кул ту ри Ср би је. По сле рат ни пе ри од ру ко во ђе-
ња Би бли о те ком од ли ку је од су ство се лек ци је, 
и то је јед на од ње них нај сла би јих ка ри ка. Ако 
из у зме мо књи жев не исто ри ча ре Ду ша на Ми ла-
чи ћа, Ва су Ми лин че ви ћа и агил ног Све ти сла-
ва Ђу ри ћа, до да нас ни је би ло лич но сти ко ја би 
сво јим на уч ним ауто ри те том или струч ним зна-
њем бит ни је ути ца ла на уна пре ђе ње и мо дер-
ни зо ва ње ње ног ра да. Де лу је па ра док сал но да 
су, не ра чу на ју ћи „за чи њав це“, до кра ја Дру гог 
свет ског ра та На род ну би бли о те ку во ди ле мно-
го углед ни је лич но сти на у ке и по ли ти ке. За то и 
не чу ди што спо ро на пре ду је и и што је мно го 
при мед би на њен рад. 

 До бри во је МЛА ДЕ НО ВИЋ

Новац са Вуковим
ликом 
На род на бан ка Ју го сла ви је, по во дом обе-

ле жа ва ња 200. го ди шњи це ро ђе ња Ву ка Сте-
фа но ви ћа Ка ра џи ћа, из да ла је 1987. го ди не 
при го дан ко ва ни но вац са Ву ко вим ли ком. 
Но вац је из ра ђен од ле гу ре 61 по сто ба кра, 19 
од сто ни кла и 20 од сто цин ка, у спе ци јал ној 
тех ни ци, са ви со ко сјај ним по вр ши на ма и 
ма ти ра ним ре љеф ним де та љи ма при год них 
мо ти ва. Но ми нал на вред ност нов ца из но си-
ла је та да шњих 100 ди на ра, ње го ва те жи на је 
би ла 8,7 гра ма, а преч ник је из но сио 29 ми-
ли ме та ра. У оп ти цај је пу ште на мак си мал-
на ко ли чи на – 200.000 ко ва ни ца. 

Ву ко ва за ду жби на је овим нов цем да ри ва-
ла сво је за ду жби на ре, до бро тво ре, при ја те ље 
и са рад ни ке и по бед ни ке на так ми че њи ма 
ко је су орга ни зо ва ли ње ни огран ци. С. В.

Споменик Вуку 
у Београду

Од бор за по ди за ње спо ме ни ка Ву ку 
по звао је на са рад њу про свет не 
и кул тур не уста но ве и по се бан по зив 
упу тио шко ла ма да сва ки „ђак да 
свој ди нар за по ди за ње спо ме ни ка”. 
Циљ је био да спо ме ник Ву ку бу де 
уисти ну на род но де ло, са што 
ма њим уче шћем сред ста ва 
зва нич них ор га на 

С
по ме ник Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра-
џи ћу, рад ва ја ра Ђор ђа Јо ва но ви ћа, 
по ди гла је Срп ска књи жев на за дру
га у Бе о гра ду. Све ча но га је от крио 
Па вле По по вић, пред сед ник Срп ске 

књи жев не за дру ге, 7. но вем бра 1937. го ди не.

Од лу ка да За дру га кре не у ши ро ку на род ну 
ак ци ју за по ди за ње спо ме ни ка Ву ку Сте фа но
ви ћу Ка ра џи ћу ко ји би био до сто јан ве ли ких за
слу га ње го вих, до не та је у но вем бру 1920. го ди не. 
У том ци љу осно ван је Од бор од пет чла но ва, 
ко ји су чи ни ли: Сре та Стој ко вић, пред сед ник 
Срп ске књи жев не за дру ге, пот пред сед ник Па-
вле По по вић, тај ник Вла ди мир Ћо ро вић, Ти хо-
мир Ђор ђе вић и Хен рих Ли лер. Од бор је по звао 
на са рад њу све про свет не и кул тур не уста но ве 
ује ди ње не до мо ви не, а по се бан по зив упу ћен је 
шко ла ма да сва ки ђак да свој ди нар. Циљ За дру-
ге је био да спо ме ник Ву ку бу де, уисти ну на-
род но де ло, са што ма њим уче шћем сред ста ва 
зва нич них ор га на. 

Вре ди ис та ћи да су се За дру ги ном по зи ву ода-
зва ле мно ге основ не шко ле и гим на зи је ши ром 
Ју го сла ви је, па и оне ко је су се на ла зи ле у за ба-
че ним и уда ље ним кра је ви ма. 

При ку пља ње сред ста ва тра ја ло је де се так го-
ди на, до ју на 1930, ка да је ак ци ја об у ста вље на. 
За то вре ме при ку пље но је око 300.000 ди на ра, 
што су би ла знат на фи нан сиј ска сред ства. 

Спо ме ник је ура ђен од брон зе и ње го ва укуп-
на ви си на из но си 7,25 ме та ра. Са ма ста туа – Вук 
Ка ра џић у се де ћем ста ву – фи но ци зе ли ра на и 
па ти ни ра на, ви со ка је три ме тра, са осно вом од 
1,7 са 1,34 ме тра. 

На кон ду жих рас пра ва о ме сту где би се спо-
ме ник по ста вио и че ка ња од пет го ди на, од лу-
че но је да се по ста ви у пар ку, на углу Ру звел то ве 
ули це и Бу ле ва ра кра ља Алек сан дра. По чет-
ком де ве де се тих го ди на спо ме ник је по ме рен 
са свог ме ста, јер је та да по че ла из град ња под-
зем не же ле знич ке ста ни це, ко ја је ина че на зва-
на Код Ву ка.  

У хо лу До ма Ву ко ве за ду жби не у Бе о гра ду, на 
до бро ви зу ел но по ста вље ном по ста мен ту, го ди-
на ма је ста јао кон курс ни при ме рак скулп ту ре 
Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, по ко ме је из ли вен 
Ву ков спо ме ник у Бе о гра ду 1937. го ди не. 

Овај кон курс ни при ме рак скулп ту ре Ву ка Ка-
ра џи ћа ура ђен је у гип су и скулп ту ра још ни је 
из ли ве на, па по сто ји ре ал на опа сност да се ово 
умет нич ко де ло у гип су, због ста ро сти, про сто 
са спе и та ко за у век про пад не.   

Ву ко ва за ду жби на је због то га, у ви ше при ли-
ка, по зи ва ла за ду жби на ре, при ја те ље и са рад-
ни ке да по ста ну до на то ри ко ји ће обез бе ди ти 
сред ства за од ли вак ове скулп ту ре и из ра ду по-
ста мен та на ко ме ће фи гу ра ста ја ти. На жа лост, 
то још ни је ура ђе но и по зив за ово до на тор ство 
оста је и да ље отво рен.   

У ме ђу вре ме ну, Ву ко ва за ду жби на је ово вред-
но де ло вра ти ла ње го вом вла сни ку – Срп ској 
књи жев ној за дру зи и оно се са да на ла зи у ње-
ним про сто ри ја ма.

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА – МЕМОРИЈА СРПСТВА

На 180-годишњицу постојања 
и рада Библиотеке

на род на би бли о те ка ср би је
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По не де љак, 27. фе бру ар 2012. 
Управ ни од бор Ву ко ве за ду жби не 

одр жао је сво ју Дру гу (112) сед ни цу 
на ко јој је усво јио Фи нан сиј ски из ве-
штај о по сло ва њу Ву ко ве за ду жби не 
за пе ри од ја ну ар–де цем бар 2011. го-
ди не. Пре то га, Из ве штај су усво ји ли 
Еко ном ски (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 за 
2012. го ди ну и раз мо трио оства ри ва ње 
про гра ма Ву ко ве за ду жби не.  

Пе так, 2. март
На те ле фон ској сед ни ци Управ ног 

од бо ра Ву ко ве за ду жби не до не та је 
од лу ка, на осно ву пред ло га др Ми о-
дра га Ма тиц ког, пред сед ни ка Скуп-
шти не, и ака де ми ка Ви дој ка Јо ви ћа, 
пред сед ни ка Управ ног од бо ра, из не-
тог на сед ни ци од 27. фе бру а ра, да се 
Слав ко Ве ји но вић име ну је за управ-
ни ка Ву ко ве за ду жби не по чев ши од 1. 
мар та 2012. го ди не.

Уто рак, 13. март
Ву ко ву за ду жби ну по се ти ли су 

пред став ни ци Огран ка Ву ко ве за ду-
жби не за Бра ни чев ски округ – Ра де 
Об ра до вић, пред сед ник Огран ка, и 
Аца Жи во тић Ге ра. Са пред сед ни ком 
За ду жби не, др Ми о дра гом Ма тиц ким, 
утвр ди ли су пред лог про гра ма ма ни-
фе ста ци је „Ћи ри ли ца – огле да ло срп-
ске ду ше“, ко ја ће се одр жа ти 8. апри ла 
у Ве ли ком По пов цу.

Пе так, 16. март
У Огран ку Ву ко ве за ду жби не у Гра-

ди шки (Ре пу бли ка Срп ска) пред ста-
вље на је Да ни ца за 2012. го ди ну. У 
про гра му су уче ство ва ли пред сед ник 
За ду жби не, др Ми о драг Ма тиц ки, и 
управ ник, Слав ко Ве ји но вић. При сут-
ни ма се по ред пред сед ни ка Огран ка, 
Ве сне Кру нић, и др Бо ри сла ва Шок-
че ви ћа, обра тио и на чел ник оп шти не 
Гра ди шка, Ни ко ла Кра гуљ. При год-
ном из ло жбом обе ле же но је и 10 го-
ди на од осни ва ња Огран ка.

Уто рак, 20. март
У Све ча ној са ли До ма Ву ко ве за ду-

жби не, у ор га ни за ци ји ИП Про ме теј 
из Но вог Са да, пред ста вље на је књи га 
Бор ба за ћи ри ли цу Ђор ђа Ја ња то ви ћа. 
Уче ство ва ли су: проф. др Дра го љуб Пе-
тро вић, др Дра го Ње го ван, Зо ран Ко-
лун џи ја и аутор.

Пе так, 23. март
У про сто ри ја ма Ву ко ве за ду жби-

не одр жа на је сед ни ца Про грам ског 
са ве та Ву ко вог са бо ра на ко јој је раз-
ма тран про грам 41. Ђач ког Ву ко вог 
са бо ра као и пред лог про гра ма 78. 
Ву ко вог са бо ра.

Че твр так, 29. март
Одр жа на III (113) сед ни ца Управ ног 

од бо ра Ву ко ве за ду жби не, на ко јој је 
раз ма тра на не по вољ на фи нан сиј ска 
си ту а ци ја у ко јој се За ду жби на на ла-
зи, као и ин фор ма ци ју о ста њу про-
сто ра Клу ба Ву ко ве за ду жби не где су 
у то ку гра ђе вин ски ра до ви.

Че твр так, 5. април
У Тре би њу по чео тро днев ни на уч ни 

скуп о пе снич ком де лу Ми ло ва на Да-
ној ли ћа у ор га ни за ци ји Ин сти ту та за 
књи жев ност и умет ност, Учи тељ ског 
фа кул те та из Бе о гра да и тре бињ ске 
оп шти не. Го во ри ли су: др Јо ван Де лић, 
др Алек сан дар Јо ва но вић, др Ђор ђи-
је Ву ко вић, др Ми о драг Ма тиц ки, др 
Ра ди во је Ми кић, др Пе тар Пи ја но вић, 
др Дра ган Ха мо вић, др Бо јан Јо вић, 
мр Јо ван Пеј чић, др Сла ђа на Ја ћи мо-
вић, др Све тла на Ше а то вић Ди ми три-
је вић и др Бран ко Ле тић. У су бо ту, 7. 
апри ла, одр жан је по мен Јо ва ну Ду чи-
ћу и пред ста вље не књи ге бе се да Ма-
ти је Бећ ко ви ћа Нај ску пља срп ска реч 
и Нај ва жни ја срп ска реч, као и Збор-
ник о Бећ ко ви ће вим пе сма ма, по е ма-
ма и по е ти ци. 

Не де ља, 8. април
У Ве ли ком По пов цу, у ор га ни за-

ци ји Огран ка за Бра ни чев ски округ 
одр жа на је ма ни фе ста ци ја „Ћи ри ли-
ца, огле да ло срп ске ду ше“. Бе се дио је 
ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић а о Ву ко-
вој за ду жби ни го во рио је пред сед ник 
Скуп шти не, др Ми о драг Ма тиц ки.

Че твр так, 12. април
У све ча ној са ли До ма Ву ко ве за-

ду жби не пред ста вље на је књи га 
За ду жби нар ство код Ср ба Слав ка Ве-
ји но ви ћа. Уче ство ва ли су: др Ми о драг 
Ма тиц ки, проф. др Љу би во је Це ро вић, 
др Дра го Ње го ван и у име ИП Про ме-
теј Зо ран Ко лун џи ја.

Уто рак, 17. април
У Ку ћи Ђу ре Јак ши ћа у Бе о гра ду у 

ор га ни за ци ји Цен тра за кул ту ру „Са-
ва Де ча нац“ из Ле по са ви ћа отво ре на 

је из ло жба Ли ков не ко ло ни је „Ко па-
о ник“. 

Сре да, 18. април
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 
умет ност за 2011. го ди ну сли ка ру Са ви 
Стој ко ву. О ла у ре а ту и на гра ђе ном де-
лу го во ри ли су др Ми о драг Ма тиц ки и 
др Дра шко Ре ђеп, пред сед ник Од бо ра 
за до де лу на гра де Ву ко ве за ду жби не 
у обла сти умет но сти. 

Су бо та, 28. април
На из бор ној сед ни ци Управ ног од-

бо ра Ма ти це срп ске за пред сед ни-
ка Ма ти це срп ске иза бран је Дра ган 
Ста нић, про фе сор те о ри је књи жев но-
сти, сво је вре ме но ге не рал ни се кре тар 
Ма ти це; до та да шњи пред сед ник ака-
де мик Че до мир По пов иза бран је за 
по ча сног пред сед ни ка а за пот пред-
сед ни ке Бран ко Бе шлин, Ми о драг 
Ма тиц ки и Не над Осто јић.

Че твр так, 3. мај
Дру штво за срп ски је зик и књи жев-

ност Ср би је у До му Ву ко ве за ду жби не 
одр жа ло је Дру гу ре дов ну сед ни цу на 
ко јој је раз ма тра на ор га ни за ци ја 22. 
Ре пу блич ког так ми че ња из срп ског 
је зи ка и је зич ке кул ту ре за уче ни ке 
основ них и сред њих шко ла у школ-
ској 2011/2012. го ди ни. Так ми че ње  ће 

би ти одр жа но у окви ру Ђач ког Ву-
ко вог са бо ра у Тр ши ћу, 19. и 20. ма ја. 
Ор га ни за то ри так ми че ња су Дру штво 
за срп ски је зик и књи жев ност Ср би-
је, Ми ни стар ство про све те и на у ке и 
Ву ко ва за ду жби на (по кро ви тељ так-
ми че ња).

Сре да, 16. мај
У Ло зни ци је по чео 41. Ђач ки Ву-

ков са бор. Пе то днев ну ма ни фе ста-
ци ју отво ри ла је На та ша Нин ко вић, 
ђак ге не ра ци је у Ја дру. Про грам се 
од ви јао у Ло зни ци и у Тр ши ћу где је 
ор га ни зо ван чи тав низ ра ди о ни ца – 
ка ли граф ска, књи жев на, кре а тив на, 
ра ди о ни ца ста рих за на та, ли ков на 
и ра ди о ни ца ма те ма ти ка и је зик. У 
окви ру Ђач ког Ву ко вог са бо ра, у Тр-
ши ћу је 19. и 20. ма ја одр жа но Ре пу-
блич ко так ми че ње из срп ског је зи ка 
и је зич ке кул ту ре за уче ни ке основ-
них и сред њих шко ла. За вр шна све-
ча ност одр жа на је у су бо ту 19. ма ја. 
Том при ли ком је у из во ђе њу глу ма-
ца По зо ри шта „Бо шко Бу ха“, у ре жи ји 
Бо ба на Скер ли ћа, из ве де на пред ста-
ва Шко ла ро кен ро ла. Ђач ки Ву ков 
са бор ор га ни зу је Цен тар за кул ту ру 
„Вук Ка ра џић“ из Ло зни це под по кро-
ви тељ ством Ми ни стар ства кул ту ре, 
ин фор ми са ња и ин фор ма ци о ног дру-
штва и ло кал не са мо у пра ве. 

Че твр так, 17. мај
У све ча ној са ли До ма Ву ко ве за ду-

жби не одр жа на је 16. Ву ко ва три би на 
из ци клу са Кул тур но на сле ђе. Пред-
ста вље на је књи га Ђор ђе Бран ко вић, 
Хро ни ке сла ве но срп ске ко ју је при ре-
ди ла проф. др Ана Креч мер. Ру ко во-
ди лац три би не је проф. др Љу бин ко 
Ра ден ко вић. Уче ство ва ли су: проф. 
др Ја сми на Гр ко вић Меј џор, до пи сни 
члан СА НУ, др Де јан Џе леб џић и при-
ре ђи вач књи ге. 

Уто рак, 22. мај
Одр жан је са ста нак Ре дак ци је ли-

ста За ду жби на. Чла но ви Ре дак ци је су 
ви со ко оце ни ли прет ход ни број (93) 
и утвр ди ли план за на ред ни, све ча-
ни број (94) по све ћен ју би ле ју – 25 
го ди на од осни ва ња За ду жби не. На 

са мој сед ни ци пред сед ник жи ри ја за 
до де лу „Злат не знач ке“ ко ју до де љу је 
Кул тур но-про свет на за јед ни ца Ср би-
је, Ми о драг Јак шић, др жав ни се кре-
тар Ми ни стар ства ве ра и ди ја спо ре, 
уру чио је ово при зна ње Слав ку Ве ји-
но ви ћу, управ ни ку Ву ко ве за ду жби-
не, за не се би чан, пре дан и ду го тра јан 
рад и ства ра лач ки до при нос у ши ре-
њу кул ту ре.   

Су бо та, 26. мај
У Огран ку Ву ко ве за ду жби не у Ба-

ва ни шту за вр ше ни су „Да ни ћи ри-
ли це“ 2012. На кон курс за нај леп ши 
ли те рар ни и нај леп ши ли ков ни рад 
ове го ди не ода зва ло се 5.374 уче сни-
ка из 335 шко ла из Ср би је, Ре пу бли ке 
Срп ске, Цр не Го ре, Хр ват ске, Ма ке-
до ни је, Грч ке, Ру му ни је, Ал ба ни је, 
Аустри је, Не мач ке, Швај цар ске, Нор-
ве шке, Ен гле ске, Фран цу ске, Ки не, 
Аустра ли је, Ју жне Афри ке, Но вог Зе-
лан да, Аме ри ке и Ру ске Фе де ра ци је. 
Жи ри ји у са ста ву: др Ми о драг Ма тиц-
ки, Јо ван Ћи ри лов и Љи ља на Си мић, 
за ли те рар не ра до ве, и др Су за на По-
лић Ра до ва но вић, ака дем ски сли кар 
Ва са До ло вач ки и Вла ди мир Скер лић 
за ли ков не ра до ве, на гра ди ли су 73 
уче ни ка и пред шко ла ца, а ор га ни за-
тор је по хва лио још 41 уче сни ка. На-
гра ђе ним и по хва ље ним уче ни ци ма 
по де ље но је око 1.000 књи га ко је су по-

кло ни ли из да ва чи. До де ли на гра да 
при су ство ва ли су и Дра гу тин Бр чин, 
са вет ник ми ни стра про све те и члан 
Управ ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не, 
ака де мик Ви дој ко Јо вић, пред сед ник 
Управ ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не, 
др Ми о драг Ма тиц ки, пред сед ник Ву-
ко ве за ду жби не, и мно ги дру ги.

Сре да, 30. мај
У Ужи цу, у Основ ној шко ли „Сло бо-

дан Се ку лић“, пред ста вље но је IV го-
ди ште Да ни це за мла де. Уче ство ва ли 
су: Јо ван Ћи ри лов, Љи ља на Си мић и 
уред ник  Ми о драг Ма тиц ки.

Пе так, 1. јун
Сту ден ти сла ви сти ке из се дам 

европ ских зе ма ља по ла зни ци Пре во-
ди лач ке ра ди о ни це Цен тра за кул ту-
ру „Вук Ка ра џић“ у Ло зни ци, по се ти ли 
су Ву ко ву за ду жби ну и упо зна ли се 
са ње ним ра дом. Дру же њу са пред-
сед ни ком За ду жби не, др Ми о дра гом 
Ма тиц ким, при су ство ва ли су и Даг-
ма ра Лу ко вић, ата ше за кул ту ру и на-
у ку Ам ба са де Ре пу бли ке Пољ ске, и др 
Љу бо драг П. Ри стић, на уч ни са рад ник 
у Бал ка но ло шком ин сти ту ту СА НУ.

По не де љак, 4. јун
У Основ ној шко ли „Си ни ша Ни ко ди-

је вић“ у Бе о гра ду све ча но је пред ста-
вље но IV го ди ште Да ни це за мла де. Са 
де цом су се дру жи ли ауто ри и уред-
ник др Ми о драг Ма тиц ки.

Уто рак, 5. јун
Да ни ца за мла де (IV) пред ста вље на 

је де ци у Основ ној шко ли „Ла зар Са-
ва тић“ у Зе му ну. 

Сре да, 6. јун
У све ча ној са ли До ма Ву ко ве за ду-

жби не пред ста вље на је књи га ака де-
ми ка Ива на Клај на Бу ше ње је зи ка у 
из да њу ИК Про ме теј из Но вог Са да. 
Уче ство ва ли су: ака де мик Иван Клајн, 
проф. др Вељ ко Бр бо рић и Зо ран Ко-
лун џи ја.

Че твр так, 7. јун
У окви ру ју би лар них 55. Зма је вих 

деч јих ига ра, отво ре них 6. ју на ис пред 

Зма је ве ку ће у Срем ској Ка ме ни ци, у 
Основ ној шко ли „Ни ко ла Те сла“ у Но-
вом Са ду пред ста вље на је Да ни ца за 
мла де (IV). Про мо ци ју је при пре ми ла 
проф. Ма ја Чмел ник. Са де цом су се 
дру жи ли Гор да на Ма ле тић, Бо жи дар 
Пе шев и уред ник. 

Сре да, 13. јун 
Ву ко ву за ду жби ну по се ти ли су уче-

ни ци Сред ње шко ле за економиjу, 
пра во и ад ми ни стра ци ју, са про фе-
сор ком Би ља ном Спре мо По по вић. 
У раз го во ру са Слав ком Ве ји но ви-
ћем, управ ни ком, го сти су упо зна ти 
са ра дом Ву ко ве за ду жби не, ко ја ове 
го ди не обе ле жа ва вре дан ју би леј – 25 
го ди на од осни ва ња. Та ко ђе, уче ни-
ци су се упо зна ли и са исто ри јом До-
ма Ву ко ве за ду жби не, спо ме ни ком 
кул ту ре од ве ли ког зна ча ја, у ко јем 
се Ву ко ва за ду жби на на ла зи од 1988. 
го ди не. На кра ју по се те уче ни ци су се 
упи са ли у књи гу ути са ка и сви су на 
по клон до би ли по след њи број ли ста 
За ду жби на.  

Сре да, 20. јун
Го сти До ма Ву ко ве за ду жби не би ли 

су уче ни ци Еко ном ске шко ле из Бе о-
гра да. Са њи ма је раз го ва рао управ-
ник Слав ко Ве ји но вић и, украт ко, 
упо знао их са ра дом и про гра ми ма 
Ву ко ве за ду жби не. Та ко ђе, уче ни ци су 

се упо зна ли и са исто ри ја том згра де и 
на по клон до би ли лист За ду жби на.

Не де ља, 24. јун
У Ку ћи Ђу ре Јак ши ћа у Ска дар ли-

ји, у окви ру 55. ју би лар них Зма је вих 
деч јих ига ра у Бе о гра ду, пред ста вље-
ни су Да ни ца за мла де (IV) Ву ко ве за-
ду жби не и збор ник Да ни ћи ри ли це, у 
из да њу Огран ка Ву ко ве за ду жби не из 
Ба ва ни шта.

Уче ство ва ли су: др Ми о драг Ма тиц-
ки, Гор да на Ма ле тић, Бо жи дар Пе шев, 
Сло бо дан Ста ни шић, Ве ра Се ку лић, 
КУД „Аца Об ра до вић“ из Ба ва ни шта 
и Љи ља на Си мић.

Че твр так, 28. јун
Одр жа на је IV (114) сед ни ца Управ-

ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не, на ко-
јој је раз ма тра на ак ту ел на еко ном ска 
си ту а ци ја, као и ста ње гра ђе вин ских 
ра до ва у про сто ру Клу ба Ву ко ве за ду-
жби не.

Су бо та, 30. јун
У ор га ни за ци ји Епар хи је срем ске 

и ИК Про ме теј одр жан је про грам се-
ћа ња на Де ја на Ме да ко ви ћа. По мен 
је одр жан у Са бор ној цр кви у Срем-
ским Кар лов ци ма, слу жбу је одр жао 
епи скоп срем ски Ва си ли је, за тим су у 
Све ча ној са ли Па три јар шиј ског дво-
ра го во ри ли: ње го во пре о све штен ство 
го спо дин Ва си ли је, епи скоп срем ски, 
др Ми ло Лом пар, Гор да на Ђур ђе вић 
Ди мић, Је ле на Рат ков и Зо ран Ко-
лун џи ја. При сут ни су при су ство ва ли 
отва ра њу спо мен-са ло на па три јар ха 
Ра ја чи ћа (дар Љи ља не Је ре мић Епар-
хи ји срем ској).   

По не де љак, 9. јул
У Огран ку Ву ко ве за ду жби не у Чач-

ку, у га ле ри ји На род ног му зе ја, одр-
жан је Окру гли сто са те мом „Ка ко 
на род ка зу је о љу ба ви“. Пре да ва ње на 
те му љу ба ви одр жао је про фе сор Фи-
ло ло шког фа кул те та Бо шко Су вај џић, 
го во ри ли су и Гро зда на Ко ма ди нић, 
пред сед ник Огран ка, Дел фи на Ра јић, 
ди рек тор На род ног му зе ја, а при сут-
ни ма се у име За ду жби не обра ти ла и 
Сла ђа на Мла ђен. У про гра му су уче-

ство ва ли уче ни ци ОШ „Ђа кон Ава-
кум“ из Тр на ве, здра ви чар То ми слав 
Ке цо вић и КУД „Срп ски је лек“. Про-
грам је во ди ла Зо ри ца Ле шо вић Ста-
но је вић. 

Пе так, 20. јул
На гра да „Ко чи ће во пе ро“, ко ју до де-

љу је За ду жби на „Пе тар Ко чић“ Ба ња 
Лу ка – Бе о град, у про сто ри ја ма Ву ко-
ве за ду жби не све ча но је уру че на Вла-
ди ми ру Пи шта лу за ро ман Ве не ци ја. 
До де ли су, по ред оста лих, при су ство-
ва ли и чла но ви жи ри ја: Ни ко ла Ву-
ко лић, Ми љен ко Јер го вић, Мла ден 
Ве ско вић и Не над Ша по ња.

По не де љак, 30. јул
У ор га ни за ци ји Фон да ци је Ву ко-

ве за ду жби не за Жа бљак-Шав ник-
Плу жи не по чео је VII на уч ни скуп 
„На из во ру Ву ко ва је зи ка“. Пр вог да-
на одр жа не су сек ци је по све ће не је-
зи ку и књи жев но сти, док су сек ци је 
по све ће не исто ри ји, ге о гра фи ји и ет-
но ло ги ји одр жа не 31. ју ла. Про грам-
ски од бор чи не: ака де мик Бра ни слав 
Осто јић, пред сед ник, проф. др Не над 
Ву ко вић, проф. др Јо ван Де лић, књи-
жев ник Ми ро Вук са но вић, др Жар ко 
Ле ко вић, проф. др Сло бо дан Ка са-
ли ца и Бу до Но во сел, ди пло ми ра ни 
еко но ми ста, се кре тар. Пред сед ник 
Ор га ни за ци о ног од бо ра је Ан ка Жу-
гић, се кре тар Бу до Но во сел и чла но-
ви: Иса и ло Шљи ван ча нин, Ми јо мир 
Ву ја чић и Ми ју шко Ба ја гић. На овом 
ску пу пред ста вље на је и књи га Го лу-
ба До бра ши но ви ћа Вук Ка ра џић и Цр
на Го ра ко ју је уре дио М. Ма тиц ки, а 
у из да њу Ву ко ве за ду жби не и Фон да-
ци је Ву ко ве за ду жби не Жа бљак-Шав-
ник-Плу жи не.

По не де љак, 10. сеп тем бар
У Ло зни ци по чео 78. Ву ков са бор, 

јед на од нај ста ри јих и нај зна чај ни-
јих кул тур них ма ни фе ста ци ја у Ср-
би ји по све ће на Ву ку. То ком се дам 
са бор ских да на у Тр ши ћу и Ло зни ци, 
одр жа но је пет на е стак књи жев них, 
му зич ких, ли ков них и дру гих умет-
нич ких са др жа ја. 

У окви ру са бор ских да на, у са рад-
њи Ву ко ве за ду жби не и Ин сти ту та за 
књи жев ност и умет ност, по во дом обе-
ле жа ва ња ју би ле ја – 50 го ди на Ин сти-
ту та, одр жан је 13. окру гли сто Ву ко ве 
за ду жби не на ко ме је пред ста вље на 
Би бли о те ка „Срп ско усме но ства ра ла-
штво“ про јек та „Срп ско усме но ства-
ра ла штво у ин тер кул тур ном ко ду“. 
Би бли о те ку су пред ста ви ли: др Не над 
Љу бин ко вић, проф. др На да Ми ло ше-
вић Ђор ђе вић, до пи сни члан СА НУ, др 
Ли ди ја Де лић, др Сми ља на Ђор ђе вић, 
и проф. др Бо шко Су вај џић, ру ко во ди-
лац овог про јек та.

У За ду жби ни „До си теј Об ра до вић“, 
по во дом Свет ског да на пи сме но сти, 
одр жан Окру гли сто „Срп ски је зик и 
пи сме ност“. Го во ри ли су: Јо ван Ћи-
ри лов, Ра ша По пов, Вељ ко Бр бо рић, 
Вла до Ђу ка но вић, Ду шан Ива нић, Во-
ји слав Је лић, Алек сан дар Ми ла но вић, 
Со фи ја Ми ло ра до вић, Ми лан Ра ду ло-
вић, Сре то Та на сић и Мар ко Не дић.

Сре да, 12. сеп тем бар
На Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о-

гра ду по чео је са ра дом тро днев ни 42. 
Ме ђу на род ни на уч ни са ста нак сла-
ви ста у Ву ко ве да не. У то ку је и тра-
ди ци о нал ни се ми нар срп ског је зи ка, 
књи жев но сти и кул ту ре у ор га ни за-
ци ји Ме ђу на род ног сла ви стич ког 
цен тра .

Не де ља, 16. сеп тем бар
За вр шен 78. Ву ков са бор, ове го ди-

не упи сан на Уне ско ву ли сту свет ске 
не ма те ри јал не ба шти не. Бе сед ник са-
бо ра био је књи жев ник из Ре пу бли ке 
Срп ске Ран ко Ри со је вић.

Че твр так, 20. сеп тем бар
Одр жа на пе та (XV) сед ни ца Управ-

ног од бо ра. Раз мо тре на је ак ту ел на 
еко ном ска си ту а ци ја у За ду жби ни, 
ин фор ма ци ја о ста њу Клу ба Ву ко-
ве за ду жби не, у ко ме су у то ку гра-
ђе вин ски ра до ви, као и оства ри ва ње 
про гра ма За ду жби не. Управ ни од бор 
до нео је и ви ше од лу ка из сво је над-
ле жно сти. 

Сре да, 26. сеп тем бар 
У окви ру ма ни фе ста ци је Да ни 

европ ске ба шти не 2012, на Три би ни 
у Ву ко вој за ду жби ни пред ста вље на 
је књи га За ду жби нар ство код Ср ба, 
ауто ра Слав ка Ве ји но ви ћа. О књи зи 
су го во ри ли Ми о драг Ма тиц ки, Сне-
жа на Бо јић и аутор. На Три би ни, 28. 
сеп тем бра 2012. го ди не, обе ле жен је 
ју би леј Че тврт ве ка Ву ко ве за ду жби
не. Го во ри ли су Ми о драг Ма тиц ки, 
Ви дој ко Јо вић, Сне жа на Бо јић и Слав-
ко Ве ји но вић.  

 При ре ди ла Сне жа на БО ЈИЋ
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по мен Де ја ну ме да ко ви ћу у па три јар шиј ском дво ру у срем ским кар лов ци ма, 30. ју на 2012.



9 ОКТОБАР 
2012.

О
бе ле жа ва ње зна чај них 
го ди шњи ца из жи во та 
Ву ка Сте фа но ви ћа Ка-
ра џи ћа увек је би ла 
при ли ка да се ука же 

на ве ли ку вред ност Ву ко вог де ла, 
ко ји је зна чај но до при нео кул тур-
ном и дру штве ном раз во ју срп ског 
на ро да, по ве зу ју ћи га са су сед ним 
на ро ди ма и са све том. О то ме су 
оста ле за бе ле же не ре чи и пра шког 
про фе со ра Фран ка Вол ма на, из го-
во ре не 17. сеп тем бра 1933. го ди не, 
на све ча но сти ис пред Ву ко ве спо-
мен-ку ће у Тр ши ћу: Вук је сво јим де
лом дао за ду жби ну срп ском на ро ду 
и Сло ве ни ма, а ње го ву род ну ку ћу ре
кон стру и са ли су да нас за хвал ни за
ду жби на ри.  

За обе ле жа ва ње сто пе де се те го ди-
шњи це ро ђе ња Ву ка Ка ра џи ћа (1937), 
фор ми ран је Од бор ко ји су чи ни ли 
пред став ни ци кул тур но-про свет них 
дру шта ва и удру же ња, струч них и на-
уч них ин сти ту ци ја и срп ске вла де. Те 
го ди не у Бе о гра ду је от кри вен спо ме-
ник Ву ку, у Ло зни ци је по чео да се гра ди 
Ву ков дом, у Тр ши ћу је одр жан че твр ти 
Ву ков са бор, а у мно гим про свет ним и 
кул тур ним сре ди на ма ор га ни зо ва не 
су три би не, све ча не ака де ми је и раз-
го во ри о Ву ку и ње го вом де лу и из да то 
не ко ли ко иза бра них књи га на род них 
умо тво ри на ко је је Вук са ку пио. Од бор 
за обе ле жа ва ње овог ју би ле ја сма трао 
је да је по треб но оцу на шег ду хов ног 
пре по ро да по ди ћи мно го трај ни ји спо
ме ник ко ји ће би ти не са мо знак љу ба
ви и па жње, већ и под сти ца ти раз вој 
срп ске кул ту ре у мо дер ном ду ху. Пред-
ло жио је да се осну је по себ но дру штво 
ко је ће ра ди ти на на род ном те ме љу 
ка ко га је Вук уда рио.  

На Осни вач кој скуп шти ни пред-
став ни ка про свет них и кул тур них 
уста но ва и дру шта ва, ко ја је одр жа-
на 13. ја ну а ра 1938. го ди не, осно ва но 
је Дру штво под име ном Ву ко ва за
ду жби на. За пред сед ни ка Управ ног 
од бо ра Ву ко ве за ду жби не иза бран је 
ака де мик Алек сан дар Бе лић, про-
фе сор Уни вер зи те та и пред сед ник 
Срп ске кра љев ске ака де ми је; за за-
ме ни ка пред сед ни ка др Дра го слав 
Јо ва но вић, рек тор Бе о град ског уни-
вер зи те та; за се кре та ра др Ми лош С. 
Мо ско вље вић, се кре тар Лек си ко граф-
ског од се ка Срп ске кра љев ске ака де-
ми је, а за бла гај ни ка је по ста вљен др 
Ми лан Ст. Про тић, глав ни ди рек тор 
На род не бан ке. Се ди ште За ду жби не 
на ла зи ло се у Бе о гра ду, у ули ци Ву ка 
Ка ра џи ћа 5/IV.

Пре ма Пра ви ли ма Дру штва Ву ко ва 
за ду жби на, из ја ну а ра 1938. го ди не, 
Скуп шти ну (Дру штве ну скуп шти
ну) са чи ња ва ли су: три пред став ни-
ка Срп ске кра љев ске ака де ми је, два 
пред став ни ка Уни вер зи те та у Бе о-
гра ду, по је дан пред став ник оста лих 
уни вер зи те та, од но сно фа кул те та у 
зе мљи, ко ји за то из ра зе же љу, и по 
је дан пред став ник Срп ске књи жев не 
за дру ге, Ко лар че вог уни вер зи те та, 
Ма ти це срп ске, Дру штва Про свје та 
из Са ра је ва, Ју го сло вен ског про фе-
сор ског дру штва, Ју го сло вен ског учи-
тељ ског дру штва, Срп ског кул тур ног 
клу ба, Са ве за со ко ла Кра ље ви не Ју го-
сла ви је, Бе о град ске тр го вач ке омла-
ди не, Ју го сло вен ског жен ског са ве за, 
Ју го сло вен ског но ви нар ског удру же-
ња, Глав ног са ве за срп ских зе мљо-
рад нич ких за дру га – Бе о град, Са ве за 
здрав стве них за дру га – Бе о град, На-
род не бан ке, Ми ни стар ства про све-

те и три чла на пр вог Ву ко вог од бо ра 
(про сла ва 150. го ди шњи це). 

Пра ви ла су, та ко ђе, пред ви де ла да 
се у Дру штве ну скуп шти ну би ра ју и 
пред став ни ци ре дов них чла но ва Дру-
штва, и то: из ме ста, од но сно сре за са 
ви ше од 100.000 ста нов ни ка, по је дан 
на сва ких 500 чла но ва; из ме ста од но-
сно сре за са пре ко 50.000 ста нов ни ка, 
по је дан на сва ких 250 чла но ва и из 
ме ста са ви ше од 10.000 ста нов ни ка, 
по је дан на сва ких 100 чла но ва. 

Пра ви ли ма је, та ко ђе, би ло утвр ђе-
но да се сва ке го ди не, у апри лу, одр-
жа ва ре дов на скуп шти на, ко ја би ра 
чла но ве Управ ног и Над зор ног од бо ра 
и одо бра ва њи хов рад. Да та је мо гућ-
ност са зи ва ња и ван ред не скуп шти не 
За ду жби не, на зах тев по ло ви не чла-
но ва или ако Управ ни од бор о то ме 
од лу чи. 

Пре ци зи ра но је да се чла но ви од бо-
ра би ра ју на три го ди не, а од пет на ест 
чла но ва Управ ног од бо ра, нај ма ње 
осам мо ра ло је би ти из дру шта ва и 

уста но ва ко ја чи не Скуп шти ну За ду-
жби не. Де таљ но је опи сан рад управ-
них ор га на За ду жби не и утвр ђе но да 
имо ви на Од бо ра за про сла ву Ву ко вог 
ју би ле ја и сви при ло зи упу ће ни том 
од бо ру по ста ју сво ји на За ду жби не. 
Утвр ђе но је да, у слу ча ју да За ду жби-
на пре ста не са ра дом и да о имо ви-
ни За ду жби не не по сто ји прет ход на 
од лу ка Скуп шти не, Срп ска кра љев ска 
ака де ми ја пре у зи ма бри гу о имо ви-
ни За ду жби не.  

Но во и за бра на Упра ва Ву ко ва за ду-
жби на при пре ми ла је Пр ву Ре дов ну 
скуп шти ну, ко ја је одр жа на 29. апри ла 
1938. го ди не, у згра ди Срп ске кра љев-

ске ака де ми је (Бран ко ва ули ца, бр. 
15). На сед ни ци је усво јен Из ве штај о 
про те клом ра ду, Из ве штај Над зор ног 
од бо ра и утвр ђен бу џет за на ред ни пе-
ри од. Та ко ђе, иза бран је но ви са став 
Управ ног и Над зор ног од бо ра и усво-
је на но ва Пра ви ла Дру штва Ву ко ва за
ду жби на. У овом ва жном до ку мен ту 
де фи ни са ни су, по ред оста лог, ци ље-
ви и по сло ва ње За ду жби не, члан ство 
и управ ни ор га ни За ду жби не, а по се-
бан део Пра ви ла био је по све ћен имо-
ви ни Дру штва. 

Пра ви ла је ка сни је по твр ди ло и 
Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва, 
а Срп ски књи жев ни гла сник пи сао је 
о овом до га ђа ју и об ја вио Про глас Ву
ко ве за ду жби не, у ко ме су по себ но ис-
так ну та два ва жна ци ља и за дат ка ове 
но во о сно ва не на ци о нал не уста но ве:  

Пр во, да на гра ђу је круп на из вор на 
књи жев на, умет нич ка и кул тур но
на уч на де ла из ра ђе на на осно ва ма 
на ше на род не кул ту ре ка ко ју је Вук 
схва тао и

Дру го, да пред у зи ма на ро чи те по
сло ве, ко ји ће, у ду ху Ву ко вог ра да, 
слу жи ти на род ном про све ћи ва њу 
и кул тур ном по ди за њу, као на при
мер: из да ва ње на ро чи тог Ву ко вог ал
ма на ха, јев ти них збир ки ода бра них 
на род них пе са ма и дру гих де ла ко ја 
под сти чу и пот по ма жу рад на чу ва
њу чи сто те и ле по те на шег књи жев
ног је зи ка и на одр жа ва њу и сна же њу 
ка рак тер них осо би на на ше на ци о
нал не кул ту ре уоп ште. 

Пра ви ли ма и По слов ни ком Ву ко-
ве за ду жби не пред ви ђе но је, а то је 
об ја вље но и у Про гла су, да Дру штво 
има три вр сте чла но ва: ре дов не, уте

ме ља че и до бро тво ре. Ре дов ни чла-
но ви упла ћи ва ли су 24, а уте ме ља чи 
120 ди на ра го ди шње. Чла но ви до бро-
твор них дру шта ва су би ла фи зич ка и 
прав на ли ца ко ја су За ду жби ни упла-
ти ла од јед ном нај ма ње 50.000 ди на-
ра. До бро тво ри су до би ја ли на ро чи ту 
по ве љу и при ма ли су бес плат но сва 
из да ња За ду жби не. Ре дов ни чла но ви 
и уте ме ља чи до би ја ли су дру штве на 
при зна ња с по вла сти цом, а по мо гућ
но сти и бес плат но. 

У
твр ђе не ци ље ве Ву ко ва 
за ду жби на оства ри ва-
ла је пре ко сво је ор га-
ни за ци је, ко ју су са чи-
ња ва ли: Управ ни, Из-

вр шни и Над зор ни од бор, сре ски 
(град ски) под од бо ри, оп штин ски 
одељ ци, сре ски (град ски) и оп штин-
ски (квар тов ни) по ве ре ни ци. 

На са мом по чет ку ра да Ву ко ве за-
ду жби не, осно ву ње ног Фон да чи ни-

ли су при ло зи школ ске омла ди не, као 
и при ло зи уста но ва и при ват них ли-
ца. У Про гла су је на ве ден по да так да 
је до 10. ју на 1938. го ди не при ку пље-
но 210.000 ди на ра, док је од уста но ва 
и при ват них ли ца, за овај пе ри од, би-
ло при ку пље но 127.000 ди на ра. Да кле, 
укуп но за то вре ме је би ло при ку пље-
но 337.000 ди на ра. 

Да би Ву ко ва за ду жби на што пре 
по че ла оства ри ва ти сво је ве ли ке за
дат ке, ка ко је ис так ну то у Про гла
су, Управ ни од бор Ву ко ве за ду жби не 
апе ло вао је на све при ја те ље на прет
ка на ше на род не кул ту ре да се упи шу 
у члан ство дру штва Ву ко ве за ду жби
не и да сво јим лич ним на сто ја њем, 
као и при ло зи ма, по кло ни ма и за ве
шта њи ма по мог ну оства ри ва ње по
ста вље ног за дат ка. У до пи су, ко ји је 
се кре тар Управ ног од бо ра, др Ми лош 
С. Мо ско вље вић, упу тио свим осни ва-
чи ма и чла но ви ма Управ ног од бо ра 
Ву ко ве за ду жби не, по себ но је ука зао 
на по тре бу да они ме ђу сво јим при ја-
те љи ма и по зна ни ци ма про па ги ра ју 
Ву ко ву за ду жби ну и упи су ју их у ње не 
чла но ве. До пис је упу ћен и ми ни стри-
ма тр го ви не и ин ду стри је, фи нан си ја, 
вој ске и мор на ри це, по ште и те ле гра-
фа, по љо при вре де и во да. Ми ни стар 
про све те пре по ру чио је ди рек то ри ма 
под руч них шко ла да ор га ни зу ју при-
ку пља ње при ло га од сво јих уче ни ка 
за Ву ко ву за ду жби ну.

И, по ред свих пред у зе тих ак тив но-
сти, нов ча на сред ства ни су при сти за-
ла пла ни ра ном ди на ми ком. Ре ци мо, 
до мар та 1941. го ди не не ки ње ни осни-
ва чи, а ме ђу њи ма Ака де ми ја и За-
дру га, ни су упла ти ли сво је члан ске 
уло ге. За ду жби на је би ла при ну ђе-
на да жи ви од скром них ре дов них 
при хо да, ко је су чи ни ли сма ње не 
суб вен ци је Ми ни стар ства про све те, 
до бро вољ ни при ло зи, чла на ри не и 
до бро твор ни уло зи. 

Ак тив ност Ву ко ве за ду жби не по ма-
га ла су и не ка дру штва и удру же ња 
гра ђа на, цр кве не оп шти не и за ду-
жби не, као што је би ла За ду жби на 
Ве ли ми ри ја нум, Удру же ње рат ни ка 
сли ка ра и ва ја ра из Бе о гра да, Срп ска 
пра во слав на цр кве на оп шти на у Но-

вој Гра ди шки, Срп ско до бро твор но 
дру штво Све ти Ни ко ла из Вил мер-
дин га и др.  

Из са чу ва не (скром не) фи нан сиј ске 
до ку мен та ци је, мо же се уочи ти да је 
Ву ко ва за ду жби на од свог осни ва ња 
по себ но би ла ан га жо ва на на по ди за-
њу Ву ко вог до ма у Ло зни ци и одр жа-
ва њу Ву ко ве ку ће у Тр ши ћу. У ар хи ви 
ни су са чу ва ни пре ци зни по да ци о ви-
си ни укуп но упла ће не су ме за Ву ков 
дом у Ло зни ци и за чу ва ње Ву ко ве ку-
ће у Тр ши ћу, али на осно ву са чу ва них 
при зна ни ца ви ди се да је та су ма из-
но си ла пре ко 67.000 ди на ра.  

З
а ду жби на је, та ко ђе, зна-
чај на сред ства упла ћи ва-
ла и Од бо ру за по ди за ње 
спо ме ни ка Ву ку Сте фа
но ви ћу Ка ра џи ћу у Бе о-

гра ду, а по ма га ла је и рад не ких дру-
шта ва, као што је био Са вет срп ских 
кул тур них дру шта ва у Бе о гра ду. 

У јед ном са чу ва ном тек сту Алек сан-
дра Бе ли ћа, ко ји је на сло вљен са Пр ва 
го ди на Ву ко ве за ду жби не, а еми то ван 
на Ра дио Бе о гра ду 8. но вем бра 1938. 
го ди не у 19.30 са ти, у окви ру по пу лар-
не и ра до слу ша не еми си је На ци о нал
ни час, Бе лић је го во рио о по сло ви ма 
ко ји су оба вље ни или за по че ти у то-
ку пр ве го ди не по сто ја ња За ду жби не. 
Ис та као је да је у то ку про те кле го-
ди не одр жа но до ста ака де ми ја и об-
ја вље но оби ље раз ли чи тих тек сто ва 
о Ву ку; да је у Бе о гра ду (7. но вем бра 
1937) от кри вен по зна ти спо ме ник Ву-
ку, рад ва ја ра Ђор ђа Јо ва но ви ћа; да је 
у Ло зни ци отво рен Ву ков про свет ни 
дом, а у Тр ши ћу ре кон стру и са на не ка-
да шња Ву ко ва ро ди тељ ска ку ћа. Том 
при ли ком је по себ но на гла сио по тре-
бу све на род ног уче шћа у свим овим 
ак ци ја ма. У овој ра дио еми си ји Бе лић 
се ни је огра ни чио са мо на из ла га ње 
о ак тив но сти За ду жби не у про те клој 
го ди ни, већ је дао и не ко ли ко су штин-
ских оце на о Ву ко вом ства ра ла штву 
од трај не вред но сти. 

Про фе сор Ва со Ми лин че вић, аутор 
овог тек ста у Да ни ци (1998. го ди ште), 
ис та као је да је Ву ка и ње го во де ло Бе
лић по сма трао у окви ру це ло куп не 
срп ске, па и ју го сло вен ске кул ту ре. До
во ди у ве зу с Ву ком и ње го вим де лом 
и на ше ра ни је ра зно вр сно кул тур но 
на сле ђе ко је је Вук от крио све ту, а с 
Ву ком по ве зу је и дру ге на ше ве ли ка не 
из про шло сти и са вре ме но сти, има
ју ћи увек у ви ду и европ ски и свет ски 
кон текст и зна чај Ву ко вог под ви га и 
ства ра ла штва. Бе лић је упо зо рио и 
на по се бан зна чај Ву ко вог ства ра ла
штва и за раз не дру ге обла сти дру
штве ног и кул тур ног жи во та, осим 
је зи ка и књи жев но сти, где се Ву ков дух 
нај це ло ви ти је ова пло тио. На по ми ње 
да на род на кул ту ра ко ју је Вук от крио 
и на њој за сно вао сво ју ре фор му, тре ба 
да бу де осно ва на ко јој ће се раз ви ја ти 
и дру ге гра не умет но сти и ма те ри
јал не кул ту ре: сли кар ство, му зи ка, 
ар хи тек ту ра, па и за ко но дав ство и 
ма те ри јал на кул ту ра уоп ште. За те 
обла сти тек је пред сто ја ло пу но от
кри ва ње зна ча ја Ву ко вог де ла. Бе лић 
не фе ти ши зи ра ни Ву ка ни ти наш 
фол клор. Пре по ру чу је не ко пи ра ње и 
по дра жа ва ње њи хо вим узо ри ма не го 
на дах њи ва ње тим здра вим на род ним 
је згром. Оно тре ба да бу де тво рач ка 
ин спи ра ци ја за но ве ци ви ли за циј ске 
по ду хва те и ори ги нал не вред но сти с 
обе леж јем ко је из ра жа ва бо гат ство 
ду хов не са др жи не на ше из вор не кул
ту ре. С Ву ко вим на сле ђем, сма тра Бе
лић, срп ски на род је сте као усло ве да 
„до стој но ста не у ред тво рач ких на
ро да са вре ме не ци ви ли за ци је“.     

Из оскуд но са чу ва ног ар хив ског ма-
те ри ја ла мо же се ви де ти да је Ву ко ва 
за ду жби на, по ред Осни вач ке скуп-
шти не, одр жа ла још три ре дов не скуп-
шти не. По след ња скуп шти на би ла је 
24. ма ја 1940. го ди не, а по след ња при-
зна ни ца из да та у Ву ко вој за ду жби ни 
но си да тум 19. март 1941. го ди не. Убр-
зо по сле то га За ду жби на је и пре ста-
ла са ра дом. Бе о град је бом бар до ван 
6. апри ла 1941. го ди не, а од мах за тим 
усле дио је на пад на на шу зе мљу и 
рас пад та да шње Ју го сла ви је. Ар хи ва 
За ду жби не је у то ку ра та ве ли ким де-
лом, уни ште на, рас ту ре на и раз ву че-
на. Тек је њен ма њи део са чу ван.  

По ми шље њу Све тла не Стип че вић, 
те шке оп ште по ли тич ке при ли ке 
пред из би ја ње Дру гог свет ског ра та, а 
још ви ше, мо жда, њен у су шти ни „ели
ти стич ки“ ка рак тер оме ли су пр ву 
Ву ко ву за ду жби ну да раз ви је ши ре сво
ју де лат ност, да ухва ти ду бљег ко ре
на у кул тур ном жи во ту на шег на ро да 
и да оства ри не што од свог ве ли ког 
про гра ма (Да ни ца, 1995). 

По сле Дру гог свет ског ра та и ак тив-
ност Ву ко ве за ду жби не, као и дру гих 
за ду жби на, фон да ци ја и фон до ва – 
га си се и за ми ре. Тре ба ло је да про ђе, 
го то во, пе де сет го ди на да би Ву ко ва 
за ду жби на по но во би ла осно ва на – 6. 
но вем бра 1987. го ди не.

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

ОСВЕТЉЕЊА

ИЗ ПРОШЛОСТИ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Оснивање Вукове 
задужбине 1937. године

Ву ко ва за ду жби на осни ва на је два пу та у раз ма ку од 
50 го ди на.

пр ви пут Ву ко ва за ду жби на осно ва на је 1937. го ди не, 
по во дом обе ле жа ва ња сто пе де се те го ди шњи це ро ђе ња 
Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа (1787–1864). Њен рад се пре-
ки да по чет ком Дру гог свет ског ра та. 

Дру ги пут Ву ко ва За ду жби на се осни ва 1987. го ди не, 
а по во дом обе ле жа ва ња две сто те го ди шњи це ро ђе ња Ву-
ка Ка ра џи ћа. 

Шта је за јед нич ко за обе ове за ду жби не? 
пр во, обе за ду жби не осно ва не су по во дом обе ле жа ва ња 

ва жног Ву ко вог ју би ле ја – го ди шњи це ње го вог ро ђе ња; 
Дру го, ини ци ја то ри за осни ва ње за ду жби на су би ле 

на ше нај зна чај ни је кул тур не и про свет не ор га ни за ци је, 
ин сти ту ци је и уста но ве и во де ћи по сле ни ци у њи ма; 

тре ће, обе за ду жби не осно ва не су с ци љем да до при-
не су очу ва њу Ву ко вог де ла и да сво је ак тив но сти раз ви-
ја ју на те ме љи ма ко је је Вук по ста вио.

зграда српске краљевске академије, бранкова 15, у којој је одржана 
оснивачка скупштина вукове задужбине

александар белић, 1947.

проглас вукове задужбине позив за прву редовну скупштину



10ОКТОБАР 
2012.

П
ре че тр де сет го ди на, тач ни је 29. 
ма ја 1972. го ди не, у Сте ри ји ном 
Вр шцу је за сно ва на са свим на-
ро чи та књи жев на из да вач ка за-
јед ни ца, под на сло вом Књи жев-

на оп шти на Вр шац. Све че ти ри де це ни је по-
сто ја ња и ве о ма за па же ног при су ства КОВ-а 
на на шој књи жев ној и кул тур ној сце ни би ле 
су у зна ку крај ње отво ре но сти, то ле ран ци је, 
ис тра жи вач ког ду ха.

Пет сто ти на на сло ва КОВ-а ре пре зен та тив-
но по ка зу ју на ша нај пле ме ни ти ја на сто ја ња у 
књи жев ној и фи ло зоф ској ми сли, 
а низ ма ни фе ста ци ја, про мо ци ја 
и пер фор ман са, че сто на са свим 
нео че ки ван и атрак ти ван на чин, 
би ло је пре све га у зна ку по пу ла-
ри за ци је на ше књи ге, исто вре ме-
но и из ри чи то отво рен про стор у 
су срет европ ским књи жев но сти-
ма, као и оним из ван Евро пе. КОВ 
је сме ло, за и ста уна пред за сво је 
ауто ре и ла у ре а те ода брао бу ду ће 
но бе лов це (Ле Кле зио, Шим бор ска, 
Тран стре мер), а Европ ска на гра да 
за по е зи ју, ко ја се до де љу је сва-
ке дру ге го ди не, пред ста вља при-
зна ње за ви со ку ме ру хра бро сти и 
ино ва ци је. До би ли су је Ру же вич 
и Ку при ја нов, Па вло вић и Ан дра де, Па рун и 
Дој наш.

Ча со пис Ко ви не се афир ми сао као је дин стве-
но шти во по све ће но ма хом пе снич ким ра ди о-
ни ца ма, на ста ја њу и жи во ту ру ко пи са. Еди ци ја 
Не са ни ца, за по че та днев ни ци ма Ду ша на Ма-

ти ћа Мар тов ске иде, тек што ни су, иде у ред 
култ них на ших би бли о те ка.

КОВ је осно вао Вас ко По па, ду ге де це ни је иза 
нас тра ја ле су на ро чи то и не у по ре ди во у зна ку 
пе сни ка и пре во ди о ца Пе тру Кр дуа, пред сед ни-
ка и уред ни ка. Са да ре дак ци јом из да ва штва и 
ча со пи са Ко ви не ру ко во ди Дра шко Ре ђеп, као 
глав ни и од го вор ни уред ник. 

По во дом ју би ле ја КОВ-а у Вр шцу је био ор га ни-
зо ван ве ћи број про мо ци ја, из ло жби из да ња и до-
ку ме на та, су сре та са пи сци ма, као и раз го вор око 
окру глог сто ла под на зи вом Пе ва ње и ми шље ње, 
са по себ ним об зи ром на че тр де се то го ди шњи жи-

вот и раст ове је дин стве не из да вач ке 
ку ће, ко ја је, у од ре ђе ним раз до бљи ма, 
има ла и ка рак тер на шег са ми зда та.

На све ча ном ску пу, одр жа ном 29. 
ма ја 2012, до де љен је низ из ра за за-
хвал но сти и по др шке ин сти ту ци ја ма 
и по је дин ци ма. КОВ је по во дом че тр-
де се то го ди шњи це пу та ка бес ко нач-
но сти одао ви со ко При зна ње Ву ко вој 
за ду жби ни „за не се бич ну и ср дач ну 
по моћ у афир ма ци ји на шег про гра ма 
и књи га“, док је Ви со ко при зна ње за „из-
у зе тан и ути ца јан до при нос ства ра њу 
јед не од пре сто ни ца по е зи је на атла су 
Евро пе“ до де ље но Ми о дра гу Ма тиц-
ком, пред сед ни ку Ву ко ве за ду жби не 
и јед ном од осни вач ких пре га ла ца 

КОВ-а. „Без Ва ше пре суд не по др шке у из град њи 
про је ка та и про ми шља ња пе снич ке ре чи, наш 
ле то пис би про те клих де це ни ја био и да ле ко 
скром ни ји и не у по ре ди во ма ње ма што вит“, на-
во ди се у са оп ште њу.

 Дра шко РЕ ЂЕП

Н
а уч но и стра жи вач-
ки про је кат Срп ско 
усме но ства ра ла
штво у бал кан
ском кон тек сту 

по кре нут је у Ин сти ту ту за књи-
жев ност и умет ност ка сно, го то во 
че тр де сет го ди на на кон осни ва-
ња Ин сти ту та. У по ла зи шту про-
је кат је осми шљен та ко да усме-
но на род но ства ра ла штво осве-
тли и ис тра жу је не као осо бен 
об лик на род не књи жев но сти, 
већ као ис каз вас ко ли ке на род-
не ду хов но сти – на род ног умо-
ва ња, оби ча ја, ве ро ва ња, ме та-
мор фо за етич ких и есте тич ких 
ста во ва, али и као осо бе ни из-
раз су жи во та са дру гим ста нов-
ни ци ма Бал ка на, су че ља ва ње са 
дру га чи јим кул ту ра ма, ин тер ак-
ци ја са иним вред но сним си сте-
ми ма. Про је кат је по кре нут и за-
ми шљен као при род на до пу на 
„усто ли че ног“ про у ча ва ња усме-
но га ства ра ла штва као сво је вр-
сне на род не књи жев но сти.

Књи га Бран ка Злат ко ви ћа Пр ви 
срп ски уста нак у го во ру и у тво
ру на ста ла је као ре зул тат та кве 
кон цеп ци је. То је пр ва ма ги стар-
ска ди сер та ци ја на чи ње на и од-
бра ње на у окви ру но вог про јек та, 
а јед но вре ме но и пр ва књи га об-
ја вље на у окви ру но во по кре ну те 
еди ци је про јек та – Би бли о те ка 
Срп ско усме но ства ра ла штво.

Пред мет ис тра жи ва ња Бран ка 
Злат ко ви ћа је су анег до те и срод-
не кра ће про зне фор ме ко је, сва ка 
по на о соб, а и здру же но, пла стич но 
при ка зу ју, об ли ку ју и осли ка ва ју 
до га ђа је и уче сни ке зби ва ња. Књи-
га при ка зу је Пр ви срп ски уста нак, 
во жда Ка ра ђор ђа, вој во де и уста-
ни ке на на чин и у све тлу ко ји су у 
мно го че му пот пу но дру га чи ји од 
сли ке о све му то ме ко ју смо из гра-
ди ли то ком шко ло ва ња. Она ни је 
па три от ски ми ти зи ра на исто ри ја 
на ме ње на по ко ле њи ма, већ сло-
же на тро ди мен зи о нал на сли ка у 
ко јој по вре ме но пре по зна је мо и 
оно што смо не ка да учи ли и чи та-
ли, али се су о ча ва мо и са пот пу но 

дру га чи јом сли ком – са на лич ји-
ма па три о ти зма, ју на штва, бор бе 
про тив угње та ча ра је, про тив сва-
ко ја ких сил ни ка.

Обим на мо но гра фи ја са чи ње-
на је од шест по гла вља (Усме на 
на род на анег до та, Гра ђа и из во
ри, Кла си фи ка ци ја гра ђе, Ју на ци 
уста нич ких анег до та, Знат ни ји 
до га ђа ји пр ве го ди не срп ског во је
ва ња на да хи је, За вр шна раз ма
тра ња, Из во ри и ли те ра ту ра). У 
до дат ку је ве о ма ко-
ри стан, из у зет но сли-
ко вит и ре чит ин декс 
те ма и мо ти ва, као и 
уоби ча је ни ин дек си 
лич них и ге о граф-
ских име на.

За кључ на раз ма-
тра ња илу стра тив-
но и до ку мен то ва но 
по ка зу ју на ко ји на-
чин и у ко ли кој ме-
ри усме но на род но 
ства ра ла штво, еп-
ске на род не пе сме 
и анег до те, је су пре-
суд ни у на ме та њу ре-
цеп ци је оно вре ме них исто риј ских 
и по ли тич ких до га ђа ја, од но сно 
ко ли ко су бит ни у ко рек ци ја ма 
су ге ри ра не ре цеп ци је, ко ли ко као 
осо бе ни он да шњи су ро га ти штам-
пе и дру гих ин фор ма тив них ме-
ди ја усме ра ва ју и пре у сме ра ва ју 
јав но мње ње, у ко јој ме ри то об-
ли ко ва ње за ви си од им пе ра ти ва 
исто риј ског и по ли тич ког тре нут-
ка. Ана ли зи ра ју ћи анег до те, срод-
не про зне фор ме и њи хо ве број не 
ва ри јан те, Бран ко Злат ко вић је 
ја сно по ка зао ко ли ко ови об ли ци 
усме ног на род ног ства ра ла штва 
ак тив но уче ству ју у ства ра њу „јав-
ног ми шље ња“, на ци о нал ног и по-
ли тич ког ста ва. 

Аутор је по ка зао од лич но по-
зна ва ње ре ле вант не исто риј ске и 
књи жев не гра ђе, као и струч не ли-
те ра ту ре. Иш чи та ва ју ћи па жљи во, 
ана ли тич ки, обим ну исто риј ску 
гра ђу умео је да из ме ђу ре до ва пре-
по зна са др жај ко ји је про ис те као 
из су вре ме не анег до те, из ша љи ве 
или по уч не при че. При сту пив ши 

ана ли зи гра ђе на мо де ран на чин, 
на чи нио је мо но гра фи ју ко ја би 
са мно го раз ло га мо гла да но си 
и да нас по мод ни на зив При ват
ни жи вот Во жда, вој во да, уста
ни ка и вас ко ли ког на ро да у Ср би ји 
за вре ме Пр вог срп ског устан ка. 
Исто риј ски до га ђа ји, по ли тич ка 
пре ви ра ња, ју нач ко или не ју нач-
ко др жа ње по је ди на ца са гле да ни 
су из нео бич ног, анег дот ско-ка зи-
вач ког, али и „на ви јач ког“ угла. 

Пр ви срп ски уста нак, 
ње го ве во ђе и уста ни-
ци пре то че ни су из 
су вих хро ни чар ских 
све до че ња у за ни-
мљи ву и уз бу дљи ву, 
че сто кон тра дик тор-
ну при по вест о обич-
ним љу ди ма ко ји су 
се у јед ном раз до бљу 
об ре ли у спле ту сло-
же них и тру сних дру-
штве но-по ли тич ких 
пре ви ра ња и кр ва-
вих об ра чу на, у сре-
ди шту рат ног ме те жа 
и сва ко ја ких смут њи. 

Мо но гра фи ја Бран ка Злат ко ви-
ћа по ка зу је у ко ли кој ме ри су и 
Вожд и вој во де и уста ни ци за пра-
во обич ни љу ди са вр ли на ма и ма-
на ма, али, с дру ге стра не, и ка ко се 
смут на рат на вре ме на од ра жа ва ју 
на жи вот и оп ста ја ње „обич ног на-
ро да“, ве чи те „ко ла те рал не ште те“. 
Њи хо ву ко лек тив ну му ку и пат њу, 
по је ди нач не лич не не сре ће, и тзв. 
исто ри ја, али и „на род на исто ри-
ја“, еп ска на род на пе сма – као ло-
гич не, али не бит не – пре пу шта ју 
за бо ра ву и му ку.   

Убу ду ће, ако се же ли спо зна ја 
ком плет не исти не о Пр вом срп-
ском устан ку (па и о Срп ској ре-
во лу ци ји уоп ште) – мо но гра фи ја 
Бран ка Злат ко ви ћа би ће не за о би-
ла зна струч на, али (бла го да ре ћи 
ауто ро вој пи сме но сти) и уз бу дљи-
ва бе ле три стич ка лек ти ра. Омо-
гу ћу је спо зна ју про шло сти без 
па те тич них па три от ских на трун-
ки, без ми ти за ци је до га ђа ја и уче-
сни ка.  

 Не над ЉУ БИН КО ВИЋ

М
е ђу рет ким ис трај-
ним ис тра жи ва чи-
ма на род не књи-
жев но сти, по себ но 
оне на ста ле у ју го и-

сточ ној Ср би ји, по себ но ме сто за у зи-
ма Љу би ша Рај ко вић Ко же љац. Та ко 
се он при дру жио зна чај ним ис тра-
жи ва чи ма, ка кви су би ли Дра гу тин 
Ђор ђе вић, Или ја Ни ко лић, Ви до са ва 
Сто јан че вић, и мно го ра ни је Ти хо-
мир Ђор ђе вић и се стре Јан ко вић.

Пло дан рад обе ло да нио је у нај зна-
чај ни јим струч ним пу бли ка ци ја ма, 
збор ни ци ма и ча со пи си ма (Рас ков-
ник, Оно ма то ло шки при ло зи, Гла-
сник Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ, 
Гла сник Ет но граф ског му зе ја, Ни шки 
збор ник, Пи рот ски збор ник, Ми то ло-
шки збор ник, Бе ло па ла нач ки збор ник, 
Ро жај ски збор ник, Ба шти на, Књи жев-
ност и је зик, Бра ни че во, На ста ва и 
вас пи та ње, Збор ник Ма ти це срп ске 
за књи жев ност и је зик, Збор ник Фи-
ло ло шког фа кул те та у При шти ни, Ар-
хив ско на сле ђе) и по себ ним књи га ма, 
ме ђу ко ји ма се ис ти чу и не ке хро ни-
ке се ла и мо но гра фи је: Се ло Вр би ца 
(1969), Уко рак с вре ме ном, хро ни ка 
се ла Ко же ља( 1969), Цр на Ре ка (1975), 
Муч но сви та ње, хро ни ка ти моч ке Је-
ла шни це (2000); књи ге чла на ка: Члан
ци из је зи ка и књи жев но сти (1970), Из 
је зич ке и књи жев не про бле ма ти ке 
(1973), Књи жев ни раз го во ри (1991), Је
зик и стил До бри це Ћо си ћа у ро ма ну 
„Де о бе“ (1996), Реч би ва де ло, при ка-
зи, огле ди, рас пра ве фељ то ни (2006); 
књи ге на род них умо тво ри на: Дво ри 
са мо твор ни, на род не умо тво ри не из 
сред њег Ти мо ка (1972), Здра вац ми ри
шља вац, на род не пе сме и ба ја ли це из 
Ти моч ке кра ји не (1978); Кли че ви ла са
врх Ко мо ва, збир ка лир ских на род них 
ва со је вић ких пе са ма (1988); Ти моч ке 
по сло ви це, из ре ке и за го нет ке (1989), 
Ја то го лу ба то, лир ске на род не пе сме 
из ис точ не Ср би је (1991). Ој, ле ле, Ста ра 
пла ни но, лир ске на род не пе сме из Ти-
моч ке кра ји не (1994), Лир ске на род не 
пе сме ју го и сточ не Ср би је (1997); Вен ци 
за мла ден ци, лир ске пе сме и ба ја ли це 
из Ти моч ке кра ји не (1998) и др.

За сво је пре га ла штво и ко ра ча ње 
Ву ко вим тра гом до био је „Ву ко ву на-

гра ду“ за 2006. го ди ну. По ред на уч ног 
ра да, пи сао је и об ја вљи вао по е зи ју, 
про зу, афо ри зме, ху мо ре ске, ко зе ри-
је, са ти ре, фељ то не, за пи се на род них 
умо тво ри на (пе сме, при че ба сме, ле-
ген де, пре да ња, по сло ви це, за го нет-
ке, анег до те), при ка зе у ча со пи си ма и 
ли сто ви ма: На ше ства ра ње, Па ун, Ра-
шка, Сре мље ње, Про свјет ни рад, Змај, 
Освит, Баг да ла, Ти мок, Сви так, Ме ђај, 
Гра ди на, Мо сто ви, По бје да, Је дин-
ство, Про свет ни пре глед, По ли ти ка, 
Раз ви так, Ве нац, Књи жев не но ви не 
(раз го вор са Ро ла ном Бар том), Бор ба, 
Ле то пис Ма ти це срп ске и др.

Ду га чак је спи сак и оних ко ји су пи-
са ли о свим ви до ви ма ства ра ла штва 
Љу би ше Рај ко ви ћа Ко жељ ца, а ме ђу 
њи ма су и Вла дан Не дић, Мом чи ло 
Зла та но вић, Дра го Ћу пић, Асим Пе цо, 
Жи во мир Мла де но вић, Или ја Ни ко-
лић, Ду шан Ко стић, Све то зар Сти јо-
вић, Ма ти ја Бећ ко вић, Сло бо дан ка 
Пе ко вић, Ра до мир В. Ива но вић, Ср ба 
Иг ња то вић, Ми ле та Аћи мо вић Ив ков, 
Не дељ ко Бог да но вић, Дра го слав Ма-
нић Фор ски, Кр сти во је Илић, Ми о драг 
С. Ла ле вић, Дра гу тин М. Ђор ђе вић, 
Ани ца Ша у лић, Оли ве ра Мла де но вић, 
Во ја Мар ја но вић, Ти хо мир Пе тро вић, 
Вла де та Ву ко вић, Жар ко Ђу ро вић, Не-
над Љу бин ко вић и др.

Спек тар те ма при ка зи ва ча де ла Љу-
би ше Рај ко ви ћа си сте ма ти зо ван је у 
ви ше оде ља ка. На по чет ку је пред го-
вор (До бри ла Ара ни то ви ћа), би о гра-
фи ја са илу стра тив ним ма те ри ја лом. 
Он да сле ди би бли о гра фи ја са уво дом 
Алек сан дре Вра неш. Пер со нал на би-
бли о гра фи ја раз вр ста на је у ви ше 
оде ља ка (по е зи ја, про за, струч ни ра-
до ви, за пи си на род них умо тво ри на, 
ру ко пи сна гра ђа. На кра ју су струч-
но ура ђе ни ре ги стри без ко јих би 
би бли о гра фи ја би ла не чи тљи ва: хро-
но ло шки ре ги стар об ја вље них ра до-
ва, хро но ло шки ре ги стар об ја вље них 
ра до ва о Љу би ши Рај ко ви ћу, ре ги стар 
на сло ва, имен ски ре ги стар, ре ги стар 
се риј ских пу бли ка ци ја и ре ги стар из-
да ва ча по себ них из да ња.

Ову са ве сно ура ђе ну би бли о гра фи-
ју пре по ру чи ли су До бри ло Ара ни то-
вић, Алек сан дра Вра неш и Здрав ка 
Ра ду ло вић.

 Ста ни ша ВО ЈИ НО ВИЋ

Додељена награда „Миле 
Недељковић” за 2012. годину

У
дру же ње гра ђа на „Ба шти на и 
бу дућ ност – Аран ђе ло вац 1859” 
уте ме љи ло је 2009. го ди не на-
гра ду „Ми ле Не дељ ко вић” за 
нај бо љу сту ди ју из обла сти са-

вре ме не срп ске фол кло ри сти ке (ет но ло ги је 
и ан тро по ло ги је, ет но му зи ко ло ги је, на род-
не или усме не књи жев но сти). На гра да но си 
име јед ног од нај зна чај ни јих на ших ет но ло-
га, про у ча ва ла ца на род не тра ди ци је и исто-
ри је, пу бли ци сте и пе да го га. Жи ри ко ји би ра 
нај бо љу књи гу чи не нај е ми нент ни ји на уч-
ни ци из ових обла сти: ака де мик Пе тар Вла-
хо вић, проф, др Не над Љу бин ко вић (пред сед-
ник жи ри ја), др Је ле на Јо ва но вић, др Бран ко 
Злат ко вић и Ја сна Бје ла ди но вић-Јер гић. 

У окви ру про гра ма ма ни фе ста ци је, кра јем 
сеп тем бра ове го ди не, у аран ђе ло вач ком До му 
омла ди не до де ље на је По ве ља „Ми ле Не дељ-
ко вић” за жи вот но де ло про фе со ру Дра го сла ву 
Де ви ћу за из у зет но пло до но сно ства ра ла штво 
у обла сти про у ча ва ња срп ске и бал кан ске му-
зич ке тра ди ци је. На гра да „Ми ле Не дељ ко вић”, 
том при ли ком, уру че на је Са њи Ра ди но вић за 
му зи ко ло шку сту ди ју Об лик и реч (За ко но мер-
но сти ме ло по ет ског об ли ко ва ња срп ских на-
род них пе са ма као осно ва за ме то до ло ги ју 
фор мал не ана ли зе), у из да њу Фа кул те та му-
зич ке умет но сти из Бе о гра да. Све ча ну до де лу 
на гра де сво јим на сту пом опле ме нио је ет но 
ан самбл „Бе ло плат но”. 

Сем про гра ма до де ле на гра де, ор га ни зо ва-
на је и три би на на ко јој се раз го ва ра ло о са-
вре ме ним ге не а ло шким ис тра жи ва њи ма у 
Ср би ји (о по ро дич ном ста блу и по ре клу по-
ро ди ца). О ово ме су го во ри ли Ми ро слав Ни-
шка но вић, аутор зна чај них књи га о овој те ми, 
Вла де та Ко ла ре вић, уз Ми ла Не дељ ко ви ћа 
је дан од нај пре да ни јих про у ча ва ла ца по ре-
кла по ро ди ца и ста нов ни штва у шу ма диј-
ским кра је ви ма, као и Ча слав Не дељ ко вић, 

ин фор ма ти чар, чи ја су тех но ло шка зна ња и 
пре зен та ци ја при сту па на шим и свет ским ге-
не а ло шким ба за ма овој три би ни пру жи ли и 
ин тер ак тив ни ка рак тер. 

По се бан сег мент ма ни фе ста ци је пред ста-
вља ла је ак тив ност Сту дент ске ис тра жи вач ке 
ра ди о ни це „Ми ле Не дељ ко вић” у шу ма диј-
ском се лу Ву ка сов ци. Уче сни ци ове ра ди о-
ни це су сту ден ти Бе о град ског уни вер зи те та 
са ет но ло ги је и ан тро по ло ги је и ет но му зи ко-
ло ги је (ко ор ди на тор је био Рај ко Ма тић, је дан 
од нај по зна ти јих срп ских здра ви ча ра и по сле-
ни ка у очу ва њу на род не тра ди ци је). На ме ра је 
да се са ку пље ни ма те ри јал об ра ди и кла си фи-
ку је, по ста ју ћи те мељ на ба за за про у ча ва ње 
на род не кул тур не ба шти не Шу ма ди је. 

Ма ни фе ста ци ја „Ми ле Не дељ ко вић” об у хва-
та тра ди ци о нал но и фол кло ри стич ке ра ди о-
ни це за уче ни ке аран ђе ло вач ких основ них и 
сред њих шко ла. Ове ра ди о ни це се од но се на 
сти ца ње основ них зна ња из обла сти из вор ног 
тра ди ци о нал ног пе ва ња (му зич ка ра ди о ни ца 
„Звон це”), за тим курс ет но фо то гра фи је („Ет-
но ра зглед ни ца”), као и лут кар ска ра ди о ни ца 
„Змај” (на ко јој су се из ра ђи ва ле лут ке од при-
род них и еко ло шких ма те ри ја ла). Уче сни ци су 
има ли при ли ку да у по себ ном ам би јен ту аран-
ђе ло вач ке Ет но ку ће и јав но при ка жу ра до ве на-
ста ле на овим ра ди о ни ца ма. 

Је дан од ци ље ва ма ни фе ста ци је „Ми ле Не-
дељ ко вић” је сте и уте ме ље ње срп ског фол-
кло ри стич ког цен тра у Аран ђе лов цу, што би 
под ста кло ре а ли за ци ју мно гих са вре ме них 
кул ту ро ло шких иде ја ко је се те ме ље на на уч-
но-по пу лар ном, ком па ра тив ном, еду ка тив-
ном и ства ра лач ком од но су пре ма на род ној 
тра ди ци ји. 

Фи нан сиј ску по др шку за ову зна чај ну ма-
ни фе ста ци ју и ове го ди не омо гу ћи ли су оп-
шти на Аран ђе ло вац и Ми ни стар ство кул ту ре 
и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је. 

 Иван ЗЛАТ КО ВИЋ

ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА КЊИЖЕВНЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Висока признања Вуковој 
задужбини и Миодрагу 

Матицком

вас ко по па, 
осни вач ков-а

Значајан допринос спознавању 
Првог српског устанка 

и патриотском отрежњењу
Бранко Златковић, „Први српски устанак у говору и у твору”. 
Библиотека „Српско усмено стваралаштво“, књига I, Београд, 
Институт за књижевност и уметност, 2007, 318

Неуморан 
истраживач народне 

књижевности
Драган Јеленковић: „Љубиша Рајковић Кожељац. 
Биобиблиографија (мај 1954 – мај 2010)”, 
Зајечар, 2011, 346 стр.
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К
њи га Слав ка Ве-
ји но ви ћа „За ду-
жби нар ство код 
Ср ба“ на ста ла је 
по сле ви ше го ди-

шњег про у ча ва ња фе но ме-
на за ду жби нар ства у срп ском 
на ро ду од нај ста ри јих вре ме-
на до да нас. Она ни је ре зул тат 
са мо скру пу ло зног ис тра жи-
вач ког по ступ ка, већ и љу ба-
ви пре ма они ма ко ји су сво ју 
лич ну имо ви ну на ме ни ли оп-
штем на род ном до бру. 

Књи га је ве о ма ком плек сна, 
све о бу хват на и на пи са на ле пим 
и чи тљи вим сти лом. Уз то је и бо-
га то илу стро ва на. 

Књи га се са сто ји од шест ве ћих 
де ло ва, од но сно по гла вља, као и 
од уво да, за кључ ка, спи ска из во-
ра и ли те ра ту ре, спи ска илу стра-
ци ја, те ре ги стра. 

У пр вом де лу (За ду жби не у 
про шло сти) аутор је по шао од 
Хи лан да ра као за ду жби не св. 
Си ме о на и св. Са ве, Сту де ни це и 
Ђур ђе вих сту по ва, Не ма њи них 
за ду жби на, по ми њу ћи и дру ге 
ма на сти ре, за ду жби не Дра гу ти-
на и Ми лу ти на, па све до Ма на-
си је и дру гих све ти ња. Овај део 
се за вр ша ва по след њом вла дар-
ском за ду жби ном, цр квом Св. 
Ђор ђа на Оплен цу, за ду жби ном 
кра ља Пе тра Ка ра ђор ђе ви ћа. 

У дру гом де лу об ра ђе ни су сви 
ма на сти ри Фру шке го ре, за ду-
жби не све то род не ло зе Бран ко-
ви ћа и дру гих ве ли ка ша. 

У тре ћем де лу књи ге Ве ји но-
вић је об ра дио за ду жби нар ство 
у окви ру Кар ло вач ке ми тро по ли-
је, чи ја 300-го ди шњи ца тре ба да 
се обе ле жи сле де ће, 2013. го ди не. 
По ред са крал них, аутор је по себ-
но об ра дио све тов не за ду жби не: 
Кар ло вач ку гим на зи ју, Срп ску 
учи тељ ску шко лу у Сом бо ру, Но-
во сад ску гим на зи ју, Ма ти цу срп-
ску и дру ге. У скло пу овог де ла 
об ра ђе не су и за ду жби не Ми ше 
Ана ста си је ви ћа, Си ме Ан дре је-
ви ћа Игу ма но ва, Ни ко ле Чу пи ћа 
и број них за ду жби на ра 19. ве ка. 

У че твр том де лу при ка за не 
су да на шње ак тив не за ду жби не 
(Ву ко ва за ду жби на, За ду жби на 
Иве Ан дри ћа, Бран ка Ћо пи ћа 
и дру ге), ко је су и зна чај не на-
ци о нал не и кул тур не уста но ве. 
Об ра ђе не су и фон да ци је и по-
је ди ни фон до ви. 

У пе том де лу аутор је по све тио 
па жњу срп ским за ду жби на ма у 
за гра нич ју и у су сед ним зе мља-
ма (Хр ват ској, БиХ, Ру му ни ји и 
Ма ђар ској). 

У ше стом де лу при ка за не су 
за ду жби не у ди ја спо ри, ко је су 
оста ви ли зна ме ни ти Ср би (Ми-
хај ло Пу пин и дру ги). 

Мо гло би се ре ћи да је ово до са-
да нај пот пу ни ји при каз за ду жби
нар ства код Ср ба и нај пот пу ни ји 
при каз исто ри је нај ве ћег де ла за-
ду жби на и њи хо вог ак ту ел ног де-
ло ва ња на пол зу на ро да. 

Аутор је ис та као ви со ко мо-
рал не ци ље ве Ср ба за ду жби-
на ра, ка ко вла да ра и пле ми ћа, 
та ко и гра ђан ског сло ја, ви со ког 
све штен ства, на уч ни ка и кул-
тур них ства ра ла ца, ко ји сво јим 
за ду жби на ма ни су же ле ли са мо 

да са чу ва ју сво је име у се ћа њу 
срп ског на ро да, већ да учи не ко
ли ко је до њих –  да сво ме на ро ду 
да ру ју упра во оно што ни је мо-
гло дру га чи је да се ство ри, би ло 
због ду го ве ког без др жа вља, би ло 
због еко ном ске сла бо сти на ро да 
у по је ди ним епо ха ма.

Са вре ме не ге не ра ци је, одр жа-
ва ју ћи за ду жби не и др же ћи се 
ци ље ва њи хо вих осни ва ча, би-
ће на ни воу свог вре ме на и на 
ни воу на род них по тре ба, за кљу-
чу је аутор. 

Са ве ли ким за до вољ ством пре-
по ру чу је мо ову књи гу чи та о ци ма, 
на да ју ћи се да ће и она, при ка за-
ним за ду жби на ма, под стак ну ти 
но во за ду жби нар ство, ко је је на-
шем на ро ду и да ље нео п ход но.

 Дра го ЊЕ ГО ВАН

Народу оставили, 
име посветили

Славко Вејиновић, „Задужбинарство код Срба”, 
Вукова задужбина и Прометеј, Нови Сад, 2012. Ненад Љубинковић 

– Мирјана Дрндарски, 
„Први српски устанак 
– од историје до 
’народне историје’ 
и њене усмене 
митизације”, 
ИП „Наша прича плус“ 
– Задужбинско друштво 
„Први српски устанак“, 
Београд – Орашац, 2012, 
352. стр.

У 
из да њу ИП „На ша при-
ча плус“ из Бе о гра да и 
За ду жбин ског дру штва 
„Пр ви срп ски уста нак“ 
из Ора шца, по чет ком 

2012. го ди не об ја вље на је књи га Пр
ви срп ски уста нак – од исто ри је до 
„на род не исто ри је“ и ње не усме не 
ми ти за ци је, ауто ра Не на да Љу бин-
ко ви ћа и Мир ја не Дрн дар ски. 

Књи га са др жи 30 тек сто ва, од ко-
јих 20 при па да ју про фе со ру Љу бин-
ко ви ћу, а 10 про фе сор ки Дрн дар ски. 
У књи зи је са бра на ве ћи-
на ра до ва ко је су ауто ри, у 
сво јим ду гим на уч ним ка-
ри је ра ма, об ја ви ли о те ми 
Пр вог срп ског устан ка и 
уоп ште о по чет ку на стан ка 
но ве срп ске др жав но сти. 
Сту ди је су у књи зи рас по ре-
ђе не нај пре исто риј ско-хро-
но ло шким ре дом, а по том 
и те мат ско-про блем ским 
кри те ри ју мом. Та ко се књи-
га отва ра Љу бин ко ви ће вим 
при ло зи ма ко ји осве тља ва-
ју и умно го ме про бле ма ти-
зу ју при ли ке не по сред но 
пред и у пр вим ме се ци ма 
бу не на да хи је (На ја ва се че 
кне зо ва – пр ва жр тва кнез 
Ран ко Ла за ре вић; Се ча кне зо ва и Ју на
ци бо ја на Чо ке ши ни – Дам њан и Гли
го ри је Не дић). Сле де сту ди је Мир ја не 
Дрн дар ски о еп ским пе сма ма о бо ју 
на Са ла шу и бо ју на Ми ша ру („Бој на 
Са ла шу“ – Ви шњи ћев обра зац уста
нич ке пе сме; Пе сме „Бој на Ми ша ру“ 
и „Бо шња ци на Мо ско ву“ – раз ли ка у 
сти ли стич ком по ступ ку у ви ђе њу 
јед ног Ву ко вог са вре ме ни ка). Љу бин-
ко вић по том раз ма тра о до га ђа ји ма 
и ју на ци ма ве за ним за уста нич ко 
осло бо ђе ње Бе о гра да то ком 1806. и 
по чет ком 1807. го ди не, а Мир ја на 
Дрн дар ски из два ја пор трет Мла де на 

Ми ло ва но ви ћа, пр вог но во ве ков ног 
„гра до на чел ни ка Бе о гра да“. О дра ма-
тич ној 1809. го ди ни, Љу бин ко вић пи-
ше у тек сто ви ма Бо је ви на Ка ме ни ци, 
Че гру, Де ли гра ду – ра на сим бо лич на 
на ја ва ско рог су но вра та Ка ра ђор ђе ве 
Ср би је и Дво ји ца хе рој ских бра ни ла ца 
Че гра и Де ли гра да и ви нов ник па да де
ли град ског шан ца, а у тек сту Бра ни о
ци Ло зни це и под рин ског кра ја опи су је 
слом Устан ка 1813. го ди не и са чи ња ва 
пор тре те ју на ка по след ње од бра не на 
фрон то ви ма за пад не Ср би је. 

Да ље у књи зи сле де сту ди је син те-
тич ки јег и те о рет ски јег ти па. Та ко М. 
Дрн дар ски по себ но ин те ре со ва ње по-
све ћу је Ви шњи ће вим опи си ма би та ка 
у Пр вом устан ку, док Н. Љу бин ко вић 
усред сре ђу је па жњу на „за бо ра вље ну 
уста нич ку ар ти ље ри ју и ње не за по-
вед ни ке – тоб џи ба ше“, те на за пре-
те не пу те ве на ста ја ња еп ске ле ген де 
о Сто ја ну Чу пи ћу – Зма ју од Но ћа ја, 
као и на лич ност вој во де Пе тра Ни-
ко ла је ви ћа Мо ле ра, чи ју уста нич ку 
де лат ност ту ма чи у кон тек сту три-
ју ње го вих раз ли чи тих би о гра фи ја 
– по ли тич ке, еп ске и суд ске. О Сло му 
Пр вог срп ског устан ка у на род ној по
е зи ји и исто ри ји пи ше М. Дрн дар ски, 
а на ред на че ти ри оп шир ни ја Љу бин-
ко ви ће ва тек ста го во ре о фор ми ра њу 
Ка ра ђор ђе вог кул та (Од исто ри је до 
„на род не исто ри је“ – Ка ра ђор ђев не до

вр шен пре ла зак из жи во та у мит), о 
од но су нај гла со ви ти је Ви шњи ће ве пе-
сме у кон тек сту дру гих из во ра (По ре
кло по след ње во ље сул та на Му ра та у 
пе сми Фи ли па Ви шњи ћа „По че так бу
не про тив да хи ја), о сво је вр сној про-
па ганд ној функ ци ји уста нич ке еп ске 
пе сме (Епи ка Пр вог срп ског устан ка 
– на род ни ин фор ма тор о те мељ ним 
од ли ка ма на ци о нал ног, по ли тич ког 
и про свет ног про гра ма Ка ра ђор ђе ве 
Ср би је...), о схва та њи ма и суд би на ма 
обич них љу ди у уста нич ком рат ном 
вр тло гу (Раз ли чи то са гле да ва ње и ту
ма че ње исто риј ских пре ви ра ња у за

ви сно сти од ка рак те ра и дру штве ног 
ста ту са по је дин ца). 

М. Др на др ски за тим пи ше о тен ден-
ци о зној ре дак ци ји усме них анег до та 
у књи га ма М. Ђ. Ми ли ће ви ћа о Ка-
ра ђор ђу и кне зу Ми ло шу (Анег до та 
– осми шље на по ли тич ка по ру ка), те 
о дру га чи јој уста нич кој иде о ло ги ји у 
од но су на ко сов ску еп ску тра ди ци ју 
(Про ме на уло ге еп ског про тив ни ка у 
уста нич кој пе сми као од раз но ве др
жа во твор не иде о ло ги је), као и о Ка-
ра ђор ђу – култ ној еп ској фи гу ри 
(Ка ра ђор ђе ве вој во де као еп ски по ма
га чи – функ ци ја вој во да у уста нич
ком епу). 

Љу бин ко ви ће вим при ло гом о хај-
дуч ком ка рак те ру Устан ка и тра-
ди ци о нал ној срп ској не сло зи (Две 
бит не од ли ке Пр вог срп ског устан
ка) за вр ша ва се пр ва це ли на књи ге, 
на кон ко је сле ди До да так, по све ћен 
исто риј ској дра ми (За бо ра вље на дра
ма ти за ци ја Дра гу ти на Ко сти ћа гла
со ви те Ви шњи ће ве пе сме „По че так 
бу не про тив да хи ја“ – Н. Љ.; Ко сов ска 
ле ген да, „Тра ге ди ја срп ског го спо да ра 
и во жда Ка ра ђор ђа“ Си ме Ми лу ти но
ви ћа и „Смрт Ка ра ђор ђе ва“ Пе ре То до
ро ви ћа – Н. Љ.; Лик Ка ра ђор ђа у јед ној 
ита ли јан ској ро ман ти чар ској дра ми 
о Мар ку Кра ље ви ћу – М. Д.; Про блем 
драм ског об ли ко ва ња Ка ра ђор ђе вог 
ли ка у дра ми „Цр ни Ђор ђи је“ Ми ла 

Кор ди ћа – Н. Љ.; „Бој на Ду
бљу“ Пан те ли је Срећ ко ви
ћа – Н. Љ.). Нај по сле, књи га 
се сво ди Љу бин ко ви ће вом 
сту ди јом Еп ска хро ни чар
ска пе сма, за пи си усме них 
ка зи ва ња и пи са на хро ни ка 
на ро ду на ме ње на.  

У ни зу ра зно вр сних сту-
ди ја о Срп ској ре во лу ци ји 
(1804–1815), књи га Не на да 
Љу бин ко ви ћа и Мир ја не 
Дрн дар ски Пр ви срп ски 
уста нак – од исто ри је до 
„на род не исто ри је“ и ње
не усме не ми ти за ци је сва-
ка ко пред ста вља зна чај ну 
но ви ну и ве ли ки до при нос 
срп ској кул ту ри и на у ци. У 

на сто ја њу да се пе ри од по чет ка на ста-
ја ња но ве срп ске др жа ве са гле да на 
што ком плек сни ји, кри тич ки, го то во 
не при стра сан и ни ма ло ро ман ти чан 
на чин, ова књи га, у до број ме ри, де-
ма ски ра тра ди ци о нал на, зва нич на и 
оп шта ме ста срп ске исто ри о гра фи је 
и на у ке о фол кло ру. По сво јој ори ги-
нал но сти, оне о би че ном ана ли тич ком 
при сту пу, сме ло сти и ши ри ни за ми-
сли, ова ће књи га убу ду ће би ти не-
за о би ла зно шти во исто ри о гра фи ма, 
фол кло ри сти ма, школ ској и сту дент-
ској омла ди ни. 

 Бран ко ЗЛАТ КО ВИЋ

У 
књи зи проф. др Ми ла на Рат ко-
ви ћа Про ак тив на шко ла (Срп-
ска академија образовања – Бе-
оград и Мало историјско друштво 
– Нови Сад), об ја вље ној ју ла 2012. 

го ди не, на ла зи мо од го во ре о су да ру две ју шко-
ла: до тра ја ле тра ди ци о нал не ко ја је у ду бо кој 
кри зи, опи ре се и не же ли да оде, и ви зи је и 
кон цеп ци је но вог ти па шко ле ко ја се му ко трп-
но про би ја, не од у ста је, ис тра ја ва, об ли ку је се 
и усме ра ва пре ма ди на мич ним и убр за ним 
зах те ви ма тех но-сфе ра, ин фо-сфе ра, со цио-
сфе ра, а по себ но пре ма ин те ре си ма на став-
ни ка, уче ни ка и њи хо вих ро ди те ља.

Да би се офор ми ла и успе шно де ло ва ла, про ак
тив ној шко ли, ис ти че аутор, по ста вља ју се сле-
де ћи зах те ви: ор га ни за ци ја шко ле као отво ре ног 
це ло ви тог си сте ма са свим ре гу ла ци о ним ме-
ха ни зми ма што са да ни је та ко; уво ђе ње на уч не 
ор га ни за ци је пе да го шког ра да – пре вен ти ве, ди-
јаг но зе, те ра пи је; де цен тра ли за ци ја упра вља ња 
шко ла ма и у шко ла ма на су прот са да шњој цен-
тра ли за ци ји; ре ва ли да ци ја по сто је ћих и уво ђе-
ње но вих ци ље ва шко ло ва ња, по себ но кључ них 
ком пе тен ци ја по треб них и уче ни ку и на став ни-
ку; рас те ре ће ње пре ди мен зи о ни ра них на став-
них пла но ва и про гра ма и њи хо во ино ви ра ње; 
ква ли тет ни је оства ри ва ње мо ти ва ци је уче ни-
ка и раз ви ја ње њи хо вих ства ра лач ких по тен-
ци ја ла; уса вр ша ва ње и при ме на ефи ка сни јег 
си сте ма пра ће ња и вред но ва ња ка ко би се шко-
ла пра во вре ме но са зна ва ла шта се у њој зби ва, 
шта се не зби ва а тре ба ло би да се зби ва.

Но ви тип шко ле под ра зу ме ва про ак тив ног на-
став ни ка, про ак тив ног уче ни ка и у том кон тек-
сту ак тив ни јег ро ди те ља:

1. Кон структ про ак тив ног на став ни ка те шко 
је и про јек то ва ти и гра ди ти. На став ник је рет ка 
про фе си ја, ко ја сво је „про из во де“ при пре ма де-
се ти ну и ви ше го ди на за не по зна то „тр жи ште“, 
ка да ће об ли ци жи во та и ра да би ти знат но из-
ме ње ни. 

Од на став ни ка се, да кле, зах те ва да, ду го роч-
но, при пре ма уче ни ка за не по зна ту и не из ве сну 
бу дућ ност и не си гур но за по сле ње. 
Од ње га се тра жи и опре зност и 
од го вор ност да ње го ве прог но зе и 
про јек ци је не бу ду не што што ће га 
су тра де ман то ва ти, да не ту ма чи 
бу дућ ност без ствар не под ло ге, не 
ко ри сти ма шту иде а ли зу ју ћи, гло-
ри фи ку ју ћи или про ри чу ћи цр не 
да не. Обра зо ва ње је увек par ex cel-
len ce фу ту ро ло шка ка те го ри ја па је 
и на став нич ка оба ве за би ла, са да 
је сте и увек ће би ти при пре ма ње 
уче ни ка не за про шлост, већ са мо 
по не што за са да шњост, пре те жно 
за бу дућ ност. За то про ак ти ван на-
став ник јед на ко и у се бе и у свог 
уче ни ка угра ђу је сен зор ну кул ту ру 
и спо соб но сти за уоча ва ње и тра же ње нај бо љих 
пу те ва до успе ха.

2. Кон структ про ак тив ног уче ни ка ства ра се 
не са мо у шко ли, већ и у по ро ди ци и окру же-
њу. На став ник га учи да у са да шњо сти де лу је 
за бу дућ ност. У сва ком уче ни ку је кли ца бу дућ-
но сти. Ње но успе шно кли ја ње и раст за ви си од 
то га ка ко се уче ник учи да ми сли и де лу је да-
нас за су тра (про ак тив но) уме сто су тра за да-
нас (ре тро ак тив но), ка ко пред ви ђа, пла ни ра и 
оства ру је сво је аспи ра ци је не че ка ју ћи да му 
вре ме из мак не, да се пре пре ке ис пре че. Ако не 

пред ви ђа и стр пљи во и па жљи во не пред у пре-
ди смет ње, циљ по ста је не до сти жан. Мла де ва-
ља учи ти и пред у зет ни штву и спо соб но сти ма 
иден ти фи ка ци је обла сти у ко ји ма мо гу оства-
ри ти сво је ин те ре се. Све су то но ви, али и оства-
ри ви ци ље ви.

3. Ак ти ван ро ди тељ је по зван да за јед но са 
уче ни ком и на став ни ком у си нер гиј ским од-
но си ма ства ра кли му за про ак тив но де ло ва-
ње. Вред но сти та квог вас пи та ња и обра зо ва ња 
мул ти ди мен зи о нал не су: уче ник по ве ћа ва ин-
те ре со ва ња и ак тив но сти у шко ли, пре ла зи са 
вер бал ног уче ња на при ме ну зна ња, учи за жи-
вот и рад а не за шко лу, раз ви ја ства ра лач ки по-
тен ци јал итд, итд.

Ре струк ту ра ци ја је ов де ме тод пре о бра жа-
ја са да шње струк ту ре, ор га ни за ци је и де ло ва-

ња шко ла и по но во ор га ни зо ва ња 
у ра ци о нал не, ефи ка сне про ак тив-
не струк ту ре. У вре ме тих про це са 
не успо ра ва се ни ти пре ки да или 
ре ме ти рад ни ри там шко ла већ се 
у ра ду уна пре ђу је без „пре вра та“, 
„стре со ва“, „ло мо ва“ или би ло ка-
квих гу би та ка. То су ева лу а тив не 
тран сфор ма ци је у ком би на ци ји 
са тра ди ци о нал ним вред но сти ма 
и про ве ре ним ино ва ци о ним ком-
по нен та ма и еле мен ти ма.

По јам ре струк ту ра ци ја не су сре-
ће мо у до са да шњим ти по ло ги ја ма 
школ ских ре фор ми. За што је он-
да иза бран тај ме тод: пр во, њи ме 
нај пот пу ни је об ја шња ва мо хте ња 

за про ме на ма и мо гућ но сти да се то оства ри; 
дру го, сва ки еле мент по сто је ће струк ту ре шко-
ле пре и спи ту је се и, ако из др жи ра ци о нал ну и 
објек тив ну кри ти ку, по но во се угра ђу је у про-
ак тив ну шко лу у ис тој или из ме ње ној функ ци-
ји, а еле мен ти ко ји су па сив ни ак ти ви ра ју се 
или, ако су па ра зит ски, од стра њу ју; тре ће, то 
је нај це лис ход ни ји и нај ра ци о нал ни ји пут да 
се шко ла пре о бра зи из са да шњег не по вољ ног 
и ста тич ног ста ња А у ефи ка сни је и бо ље про-
ак тив но ста ње Б.

 Ми лош ЦР НО МАР КО ВИЋ

Српска револуција 
из другачијег угла

не над Љу бин ко вић и мир ја на Дрн дар ски

на  наслов ној стра ни књи ге: 
Све ти Са ва и све ти Си ме он, 
Хи лан дар, 1818, аутор мо нах 
Ар се ни је

Проактивна школа
Нови тип школе подразумева проактивног наставника, проактивног 
ученика и у том контексту – активнијег родитеља

тако је говорио вук

„Код сва ког су на ро да нај све ти је ове 
три ства ри: за кон, је зик и оби ча ји; ти-
ме се на ро ди је дан с дру гим ро ђа ка ју 
и је дан од дру гог раз ли ку ју.“

„...Ја ми слим да је бо ље сво јој ри је чи 
по вра ти ти из гу бље ну ва жност не го ли 
је се би тра жи ти под ту ђом ри је чи.“

***
„Је зик је хра ни тељ на ро да. До кле 

год жи ви је зик, до кле га љу би мо и 
по чи ту је мо, њи ме го во ри мо и пи-
ше мо, про чи шћа ва мо га и укра ша-
ва мо, до тле жи ви и на род: мо же се 
ме ђу со бом ра зу ми је ва ти и ум но со-
је ди ња ва ти; не пре ли ва се у дру ги, 
не про па да.“ 

(Из књиге др Слободана Ристановића, 
„Вук и Тршић“, Лозница 1987)

***
„...У зе мља ма где се ма ло ви ше сло-

бод ни је мо же го во ри ти, вла да о ци 
лак ше мо гу до зна ти шта на род ми-
сли и го во ри, али гдје ни ко исти не ни 
сво га пра вог јав ног мње ња по ка за ти 
не сми је, он дје не са мо што је те шко 
до зна ти шта љу ди ми сле и го во ре, не-
го се још то ва ри на вла да о ца, по ред 
оно га што је учи нио, и дру го мно го 
ко је шта што ни је учи нио...“

„...Што се год на си лу узме и др жи, то 
свак има пра во на си лу пре у зе ти.“ 

(Из Пи сма кне зу Ми ло шу 1832. го ди не)

 При ре дио Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ
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викенд јубилеј
По во дом обе ле жа ва ња 80 го ди на 

ра да јед не од нај а ку стич ни јих са ла 
у зе мљи, Ве ли ке дво ра не Ко лар че ве 
за ду жби не, у фе бру а ру 2012. го ди не 
при ре ђен је при го дан про грам – Ви
кенд ју би леј. 

Про грам је отво рио и по здра вио го-
сте и уче сни ке у Му зич кој га ле ри ји 
Ко лар че ве за ду жби не ми ни стар кул-
ту ре, Пре драг Мар ко вић, ко ји је по хва-
лио спрем ност Ко лар че ве за ду жби не 
да по ну ди ква ли тет не про јек те. Про-
сла ви су при су ство ва ли и кул тур ни 
по сле ни ци из За гре ба, Љу бља не, Бе ча, 
Бу дим пе ште, Под го ри це. У умет нич-
ком де лу на сту пио је ви о ли ни ста Не-
ма ња Ра ду ло вић са при ја те љи ма из 
Ср би је и Фран цу ске, оку пље ним у ан-
сам блу Do u ble Sens, ко ји су на осо бен 
на чин из ве ли Че ти ри го ди шња до ба 
Ан то ни ја Ви вал ди ја.

У скло пу Ви кенд ју би ле ја одр жа на је 
и па нел ди ску си ја, на ко јој су уче ство-
ва ли и го сти из Љу бља не, Бу дим пе-
ште, Под го ри це, За гре ба, Но вог Са да, 
као и Ху го де Греф, осни вач Европ ске 
ку ће кул ту ре у Бри се лу. 

На сам дан го ди шњи це, 4. фе бру-
а ра 2012. го ди не, у Ве ли кој дво ра ни 
Ко лар че ве за ду жби не на сту пио је 
ви о ли ни ста Не ма ња Ра ду ло вић, пи-
ја нист ки ња Су зан Ман хоф, ан сам бли 
Ђа во љи три лер и Do u ble Sens, a из ве-
де на су де ла Ви вал ди ја, Бе то ве на, Са-
ра са теа и Се дла ра.

на гра да у част
ме ше се ли мо ви ћа
До бит ник на гра де Ме ша Се ли мо вић 

за 2011. го ди ну, ко ју по 24. пут до де љу-
ју Ве чер ње но во сти, је сте Де јан Алек-
сић, за књи гу пе са ма Је ди но ве тар, у 
из да њу ку ће Имам иде ју. Име до бит-
ни ка је са оп ште но у Ву ко вој за ду жби-

ни, а на гра да се са сто ји од пла ке те са 
ли ком Ме ше Се ли мо ви ћа, По ве ље и 
нов ча ног из но са. На гра да је пе сни-
ку уру че на на при год ној све ча но сти, 
кра јем фе бру а ра у На род ном по зо ри-
шту у Бе о гра ду.

се ћа ње на ми ла на 
ка ша ни на
У окви ру кул тур ног по ду хва та 

Вра ти мо дуг пи сци ма, под по кро-
ви тељ ством Ми ни стар ства кул ту ре 
Ре пу бли ке Ср би је и Ве чер њих но во-
сти, 20. фе бру а ра је от кри ве на спо-
мен-пло ча Ми ла ну Ка ша ни ну на 
згра ди у Хи лан дар ској бр. 30, у ко јој је 
од 1946. до 1981. го ди не жи вео и ра дио 
по зна ти пи сац, исто ри чар умет но сти 
и књи жев но сти, есе ји ста, при по ве дач 
и ро ман си јер.

Спо мен-пло чу је от крио ми ни стар 
кул ту ре, Пре драг Мар ко вић, а при сут-
ни ма се обра тио и ака де мик Вла де та 
Је ро тић, ко ји је по хва лио иде ју да се 
на овај на чин обе ле же згра де у ко ји ма 
су жи ве ли зна ме ни ти љу ди, ка ко се то 
одав но чи ни у гра до ви ма Евро пе.

век и по срп ског 
на род ног по зо ри шта
Срп ско на род но по зо ри ште у Но-

вом Са ду 28. мар та ове го ди не обе ле-
жи ло је 150 го ди на по сто ја ња и ве о ма 
успе шног ра да. Про сла ва је об у хва-
ти ла из ло жбу о исто ри ји тог те а тра, 
от кри ва ње би сте Ми ло ша Ха џи ћа и 
све ча ну ака де ми ју. 

У окви ру Све ча не ака де ми је из ве де-
ни су од лом ци из ба ле та „Грк Зор ба“, 
дра ме „Пу ту ју ће по зо ри ште Шо па ло-

вић“ и „Кар ми не Бу ра не“, уз уче шће 
Хо ра, глу ма ца, со ли ста Ба ле та, Опе ре 
и Ор ке стра Срп ског на род ног по зо ри-
шта. Кра јем мар та пре ми јер но је из-
ве де на и опе ра „Се виљ ски бер бе рин“ 
Ђо а ки на Ро си ни ја, у ре жи ји Ива на 
Кле мен ца, а под вођ ством ди ри ген та 
Алек сан дра Ко ји ћа.

Да ни бе о гра да

Од 16. до 19. апри ла, по де се ти пут 
за ре дом, одр жа на је ма ни фе ста ци ја 
Да ни Бе о гра да, са ни зом кул тур них и 
обра зов них про гра ма, под сло га ном 
Бе о град по ве зу је. Све ча но сти су би ле у 
зна ку зна чај них да ту ма из на ше исто-
ри је, а ве за не за Бе о град, као што је 16. 
април 878. го ди не, ка да је пр ви пут 
у јед ном пи са ном до ку мен ту упо тре-
бље но име Бе о град и 19. април 1867. 
го ди не, ка да је по след њи тур ски ко-
ман дант Али Ри за па ша, сим бо лич но 
пре дао кљу че ве гра да кне зу Ми ха и лу 
на Ка ле мег да ну. 

При ре ђен је и про грам за нај мла-
ђе у Пи о нир ском гра ду, а као под се ћа-
ње на на шег Но бе лов ца Иву Ан дри ћа 
ор га ни зо ван је про грам „ Бе о град Ан-
дри ће вим ко ра ци ма“, у окви ру ко јег су 
оби ђе на нај зна чај ни ја ме ста за ко ја је  
Ан дрић био ве зан то ком жи во та.

На пла тоу ис пред Кул тур ног цен тра 
Бе о гра да отво ре на је из ло жба фо то-
гра фи ја „Бе о град ске при че“, а део 
про гра ма је одр жан је у Бе о град ској 
твр ђа ви – Стам бол ка пи ји, Му зич ком 
па ви љо ну и Ку ли Не бој ша.

се ћа ње 
на бра ни сла ва 
ну ши ћа

У Сме де ре ву је, од 22. до 29. апри-
ла, по 29. пут, одр жа на ма ни фе ста-
ци ја „Ну ши ће ви да ни“. У глав ном 
фе сти вал ском про гра му би ло је шест 
пред ста ва у кон ку рен ци ји за на гра ду. 
Ну ши ће ва на гра да за жи вот но де ло 
глум цу ко ми ча ру до де ље на је Бра ни-
ми ру Бр сти ни, а на гра да Бра ни слав 
Ну шић за нај бо љи текст уру че на је Го-
ра ни Ба лан че вић. 

„Ну ши ће ви да ни“ по че ли су 10. апри-
ла увод ним про гра мом, а 19. апри ла 
по ло же но је цве ће на спо ме ник Бра-
ни сла ву Ну ши ћу, на пла тоу ис пред 
Цен тра за кул ту ру Сме де ре во. Отво ре-
на је и из ло жба сли ка „Пет бар до ва – 
ле ген де срп ског глу ми шта“, по све ће на 
Па влу Ву ји си ћу, Ми о дра гу Пе тро ви ћу 
Чка љи, Ми ји Алек си ћу, Да ни лу – Ба ти 
Стој ко ви ћу и Зо ра ну Рад ми ло ви ћу. 

У окви ру  ци клу са „Ну ши ће ви ла у ре-
а ти“ упри ли че но је ве че и са драм ским 
умет ни ком Пре дра гом Еј ду сом, ко ји 
је до бит ник  на гра де за жи вот но де ло 
глум ца ко ми ча ра за 2008. го ди ну. 

Ор га ни за тор фе сти ва ла „Ну ши ће ви 
да ни“ је Цен тар за кул ту ру Сме де ре во 
ко ји је по кре нут у ци љу по пу ла ри за-
ци је ве ли ког ко ме ди о граф ског де ла 
Бра ни сла ва Ну ши ћа, ко ји је де тињ-
ство и мла дост про вео у Сме де ре ву.

Да ни ћи ри ла 
и ме то ди ја
Ме ђу на род на ма ни фе ста ци ја Да ни 

Ћи ри ла и Ме то ди ја одр жа на је од 23. 
до 25. ма ја у ве ли кој са ли Удру же ња 
књи жев ни ка Ср би је у Бе о гра ду, као и 
ис пред Ру ског до ма, а на ста вље на је 
у Кру шев цу и Ри бар ској ба њи. 

Пр вог да на ма ни фе ста ци је у Удру-
же њу књи жев ни ка Ср би је при сут ни ма 
се обра тио пред сед ник Ра до мир Ан-
дрић, а у про гра му су уче ство ва ли пе-
сни ци из Ру си је, Ма ке до ни је, Бу гар ске, 
Цр не Го ре и Ср би је. Ме ђу уче сни ци-
ма би ли су: Ан дреј Ба зи лев ски, Хри сто 
Пе тре ски, Зо ри ца Ар сић Ман дић, Кра-
син Хи мир ски, Ду ши ца Илин, Бе ћир 
Ву ко вић, Ни ко лај Шо пов и дру ги. 

Дру гог да на ма ни фе ста ци је по ло-
же но је цве ће на спо ме ник Ћи ри лу и 
Ме то ди ју, а у Ру ском до му је одр жа на 
при год на све ча ност. 

По след њег да на све ча но сти, 25. ма-
ја 2012. го ди не, це ло днев ни про грам 
је одр жан у Кру шев цу, где је одр жан 
окру гли сто на те му „При су ство све те 
бра ће Ћи ри ла и Ме то ди ја ме ђу на ма 
да нас – све стра на об ја ва“. Ово го ди-
шњи „Да ни Ћи ри ла и Ме то ди ја“ за-
вр ше ни су оби ла ском Ри бар ске ба ње 
и књи жев ном ве че ри ве ли ким про-
све ти те љи ма у част.

спо мен-пло ча 
сте ва ну ра ич ко ви ћу 
На згра ди у Ули ци Све тог Са ве, бр. 

11, на Вра ча ру, у Бе о гра ду, 30. ма ја от-
кри ве на је спо мен-пло ча пе сни ку 

Сте ва ну Ра ич ко ви ћу, ко ји је ту про вео 
40 го ди на. Овом све ча ном чи ну, осим 
чла но ва по ро ди це, при су ство ва ли су 
и ми ни стар кул ту ре, ин фор ми са ња 
и ин фор ма ци о ног дру штва, Пре драг 
Мар ко вић, и пред сед ник оп шти не 
Вра чар, Бра ни мир Ку зма но вић, ко ји 
су и от кри ли обе леж је.  

Пе сник Ми ро слав Мак си мо вић је 
ре као да су де ла Сте ва на Ра ич ко ви-
ћа да ле ко се жна и сло же на, али да је 
пе сни ков жи вот јед но ста ван. Ина-
че, Сте ван Ра ич ко вић је ро ђен 5. ју ла 
1928. го ди не у Не ре сни ци код Ку че ва, 
а умро је 6. ма ја 2007. го ди не у Бе о-
гра ду. Об ја вио је ви ше од 20 збир ки 
пе са ма, се дам књи га за де цу, не ко ли-
ко књи га есе ја. Ње го ва де ла об ја вљи-
ва на су на ру ском, пољ ском, че шком, 
сло вач ком, ма ђар ском, бу гар ском, ру-
син ском, ал бан ском, сло ве нач ком и 
ма ке дон ском је зи ку.

Ре дов ни члан Срп ске ака де ми је на у-
ка и умет но сти по стао је 1981. го ди не.

Ду чи ћу у част

У Ар хи ву Ју го сла ви је, а по во дом 
Свет ског да на ар хи ва, 8. ју на 2012. го-
ди не, отво ре на је из ло жба ар хив ске 
гра ђе по све ће не ди пло мат ској ка ри-
је ри Јо ва на Ду чи ћа, јед ног од нај ве-

ћих срп ских пе сни ка 20. ве ка. Ина че, 
ово је пе ти пут да Ар хив обе ле жа ва 
Свет ски дан ар хи ва ова ко зна чај ном 
из ло жбом ко ја осве тља ва Јо ва на Ду-
чи ћа као ди пло ма ту, не ба ве ћи се ње-
го вим књи жев ним ра дом. 

Јо ван Ду чић је про шао пут од пи са-
ра у Ми ни стар ству ино стра них де ла, 
до зва ња ам ба са до ра, дуг ско ро че-
ти ри де це ни је. Ду чић је слу жбо вао у 
Ру му ни ји. Ита ли ји, Ма ђар ској, у вре-
ме ни ма ко ја су би ла суд бо но сна за да-
љу суд би ну Ју го сла ви је, у освит Дру гог 
свет ског ра та. Био је и у 13 ми си ја (у 
Со фи ји, Ри му, Ати ни, Ма дри ду, Же не-
ви, Ка и ру, Бу дим пе шти, Бу ку ре шту, 
Ли са бо ну) и де вет др жа ва. Иза се бе 
је оста вио дра го це ну исто риј ску гра-
ђу, не са мо за на шу исто ри ју, већ и за 
исто ри ју ме ђу на род не ди пло ма ти је, 
јер је имао кон так те са ве ли ким бро-
јем ис так ну тих лич но сти оног до ба. 

Ду чић је био та ко ува жа ван у ме ђу-
на род ним кру го ви ма да је при мљен 
у Лон дон ски књи жев ни круг, као је-
дан од рет ких стра на ца, по ред Ра бин-
дран та Та го ре. 

зма ју у спо мен 55. пут

Од 6. до 10. ју на у Но вом Са ду и Срем-
ској Ка ме ни ци одр жа не су 55. Зма је
ве деч је игре, под сло га ном чи ка Јо ве 
Зма ја: Има л сла ђе што на све ту, од 
осме ха тог. Ма ни фе ста ци ја је отво ре-
на у Срем ској Ка ме ни ци, крај гро ба 
пе сни ка Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, сти-
хо ви ма пе сме „Све тли гро бо ви“, ко је 
је го во ри ла драм ска умет ни ца Ми ра 
Ба њац. Знак за по че так „Зма је вих да-
на“ дао је пе сник Сло бо дан Па ви ће вић 
из Кра гу јев ца, ово го ди шњи „вла сник” 
Зма је вог шта па. 

Про грам Ига ра одр жан је на три 
би не: на Тр гу сло бо де, на углу Ми ле-
ти ће ве и Змај Јо ви не ули це и ис пред 
Зма је вог спо ме ни ка. При ре ђе но је 
ви ше од 20 раз ли чи тих про грам ских 
са др жа ја, од деч јих пред ста ва до му-
зич ко-сцен ског про гра ма. Де ца су има-
ла при ли ку да у ста рим ре пор та жним 
ко ли ма упо зна ју тај не ра диј ског по сла 
у про јек ту „Ма ли љу ди у ра ди ју“.

из ло жба „кул ту ра 
ср ба у Ду бров ни ку 
1790–2010“

У Ар хи ву Ср би је у Бе о гра ду, 29. ју на 
ове го ди не отво ре на је из ло жба „Кул ту-
ра Ср ба у Ду бров ни ку 1790–2010“, ко ју су, 
по ред Ар хи ва, при ре ди ли Срп ска пра-
во слав на цр кве на оп шти на у Ду бров-
ни ку и На род на би бли о те ка Ср би је. На 

из ло жби је пред ста вљен део бо га тог 
кул тур ног на сле ђа Ср ба у Ду бров ни-
ку, из ри зни це срп ске пра во слав не цр-
кве Све тог Бла го ве ште ња. При ка за но је 
ви ше од 250 екс по на та, ме ђу ко ји ма су 
ико не, је ван ђе ља, ли тур гиј ске сре бр-
ни не, бо го слу жбе ни тек стил, за вет ни 
да ро ви, уља на плат ну, ста ре и рет ке 
књи ге и до ку мен та. По став ка је кон ци-
пи ра на у не ко ли ко те мат ских це ли на, 
ко је су ре зул тат ви ше го ди шњег ра да 
ин тер ди сци пли нар ног ти ма струч-
ња ка ко ји су се ба ви ли кул тур ним на-
сле ђем Ср ба у Ду бров ни ку. Из ло жбу је 
пра тио и бо га то илу стро ван ка та лог на 
430 стра на, у два из да ња, на срп ском и 
хр ват ском је зи ку. 

Бе о град ска пу бли ка, као и го сти на-
шег глав ног гра да, има ли су при ли ку 
три ме се ца да раз гле да ју ову из ло-
жбу у Ар хи ву Ср би је – до 30. сеп тем-
бра 2012.

се дам де сет пет 
го ди на сим фо ниј ског 
ор ке стра ртс-а

Ове го ди не, ни зом кон це ра та, обе-
ле жа ва се 75 го ди на по сто ја ња и ра-
да јед не од нај зна чај ни јих му зич ких 
ин сти ту ци ја у зе мљи – Сим фо ниј ског 
ор ке стра РТС-а. Тим по во дом, у Цен-
тру Са ва, 13. сеп тем бра 2012. одр жан је 
све ча ни кон церт, на ко ме је из ве де на 
Сед ма, по зна ти ја као Ле њин град ска 
сим фо ни ја, Дми три ја Шо ста ко ви ча, 
на ста ла 1941. го ди не. Ина че, то је пр ви 
пут да пред до ма ћом пу бли ком бу де 
из ве де на у пу ном оби му. Сим фо ниј-
ским ор ке стром РТС-а, са ви ше од 100 
чла но ва, ди ри го вао је умет нич ки ди-
рек тор и шеф ди ри ге на та Му зич ке 
про дук ци је РТС-а Бо јан Су ђић. 

То ком 75 го ди на по сто ја ња, Сим фо-
ниј ски ор ке стар РТС-а не гу је ка пи тал-
на де ла свет ске му зич ке ли те ра ту ре, 
нај зна чај ни ја де ла до ма ће умет нич ке 
ба шти не, као и де ла са вре ме них срп-
ских ком по зи то ра. Пр ви кон церт одр-
жан је 1937. го ди не на Ко лар цу, под 
вођ ством ше фа Му зич ког оде ље ња 
Ра дио Бе о гра да Ми ха и ла Вук дра го-
ви ћа, и од та да ор ке стар бе ле жи број-
не успе хе, ка ко на до ма ћој, та ко и на 
ино стра ној сце ни. Сим фо ниј ски ор ке-
стар РТС-а са ра ђи вао је са нај ве ћим 
свет ским ди ри ген ти ма и со ли сти ма. 

Че тр де сет дру ги 
скуп сла ви ста
Од 2. до 20. сеп тем бра у Бе о гра ду 

је одр жан 42. Скуп сла ви ста на ко ме 
је уче ство ва ло 55 сту де на та срп ског 
је зи ка и књи жев но сти са уни вер зи-
те та из 16 европ ских зе ма ља. На се-
ми на ру срп ској је зи ка, књи жев но сти 
и кул ту ре уче ство ва ли су сту ден ти из 
Аустри је, Бе ло ру си је, Бу гар ске, Ве ли-
ке Бри та ни је, Грч ке, Ита ли је, Ма ђар-
ске, Ма ке до ни је, Не мач ке, Пољ ске, 
Ру му ни је, Ру си је, Сло ве ни је, Укра ји-
не, Фран цу ске и Че шке. 

То ком бо рав ка у Бе о гра ду уче сни-
ци Ску па сла ви ста по се ти ли су ви ше 
на уч них и кул тур них ин сти ту ци ја и 
спо ме ни ка срп ске кул ту ре. Они су 
по се ти ли и Ву ко ву за ду жби ну и при-
су ство ва ли сед ни ци Окру глог сто ла, 
на ко јем је пред ста вље на Би бли о те-
ка „Срп ско усме но ства ра ла штво“ на-
уч но и стра жи вач ког про јек та Срп ско 

усме но ства ра ла штво у ин тер кул
тур ном ко ду Ин сти ту та за књи жев-
ност и умет ност у Бе о гра ду, у окви ру 
про сла ве пе де се то го ди шњи це по сто-
ја ња и ра да Ин сти ту та.

Дан уни вер зи те та 
у бе о гра ду
Све ча ном ака де ми јом у Рек то ра ту, 

13. сеп тем бра 2012. го ди не, и до де лом 
на гра де Сту дент ге не ра ци је, Уни вер-
зи тет у Бе о гра ду обе ле жио је 204 го-
ди не по сто ја ња. Овај да тум се сла ви 
као Дан Уни вер зи те та, у знак се ћа ња 
на по че так на ста ве на Ви со кој шко-
ли у Бе о гра ду, 1808. го ди не. На 31 фа-
кул те ту, ко ли ко има наш нај ста ри ји и 
нај ве ћи уни вер зи тет, да нас се шко лу је 
90.000 сту де на та, или ви ше од тре ћи-
не ака де ма ца у Ср би ји. 

бран ко во ко ло

У Срем ским Кар лов ци ма, на Стра-
жи ло ву и у Но вом Са ду одр жа но је од 
7. до 17. сеп тем бра 41. Бран ко во ко ло, 
у част Бран ка Ра ди че ви ћа. Бе се ду на 
отва ра њу одр жао је Иван Не гри шо рац. 
У про гра му су уче ство ва ли драм ски 
умет ни ци Ми ша Јан ке тић, Со ња Мла-
де нов, Бо шко Пе тров, као и углед ни 
пе сни ци Дра го слав Де до вић, Бра ти-
слав Ми ла но вић, Де јан Алек сић, То-
ми слав Ма рин ко вић и мно ги дру ги.

Цен трал на те ма ма ни фе ста ци је је 
би ла Не ма те ри јал на кул тур на ба
шти на, а та ко ђе у Ма ти ци срп ској 
при ре ђен је окру гли сто на те му Срп ско 
усме но по ет ско на сле ђе Вој не кра ји не 
у за пи си ма од 18. до 20. ве ка. У из да њу 
Бран ко вог ко ла у Град ској би бли о те ци 
у Но вом Са ду пред ста вље на је Ан то
ло ги ја срп ске по е зи је (1847–2000).

Ме ђу на род на на гра да Бран ко Ра ди
че вић уру че на је Баб ке ну Си мо ња ну 
из Јер ме ни је, а на гра да Стра жи ло во 
све ча но је уру че на мла дим пе сни ци-
ма Ду брав ки Ми лен ко вић, Ве ли бо ру 
Си ки ми ћу и Алек сан дри Ма ри ло вић.

мо крањ че ви да ни 

Фе сти вал по све ћен на шем нај по-
зна ти јем ком по зи то ру Сте ва ну Сто-
ја но ви ћу Мо крањ цу (1856–1914), 47. 
Мо крањ че ви да ни одр жа ни су од 13. 
до 20. сеп тем бра у Не го ти ну. У род-

ној ку ћи ком по зи то ра ма ни фе ста-
ци ју је отво рио ми ни стар кул ту ре и 
ин фор ми са ња Бра ти слав Пет ко вић, 
а све ча ну бе се ду из го во ри ла је нај-
мла ђи ака де мик ком по зи тор ка Иси-
до ра Же бе љан. У нат пе ва ва њу хо ро ва 
уче ство ва ли су хо ро ви из Ма ке до ни је, 
Сло ве ни је, Хр ват ске и Ср би је. У га ле-
ри ји До ма кул ту ре отво ре на је из ло-
жба Са ва Шу ма но вић. Мо крањ че ви 
да ни за вр ше ни су Све ча ним кон цер-
том, на ко ме су хор Оби лић-Кр сма но-
вић и Хор и Сим фо ниј ски ор ке стар 
РТС-а, под упра вом Бо ја на Су ђи ћа, 
из ве ли Па си ју Све то га кне за Ла за ра. 

 При ре ди ла Ка та ри на Г. СА ВИЋ

културни мозаик

Де јан алек сић

сте ван мо кра њац

би ста бран ка ра ди че ви ћа 
на стра жи ло ву

слависти у посети задужбини

на слов на стра на ка та ло га из ло жбе

јо ван Ду чић

от кри ва ње спо мен-пло че
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Самсон Чернов пратио и 
фотографисао српску војску 
у Првом и Другом балканском 
рату, као и у Првом светском 
рату, прошао с њима 
Албанску голготу, а потом 
својим изложбама по свету 
најречитије сведочио 
о храбрости и страдању 
напаћеног српског народа 

А
ко пре ли ста мо фо то гра фи је, 
раз глед ни це или илу стра ци је 
из пе ри о да бал кан ских и Пр-
вог свет ског ра та са мо ти ви ма 
из Ср би је или Срп ске вој ске, су-

сре шће мо име на срп ских рат них фо то гра фа 
и рат них сли ка ра, пре свих Ри сте Мар ја но ви-
ћа, а он да и вој ног све ште ни ка Шу ко ви ћа или 
Вла ди ми ра Бе ци ћа...
Ре ђе ће мо су сре сти ис пи са но име Сам со на 

Чер но ва, ко ји је сни мио, мо жда, нај ви ше фо то-
гра фи ја, ура дио ве ли ки број умет нич ких сли ка 
и сни мио не ко ли ко до ку мен тар них фил мо ва. За 
име овог Ру са ве зу ју се по не кад кон тра дик тор-
ни по да ци, ко ји нам не до зво ља ва ју да са си гур-
но шћу це ло ви то са гле да мо ње гов жи вот, обим 
и вред ност ње го вог де ла и за слу ге ко је има за 
срп ски на род.

Сам сон Чер нов je, 1918. го ди не, дао ин тер вју 
но ви на ру Њу јорк тај мса, у ко ме се раз ја шња ва-
ју нај ма ње две не до у ми це: ка да је Чер нов ро ђен 
и ка ко је до шао у Ср би ју. У том ин тер вјуу Чер нов 
на по ми ње да је са 17 го ди на, као до бро во љац, 
при сту пио ру ској вој сци у Ру ско-ја пан ском ра-
ту. Ако зна мо да је овај рат от по чео у фе бру а ру 
1904, а окон чао се у сеп тем бру 1905. го ди не, мо-
же мо прет по ста ви ти да је Сам сон Чер нов ро ђен 
око 1887. го ди не.

На истом ме сту, Чер нов из ја вљу је да је у Ср-
би ју, као два де сет пе то го ди шњак, при спео 1912. 
го ди не да би био рат ни до пи сник ру ских ли сто-
ва Но во је вре мја (днев ни лист) и Ру ско је сло во 
(ме сеч ник). По свој при ли ци он је ов де при спео 
из Па ри за, па прет по ста вља мо да је, пре не го 
што је упу ћен на Бал кан, био до пи сник ових ру-
ских ли сто ва из Фран цу ске. По по да ци ма ко ји ма 
је рас по ла гао шеф срп ске оба ве штај не слу жбе, 
Дра гу тин Ди ми три је вић Апис, Чер нов је у Ру си-
ји имао по ро ди цу, су пру гу и тро је де це.

На осно ву фо то гра фи ја, ко је је сни мио на 
фрон ту, за кљу чу је мо да се Чер нов у Ср би ји об-
рео на са мом по чет ку Пр вог бал кан ског ра та. 
Из гле да да је скло пио уго вор са фран цу ским из-
да ва чи ма, те су ње го ве фо то гра фи је об ја вље не и 
у па ри ском Илу стра си о ну. Ни је сти гао да оде из 
Ср би је, а већ је от по чео и Дру ги бал кан ски рат. 
Сни мао је ве ли ке на по ре срп ске вој ске и на ро-
да, као и по сле ди це бу гар ских зло чи на.

Осим нео спор не фо то граф ске ве шти не, Чер нов 
је имао и дру гу, ре ђу осо би ну; да сво је фо то гра-
фи је сре ди и сло жи као при чу, те да их из ло жи 
јав но сти на увид. Од 400-500 фо то гра фи ја из бал-
кан ских ра то ва Чер нов је, у ав гу сту 1913. го ди не, 
при ре дио из ло жбу у бе о град ском Офи цир ском 
до му (да нас је то згра да Сту дент ског кул тур ног 
цен тра). Би ће да су то оне фо то гра фи је ко је се 
да нас чу ва ју у Ар хи ву Ср би је у Бе о гра ду, сло же-
не у че ти ри ал бу ма. У Бе о гра ду су при ка зи ва ни 
и ње го ви жур на ли, до ку мен тар ни фил мо ви, од 
ко јих је нај по зна ти ји Бре гал нич ка бит ка.

Ме ђу тим, из гле да да ова бе о град ска ни је би-
ла и пр ва из ло жба Чер но вље вих фо то гра фи ја, 
јер он да шње бе о град ске но ви не пи шу да су се у 
ле по ту ње го вих фо то гра фи ја уве ри ли и Ен гле зи, 
што на во ди на по ми сао да је пре ове при ре ђе-

на и јед на из ло жба у Лон до ну. У но вем бру исте 
го ди не, Чер нов др жи пре да ва ње и у Па ри зу, где 
ве ро ват но из ла же не ке од сво јих фо то гра фи ја.

У про ле ће 1914. го ди не, у Пе тро гра ду у углед-
ном хо те лу Асто ри ја он је, по ред сво јих фо-
то гра фи ја, из ло жио и сли ке у уљу ши ри не од 
јед ног до два ме тра. Чер нов је сво је фо то гра фи је 
ис ко ри стио као пред ло шке за ве ли ке уља не сли-
ке. Ми ро слав Спа лај ко вић, по сла ник Ср би је у 
Ру си ји, из ве стио је вла ду: „Ве ћи на ов да шњих бо-
љих умет ни ка раз гле да ла је ове ра до ве, и на шли 
су да ове сли ке по сво јој са др жи ни пред ста вља-
ју рет ку вред ност, а по свом умет нич ком успе ху 
иду уз ра до ве ру ског сли ка ра Ве ре шча ги на“. 

Сам сон Чер нов се као до пи сник из Ср би је по-
ја вио по но во не по сред но по сле Са ра јев ског атен-
та та. По от по чи ња њу рат них деј ста ва у Пр вом 
свет ском ра ту, Чер нов за јед но са Фран цу зом Ан-
ри јем Бар би сом до би ја ауто мо бил и во за ча, да би 
мо гли ефи ка сни је да оба вља ју сво ју ду жност.

Ме ђу тим, у сеп тем бру 1914. го ди не, Вр хов на 
ко ман да Срп ске вој ске ан га жу је га да се при-
кљу чи филм ској еки пи Ђо ке М. Бог да но ви ћа, 
вла сни ка би о ско па Ка си на. Они сни ма ју до га-
ђа је на фрон ту пре ма Са ви, раз ру ше ни Ша бац, 
пре ла зак срп ске вој ске пре ко Са ве и деј ства у 
Сре му, као и аустриј ско ра за ра ња Бе о гра да. Упо-
ре до он и да ље сни ма фо то а па ра том. 

Ни је на пу стио Ср би ју ни по сле сло ма 1915. го-
ди не и по вла че ња пре ма Ал ба ни ји. За јед но са 
вој ском и на ро дом пре шао је ал бан ску гол го-
ту, и на том пу ту је на пра вио нај дра ма тич ни је 
сним ке без гра нич не сне жне бе ли не и уса мље-
них срп ских вој ни ка ко ји се бо ре са хлад но ћом, 
гла ђу и не при ја те љем. 

Сам Ни ко ла Па шић, пред сед ник срп ске вла де, 
на Кр фу је од лу чио да Сам со на Чер но ва по ша-
ље у Евро пу, да та мо про но си исти ну о пат ња ма 
срп ске вој ске и на ро да. Иако је и Ри ста Мар ја но-
вић, као зва нич ни вој ни фо то ре пор тер, слу жио 
истом ци љу, Па шић је сма трао да ће Фран цу зи-
ма и Ен гле зи ма би ти увер љи ви ја при ча ко ју им 
до но си не ко ко ни је Ср бин, као не у трал ни све-
док. Исто та ко је ка сни је све до чио и др Ру долф 
Ар чи балд Рајс.

Чер нов се по тру дио да то по ве ре ње и оправ-
да. Пе тог ју на 1916. го ди не у Га ле ри ји Кра љев-
ског ин сти ту та у Лон до ну отво ре на је из ло жба 
фо то гра фи ја и аква ре ла са мо ти ви ма из срп-
ских ра то ва од 1912. до 1915. го ди не. Из ло жбу је 
отво рио ру ски ве ли ки кнез Ми ха ил Ми ха и ло-
вич Ро ма нов, стриц ца ра Ни ко ла ја II, а би ли су 
при сут ни сви ам ба са до ри са ве знич ких др жа ва. 
Са Кр фа је до шао и Ни ко ла Па шић. 

Аутор из ло жбе, Чер нов, ви ше о сат и по све-
до чио је о пат ња ма срп ског на ро да у бор би за 
осло бо ђе ње од Ту ра ка и од бра ни од Аустри ја на-
ца и Не ма ца. Ви ше од шест сто ти на зва ни ца је 
ћут ке и са са у че шћем од слу ша ло ову по тре сну 
при чу. Су тра дан су све углед не ен гле ске но ви не 
об ја ви ле при ка зе ове из ло жбе. Но ви нар Ив нинг 
њу за свој при каз је за вр шио ре чи ма: „Ен гле зи, 
не тре ба да се пла ши те тих мрач них бо ја. Иди те 
да ви ди те ка ко се је дан на род сјај но бо рио и ка-
ко се и ми мо ра мо бо ри ти да не би смо до че ка ли 
суд би ну овог слав ног, хе рој ског на ро да“.

Из ло жба је би ла отво ре на до ав гу ста. По се та 
је би ла ве ли ка, а ти раж ка та ло га, ал бу ма са два-
де се так ода бра них фо то гра фи ја штам па них као 
раз глед ни це, мо рао је би ти до штам па ван.

Чер нов ни је остао у Лон до ну. Већ у ју лу 1916. 
го ди не вра тио се на Крф. Та мо је учи нио је дан 
по се бан гест. Ро ђен у је вреј ској по ро ди ци у Ру-

си ји, он је по же лео да бу де Ср би ма још бли жи. 
Из ра зио је же љу да кр ште њем по ста не пра во-
сла вац. За кр ште ног ку ма је ода брао ге не ра ла 
Бо жи да ра Тер зи ћа, ми ни стра вој ног, и на кр ште-
њу, 16. ју ла 1916. го ди не, до био је име срп ског ре-
ген та Алек сан дра.

Та ко се окон чао још је дан пе ри од у исто ри ји 
Ср ба и жи во ту Сам со на Чер но ва. Срп ска вој ска 
се на Кр фу, Ту ни су и Фран цу ској опо ра ви ла и 
пре шла на Со лун ски фронт, где је сле де ће две 
го ди не, за јед но са са ве зни ци ма, упор но ту кла 
Аустри јан це, Нем це и Бу га ре.

Сам сон Чер нов је остао без отаџ би не. Сле де-
ће го ди не се у Ру си ји до го ди ла ре во лу ци ја а он, 
као при ста ли ца „бе лих“, ни је мо гао да се вра ти 
ку ћи. За то је за до мо ви ну ода брао Фран цу ску и 
при мио је фран цу ско др жа вљан ство. Ме ђу тим, 
ни ти је он за бо ра вио Ср би ју, ни ти је Па шић за бо-
ра вио ње га. Пред крај ра та, Па шић Чер но ва ша-
ље у Аме ри ку. 

У мар ту 1918. го ди не Чер нов из ла же сво је фо-
то гра фи је и аква ре ле у Њу јор ку, у Гранд Цен-
трал Па ла су. Опет др жи пре да ва ња, а 17. мар та 
Њу јорк тајмс об ја вљу је ин тер вју са њим на це-
лој стра ни. И опет Чер нов ма ло го во ри о се би, 
а мно го о ис па ће ном срп ском на ро ду ко ме је 
нео п ход на по моћ, о ста ром срп ском кра љу Пе-
тру I Ка ра ђор ђе ви ћу и о хра број срп ској вој сци 
ко ја кр ва ри на об рон ци ма ма ке дон ских пла ни-
на. Из гле да да се Чер нов не ко вре ме за др жао у 
Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма.

По за вр шет ку ра та, ево Чер но ва опет, у апри лу 
1919. го ди не, у Па ри зу где др жи се ри ју пре да ва-
ња о Ср би ма и њи хо вој бор би, баш у вре ме кад 
се оба вља ју при пре ме за одр жа ва ње ми ров них 
пре го во ра из ме ђу за ра ће них стра на. Овај ру ски 
фо то граф и сли кар је био ре чи ти ји и бо љи пред-
став ник Ср ба у све ту од мно гих др жав них зва-
нич ни ка. Али, из гле да да су га Ср би за бо ра ви ли, 
као што су за бо ра ви ли и Ар чи бал да Рај са. Рет ко 
се у срп ским исто ри ја ма по ми ње Алек сан дар 
Сам сон Чер нов, осим по не кад у исто ри ји срп-
ске фо то гра фи је и фил ма. 

До ско ро се ни је зна ло ка ко је овај вр сни фо то-
граф окон чао жи вот. За хва љу ју ћи до ступ но сти 
аме рич ких днев них но ви на, на ин тер нет стра-
ни ца ма аме рич ких јав них би бли о те ка са зна ли 
смо да је Чер нов на јед ном пре да ва њу и из ло-
жби у Мил во ки ју, 1918. го ди не, упо знао го спо ђу 
Мар га рет Рид, мла ду су пру гу аме рич ког кра ља 
че ли ка, Да ни је ла Ри да. Две го ди не ка сни је, ка-
да се го спо ђа Рид раз ве ла од бо га тог су пру га, у 
Мил во ки ју се по но во за те као ле пи рат ни хе рој, 
фо то граф и сли кар, ка пе тан Срп ске вој ске Сам-
сон Чер нов, ко ји је и да ље пу то вао по САД и при-
ка зи вао рат не фо то гра фи је. Ро ди ла се љу бав и, 
1920. го ди не, усле дио је брак го спо ди на Чер но-
ва и бив ше го спо ђе Рид, ко ја је пре уда је би ла 
мла да и ле па глу ми ца са умет нич ким име ном 
Меј бел Ке ри јер.

Мар га рет и Сам сон Чер нов су се пре се ли ли у 
Фран цу ску и у Би ја ри цу су ку пи ли ви лу Мар
бе ља. Ту су жи ве ли све до 1929. го ди не, ка да је 
Чер нов умро.

 Ми ло рад ЈО ВА НО ВИЋ

Једна 
деценија 

за вечност
Изложба слика Саве 
Шумановића „Једна деценија“, 
Београд, Дом Војске Србије, 
18. мај – 23. јун 2012.

Т
о ком раз вој ног пу та ства-
ра о ци про ла зе кроз раз-
ли чи те фа зе тра га ња за 
сми слом све та и нај де-
ло твор ни јег умет нич ког 

на чи на да га про пу сте кроз при зму 
сво га та лен та, ми са о но сти и сен зи-
би ли те та и сред стви ма умет но сти 
ко ју не гу ју о свом до жи вља ју све до-
че вре ме ну у ко ме жи ве и љу ди ма с 
ко ји ма или по ред ко јих жи ве. Ако су 
истин ски уни вер зал них до се га, они 
све до че и свим вре ме ни ма и свим 
љу ди ма. 

Ви ше стру ко је би ла оправ да на за-
ми сао да се по себ ном из ло жбом се-
лек тив но, али ве о ма ре пре зен та тив но 
пре до чи же тва по след ње де це ни ја 
жи во та и сли кар ског ства ра ња мо жда 
и нај са мо свој ни јег срп ског сли ка ра 
XX ве ка Са ве Шу ма но ви ћа (1896–1942). 
Би ло је то де се тле ће (1931–1942), ко је 
је по сле обо га ћу ју ћих па ри ских ис ку-
ста ва, као већ европ ски афир ми са ни 
умет ник, Шу ма но вић дру штве но по-
ву че но и уса мље нич ки, али ства ра-
лач ки из у зет но ин тен зив но про жи вео 
у за ви ча ју, по став ши не пре ва зи ђе ни 
ли ков ни пе сник шид ских пеј за жа 

и за ди вљу ју ћих сти ли зо ва них ком-
по зи ци ја мо ну мен тал них груп них 
жен ских ак то ва („Ши ди јан ке“/„Ку-
па чи це“). Овим де ли ма он је моћ но 
за о кру жио сво ју сли кар ску ви зи ју 
оза ре ног кон ти ну и те та не у ни шти вог 
жи во та на чи јем се не пре су шном  вре-
лу од пам ти ве ка на па ја сва ка истин-
ски ве ли ка и ху ма на умет ност. Пред 
иза зо вом сми ре не ле по те рав ни це и 
бла го ус та ла са них бре жу ља ка, жит-
них по ља, сне гом уокви ре них се о ских 
пу те ва и пр ти на, рас цве та них воћ ња-
ка и мо дрих ви но гра да, тог шид ског 
кра ја, за ко ји је у пред го во ру ка та ло-
гу чу ве не бе о град ске из ло жбе из 1939 
на пи сао да му је био „нај сли ко ви ти ји 

и нај леп ши“, ду шев но не мир ни Шу-
ма но вић вра тио је сво јим плат ни ма, 
ка ко сâм ка же, „ве дре и ја сне то но-
ве“, али у јед ној но вој, чу де сној га ми 
оку па ној „сун цем и све тлом“. С дру ге 
стра не, ве ран во ка ци ји ли ков ног об-
де ла ва ња жен ског те ла, на шав ши, по-
сле па ри ских Ај ше и Ки ки, за хва лан 
мо дел у рас пе ва ној мла дој Сре ми ци 
Бе би, аутор успе лих ак то ва из два де-
се тих го ди на учи нио је од лу чу ју ћи 
ко рак да ље (и ви ше) у свом лич ном 
ди ја ло гу с ви ше ве ков ном тра ди ци јом 
и ста рим мај сто ри ма при ка зи ва ња 
и про ми шља ња „отво ре не за го нет-
ке“ те ле сно сти и ду хов но сти „веч ног 
жен ског“ ко је је, као мо тив и као тај-

на, од у век на дах њи ва ло и иза зи ва ло 
умет ни ке. Из „Ши ди јан ки“ про го ва-
ра не што исто вре ме но ово зе маљ ско 
и ап со лут но, за шта до кра ја не мо же 
би ти ва ља ног ли ков ног, већ са мо ме-
та фи зич ког, оно стра ног об ја шње ња и 
раз ре ше ња. 

Та на ни умет ник је мо жда и пред-
о се ћао ко ли ко се у вре ме док је не-
у мор но и стра сно сли као на сме ја ну 
при ро ду, а кроз „Ши ди јан ке“ упу ћи-
вао по ру ке веч но сти, и сâм већ био 
при бли жио оно стра ном. При ка зу-
ју ћи у „По ли ти ци“ Са ви ну гран ди о-
зну из ло жбу из 1939, Пјер Кри жа нић 
је за па зио да те жња Шу ма но ви ће ве 
умет нич ке ду ше да се с по бо жно шћу 
и де тињ ском љу ба вљу вра ти при ро ди 
ни је са мо „же ља да се по бег не од па-
ра док са и ап сур да са да шњи це“, већ и 
да се „осло бо ди од те шких умет нич-
ких, на шем би ћу че сто ту ђих сте га, и 
да на ђе соп стве ни ства ра лач ки пут“. 
Ве ли ки сли кар је ду шев но сми ре ње и 
свој ства ра лач ки пут у бла го твор ном 
за гр ља ју за ви ча ја очи глед но на шао, 
о че му ре чи то све до чи и че тр де се так 
де ла пред ста вље них на овој из ло-
жби, али па ра док си ма и ап сур ди ма 
вре ме на на жа лост ни је ума као. Рас-
по ма мље но иде о ло шко зло, у сво јој 
не људ ској уста шкој по јав но сти, су-
ро во је пре ки ну ло жи вот ни и ства ра-
лач ки пут чо ве ка бо жан ских да ро ва, 
али па кле не суд би не. Три јум фу зла 
је та ко, по ко зна ко ји пут, при пао је-
дан зем ни тре ну так, али су из ло жбом 
„По след ња де це ни ја“, по ста вље ном у 
До му Вој ске Ср би је, ку сто си шид ске 
га ле ри је Ве сна Бу ро је вић и Љу би ца 
Јо кић увер љи во опо ме ну ле на то да 
Шу ма но ви ће вој умет но сти нео ту ђи-
во при па да веч ност. У вре ме ни ма ко ја 
људ ску свест, са вест и са мо по у зда ње 
ста вља ју на те шку про бу, ова ква осве-
до че ња су дра го це на и ле ко ви та. 

 Ве сна ТА НА СКО ВИЋ

Свети 
Сава и 

Раковица

Ј
ед ном кад се све ти Са ва 
вра ћао са свог хо до ча шћа 
по Све тој го ри, свра ти у 
јед ну ис по снич ку ће ли ју 
на до мак Бе о гра да. Не да-

ле ко, жу бо ри ла је ома ња, би стра 
ре ка. Баш кад је при ла зио во ди, 
угле да не ког чо ве ка ка ко па ку је 
улов у тор бе и спре ма се да по-
ђе. Све ти тељ му при ђе:

– Је ли био до бар улов, чо ве че?
– Хва ла Бо гу, до бар, го спо ди не. 

– Бо је ћи се да ће га ка зни ти ако 
ка же да је цео дан ри бу ло вио, до-
да де:

– Цео дан сам ра ко ве ло вио!

Све ти Са ва му на то од го во ри:
– До бро! Ако си у овој ре чи ци за 

је дан дан мо гао да уло виш то ли-
ке ра ко ве, да бог да их ту увек би-
ло! И још ви ше!

Чо век про ду жи да ље, уви дев ши 
да је два пу та по гре шио, јед ном 
што је сла гао, а дру ги пут што се 
ни је по ка јао и исти ну ре као.

Од та да у ма на стир ској ре ци 
не ма ви ше ри бе, но са мо ра ко-
ва, јер Све ти те ље ва реч има ла је 
од у век ве ли ку моћ. Та ко ђе, ова 
ре ка до би на зив РА КО ВИ ЦА, као 
и ма на стир ко ји се око ре ке а на 
ме сту ста ре ис по сни це са гра ди.

Из народног казивања

сава Шумановић, „Цр ква у Ши ду”

ПОВОДОМ 100-ГОДИШЊИЦЕ БАЛКАНСКИХ РАТОВА

Руски фотограф и српски капетан

сам сон Чер нов: фотографисао па насликао Дра гу ти на ма ти ћа
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КЊИЖЕВНИ СУСРЕТ 
СТВАРАЛАЦА ОГРАНКА ВУКОВЕ 

ЗАДУЖБИНЕ У ЧАЧКУ

неуморни вукови 
следбеници

Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Чач-
ку ор га ни зо вао је у На род ном му-
зе ју тра ди ци о нал но књи жев но ве че 
„След бе ни ци Ву ка Сте фа но ви ћа Ка-
ра џи ћа“, го ди шњи су срет ства ра ла ца 
ко ји хо да ју Ву ко вим ста за ма, на дах-
ну ти ње го вим де лом. Не из бри сив је 
Ву ков ду хов ни траг у све сти и на дах-
ну ћу срп ског на ро да, а на том пу ту на 
овим књи жев ним су сре ти ма на шли 
су се ње го ви број ни след бе ни ци, за-
ду жби на ри, ко је у ства ра лач кој, ис-
тра жи вач кој и са ку пљач кој ми си ји 
очу ва ња на род не ду хов не кул ту ре 
пред во ди мр Гро зда на Ко ма ди нић, 
пред сед ник Огран ка. Том при ли ком 
је ис так ну то да су у про те клој го ди ни 

За хвал ни це ма тич не Ву ко ве за ду жби-
не из на шег Огран ка до би ли Злат ко 
Ми ло ва но вић као ве ли ки до бро твор 
и На да Ђор ђе вић као до бро твор. 

Члан УО Огран ка Ми ли ца Ба ко вић 
под се ти ла је да у 18. ве ку Евро па и ни-
је зна ла ко су Ср би, јер „за обра зо ва ни 
свет Ср би ја је би ла не по зна та, бес пут-
на и за о ста ла зе мља, у ко ју се рет ко ко 
усу ђи вао да пре ђе, ’ку`на Тур ска’, ка-
ко су је не ки по грд но на зи ва ли“. Али, 
са по ја вом Ву ка Ка ра џи ћа и ње го ве 
ми си је „не ста ла је исто риј ска и пси-
хо ло шка гра ни ца – мно ги европ ски 
пу то пи сци и исто ри ча ри по хо де Ср-
би ју, а Вук у уста нич кој Ср би ји при-
хва та Хер де ро ва схва та ња о на род ном 
ду ху као осно ви на ци о нал не кул ту ре 
и књи жев но сти. За то је це ло га жи во та 
тра гао за оним што су Ср би би ли, да би 
им и тим пу тем од ре дио на ци о нал ни 
иден ти тет“, ре кла је Ба ко вић ка.

По при ро ди сво је де лат но сти Огра-
нак је упу ћен на те сну са рад њу са 
уста но ва ма кул ту ре, шко ла ма, фа кул-
те ти ма, кул тур но-умет нич ким дру-
штви ма и по је дин ци ма ства ра о ци ма 
у це лом окру гу. О свом ву ков ском 
ства ра ла штву у прет ход ној го ди ни, 
о об ја вље ним књи га ма, пла но ви ма, 
на гра да ма и по хва ла ма на број ним 
про зним и пе снич ким кон кур си ма, 
од лом ци ма и по е зи јом пред ста ви ли 
су се: Ле ла Па вло вић и Дел фи на Ра јић, 
у име Исто риј ског ар хи ва и На род ног 
му зе ја, Оли ве ра Кру пеж из ОШ „Ми-
ли ца Па вло вић“, Ни ка Сто јић, Ра до ван 
М. Ма рин ко вић, Јо ви ца М. Слав ко вић, 
ака де мик Дра гу тин А. Ђу кић, До бри-
ла Маxаревић, Ми ша Ми ло ва но вић, 
Де ли мир Сти шо вић, Да ни ца и До бри-
во је Бла го је вић, Ми ло сав Обу ћи на, 
Дра го слав Угар чи на, Вуч ко Гру јо вић, 
Сло бо дан Чво ро вић, Во ји мир Сре-
те но вић, Све тла на Вуч ко вић, На да 
Ђор ђе вић, На да Та на ско вић, Оли ве-
ра Цу паћ, Дра га на Ђур ко вић То шић, 
Зо ри ца Ле шо вић Ста но је вић, Гро зда-
на Ко ма ди нић. 

У умет нич ком про гра му огла си ли 
су се гу слар Ан дри ја Ми ли кић, КУД 
„Срп ски је лек“, уче ни ци ОШ „Све ти 
Ђа кон Ава кум“ из Тр на ве и на став-
ни ца Ми ла Му тав џић, уче ни це Ка та-
ри на Ра до ји чић из ОШ „Вук Ка ра џић“ 
и Те о до ра Ћен дић из Сла ти не.

ОКРУГЛИ СТО ОГРАНКА ВУКОВЕ 
ЗАДУЖБИНЕ У ЧАЧКУ

народна казивања 
о љубави

Не ма ја чег осе ћа ња у жи во ту од љу-
ба ви, по ру ка је окру глог сто ла ко ји је 
ча чан ски Огра нак Ву ко ве за ду жби не 
ор га ни зо вао у Га ле ри ји На род ног му-
зе ја, тра ди ци о нал но у част Ви дов да-
на. Ово га пу та на те му „Ка ко на род 
ка зу је о љу ба ви?”, са по гле дом на са-
др жа је и по ру ке трај них ву ков ских 

вред но сти, из ла гао је Бо шко Су вај-
џић, про фе сор Фи ло ло шког фа кул те-
та у Бе о гра ду.

Он је ис та као да се у на шој ду гој 
па три јар хал ној епо хи о љу ба ви рет-
ко отво ре но го во ри ло, али се ипак 
го во ри ло. При том је на род ни пе вач 
нај че шће го во рио о сја ју и деј ству ле-
по те, под ко јом се под ра зу ме вао склад 
из гле да и смер но сти, са ис ти ца њем 
етич ке ком по нен те у пр ви план. До-
ме те на ше лир ске на род не по е зи-
је Евро па је упо зна ла још за вре ме 
Ву ка Ка ра џи ћа, ка да је Ге те, „оп сед-
нут” Ха са на ги ни цом, увео но ви стих 
у не мач ку ме три ку, док чу ве ну на-
род ну љу бав ну тра ге ди ју „Смрт Оме-
ра и Ме ри ме” мно ги сма тра ју бо љом 
од „Ро меа и Ју ли је”, ре као је про фе сор 
Су вај џић. 

Пред сед ник Огран ка Ву ко ве за-
ду жби не, мр Гро зда на Ко ма ди нић, 
аутор не ко ли ко из да ња „Књи ге о љу-
ба ви”, го во ри ла је о то ме ка ко је на род 
ча чан ског кра ја кроз ве ко ве ка зи вао о 

љу ба ви. Овом те мом, ре кла је го спо ђа 
Ко ма ди нић, же ле ли смо да се вра ти-
мо у за ви чај, у мла дост ка да се на-
род ном пе смом љу бав до зи ва ла, због 
љу ба ви у пе сми ту го ва ло и ра до ва ло. 
Дра га че во је бо га то из вор ним на род-
ним оби ча ји ма ко ји се ве зу ју за љу бав, 
ве ли ку, трај ну те му људ ског жи во та, 
ко ја чо ве ка пра ти кроз све вре ме ње-
го вог по сто ја ња. Љу бав чо ве ка уз ди же 
до под ви га, бра ни у те шким про ма-
ша ји ма и не сре ћа ма, а у сре ћи га хра-
ни и чу ва да не из гу би до сто јан ство. 
Љу бав је нај на су шни ји хлеб, без ко га 
чо век не би мо гао да пре жи ви ре а лан 
жи вот. Она је у на ро ду, нај че шће у пе-
сму пре то че на.

„У ме ни те ма овог окру глог сто ла 
ожи ве се ћа ње на ко пач ке, же те лач ке 
пе сме, на оне што се на мо ба ма, пре-
лу и по се лу пе ва ју, ожи ве ми се ћа ње 
на чо бан ска пе ва ња по вр ба ци ма и 
про план ци ма Дра га че ва”, на гла си ла 
је Гро зда на Ко ма ди нић.. 

Сти хо ве о љу ба ви из на шег кра ја 
ка зи ва ли су уче ни ци ОШ „Све ти Са-
ва”, са учи те љи цом Све тла ном Ла лић, а 
свад бар ске, че тво ро Ал би ћа из Тр на ве, 
пра у ну ка чу ве ног тр нав ског пе сни ка 
Ми ло ша, ко је је при пре ми ла про фе-
сор ка Ми ла Му тав џић. Ко ло срп ских 
се ста ра и Бо ја на Јак шић до че ка ли су 
го сте из пре сто ни це у до ма ћин ском 
ма ни ру. То ми слав Ке цо вић је го во рио 
при год ну здра ви цу, а из вор ном пе-
смом и свир ком у ду ху те ме, про грам 

су по др жа ли КУД „Срп ски је лек” и фру-
ла ши: Сло бо дан Ву ки ће вић, Сло бо дан 
Ко ва че вић и Ми хај ло Ду ка нац. 

 Зо ри ца ЛЕ ШО ВИЋ СТА НО ЈЕ ВИЋ     

ОГРАНАК ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ 
У ЧАЧКУ поводом рођендана 

Вука  Стеф. Караџића и 
Дана града 

расписује традиционални 
литерарни и ликовни 

КОНКУРС

за ученике основних и средњих 
школа Огранка у Чачку

и других огранака Вукове 
задужбине

Теме:

Рђа се на злато не прима 
(за узраст од 1. до 4. разреда 

основне школе);
Губимо ли своју ћирилицу? 
(за узраст од 5. до 8. разреда 

основне школе)
Слобода никада не умире 

(поводом Балканских ратова 
1912–1913)

Радове потписане шифром 
слати на Конкурс до 

30. новембра 2012. године. 
У посебној коверти, уз рад, 
доставити решење шифре. 

Најбољи радови биће награђени 
на приредби  Млади чувари 

народне културе.

Радове слати на адресу:
Огранак Вукове задужбине 

Чачак
Пигова 4/15

32 000 Чачак
тел: 032/343-104
064/ 26-80-403

„Дани ћирилице“ 
у баваништу 

У Ба ва ни шту су по след њег мај ског 
ви кен да 2012. го ди не за вр ше ни „Да ни 
ћи ри ли це“. Ма ни фе ста ци ја је по кре-
ну та пре је да на ест го ди на са же љом 
да до при не се очу ва њу срп ске кул тур-
не ба шти не, је зи ка и пи сма, пе сме и 
игре, ста рих за на та, оби ча ја и пра во-
слав не ве ре. 

око сни цу ма ни фе ста ци је чи нио је 
Кон курс за нај бо љи ли те рар ни рад, 
нај леп ши кра сно пис, ка ли граф ски 
рад, вез, ре љеф и илу стра ци ју и из-
ра ду лут ке у на род ној но шњи. Те ма 
кон кур са ме ња ла се из го ди не у го ди-
ну: Ве ра, На да и Љу бав, Срб, Ми ло ср ђе, 
До бро та, Ко лев ка, Част, Брат, а ове 
го ди не то је био по јам Мо сто ви. 

На Кон курс за нај бо љи ли те рар ни и 
нај леп ши ли ков ни рад, ко ји је Ми ни-
стар ство про све те увр сти ло у Про грам 
ре пу блич ких смо три, ове го ди не се 
ода зва ло 5.374 уче сни ка из 335 шко-
ла из Ср би је, Ре пу бли ке Срп ске, Цр-
не Го ре, Хр ват ске, Ма ке до ни је, Грч ке, 
Ру му ни је, Ал ба ни је, Аустри је, Не мач-

ке, Швај цар ске, Нор ве шке, Ен гле ске, 
Фран цу ске, Ки не, Аустра ли је, Ју жне 
Афри ке, Но вог Зе лан да, Аме ри ке и 
Ру ске Фе де ра ци је. 

Жи ри у са ста ву: др Ми о драг Ма тиц-
ки, Јо ван Ћи ри лов и Љи ља на Си мић, 
за ли те рар не ра до ве, и др Су за на По-
лић-Ра до ва но вић, ака дем ски сли кар 
Ва са До ло вач ки и Вла ди мир Скер лић, 
за ли ков не ра до ве, на гра дио је 73 уче-
ни ка и пред шко ла ца, а ор га ни за тор је 
по хва лио још 41 уче сни ка. 

На гра ђе ним и по хва ље ним уче сни-
ци ма по де ље но је око 1000 књи га ко је 
су по кло ни ли из да ва чи. 

До де ли на гра да су, по ред на гра ђе-
них уче ни ка, њи хо вих ро ди те ља и на-
став ни ка, при су ство ва ли и Дра гу тин 
Бр чин, са вет ник ми ни стра про све те, 
ака де мик Ви дој ко Јо вић, др Ми о драг 
Ма тиц ки, др Су за на По лић-Ра до ва но-
вић, Јо ван Ћи ри лов, Ра до мир Бог да-
но вић, за ме ник ам ба са до ра Бо сне и 
Хер це го ви не у Бе о гра ду и дру ги ува-
же ни го сти. 

Ра ди о ни це ве за и ке ра ми ке, ко је су 
во ди ли мр Ми ли ца Мар ко вић и Ми-
хај ло Пе тро вић, иза зва ле су ве ли ко 
ин те ре со ва ње де це, али и од ра слих.

Мно го број ни по се ти о ци су се на фи-
ја ке ри ма во зи ли до ма на сти ра Ба ва-
ни ште. Де ца су ужи ва ла у игро ка зи ма 
ко је су из ве ли чла но ви КУД-а „Аца Об-
ра до вић“ из Ба ва ни шта и Драм ска сек-
ци ја ОШ „Јо ван Сте ри ја По по вић“ и у 
лут кар ској пред ста ви у из во ђе њу уче-
ни ка ОШ „Бра ца Пе тров“ из Пан че ва. 

На на сту пу фол клор них ан сам ба ла, 
нај ви ше апла у за је по бра ла Сек ци ја 
Ру ске шко ле при ам ба са ди Ру ске Фе-
де ра ци је у Бе о гра ду и СКПД „Ла за ри-
ца“ из Ста на ра код До бо ја.

Ор га ни за то ри ма ни фе ста ци је би-
ли су КУД „Аца Об ра до вић“ и Огра нак 
Ву ко ве за ду жби не у Ба ва ни шту, у са-
рад њи са Ми ни стар ством про све те, Би-
бли о те ком „Те о фи ло Ди мић“, ОШ „Бо ра 
Ра дић“, Цр кве ном оп шти ном и дру гим 
љу ди ма до бре во ље. По кро ви те љи су 
би ли Ми ни стар ство кул ту ре, Ми ни-
стар ство про све те и Оп шти на Ко вин.

Ву ко ва за ду жби на је, као и до са-
да, на гра ди ла по бед ни ке у так ми че-
њу вред ним књи га ма.

 Ве ра СЕ КУ ЛИЋ 

ОГРАНАК ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ 
У БАВАНИШТУ, 

КУД „АЦА ОБРАДОВИЋ“ и
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
26222 Баваниште, 

Ж. Зрењанина бр. 3, 
тел. 013/751-080, 065/5751-080

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

ПОЗИВАЈУ УЧЕНИКЕ 
ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА 

И ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ 
УЗРАСТА ДА УЧЕСТВУЈУ 

НА

КОНКУРСУ

ДАНИ ЋИРИЛИЦЕ   

БАВАНИШТЕ 2013.

Организатор је за тему одабрао

молбу
БУДИМО ЉУДИ

Конкурсом су обухваћени:

1. Литерарни рад (до једне 
куцане стране)

2. Илустрација

3. Калиграфски текст (десет до 
тридесет речи) 

  
4. Вез (величине џепне 

марамице)

ИНИЦИЈАЛ ПОЧЕТНОГ СЛОВА 
АУТОРОВОГ ИМЕНА и

ИЗРАДУ ЛУТКЕ У НАРОДНОЈ 
НОШЊИ ИЗ БАКИНОГ РОДНОГ 

КРАЈА

Напомене:
– Калиграфски рад и вез могу 
се украсити иницијалима и 

илустрацијама у вези са темом 
БУДИМО  ЉУДИ

– Иницијал се може израдити 
у свим техникама
– Лутку, висине до 

30 сантиметара, треба направити 
од природног материјала и 
обући је у народну ношњу 
из бакиног родног краја, уз 

обавезну назнаку који је то крај
– Радови израђени од 

непостојаних материјала 
неће се оцењивати

– Одрасле особе могу 
учествовати ван конкуренције  

– Радови се не враћају

Моле се учитељи, вероучитељи, 
наставници, професори и 

родитељи да помогну својим 
ученицима, као и да најбоље 

радове (са именима аутора на 
полеђини) доставе на адресу 

Огранка у Баваништу до 
25. априла 2013. 

Стручни жири прогласиће три 
најбоља рада за сваки узраст, 

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

ван конкуренције.
Организатор ће наградити и 
најуспешнијег наставника и 

прогласити најуспешнију школу.

из активности огранака вукове заДуЖбине

књи жев но ве че у чачанском народном музеју

ака де мик ви дој ко јо вић уру чу је на гра де нај у спе шни јим 
уче сни ци ма кон кур са

учесници округлог стола у Чачку
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ОГРАНАК У НИШУ

препознатљиви 
програми 

Као и у до са да шњем ра ду, ко ји тра је 
ви ше од јед не де це ни је, Огра нак Ву-
ко ве за ду жби не у Ни шу је ре а ли зо вао 
(нај пре) оне про јек те ко ји су већ пре-
по зна тљи во ве за ни за ње гов про грам, 
а за тим су оства ре ни и они из обла сти 
те ку ћих де ша ва ња на по љу кул ту ре. 
Реч је, пре све га, о већ тра ди ци о нал-
ном кон кур су за сред њо школ це, са 
те мат ском идеј но шћу ко ја је би ла на-
сло вље на: „Ре чи не жи ве са мо у на-
ро ду, не го и на род жи ви у за пи са ној 
ре чи“. При ли ком ова квог ан га жо ва ња 
мла ди су у при ли ци да по ка жу сво ју 
ин вен тив ност, за тим по зна ва ње ма-
те ри је и да из не су сво је ста во ве, што 
је ве о ма зна чај но.

Са та квим ка рак те ри сти ка ма при-
сти гли су и вред но ва ни, за Дан Све тог 
Са ве, ра до ви из Ди ми тров гра да, Пи-
ро та, Ле сков ца, Гра ди шке – Ре пу бли ке 
Срп ске, и на рав но, из ни шких гим на-
зи ја, а нај ви ше из Гим на зи је „Све то-
зар Мар ко вић“. За хва љу ју ћи до бром 
раз у ме ва њу ин сти ту ци ја кул ту ре из 
Ни ша, ко је су по мо гле (у књи га ма) ову 
ак ци ју, уче сни ци Кон кур са су бо га то 
на гра ђе ни. 

Све то сав ском ака де ми јом Огра нак 
у Ни шу је, кра јем фе бру а ра, два на е-
сти пут обе ле жио Дан Си ме о на Не ма-
ње, на шег пр вог вла да ра ко ји је имао 
на ме ру да Ниш учи ни сво јом пре сто-
ни цом; ње гов дан – 26. фе бру ар и у ни-
шком Са бор ном хра му Све те тро ји це 
по себ но се сла ви. На ака де ми ји, у ор-
га ни за ци ји Ни шког огран ка, бе се ду, 
на сло вље ну „У сла ву вла да ра, све ца и 
чу ва ра ве ре – све тог Си ме о на, у су срет 
2013. го ди ни“, одр жа ла је мр Ми лун ка 
Ми тић. Тре ба ис та ћи да је у пу бли ци 
би ло и мла дих, што се не мо же, увек, 
ре ћи за ова кве при ли ке. 

Ове го ди не, у окви ру пред ста вља-
ња зна чај них де ла, по ред књи ге Зла-
те Бо јо вић „Ста ри Ду бров ник у срп ској 
књи жев но сти“, сво је ме сто до био је, 
на ро чи то пре ко ме ди ја, и ал ма нах 
„Да ни ца 2012“.

За Ни шки огра нак је зна ча јан про-
је кат са рад ње са Уни вер зи те том у 
Ни шу. Ова ин сти ту ци ја има пу но раз-
у ме ва ње за наш рад и пру жа сва ку 
по моћ за ко ју се обра ти мо (бес плат но 
ко ри шће ње са ле, апарт ман ски сме-
штај за на ше го сте итд.), а укљу че ни 
смо и у обе ле жа ва ње Да на Уни вер-
зи те та. По ред про шло го ди шње из ло-
жбе „Срп ска књи га штам па на у Бе чу 
у 18. и 19. ве ку – ћи ри ли цом“, ка да је 
са мо из фон до ва ни шких ин сти ту-
ци ја при ка за но бли зу 50 при ме ра ка, 
ове го ди не је Огра нак у са рад њи са 
На род ном би бли о те ком „Сте ван Сре-
мац“ обе ле жио, у све ча ној са ли Рек-
то ра та, 120 го ди на Срп ске књи жев не 
за дру ге и уче шће ни шких ауто ра (Са-
ша Ха џи тан чић, Го ран Мак си мо вић, 
Дра га на Ма шо вић и Бо јан Јо ва но вић) 
у ра ду те ку ће за по след њих пет на е-
стак го ди на. У овој го ди ни те че, пре ко 
Ни шког огран ка, и обе ле жа ва ње ју-
би ле ја књи жев ни це Је ле не Ди ми три-
је вић, по во дом 150 го ди на од ње ног 
ро ђе ња, 120 го ди на од пр вог зва нич-
ног по ја вљи ва ња у ли те ра ту ри и 100 
го ди на од ње ног пр вог ро ма на „Но ве“, 
ко ји но си иде је и про бле ме са вре ме-
ног дру штва. 

Ина че, са рад ња са ин сти ту ци ја ма, 
на ро чи то уста но ва ма кул ту ре Ни ша, 
при мет на је, а са На род ном би бли о те-
ком „Сте ван Сре мац“ по себ на, о че му 
све до че (две) За хвал ни це у овој го-
ди ни Ми лун ки Ми тић, пред сед ни ци 
Огран ка Ву ко ве за ду жби не у Ни шу.

Сво јим во лон тер ским ра дом на 
ши ро ком по љу ис ти ца ња и очу ва ња 
пра вих вред но сти, Огра нак је пре-
по зна тљив на кул тур ном пла ну Ни-
ша, те је до био сво је ме сто у Ни шком 
лек си ко ну (Еди ци ја „Лек си ко ни гра-
до ва Ср би је”, Слу жбе ни гла сник и град 
Ниш, Бе о град, 2011, стр. 77).

Би ља на МИЉ КО ВИЋ- 
-СЕ ЛИ МО ВИЋ

на извору вукова 
језика

Фон да ци ја Ву ко ве за ду жби не Жа-
бљак-Шав ник-Плу жи не одр жа ла је у 
Жа бља ку, 30. и 31. ју ла 2012. го ди не, VII 
На уч ни скуп  На из во ру Ву ко ва је зи
ка. У при пре ми ску па уче ство ва ли су 
чла но ви Про грам ског од бо ра: ака де-
мик Бра ни слав Осто јић, проф. др Не-
над Ву ко вић, проф. др Јо ван Де лић, 
Ми ро Вук са но вић, до пи сни чла ну СА-
НУ, др Жар ко Ле ко вић и проф. др Сло-
бо дан Ка са ли ца. Зна ча јан до при нос 
ра ду ску па да ле су три дур ми тор ске 

оп шти не, као и Ан ка Жу гић, пред сед-
ник Скуп шти не Фон да ци је, и Бу до Но-
во сел, се кре тар Фон да ци је. 

Рад се од ви јао у че ти ри сек ци је. 
Пр вог да на под не то је осам на ест са-
оп ште ња, ко ја су се ти ца ла је зи ка и 
књи жев но сти. Уче ство ва ли су чла-
но ви СА НУ, ЦА НУ, на уч ни ци из Ник-
ши ћа, Под го ри це, Бе о гра да и Бу две. 
Дру гог да на ску па уче ство ва ло је два-
де сет на уч ни ка, а са оп ште ња су об-
у хва ти ла на уч не обла сти: исто ри ју, 
ге о гра фи ју и ет но ло ги ју. 

На уч ни скуп на Жа бља ку био је 
при ли ка да се у Све ча ној са ли оп-
шти не пред ста ви књи га Вук Ка ра џић 

и Цр на Го ра, Го лу ба До бра ши но ви ћа, 
ко ју су об ја ви ли за јед но Фон да ци ја 
Ву ко ве за ду жби не Жа бљак-Шав ник-
Плу жи не и Ву ко ва за ду жби на у Бе о-
гра ду. Уред ник из да ња је др Ми о драг 
Ма тиц ки. О књи зи су том при го дом 
го во ри ли: проф др Јо ван Де лић, ре-
цен зент, а у име из да ва ча проф. др 
Ра ден ко Пе јо вић и Сла ђа на Мла ђен. 

Фон да ци ја Ву ко ве за ду жби не у Цр-
ној Го ри, ко ја сва ке тре ће го ди не ор-
га ни зу је на уч ни скуп, пла ни ра ла је 
да не ред не го ди не об ја ви збор ник 
ра до ва са VII На уч ног ску па На из
во ру Ву ко ва је зи ка. Ма те ри јал на по-
моћ за оства ри ва ње овог про гра ма 
и штам па ње Збор ни ка би ће обез бе-
ђе на из бу џе та три дур ми тор ске оп-
шти не.

 Сла ђа на МЛА ЂЕН

ЕДИЦИЈА „ПОПУЛАРНА 
МУЗИКА“ ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ 

„НОТА“ ИЗ КЊАЖЕВЦА 

извор за учење 
старих популарних 

песама

Највећи допринос делатности 
„Ноте“ јесте интензиван рад 
на школским приручницима 
и материјалима, као и 
партитурама за аматерско 
музицирање, што чини 
јединствен издавачки 
курс у Србији 

То ком свог го то во по лу ве ков ног 
по сто ја ња из да вач ка ку ћа „Но та“ из 
Кња жев ца до при не ла је до ступ но-
сти и по пу ла ри за ци ји му зи ка ли ја 

раз ли чи тих жан ро ва. По зор ност из-
да ва ча је од по чет ка би ла усме ре на 
ка по тре ба ма ши ре пу бли ке, но ва ља 
на гла си ти да је упр кос тој те жњи из-
бег ну та зам ка по пу ли зма. За пра во, 
нај ве ћи до при нос де лат но сти „Но те“ 
је сте ин тен зи ван рад на школ ским 
при руч ни ци ма и ма те ри ја ли ма, као 
и пар ти ту ра ма за ама тер ско му зи-
ци ра ње, што чи ни је дин ствен из да-
вач ки курс у Ср би ји. Сва ка ко тре ба 
по ме ну ти и вр ло зна чај но де се то-
том но из да ње Са бра них де ла Сте ва
на Мо крањ ца ко је је „Но та“ об ја ви ла 
за јед но са За во дом за уџ бе ни ке и на-
став на сред ства.

Као и ве ћи на дру гих пу бли ка ци ја 
овог из да ва ча, му зи ка ли је из еди ци је 
„По пу лар на му зи ка“ су ди дак тич ког 
ка рак те ра, о че му мо гу да по све до че 
ге не ра ци је му зи ча ра, ка ко про фе си-
о нал них из во ђа ча по пу лар не му зи ке, 
та ко и ама те ра, ко ји ма је ово по ред 
звуч ног ма те ри ја ла зна ча јан из вор 
за уче ње ста рих по пу лар них пе са ма. 
О при руч нич ком ка рак те ру го во ри и 
чи ње ни ца да је реч ма хом о се ри ја-
ма збир ки ма њег оби ма. На ста вља ју-
ћи тра ди ци ју из да ва ња пар ти ту ра и 
пе сма ри ца по пу лар не му зи ке ко ја се 
на овим про сто ри ма мо же пра ти ти 
од дру ге по ло ви не осам на е стог ве ка, 
ова еди ци ја сва ка ко има и ан то ло-
гиј ску вред ност, јер по хра њу је ре пер-
то ар „стан дар да“ из бо га тог кор пу са 
по пу лар не му зи ке бли же про шло сти 
на овим про сто ри ма.

Та ко ђе, зна чај на је и за про у ча ва-
о це му зич ког жи во та у Ср би ји, јер 
од ра жа ва му зич ки укус и по тре бе 
при ват ног му зи ци ра ња дру ге по ло-
ви не два де се тог ве ка, док са дру ге 
стра не ути че на кре и ра ње да на шњег 
ре пер то а ра тзв. ста ро град ске му зи-
ке. У ком пле ту са не ко ли ко збир ки 
пе са ма из „При год них и ју би лар них 
из да ња“, ова еди ци ја пред ста вља ба-
зу за ба вље ње град ском на род ном 
му зи ком, а услед огра ни че ног оби-
ма овог члан ка, би ће пред ста вље на 
ње на око сни ца.

У скла ду са ре че ном на ме ном пу-
бли ка ци ја, чи та лац се на кон за овај 
жа нр стан дард но илу стро ва них пр-
вих ко ри ца су сре ће са скром ним 
из да њем, али са ја сно но ти ра ним 
му зич ким и по ет ским са др жа јем. 
Ипак, нот не тран скрип ци је по не-
кад ни су са свим пре ци зне, а чак ни 
ме ђу за пи си ва чи ма не по сто ји уни-
форм ност бе ле же ња, што је сва ка ко 
по сле ди ца ва ри ја бил но сти пе са ма у 
вре мен ском пе ри о ду од ка да се бе-
ле же њи хо ве ин тер пре та ци је. Пре-
по ру чу је се па ра лел но слу ша ње да те 
ком по зи ци је, при че му тре ба обра-
ти ти па жњу на ре а лан тем по, од нос 
основ не ме ло ди је и ње них укра са, 
као и на ва жна ди на мич ка ни јан си-
ра ња. Пре ра ђи ва чи су се на осно ву 
њи ма бли ских ин тер пре та ци ја од лу-
чи ва ли за од ре ђе не ва ри јан те ме ло-
ди ја, а на ко на чан из глед је ути ца ла 
и на ме на збир ке.

У том сми слу по себ но се из два ја-
ју из да ња Ра до ми ра Јан ко ви ћа за со-
ло хар мо ни ку, при мар ни ин стру мент 
вер на ку лар не му зи ке у Ср би ји по сле 
Дру гог свет ског ра та. Све оста ле пу-
бли ка ци је по се ду ју за бе ле же ну (ма-
ње или ви ше укра ше ну) ме ло ди ју са 
ши фром акор да и озна ка ма ве за ним 
за из во ђе ње, без ика квих аран жман-
ских ре ше ња, што го во ри о по год но-
сти за му зи ци ра ње у раз ли чи тим 
са ста ви ма. Стро фе пе са ма су бе ле же-
не ин те грал но ис под нот них за пи са 
или су сук це сив но пот пи си ва не ис-
под нот ног тек ста. Не ко ли ко збир ки 
је по све ће но и на род ним ме ло ди ја-
ма за игру.

Из овог из у зет но обим ног и хе те-
ро ге ног жан ра у ви ше збир ки се из-
два ја ју за и ста нај по пу лар ни је пе сме 
(„Ка леш, бре, Ан ђо“, „Бо лу јем ја“, „Де-
вој ка је зе лен бор са ди ла“, „Раз гра на ла 
гра на јор го ва на“, „Кад би ове ру же ма-
ле“, „Ма ро, од би се ра гра но“, „Ци ган-
ка сам ма ла“, „Сим бил цве ће“, и мно ге 
дру ге). Све сни те жи не за дат ка, при-
ре ђи ва чи и ре цен зен ти су свој из бор 
у го то во сва кој збир ци ела бо ри ра ли 
кра ћим ро ман си ра ним пред го во ри-
ма, не ка да чак и упи си ва ли по ре кло 
пе сме, но ни су се упу шта ли у озбиљ-
ни је кон цеп циј ске за хва те, те су ну ме-
ре углав ном сор ти ра не по азбуч ном 
или абе цед ном ре ду на зи ва.

Пр во из да ње из ове еди ци је об ја-
вље но је 1972. го ди не (Ђу ри ца Ћир-
ко вић и Ра до мир Јан ко вић, Ри там 
и ме лос Бал ка на). При мет но је да су 
при ре ђи ва чи са нај ве ћим бро јем из-
да ња би ли уско по ве за ни са му зич-
ком про дук ци јом Ра дио Бе о гра да 
(Ђор ђе Ка ра кла јић, Иван Це не рић) и 
ка сни је Ра дио те ле ви зи је Ср би је (Љу-
би ша Пав ко вић) и са свим кон крет но 
са Вла сти ми ром Па вло ви ћем Ца-
рев цем, кључ ном фи гу ром овог му-

зич ког жан ра са сре ди не два де се тог 
ве ка („Но тин“ омаж ве ли ком ви о ли-
ни сти пред ста вља Ца рев че ва ли ра из 
1980). Це не рић и ка сни је Пав ко вић 
је су ди рект ни на след ни ци Ца рев че-
вог кон цеп та на род ног му зи ци ра ња, 
а Ка ра кла ји ћев ауто ри тет као му-
зич ког уред ни ка и ком по зи то ра у то 
вре ме не сум њи во по твр ђу је исто риј-
ски зна чај чи та ве еди ци је. По ме ну та 
трој ка је ка рак те ри стич на по чи ње-
ни ци да је соп стве ним из во ђач ким, 
ди ри гент ским и ком по зи тор ским 
ис ку ством са чу ва ла у на ро ду нај-
це ње ни је пе сме тог вре ме на пре ма 
из во ђе њи ма вр хун ских ра диј ских пе-
ва ча. У њи хо вим увод ним на ра ти ви-
ма и про прат ним ко мен та ри ма мо гу 
се пра ти ти раз ли ке ме ђу кул тур ним 
кон тек сти ма у ко ји ма су од ре ђе не пе-
сме из во ђе не, као и њи хо ве при ре ђи-
вач ке те жње.

Број не пу бли ка ци је ових му зи-
ча ра са др же сли чан ре пер то ар, што 
го во ри не са мо о њи хо вом за јед нич-
ком му зич ком уте ме ље њу у Ца рев-
че вој „шко ли“, већ и о одр жи во сти и 
при јем чи во сти ре пер то а ра у ви ше де-
це ниј ском пе ри о ду. Из о ста нак и по-
ја вљи ва ње не ких пе са ма код дру гих 
из во ђа ча сва ка ко ре флек ту ју ак ту ел-
ни укус кон зу ме на та.

Ђор ђе Ка ра кла јић као му зич ки 
уред ник, ком по зи тор и па си о ни ра ни 
са ку пљач на род не му зи ке имао је си-
сте ма ти чан, го то во на уч ни при ступ. 
У пред го во ру Ду ша на Плав ше ка пи-
тал ној збир ци На те ми слим: Збир
ка ста рих град ских пе са ма, ру ских и 
ма ђар ских ро ман си, пе са ма из по зо
ри шних ко ма да и но вих град ских пе
са ма (1992, V из да ње) пре до че на је и 
Ка ра кла ји ће ва те о риј ска де лат ност 
ко ја пред ста вља пр ву кла си фи ка ци-
ју пе са ма из жан ра срп ске по пу лар не 
му зи ке. Ка ра кла јић је та ко ђе зна чај ну 
па жњу по све тио и по пу лар ном хор-
ском му зи ци ра њу кроз сво је аран-
жма не.

Збир ке Ива Це не ри ћа, фла у ти сте у 
Ца рев че вом ор ке стру, од ли ку је нај пре 
же ља ауто ра да што вер ни је до ку мен-
ту је на чин ра да чу ве ног ви о ли ни сте. 
У ње го вом ужем фо ку су би ле су пе сме 
из ју жне и ју го и сточ не Ср би је и Ма-
ке до ни је, ко је се по пу лар но на зи ва ју 
„ју жњач ким“. Сво јом Ве ли ком на род
ном ли ром (ко ја на жа лост не по се ду је 
нот не тек сто ве) из 1967. го ди не по ста-
вио је те мељ за ка сни је слич не про јек-
те у при ре ђи вач ком и ре пер то ар ском 
сми слу.

Хар мо ни каш Љу би ша Пав ко вић, 
на след ник Ца рев ца на ме сту ше фа 
На род ног ор ке стра Ра дио Бе о гра да, 
при ре дио је се ри ју „Ан то ло ги ја срп-
ске на род не му зи ке“ та ко што је у за-
себ ним збир ка ма (од 2008. до да нас) 
пред ста вио пе сме ко је су да нас ти-
пич не за Вој во ди ну, ју жну Ср би ју, Ко-
со во и Ме то хи ју, Цр ну Го ру и Сан џак, 
Ма ке до ни ју, цен трал ну Ср би ју, али и 
по ње го вој про це ни нај леп ше сев да-
лин ке, град ске и пе сме ком по но ва не 
у на род ном ду ху.

Жар ко Пе тро вић, ком по зи тор и бо-
ем, об ја вио је тро је зич ну (срп ски, ен-
гле ски, ру ски) обим ну збир ку Пе сме 
ко је веч но жи ве 1987. го ди не, где је 
сем нот ног и по ет ског тек ста бе ле жио 
ком по зи то ре, пе сни ке и ре пре зен та-
тив не из во ђа че пе са ма. Из од лич ног 
пре се ка ка фан ског ре пер то а ра тре ба 
из дво ји ти ње го ва де ла, ко ја по му-
зич ким ка рак те ри сти ка ма ве о ма на-
ли ку ју оним ко ја су пре шла у кор пус 
тра ди ци о нал них пе са ма.

Рад Ми ла на Мар ко ви ћа Ми ње од-
ли ку је но стал ги ја и те жња за ре ви та-
ли за ци јом овог жан ра услед по ја ве 
та да све по пу лар ни је но во ком по но-
ва не на род не му зи ке. Због те же ље 
осно вао је фе сти вал „Ни шке је се ни“ 
ко ји је на сто јао да афир ми ше из во ђа-
че и по ну ди но ве пе сме у ду ху ста рих. 
Исто ри јат овог фе сти ва ла и му зи-
ке де таљ но је до ку мен то ван у књи зи 
Пет ни шких је се ни: На гра ђе не ком по
зи ци је са му зич ког фе сти ва ла но вих 
град ских пе са ма и ро ман си „Ни шка је
сен“ из 1996. го ди не.

Збир ка Ра до сла ва Гра и ћа За бав не, 
деч је, град ске и на род не пе сме: Отво
ри ср це (1979) из два ја се по то ме што 
је реч о аутор ским де ли ма ко ја су сте-
кла ве ли ку по пу лар ност кроз ин тер-
пре та ци ју та да чу ве них пе ва ча.

Да ју ћи епи тет „по пу лар но“ овој 
еди ци ји, на ме ра из да ва ча би ла је да 
об у хва ти нај по зна ти је об ли ке но ви-
је на род не му зи ке свих ју го сло вен-
ских на ро да и на род но сти, и ка сни је 
раз ли чи те ло кал не прак се у Ср би ји. 
С дру ге стра не, очи глед на је же ља 
за про фи ли са њем му зич ког жан-
ра (у окви ру ко јег по сто је раз ли чи-
ти сти ло ви) одво је ног од фол клор не 
и за пад но е вроп ске по пу лар не му зи-
ке. Ве ру је мо да ће из да ња по пу лар-
не му зи ке „Но те“ на ћи при ме ну код 

ши ре ама тер ске пу бли ке раз ли чи тих 
ге не ра ци ја, јер пред ста вља ју спо ну 
из ме ђу тра ди ци о нал них му зич ких 
вред но сти и њи хо ве са вре ме не ре-
ви та ли за ци је, јав не и при ват не му-
зич ке прак се и, ко нач но, из во ђе ња и 
ужи ва ња у му зи ци.

 Ма ри ја ДУ МИЋ

како је некад било

Димитрије Ц. Ђорђевић: 
„Кроз стари Београд”, 
ЈП Службени гласник, 
Београд 2012.

У еди ци ји „Исто ри ја“ ЈП Слу жбе ни 
гла сник је об ја ви ло ве о ма за ни мљи-
ву, мо же мо ре ћи но стал гич ну  књи-
гу „ Кроз ста ри Бе о град“ Ди ми три ја 
Ц. Ђор ђе ви ћа, ко ју је при ре дио Ми-
ло рад Јо ва но вић. Књи га је пи са на у 
фор ми хро ни ке, а ста ре хро ни ке су 
од у век би ле ра до чи та но шти во, јер 
нас вра ћа ју у не ко про шло вре ме ко-
је је би ло срећ ни је и под се ћа нас на 
соп стве но де тињ ство, али и на ше зе-
мље. За оне мла ђе то су при че ко је су 
у фор ми – ка ко је не кад би ло. Ова бо-
га то илу стро ва на књи га са др жи при-
че о Бе о гра ду, љу ди ма и дру штве ним 
зби ва њи ма из дру ге по ло ви не 19. и с 
по чет ка 20. ве ка, ко је су би ле об ја вљи-
ва не од 1904. до 1940. го ди не, а у књи-
зи су об у хва ти ле три по гла вља: Пр ви 
пут у Бе о гра ду, Град: ули це, квар то
ви, згра де и жи те љи и Дру штве ни жи
вот. 

Са вре ме ник опи са ног Бе о гра да и 
про ма трач оштрог ока, Ди ми три је Ц. 
Ђор ђе вић ро ђен је 1861. го ди не у По-
жа рев цу, а умро 1941. го ди не у Бе о гра-
ду и са хра њен на Но вом гро бљу. Био 

је пра у нук Чо лак-Ан те Си ме у но ви ћа, 
уче сни ка Пр вог срп ског устан ка и вој-
во де Кру ше вач ке на хи је.

По про фе си ји је био вој ни и ци-
вил ни те ле гра фи ста, слу жбе ник оси-
гу ра ња, али и плод ни пу бли ци ста 
на кло њен исто риј ским те ма ма, ду го-
го ди шњи са рад ник „ По ли ти ке“, Ра дио 
Бе о гра да, пе вач у нај бо љим хо ро ви-
ма, спор ти ста, бо ем, при ја тељ мно гих 
умет ни ка. Мо жда је баш због све га то-
га и вер но бе ле жио до га ђа ња ве за на 
за ста ри Бе о град. Бе о град је за хвал-
на те ма за све ко ји га во ле. Иако ни је 
мо жда нај леп ши град и не мо же да 
се так ми чи са свет ским ме тро по ла-
ма, он по се ду је „не ки дух“ ко ји је те-
шко де фи ни са ти, а ко јим су се ба ви ли 
мно ги пи сци од Бра ни сла ва Ну ши ћа 
под псе у до ни мом Бен Аки ба, пре ко 
Ко сте Н. Хри сти ћа, Жи во ра да П. Јо ва-
но ви ћа... 

Из тек сто ва Ди ми три ја Ц. Ђор ђе ви-
ћа о Бе о гра ду са зна је мо ка да су уве-
де ни пр ви те ле граф и те ле фон, пр во 
елек трич но осве тље ње, пр ви коњ ски, 
а за тим елек трич ни трам вај, ка ко је 
из гле да ла пе ри фе ри ја, око ли на Сла-
ви је, ули це Бран ко ва, Ка ра ђор ђе ва, ко 
је и ка да из гра дио од ре ђе не згра де. 
Са зна је мо ка ко је зи дан хо тел „ Мо-
сква“, све о ста рим ка фа на ма, ка фе-
џи ја ма, бо е ми ма, спор ту Бе о гра да... 
При ја те љи су му би ли и Сте ва То до-
ро вић, Бра ни слав Ну шић, Сте ван Сре-
мац, Ми ло ван Гли шић, чи ча Или ја 
Ста но је вић, Ми ло рад Га ври ло вић... 
О бе о град ској бо е ми ји је све до чио 
као сва ко днев ни по се ти лац „Ко лар-
ца“,  „Дар да не ла“, „По зо ри шне ка си не“, 
„Ле пе Ка та ри не“, „Бос фо ра“... 

Књи га „ Кроз ста ри Бе о град“ бо га то 
је илу стро ва на и мо же по слу жи ти као 
до ку мен та ци ја за све ко ји про у ча ва-
ју исто ри ју Бе о гра да, јер је плод ра да 
са вре ме ни ка опи са ног гра да.  

 Ка та ри на ГРА НА ТА СА ВИЋ

на слов на стра на књи ге го лу ба 
До бра ши но ви ћа, „вук ка ра џић 
и Цр на го ра”

на слов на стра на књи ге 
„кроз ста ри бе о град”
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ОТВОРЕНА 
ВРАТА 

ВУКОВЕ 
ЗАДУжБИНЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

За ду жби на осни ва сво је огран ке у зе мљи и све ту. Да би 
се осно вао огра нак Ву ко ве за ду жби не нео п ход но је да За-
ду жби ни при сту пи 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
Тел./Факс: 2682-803; 2683-890
Те ку ћи ра чун: 205-8530-09

E-mail: slav ko.ve ji no vic @vu ko va-za du zbi na.rs
sne za na.bo jic @vu ko va-za du zbi na.rs 
sla dja na.mla djen @vu ko va-za du zbi na.rs

ПОЗИВ ЗА ПРЕТПЛАТУ

Име __________________________________________________________________

Презиме  _____________________________________________________________

Матични број (физичка лица)  _______________________________________

Фирма  _______________________________________________________________

ПИБ бр.  ______________________________________________________________

Адреса _______________________________________________________________

Поштански број ______________________________________________________

Телефон ______________________________________________________________

Факс  _________________________________________________________________
 
Е-mail _______________________________________________________________

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

Претплата се може извршити:

Доставом поруџбенице путем поште:
Вукова задужбина, Краља Милана 2, 11000 Београд; 

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

Факсом: 011-2685-752 

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

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

Садржај
Данице за 2013. 

годину
Ми о драг Ма тиц ки, 

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

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

осветљења
Ми лун ка Ми тић, „Овим по бе ђу је!“ 

Све ти цар Кон стан тин Ве ли ки и Све-
ти Си ме он Не ма ња

Ма ти ја Бећ ко вић, Сло во о ћи ри ли ци
До бри во је Мла де но вић, Сто јан Но-

ва ко вић. Ву ко вац пр во га ре да
Вељ ко Ста нић, Фран цу ски ђа ци
Ви да Го лу бо вић, Бра ћа Ми цић
Бор јан ка Трај ко вић, Под се ћа ње на 

Ни ко лу Т. Ка ши ко ви ћа (1861-1927)
Ми о драг Сто ја но вић, Иво Ан дрић 

у Грч кој
Вла ди мир Гре чић, Де вет Ва ја ги ћа и 

де се ти Алек са Ви шњи ћев (До бро вољ-
ци из  Ге ри ја. Ин ди ја на, на Со лун ском 
фрон ту)

Дра шко Ре ђеп, Дра шков ра бош
Ни ко ла Мар ко вић, Ра чу на ри и ин-

тер нет у сва ко днев ном жи во ту

народна књижевност
Бо јан Ђор ђе вић, За пи си на род них 

по сло ви це и из ре ка у де ли ма ду бро-
вач ких пи са ца Пла ши ло ов цу те ра 
ти хо ћи на ву ка сти же

Ти хо мир Пе тро вић, По сло ви це о 
ра ду

Ста ни ша Во ји но вић, Са ку пља чи на-
род них умо тво ри на: Јо ван Ба луг џић, 
Јо ван Ми шко вић и Ко ста И. По по вић

Ра до ван М. Ма рин ко вић, Над гроб-
ни ци ста рих за на тли ја

Дан ка Ви ше кру на, Бе ћар ци из Хер-
це го ви не

Бран ко Ћу пур ди ја, Успа ван ке из 
Дре жни це

Гро зда на Ко ма ди нић, Дра га чев ске 
љу бо ван ке

Вук Ка ра џић, Ка же са Дур ми то ра и 
Ра да на 

књижевност и уметност
песме срба из расејања (из бор: 

Ми лан Ра ду ло вић Ра ду ле)

Ђор ђе Пе рић, „Еми на“ и дру ге сев-
да лин ке Алек се Шан ти ћа

Рај ко Пе тров Но го, У те сном скло пу 
ме три ке и бо ла

Пре драг Бог да но вић Ци, Пе сме: Цр
на ко шу љи ца ла будде вој ке и По ђо Ље
љо, на во ду на Ти су

Ми ћо Цви је тић, Оке ан бе ли не, Сту
бо ви

Ми лан Ра ду ло вић Ра ду ле, Пе сме: 
Књи га и Ма ла цр ква

Ка та ри на Гра на та Са вић, Ма га Ма-
га зи но вић 

Зо ран Т. Јо ва но вић, Срп ски глум ци 
у све ту

Љи ља на Сто шић, О обла ци ма у 
умет но сти

Ацо До ган џић, Ста ни ша Сто шић

светосавска читанка
Ди ми три је М. Ка ле зић, Мул ти пли-

ка тив на исто риј ска пре крет ни ца – 
1912. го ди на (2)

КРАТ КИ ПРА ВО ПИС СРП СКОГ ЈЕ-
ЗИ КА МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ (Ма то Пи жу-
ри ца) 

језик
Алек сан дар До диг, Ћи ри ли ца – срп-

ска ка ли граф ска ба шти на
Дра ган Ја ца но вић, Ћи ри ли ца у до-

ли ни Мла ве 

описаније намастира
Дин ко Да ви дов, Са бор на цр ква у 

Сен тан дре ји
Стан ко Ко стић, Хи лан дар (фо то гра-

фи је са из ло жбе)

Династије
Алек сан дар Па ла ве стра, Цр но је ви-

ћи (ро до слов не та бли це: Ду шан Спа-
сић)

први српски устанак
Ста ни ша Во ји но вић, Топ чи ба ша 

срп ски и спи са тељ То мо Ми ли но вић 
Мо ри ња нин (1770-1846)

народни кувар
Је врем Гру јић, Слав ске со фре у се лу 

Да ро са ва (код Аран ђе лов ца) 1835.
Жар ко Ро шуљ, Ша љи вац

астрономија
Ср ђан Са му ро вић, 125 го ди на Астро-

ном ске оп сер ва то ри је из Бе о гра да

задужбине
Слав ко Ве ји но вић, Да ни европ ске 

ба шти не 2012: Да ри ва ње и за ду жби-
нар ство

Дарови вуковој задужбини (Стан-
ко Ко стић)

До Да так: 
ДАНИЦА ЗА МЛАДЕ

пренумеранти
Пре ну ме ран ти на  Да ни цу  за го ди-

ну  2012. 

Да ни ца 
за мла де 

v го ди ште
СА ДР ЖАЈ ДА НИ ЦЕ ЗА МЛА ДЕ ЗА 

2013. ГО ДИ НУ

сло бо дан па ви ће вић, Осмех ни мо 
се на сав глас (бе се да са 55. Зма је вих 
деч јих ига ра) 

лиЧ ност го Ди не
Рај ко Лу кач, Пе сма се пи ше до ма та 

(раз го вор во ди ла: Гор да на Ма ле тић) 
зма је во ко ло 
Ду шан Ра до вић, Пе сме: Здра ви ца; 

Да ли ми ве ру је те; Ч
го Ди Шњи Це 
Ни ко ла Те сла и Ми хај ло Пе тро вић 

– Ми ка Алас (при ре ди ла: Гор да на Ма-
ле тић)

Шко ла огле Да ло и узор: Све тла-
на Не дељ ко вић, Осно ва шко ла „Ми ле-
на Па вло вић Ба ри ли“

пе сме на Ших ства ра ла Ца за 
Де Цу:

Зо ри ца Ба јин Ђу ка но вић; Бо жи дар 
Пе шев; Бран ко Сте ва но вић; Мир ја на 
Бу ла то вић; Ран ко Си мо вић; Бо шко 
Ло мо вић; Рад ми ла Шу ља гић; Ми ле-
на Се ве ро вић; Бла го је Ро гац; Не дељ ко 
Тер зић; Је ле на Цве та но вић; Ве ра Цве-
та но вић; Бра ни слав До цин; Ми о мир 
Ми лин ко вић; Зо ран Ђор ђе вић Мид

ху мор и лек ти ра
Кр сти во је Илић и Ра де Ђер го вић, 

Афо ри зми и ка тре ни из при руч ни ка 
за ђач ке љу ба ви Ху мор и лек ти ра

при Че на Ших ства ра ла Ца за 
Де Цу: Гро зда на Олу јић; Ме ла ни ја 
Ри мар; Ми ло је Ра де вић; Со ња Кр ста-
но вић; Сла ђа на Ри стић; Поп Ду шан 
Ђур ђев;  Јо ви ца Ђур ђић; Игор Ко ла-
ров; До бри ца Ерић  

ба сне: Урош Пе тро вић; Ра до мир 
Пут ни ко вић; Оли вер Јан ко вић

 за го нет ке: Та тја на Цве јин; Ан ђел-
ко Ер де ља нин; Дра го мир Ђор ђе вић 

афо ри зми – ДеЧ ји: Бо жи дар Пе-
шев

ЂаЧ ки хо ро скоп: Ла за Ла зић
пе сме и при Че мла Дих ства-

ра ла Ца: Алек сан дар Алек сић; Ми-
лош Ра кић, Ни ко ли на Ри стић; Алек са 
Ср да но вић; Сла ђа на Ман дић; До бри-
вој Ран ђе ло вић, До ро те ја Ан тић, Та тја-
на То до ро вић; Је ле на Мар коч; До ро те ја 
Ан тић; Ни ко ли на Ђер ма но вић; Ду шан 
Не мет; Ми лош Дра ги ће вић; Ма ри ја 
Бе ше вић; Сан дра То до рић; Ми ле на 
Чан трак; Ни ко ла Ми ли на 

књи Жев на кри ти ка мла Дих: 
(при ре ди ла Со ња Ми ло ва но вић)

ДЕ ЦА ГО ВО РЕ: Мост 
Час опи са Ча со пи са (пе ри о ди-

ка за де цу): Школ ски ли сто ви: Би је ла 
пче ла, За град ка (Гор да на Ма ле тић)

хро ни ка ва Жних До га Ђа ја. 
фе сти ва ли – так ми Че ња – на-
гра Де:

Зма је ве деч је игре, Фе сти вал деч јег 
ства ра ла штва и ства ра ла штва за де цу 
„Ме ди ја на“, Ме ђу на род ни фе сти вал 
ху мо ра за де цу у Ла за рев цу (Гор да на 
Ма ле тић); Ву ко во зво но (при ре ди ла: 
Не ве на Ми тро вић - Пе сме , ле ген де, 
крат ке при че: Ма ри ја на Бро зи че вић, 
Ни ко ли на Ча ра пић, Ми ли ца Ко ри-
ћа нин, Ни ко ла То до ро вић, Озрен ка 
Дра гић и Ан ђе ла Ме дић); Ма ла шко-
ла но ви нар ства „Жур за жур нал це“ 
(Ин ди ра Ха џа гић Ду ра ко вић)

по Шта: Ни ко ла Ми ли на, Да ни ца 
за мла де за 2012. го ди ну; Пе снич ка ра-
ди о ни ца: Ме сец ма те ма ти чар (Дар-
ко Бо жо вић, уче ник и уред ник М. М.); 
Пре по ру ка књи га: Љу бо мир Ћо ри лић 
Злат на пе тор ка, Бран ка Де јић и Мир-
ко Де јић Ма те ма ти ка као игра,  Но ви 
стрип The Sеcret, ИК Па до ра, Зе мун. •

У 
Цр ној Го ри има је дан 
град ко ји се зо ве Би је ло 
По ље. На дру гом кра ју 
на шег је зич ког под руч-
ја, у Ср би ји, у до ли ни 

Ни ша ве, ле жи ва рош Бе ла Па лан ка. 
Сви сте ви, ве ро ват но, чу ли за та два 
гра да, ако већ ни сте би ли у њи ма. И 
увек, ка да их по ме не те, ка же те упра-
во та ко: Би је ло По ље и Бе ла Па лан ка, 
без об зи ра на то го во ри те ли екав ски 
или ије кав ски. Та ко је за пи са но и у 
уџ бе ни ци ма ге о гра фи је, на ге о граф-
ским кар та ма и на стра ни ца ма свих 
на ших ен ци кло пе ди ја.

На исти на чин по сту па мо и пре ма 
лич ним име ни ма и пре зи ме ни ма. Ни 
њих ни ка да не „пре во ди мо“ са екав-
ског на ије кав ски, или, обр ну то, са 
ије кав ског на екав ски. Као што Би је
ло По ље не мо же би ти Бе ло По ље, ако 
се ми сли на по ме ну ти град у Цр ној Го-
ри, а Бе ла Па лан ка – Би је ла Па лан ка, 
та ко ни на шег по зна тог је зи ко слов ца 
Алек сан дра Бе ли ћа (1876–1960) не мо-
же мо зва ти Алек сан дар Би је лић, или 
пак сли ка ра Јо ва на Би је ли ћа (1886–
1964) пре кр шта ва ти у Бе ли ћа. Уз ова, 
по сто ји још и пре зи ме Би лић, ко је се 
та ко из го ва ра и на екав ском и на ије-
кав ском под руч ју.

 Ту, ре ћи ће те, не ма ни шта ни чуд но 
ни нео бич но. На то смо већ на ви кли. 
Јер, још је у Пра во пи су (1960) ста ја ло:

„Име на, пре зи ме на и ге о граф ска 
име на ко ја има ју у осно ви јат пре у-
зи ма ју се и у екав ски књи жев ни из-
го вор у она квом об ли ку ка кав је у 
упо тре би у на ро ду до тич ног кра ја...“

Као при ме ри уз ово пра ви ли на-
ве де на су, по ред оста лих, ова име на: 
Пље вља, При је по ље, Бје ло вар, Лич ки 
Осик, Бе лић, Би је лић, Би лић итд.

Све то, на рав но, вре ди и за ије кав-
ски из го вор. И ту је про пи са но да се 
вла сти та и ге о граф ска име на пре у зи-
ма ју „у она квом об ли ку ка кав је у упо-
тре би до тич ног кра ја“, а као при ме ри 
на ве де ни су, уз још не ка име на, Бе о
град (у Ср би ји), Би о град (у Дал ма ци
ји), Лив но, Бе ла Цр ква те пре зи ме на 

Цвит ко вић, Цвет ко вић, Цвјет ко вић, 
па и Ћет ко вић.

Ово ме би се мо гло до да ти још мно-
го при ме ра, као што су Би је ла (у Бо-
ки Ко тор ској), Би је љи на (у Сем бе ри ји), 
При је дор (у Кра ји ни) или При је по ље (у 
Ср би ји) – на ије кав ском, или Бе ла но
ви ца (у Ср би ји) и Бе ли Ма на стир (у 
Ба ра њи) – на екав ском под руч ју. Али 
не ма по тре бе. Све је ту бе ло да но ја-
сно, па не ма по тре бе да да ље рас пре-
да мо при чу.

Ипак, о све му ово ме по треб но је ре-
ћи још не што. Јер, пра во пи сно пра ви-
ло ко је смо ци ти ра ли не пот пу но је и 
зах те ва до пу ну. Са ста вља чи Пра во пи
са јед но став но су за бо ра ви ли на оста-
ла име на, осим лич них и ге о граф ских, 
ко ја се та ко ђе не мо гу ме ња ти и пре-
тва ра ти у екав ска или ије кав ска. Та ко, 
ре ци мо, Ње го шев Гор ски ви је нац не 
мо же у Бе о гра ду би ти Гор ски ве нац, а 
Да ви чов ро ман Пе сма не мо же у Под-
го ри ци или Ник ши ћу по ста ти Пје сма, 
чак и кад би га об ја ви ла и та мо шња 
из да вач ка пред у зе ћа. Цр ве на зве зда 
из Бе о гра да и на ије кав ском под руч-
ју тре ба да оста не Цр ве на зве зда. То 
би тре ба ло да зна ју не са мо спорт ски 
но ви на ри не го и сви зве зда ши (ко ји, 
ако су ије кав ци, се бе че сто по гре шно 
на зи ва ју звје зда ши ма).

И још не што. Све ово вре ди са мо 
за ју жно сло вен ско под руч је. Оста ла 
стра на име на, ако се пре во де, мо гу се 
пи са ти екав ски и ије кав ски, већ пре-
ма то ме за шта се ко од лу чи. Мо же 
се, да кле, го во ри ти и пи са ти и Бе ло 
мо ре и Би је ло мо ре, а на слов по зна-
тог спе ва сло ве нач ког пе сни ка Фран-
ца Пре шер на у екав ском ће пре во ду 
би ти Со нет ни ве нац, а у ије кав ском 
Со нет ни ви је нац.

Се ти те се ових пра ви ла кад бу де-
те од го ва ра ли на ча су ге о гра фи је 
или срп ског је зи ка. А ако сте на ви-
јач Зве зде, ма кар би ли из Под го ри це 
или При је до ра, бо дри те сво је љу бим-
це уз ви ци ма: Звезда, Звезда! И ни-
ка ко дру га чи је.

(Из књи ге Ми ла на Шип ке, За ни мљи ва 
гра ма ти ка, Про ме теј, Но ви Сад, 2007)

ЗАНИМЉИВА ГРАМАТИКА

Бијело Поље и Бела Паланка

У ВУКОВОЈ ЗАДУжБИНИ МОжЕТЕ НАБАВИТИ СЛЕДЕЋА ИЗДАЊА

1.  Да ни ца за 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 
2008. год. – 800,00 дин./ ком.

2. Да ни ца за 2009. год. – 900,00 дин./ком.
3. Да ни ца за 1994, 2010, 2011, 2012. год. – 1.000,00 дин./ком.
4. Да ни ца за 2013. год. – 900,00 дин./ком. (прет плат на це на) 
5. Да ни ца за мла де II (2011) – 250,00 дин./ком.
6. Да ни ца за мла де IV (2012) – 300,00 дин./ком.
7. Да ни це за 1827, 1828, 1829, 1834 (фо то тип ска из да ња) – 1.000,00 дин./ком.
8.  Ву ко вој за ду жби ни – ака де мик Де јан Ме да ко вић (2007) – 1.000,00 дин./ком.
9.  Ак ту ел но сти Ву ко вих по ру ка – Окру гли сто Ву ко ве за ду жби не (2008) 

– 400,00 дин./ком.   
10.  Твор ци срп ског књи жев ног је зи ка, Збор ник ра до ва. Из да ва чи: Ву ко ва за-

ду жби на и Ин сти тут за књи жев ност и умет ност (2011) – 1.000,00 дин./ком.
11.  За ду жби нар ство код Ср ба, Слав ко Ве ји но вић. Из да ва чи: Ву ко ва за ду жби-

на и ИК Про ме теј (2011) – 2.900,00 дин./ком. 
12.  Срем кроз ве ко ве, Збор ник ра до ва. 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.

13.  Ба нат кроз ве ко ве, Збор ник ра до ва (2010). Из да вач: Ву ко ва за ду жби на 
(еди ци ја Син те зе) – 3.000,00 дин./ком.

14.  Ста ро срп ско ру дар ство, Исто ри ја ру дар ства у Ср ба (2002). Ауто ри: Си-
ма 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.

15.  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.

16.  Сту ди је о Ср би ма – Го во ри Ср ба и Хр ва та у Ма ђар ској, Пре драг Сте-
па но вић. Из да ва чи: Ву ко ва за ду жби на, Ма ти ца срп ска и Деч је но ви не – 
800,00 дин./ком.

17.  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.

18.  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.

19.  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. 

20.  Пре пи ска, Са бра на де ла Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа – III, VI, VII, VI II, 
IX, X и XI књи га – 1.200,00 дин./ком.


