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Уру че не на гра де Ву ко ве за ду жби не 
за на у ку и за умет ност за 2012. го ди ну

Д
ра шко Ре ђеп, пред сед ник Од бо ра 
за на гра де у умет но сти, ис та као је 
да је Од бор, на сед ни ци од 11. ок то-
бра 2012. го ди не, у са ста ву: др Дра-
шко Ре ђеп, пред сед ник, Све тла на 

Вел мар Јан ко вић, Све ти слав Бо жић, Ра да Ђу-
ри чин, Са ша Ми ле нић, Ђор ђе Ма ла вра зић и 
Ђо ко Сто ји чић, јед но гла сно до нео од лу ку да 
се на гра да Ву ко ве за ду жби не у обла сти умет-
но сти за 2012. го ди ну до де ли Ми хај лу Ми тро-
ви ћу, ар хи тек ти из Бе о гра да, за књи гу Ар хи
тек ту ра Бе о гра да (1950–2012).

Обра зла жу ћи од лу ку Од бо ра, Дра шко Ре ђеп је 
ис та као да Ми хај ло Ми тро вић иде у ред на ших 
на да све нај ра до зна ли јих ду хо ва. Исто вре ме но 
ства ра лац нај ви ше ра зи не и све док не пот ку-
пљи ве ода но сти вре ме ну и пла ни ме триј ском 
сну нај ви ших ур ба ни стич ких про ми шље ња, 
Ми хај ло Ми тро вић је, ка ко су го ди не про ла зи-
ле и ка ко се Бе о град као ме тро по ла све ви ше 
уз ди зао от кла ња ју ћи сво ју сен ку, а за го нет ке и 
не про ми шље но сти бив ших мод них трен до ва 
од ба цу ју ћи као змиј ске ко шу љи це на ве тро ви-
тим ста за ма Ду на ва и Са ве, уне ко ли ко иден ти-
фи ко вао сво ју би о гра фи ју са гра дом ко ји је, без 
пре ки да, у на ста ја њу, у из град њи са мој.

Чи ни се чак да на шег еми нент ног ар хи тек ту 
и пи сца не про це њи во ути цај ног на шег есеј ског 
шти ва, нај че шће на ме ње ног ви со ким ти ра жи-
ма, по нај ви ше још ин те ре су је на ста ја ње ур ба ног 
но вог би ћа, са свим кар не ри ма до бит ни ка и гу-
бит ни ка, че сто у оп штој по мет њи али и нео до-
љи вом шар му не ди сци пли но ва них по те за. Као 
не кад Јо ван Јо ва но вић Змај, на но во сад ској кал-
др ми, ко га је нај већ ма ин те ре со ва ла не са мо ка-
на ли за ци ја не го и из град ња ов да шњих зда ња, 
из ме ђу оста лог и слав не срп ске гим на зи је ко-
ја сад но си ње го во име, та ко је и Ми тро вић на 
фа мо зном ли цу ме ста ма рио за по лет, но ви ну, 
срећ но ре ше ње. „За пи са ње ове књи ге ни је ко-
ри шће на уо би ча је на ли те ра ту ра, оно је плод не-
пре ста ног, зна ти жељ ног и мен тал ног де жур ства 
на гра ди тељ ској сце ни Бе о гра да, по сма тра ња 
ода бра них обје ка та кроз су бјек тив ну про јек-
тант ску при зму и лич на про јек тант ска ис ку ства, 
у све тлу мно штва чи ње ни ца на ко ји ма на ста-
је ар хи тек тон ско де ло.“ Та ко Ми тро вић ту ма чи 
вла сти ту пу сто ло ви ну лов ца ко ји је, ина че, одав-
де по сма тра но, одав но, уло вљен у за љу бље нич-
ки пре вас хо дан, еро ти чан ка да и не у ро ти чан 
пеј заж пре сто ни це.  Наставак на страни 3

Ла у ре а ти: Ми ха и ло Вој во дић и Ми хај ло Ми тро вић Ра да Ђу ри чин го во ри сти хо ве Ми ло ша Цр њан ског

С
ло бо дан Гру ба чић, пред сед ник Од-
бо ра за на гра де у на у ци, на по чет-
ку из ла га ња је ис та као да је Од бор 
за на у ку имао пред со бом ви ше 
на уч них де ла ко ја ис пу ња ва ју ви-

со ке зах те ве Пра вил ни ка о на гра да ма. Две су 
књи ге би ле с пра вом од мах из дво је не: Та ков
ски уста нак – срп ске Цве ти проф. Ми ро сла ва 
Ти мо ти је ви ћа, у из да њу Исто риј ског му зе ја 
Ср би је и Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, 
и књи га о Сто ја ну Но ва ко ви ћу, у из да њу Срп-
ске књи жев не за дру ге, ака де ми ка Ми хај ла 
Вој во ди ћа. Поменуo је и не ке од раз ло га ко ји 
су чла но ве на шег Од бо ра на ве ли да на гра ду 
до де ле Ми хај лу Вој во ди ћу. 

Вред ност овог ра да, ис та као је Гру ба чић, по-
чи ва на ин тен зив ним, ду гим и си сте мат ским 
ар хив ским ис тра жи ва њи ма, на ана ли за ма 
др жа во твор не анам не зе и да ле ко се жних ре-
зул та та ма ње по зна тог Но ва ко ви ће вог ра да у 
спољ њој по ли ти ци Ср би је, на за шти ти, упор-
ној и кон ти ну и ра ној, на ци о нал них ин те ре са, 
још ви ше на пре по зна ва њу и ту ма че њу кључ-
них пре о кре та – оно га што се мо же озна чи ти 
као пре суд ни роlitical turn. То је ње го во окре-
та ње од по чет ног ау стро фил ства ка ру со фил-

ству, све до иде је ко ја гра ди но ву, по ли тич ку 
па ра диг му: ства ра ње бал кан ског са ве за као нај-
ја чег од брам бе ног бе де ма пред опа сно шћу од 
Ау стро у гар ске. 

 Наставак на страни 3

НА ГРА ДА ЗА НА У КУ

Реч Сло бо да на Гру ба чи ћа, 
пред сед ни ка Од бо ра за 

на гра де у на у ци

НА ГРА ДА ЗА УМЕТ НОСТ

Реч Дра шка Ре ђе па, 
пред сед ни ка Од бо ра за 

на гра де у умет но сти

Новаковић, 
исто ри чар чи ја је 
суд би на по ли ти ка

По ја вив ши се на срп ској по ли тич кој сце-
ни на кон јед ног раз до бља до бро на мер них 
пре га ла ца, али че сто оскуд них ре зул та та, 
Но ва ко вић је, по ре чи ма Вој во ди ћа, сво јим 
ства ра лач ким по тен ци ја лом, ве ли ком рад-
ном сна гом и све стра ном кул тур ном и по ли-
тич ком ак тив но шћу ус пео да по ста не ду хов но 
сре ди ште сво је епо хе и да це ло куп ни жи вот 
сво га на ро да усме ри у по све но вом прав цу. 
Ве ли ки на уч ни и по ли тич ки тем пе ра мент, 
још ве ћи др жав нич ки та ле нат, Но ва ко вић је 
био по ли ти чар чи ја је про фе си ја исто ри ја и 
исто ри чар чи ја је суд би на по ли ти ка.

Ми тро вић 
иден ти фи ко вао сво ју 
би о гра фи ју са гра дом

Ми хај ло Ми тро вић иде у ред на ших на-
да све нај ра до зна ли јих ду хо ва. Исто вре-
ме но ства ра лац нај ви ше ра зи не и све док 
не пот ку пљи ве ода но сти вре ме ну и пла ни-
ме триј ском сну нај ви ших ур ба ни стич ких 
про ми шље ња, Ми хај ло Ми тро вић је, ка ко 
су го ди не про ла зи ле и ка ко се Бе о град као 
ме тро по ла све ви ше уз ди зао от кла ња ју ћи 
сво ју сен ку, а за го нет ке и не про ми шље но-
сти бив ших мод них трен до ва од ба цу ју ћи као 
змиј ске ко шу љи це на ве тро ви тим ста за ма 
Ду на ва и Са ве, уне ко ли ко иден ти фи ко вао 
сво ју би о гра фи ју са гра дом ко ји је, без пре-
ки да, у на ста ја њу, у из град њи са мој.

У 
До му Ву ко ве за ду жби-
не, 18. апри ла 2013. го-
ди не, све ча но су уру-
че не на гра де Ву ко ве 
за ду жби не за 2012. го-

ди ну. На гра да за на у ку уру че на је 
ака де ми ку 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, а На гра да за умет ност ар хи тек ти 
Ми хај лу Ми тро ви ћу за књи гу Ар хи
тек ту ра Бе о гра да 1950–2012.

О ла у ре а ти ма и на гра ђе ним де ли ма 
го во ри ли су проф. др Сло бо дан Гру ба-
чић, до пи сни члан СА НУ, др Дра шко 
Ре ђеп, ака де мик Ва си ли је Кре стић и 
Бран ко Бо јо вић, ар хи тек та. На гра де су 

уру чи ли др Ми о драг Ма тиц ки, пред-
сед ник Скуп шти не Ву ко ве за ду жби-
не, и Ви до је Пе тро вић, гра до на чел ник 
Ло зни це.

Ву ко ва за ду жби на сво је го ди шње 
на гра де за на у ку и за умет ност до-
де љу је од 1990. го ди не и ово је би ло 
23. уру чи ва ње на гра да. До са да је 47 
ла у ре а та при ми ло ово при зна ње. На-

гра да Ву ко ве за ду жби не са сто ји се из 
По ве ље, Пла ке те с Ву ко вим ли ком и 
нов ча ног из но са. 

У умет нич ком де лу про гра ма драм-
ска умет ни ца Ра да Ђу ри чин го во ри ла 
је текст Сто ја на Но ва ко ви ћа О Ко со ву 
и чи та ла сти хо ве Ми ло ша Цр њан ског 
– Ла мент над Бе о гра дом. 

 С. В.

Ло зни ца – 
до на тор на гра де

Ло зни ца је и ове го ди не би ла до-
на тор на гра да Ву ко ве за ду жби не. 
Ву ко ва за ду жби на и град Ло зни ца 
пот пи са ли су 4. фе бру а ра 2011. го-
ди не Про то кол о са рад њи на про
гра му до де љи ва ња на гра да Ву ко ве 
за ду жби не. Гра до на чел ник Ло зни-
це, го спо дин Ви до је Пе тро вић, у 
по здрав ној ре чи при ли ком уру чи-
ва ња на гра да ла у ре а ти ма по звао је 
уче сни ке све ча не сед ни це да по се-
те Тр шић и Ло зни цу и да уче ству ју 
на ју би лар ном, 80. Ву ко вом са бо-
ру, ко ји ће се одр жа ти у сеп тем бру 
2013. го ди не. С. В.

Ви до је Пе тро вић

Дра шко Ре ђеп

Сло бо дан Гру ба чић
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За јед нич ка сед ни ца 
Са ве та и Управ ног 
од бо ра Ву ко ве 
за ду жби не

У окви ру при пре ме све ча не сед-
ни це Ву ко ве за ду жби не (25), на 
ко јој је обе ле же но че тврт ве ка од 
ње ног осни ва ња и ра да, Са вет и 
Управ ни од бор Ву ко ве за ду жби не 
одр жа ли су 24. ок то бра 2012. го ди-
не за јед нич ку сед ни цу – пред се-
да вао је ака де мик Ви дој ко Јо вић 
– на ко јој су раз мо тре ни ма те ри ја-
ли при пре мље ни за 25. Скуп шти-
ну: Спо ме ни ца Ву ко ва за ду жби на 
1987–2012; 94. број ли ста За ду жби
на, Из ве штај о ра ду Ву ко ве за ду-
жби не за пе ри од но вем бар 2011 
– но вем бар 2012; пред лог Пла на 
ра да Ву ко ве за ду жби не, за пе ри-
од но вем бар 2012 – ок то бар 2013, 
За пи сник са Ше сте сед ни це Са ве та 
и Пе те сед ни це Управ ног од бо ра. 

По сле са др жај не рас пра ве, у ко-
јој су уче ство ва ли го то во сви чла-
но ви Управ ног од бо ра и Са ве та, 
усво јен је днев ни ред Скуп шти не. 
При хва ћен је пред лог да Скуп-
шти на има две одво је не сед ни-
це – рад ни и све ча ни део. Та ко ђе, 
при хва ће ни су и пред ло зи до ку-
ме на та при пре мље ни за Скуп-
шти ну и утвр ђен пред лог да се 
Ми о драг Ма тиц ки по но во иза-
бе ре за пред сед ни ка Скуп шти не, 
Љу би во је Ра ден ко вић, за за ме ни-
ка пред сед ни ка Скуп шти не, а да 
се Ми о драг То до ро вић иза бе ре за 
чла на Од бо ра Ву ко ве за ду жби не за 
на гра ду у умет но сти.  

Управ ни од бор

Сед ма сед ни ца Управ ног од бо ра 
Ву ко ве за ду жби не одр жа на је 26. 
фе бру а ра 2013. го ди не. На сед ни-
ци је раз мо трен Фи нан сиј ски из-
ве штај о ра ду Ву ко ве за ду жби не 
за пе ри од ја ну ар –де цем бар 2012. 
го ди не и Осно ве фи нан сиј ског 
пла на за 2013. го ди ну. По сле све о-
бу хват не рас пра ве, Управ ни од бор 
је јед но гла сно усво јио оба фи нан-
сиј ска до ку мен та. Та ко ђе, Управ ни 
од бор је раз мо трио и оства ри ва ње 
Про гра ма Ву ко ве за ду жби не за на-
ред ни пе ри од и до нео ви ше од лу-
ка из сво је над ле жно сти.

Сед ни ци је при су ство вао и мр 
Љу бо мир Ми лу ти но вић, пред-
сед ник Над зор ног од бо ра Ву ко ве 
за ду жби не, ко ји је оба ве стио при-
сут не да је Над зор ни од бор, на сед-
ни ци одр жа ној 25. фе бру а ра 2013, 
та ко ђе раз мо трио ова до ку мен та и 
јед но гла сно их усво јио. 

Управ ни од бор Ву ко ве за ду жби-
не одр жао је 12. апри ла 2013. го-
ди не и Осму сед ни цу, на ко јој је 
до нео ви ше од лу ка из сво је над-
ле жно сти. 

Ву ко ва за ду жби на 
 у Ла за рев цу

У Би бли о те ци Ди ми три је Ту
цо вић у Ла за рев цу 26. фе бру а ра 
2013. го ди не Ву ко ва за ду жби на 
пред ста ви ла је уче ни ци ма Основ-
не шко ле Ду ле Ка ра кла јић Пе то го-
ди ште Да ни це за мла де. По до бро 
осми шље ном сце на ри ју Ми о дра га 
Ма тиц ког, у све ча ној са ли Би бли о-
те ке пред ста вље но је ово го ди шње 
из да ње Да ни це за мла де. Уче ни-
ци су ак тив но уче ство ва ли, слу ша-
ју ћи па жљи во ода бра не тек сто ве, 
ко је су чи та ле Ми ла Јо ва но вић и 
На ђа Мак си мо вић, уче ни це 8. раз-

ре да ОШ Ду ле Ка ра кла јић. На кра ју 
про гра ма Ми о драг Ма тиц ки је по-
звао де цу ства ра о це да ша љу сво је 
при ло ге ре дак ци ји Да ни це за мла
де. Сви при сут ни уче ни ци до би ли 
су на по клон по при ме рак књи ге 
ко ји им је уру чио ди рек тор Би бли-
о те ке, Рат ко Ву ке лић.

У ве чер њим са ти ма, у ис тој дво-
ра ни Би бли о те ке, ор га ни зо ва на је 
Три би на Ву ко ве за ду жби не на ко-
јој је Слав ко Ве ји но вић го во рио о 
че тврт ве ка Ву ко ве за ду жби не и 
ис та као нај зна чај ни је ак тив но сти 
и ре зул та те ко је је она оства ри ла у 
про те клом пе ри о ду. Ми о драг Ма-
тиц ки је пред ста вио ово го ди шње 
ју би лар но, два де се то го ди ште Да

ни це, ис та кав ши тек сто ве о Сто ја ну 
Но ва ко ви ћу, Ни ко ли Т. Ка ши ко ви-
ћу, Иви Ан дри ћу, Пр вом срп ском 
устан ку, пе сма ма Ср ба из ра се ја ња, 
Да ни ма европ ске ба шти не... Из ра-
зио је за до вољ ство што је об ја вљен 
и Кра так пра во пис срп ског је зи ка 
Ма ти це срп ске и Ћи ри ли ца – срп
ска ка ли граф ска ба шти на.

Про грам је во дио ди рек тор Би-
бли о те ке, ко ји је по себ но ука зао 
на зна чај Да ни це у очу ва њу кул-
тур ног и ду хов ног иден ти те та срп-
ског на ро да и по звао при сут не да, 
као пре ну ме ран ти на овај зна чај-
ни ал ма нах, по ста ну чла но ви ве-
ли ке ву ков ске по ро ди це. 

Пред ста вља ње 
Да ни це за мла де V

Да ни ца за мла де, школ ски за бав-
ник за 2013. го ди ну, ко ја већ пе ту 
го ди ну за ре дом из ла зи и као по-
себ но из да ње Ву ко ве за ду жби не, 
пред ста вље на је у ви ше бе о град-
ских основ них и сред њих шко ла 
(Вла ди слав Риб ни кар, Дрин ка Па
вло вић, Ни ко ла Те сла, Вук Ка ра џић, 
Ру ђер Бо шко вић, Вла ди мир На зор, 
Ар чи балд Рајс, Ла зар Са ва тић, Ја
јин ци, Ме ди цин ска шко ла, Пр ва 
бе о град ска гим на зи ја, Фи ло ло шка 
гим на зи ја, Зе мун ска гим на зи ја, 
Еко ном ска шко ла На да Ди мић и 
Сред ња ди зај нер ска шко ла). О овој 
вред ној књи зи по све ће ној мла ди-
ма го во ри ли су Ми о драг Ма тиц-
ки, глав ни и од го вор ни уред ник, 
и са рад ни ци: Љи ља на Си мић, Гор-
да на Ма ле тић, Рај ко Лу кач, Мир ја-
на Бу ла то вић, Бран ко Сте ва но вић, 
Бо жи дар Пе шев, Урош Пе тро вић и 
Сла ђа на Ри стић. 

У До му Ву ко ве за ду жби не уче-
ни ци ма Основ не шко ле Иво Ло ла 
Ри бар из Бе о гра да пред ста вље на 
је Да ни ца за 2013. го ди ну. Ђа ци су 
об и шли спо ме нич ки део згра де и 
упо зна ли се са ра дом Ву ко ве за ду-
жби не. Са мла ди ма су се дру жи ли 
Сло бо дан Ста ни шић, пи сац за де-
цу, и Љи ља на Си мић.  

Да ни ца 2013 и Да ни ца за мла де 
V пред ста вље не су и у До пун ској 
шко ли срп ског је зи ка у Ло за ни, у 
Швај цар ској. У Клу бу Сла ви ја про-
фе сор ка срп ског је зи ка, Бо ја на 
Стан ко вић, го во ри ла је о Ву ко вој 

за ду жби ни и ње ним нај зна чај ни-
јим из да њи ма. 

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 
14. де цем бра 2012. го ди не уче ни ци 
Струч не шко ле за еко но ми ју, пра-
во и ад ми ни стра ци ју у Бе о гра ду, са 
про фе сор ком Ју ли ја ном Јан ко 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 је обе ле жи ла 
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 до би ли на по клон 
по след њи број ли ста За ду жби на и 
Спо ме ни цу Ву ко ве за ду жби не. 

Три би на Ву ко ве 
за ду жби не

У До му Ву ко ве за ду жби не, 21. 
мар та 2013. го ди не, одр жа на је 
Осам на е ста три би на из ци клу-
са Кул тур но на сле ђе на ко јој је 
раз го ва ра но о књи зи др Ве сел ке 
Тон чев, Не по зна та Го ра (Со фи ја, 
2012). У ра ду Три би не уче ство ва-
ли су: др Ра ди во је Мла де но вић, 
др Са ња Ра ди но вић, др Би ља на 
Си ки мић, др Ха рун Ха са ни и ау-
тор књи ге. У рас пра ви је по себ на 
па жња по све ће на тра ди ци о нал-
ној кул ту ри и го во ру Го ра на ца, 
обра зо ва њу, оби ча ји ма, ре ли ги-
ји, му зи ци и игри. Ис так ну то је 
да Го ран ци, као по себ на ет нич ка 
за јед ни ца, жи ве на про сто ру Го ре, 
у Ал ба ни ји, Ма ке до ни ји и Ср би ји 
и да су код њих сна жни про це си 
пе чал бар ства и ми гра ци је, од но-
сно од ла зак са про сто ра на ко ји-
ма су ве ко ви ма жи ве ли. На кра ју 
рас пра ве при ка зан је и по лу ча сов-
ни до ку мен тар ни филм Ђур ђев дан 
код Го ра на ца у Ал ба ни ји.

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

За ду жби на ри Ву ко ве 
за ду жби не (91)

БЕ О ГРАД
На да Ђор ђе вић, до бро твор
Ду шан ка Ми ље вић
Све ти слав Пре до је вић, ве ли ки 

до бро твор
Ми ла дин Рас по по вић, до бро-

твор

КРУ ПАЊ
Ђор ђе Ста кић

НО ВИ САД
Да ни ца Вуј ков

Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве
ЊУ ЈОРК
Рад ми ла Ми лен ти је вић, ве ли ки 

до бро твор

Фран цу ска
ПА РИЗ
Не над Хри са фо вић, ве ли ки до-

бро твор, у спо мен мај ци Де си и 
тет ка ма За ги, Ми ли и Див ни, по во-
дом го ди шњи ца њи хо вих смр ти

Да ро ви За ду жби ни

Ву ко вој за ду жби ни да ро ва ли су 
сво је књи ге и књи ге дру гих ау то-
ра: Си мо Ту ру ди ја, Бо шко Су вај-
џић, Ми ло ван Ви те зо вић, Бе о град, 
Жар ко Ди мић, Срем ски Кар лов ци, 
Огра нак Но ва Ва рош, Град ски му-
зеј, Су бо ти ца, ИП Про ме теј, Да ни-
ца Вуј ков, Но ви Сад, КОВ, Вр шац, 
Фон да ци ја Ву ко ве за ду жби не Жа-
бљак –Шав ник –Плу жи не (Цр на 
Го ра), Зо ран Јан ко вић, Љу бља на 
(Сло ве ни ја), Вла ди мир Ко неч ни, 
Ка ли фор ни ја (Сје ди ње не Аме рич-
ке Др жа ве), Ра до мир Пут ни ко вић, 
Лон дон (Ве ли ка Бри та ни ја).

Ака де мик Ми о драг Б. Про тић, 
сли кар, по во дом ју би ле ја „Че тврт 
ве ка Ву ко ве за ду жби не“ да ро вао је 
две сли ке (уља на плат ну) ко је кра се 
Све ча ну са лу Ву ко ве за ду жби не.

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

ЗА СЕЋАЊЕ

ОСТО ЈА БАЛ КАН СКИ (1937–2013)

Тр шић је кне же ви на 
пи сме но сти

Тр шић, род но ме сто Ву ка Ст. 
Ка ра џи ћа, го во рио је Бал кан ски, 
не ма сво је пре по зна тљи во ли це. 
Сма трао је да би Тр шић тре ба ло 
да бу де у зна ку на ше азбу ке 
и ли ка Ву ка Ка ра џи ћа

У Бе о гра ду је, кра јем ја ну а ра, пре ми-
нуо наш по зна ти ва јар Осто ја Бал кан ски. 
По ла ве ка ра дио је и ства рао у на шем 
глав ном гра ду, у ате љеу на Но вом Бе о-
гра ду. Жи вео је ти хо и по ву че но и свој 
по сао је схва тао као ми си ју.  

Сред њу шко лу за при ме ње не умет но-
сти за вр шио је у Ни шу, а Фа кул тет при ме-
ње них умет но сти (ва јар ство) у Бе о гра ду 
1964. го ди не. Ау тор је мо но гра фи ја: „Вук 
и ње го ви са вре ме ни ци”, „Об но ви те љи Ср-
би је”, „Ате ље цео свет”, „Дар ро ду”, „Зе мља-
ни ци”, „Ли ца све та”, „Отаџ би ни”... Пр ве две 
де це ни је свог умет нич ког ра да ин спи ра-
ци ју је на ла зио у љу ди ма и кул ту ра ма 
зе ма ља у раз во ју. Ва јао је, сли као и из ла-
гао у Си ри ји, Су да ну, Ни ге ри ји, Ли би ји, 
Гви не ји, Ира ку, Шри Лан ки, Ау стра ли ји... 
Пор тре ти сао је мно ге ше фо ве не свр ста-
них зе ма ља. Ау тор је спо мен-обе леж ја 
не свр ста но сти на Бри о ни ма и де сет ре-
ље фа у Га ле ри ји не свр ста них у Под го ри-
ци. Скулп ту ре и сли ке Осто је Бал кан ског 
на ла зе се код свет ских др жав ни ка, у га-
ле ри ја ма и ко лек ци ја ма ши ром све та. 
Из ла гао је у Бе о гра ду, Шап цу, Ни шу, Ора-
шцу... Ура дио је чи тав низ спо ме ни ка, би-
ста и ре ље фа. Исто риј ском му зе ју Ср би је, 
по во дом два ве ка од Пр вог срп ског устан-
ка, по кло нио је 69 ре ље фа-пор тре та вој-
во да из Пр вог и Дру гог срп ског устан ка. 
Ау тор је 250 ре ље фа-пор тре та зна ме ни-
тих Ср ба, од Не ма ње до да на шњих да на. 
У Му зе ју Пр вог срп ског устан ка у Ора шцу, 
у стал ној по став ци, на ла зи се де сет ње-
го вих ре ље фа-пор тре та нај зна ме ни ти јих 
уста ни ка. Ура дио је и чи тав низ пор тре-
та зна чај них књи жев ни ка: Си ме Ма та-
ву ља, Јо ва на Скер ли ћа, Иве Ан дри ћа, 
Ми ло ша Цр њан ског, Иси до ре Се ку лић, 
Бран ка Ћо пи ћа, Алек се Шан ти ћа, Пе тра 
Ко чи ћа, Јо ва на Ду чи ћа, Ње го ша, Ме ше 
Се ли мо ви ћа, Бо ри сла ва Пе ки ћа... Ту су и 
пор тре ти Ву ка Ст. Ка ра џи ћа, Фи ли па Ви-
шњи ћа, Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа, Ни ко-
ле Те сле, Ми хај ла Пу пи на, Љу бе Та ди ћа, 
Пре дра га Ми ло је ви ћа, Јо ва на Ра шко ви-
ћа, Пе тра Лу бар де...

Основ ној шко ли „Све ти Са ва”, у род ном 
се лу Лип нич ки Шор, по кло нио је 24 ре-
ље фа Ву ка Ст. Ка ра џи ћа и ње го вих са-
вре ме ни ка. 

У мо но гра фи ји Отаџ би ни, о ко јој је пи-
са но у 92. бро ју ли ста За ду жби на, при-
ка зао је 219 пор тре та – ре ље фа срп ских 
ве ли ка на. Сви пор тре ти по ре ђа ни су 
хро но ло шки, по чев од вла да ра из ди на-
сти је Не ма њи ћа из 12. ве ка, пре ко во ђа 
и ју на ка из Пр вог и Дру гог устан ка, до 
оста лих нај по зна ти јих лич но сти из на-

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

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

Тр шић, род но ме сто Ву ка Ст. Ка ра џи ћа, 
го во рио је Бал кан ски, не ма сво је пре по-
зна тљи во ли це. Сма трао је да би Тр шић 
тре ба ло да бу де у зна ку на ше азбу ке и 
ли ка Ву ка Ст. Ка ра џи ћа. Пред ла гао је да 
се Тр шић про гла си – кне же ви ном пи сме-
но сти. Ње го ва иде ја је и да се на по чет-
ку бе о град ских ули ца по ста ве гра нит не 
пло че са ба ре ље фи ма лич но сти чи је 
име ули ца но си. Та ко би гра ђа ни, и го-
сти глав ног гра да, са зна ли не што ви ше 
о срп ским ве ли ка ни ма. Пред ла гао је, та-
ко ђе, и осни ва ње га ле ри је срп ских при ја-
те ља, у ко јој би се на шли Ар чи балд Рајс, 
Ни ко лај Ни ко ла је вич Ра јев ски, ге не рал 
Штурм, не мач ки вој ник Шулц... Био је 
спре ман да ура ди и по кло ни два де сет 
пор тре та. На жа лост, ова пле ме ни та ва-
ја ро ва за ми сао ни је ре а ли зо ва на. 

У хо лу Удру же ња књи жев ни ка Ср би је, 
у Фран цу ској 7, на ла зе се ли ко ви ве ли-
ких срп ских пи са ца – Си ме Ма та ву ља, 
Јо ва на Скер ли ћа, Ра до ја До ма но ви ћа, 
Иси до ре Се ку лић, Иве Ан дри ћа и Ми ло-
ша Цр њан ског – ко је је Осто ја Бал кан ски 
ура дио и по кло нио Удру же њу. 

На пу стио нас је ве ли ки умет ник, тих и 
скро ман чо век, ко ји је стал но по на вљао: 
„Же ља ми је би ла да мој рад бу де у слу-
жби на ро да”. С. Б.

Осто ја Бал кан ски  ФОТО ТОМИСЛАВ ЈАЊИЋ

Са сед ни це Са ве та и Управ ног од бо ра

Шко лар ци до би ли на по клон 
књи гу Да ни ца за мла де

Сом бор ски књи жев ник и исто ри чар 
књи жев но сти Ра ди вој Сто ка нов до бит-
ник је на гра де Де јан Ме да ко вић за нај бо-
љи ме мо ар ски спис об ја вљен на срп ском 
је зи ку, у књи зи или пе ри о ди ци про шле 
го ди не. При зна ње је до био за књи гу Тра
го ви ма Ла зе Ко сти ћа, а на гра да му је 
уру че на 11. ја ну а ра 2013. го ди не, у из-
да вач кој ку ћи Про ме теј у Но вом Са ду.

На све ча но сти у Про ме те ју, ко ји је обе-
ле жио и 23 го ди не по сто ја ња и успе шног 
ра да, ово зна чај но књи жев но при зна ње, 
пе том ла у ре а ту до са да, уру чио је Па вле 
Ме да ко вић, син на шег чу ве ног исто ри-
ча ра умет но сти, бе сед ни ка и пи сца, Де-
ја на Ме да ко ви ћа (1922–2008).

По здра вља ју ћи до бит ни ка на гра де, 
чла но ве жи ри ја и мно го број не го сте, ди-
рек тор и глав ни уред ник Про ме те ја, Зо-
ран Ко лун џи ја, под се тио је да је на гра ду 
Де јан Ме да ко вић из да вач уста но вио 2008. 
го ди не, у знак трај ног се ћа ња на свог зна-
ме ни тог ауто ра. Ис та као је да је у про-
те клих 15 го ди на Про ме теј об ја вио или 
ре и здао 38 Ме да ко ви ће вих књи га и да је 
пу бли ко вао не ко ли ко књи га ко је су по ме-
ри ле стан дар де до ма ћег из да ва штва.

Пред сед ник жи ри ја, Дра шко Ре ђеп, ре-
као је да је Сто ка но ву на гра да до де ље на 
за књи гу Тра го ви ма Ла зе Ко сти ћа у из да-
њу бе о град ске Ал те ре, на по ми њу ћи да 
се тај књи жев ни исто ри чар де це ни ја ма 
ба ви ис тра жи ва њем Ко сти ће вог жи во та 
и ства ра ла штва и да у свом де лу на но во 
от кри ва мно го број не кључ не, али и руб
не ре фе рен це у ве зи са пе сни ком.

За хва лив ши чла но ви ма жи ри ја што 
су га увр сти ли у сла во до бит ни ке на гра-
де Де јан Ме да ко вић, Сто ка нов се у бе се-
ди при се тио свог по знан ства са ве ли ким 
еру ди том и ука зао на суд бин ске ве зе по-
ро ди це Ме да ко вић са Ла зом Ко сти ћем. 
По себ но је на гла сио да му је учи ње на из-
у зет на част и ве ли ко за до вољ ство што се 
об рео у ре ду ра ни јих на гра ђе ни ка: Мо ме 
Ка по ра, Ми о дра га Б. Про ти ћа, Мир ка Де-
ми ћа и Ва си ли ја Кре сти ћа.

***

Са мо не ко ли ко да на на кон што је при-
мио на гра ду „Де јан Ме да ко вић“, Ра ди вој 
Сто ка нов је тра гич но стра дао у свом до-
му у Сом бо ру.

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

Ра ди во ју Сто ка но ву уру че на 
на гра да Де јан Ме да ко вић
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На сед ни ци Оде ље ња 
исто риј ских на у ка СА НУ, 
одр жа ној 27. ју на 2012. го ди не, 
до не та је јед но гла сна од лу ка 
да књи га до пи сног чла на 
Ми ха и ла Вој во ди ћа, „Сто јан 
Но ва ко вић у слу жби 
на ци о нал них и др жав них 
ин те ре са“, бу де пред ло же на 
за на гра ду Ву ко ве за ду жби не 

К
њи га про фе со ра Вој во ди ћа по-
све ће на је оном де лу ра да Сто-
ја на Но ва ко ви ћа ко ји се ти че 
ње го вог ан га жо ва ња на по љу 
осло бо ђе ња и ује ди ње ња срп ског 

на ро да. Она Но ва ко ви ћа пред ста вља као до-
след ног бор ца у ис пу ња ва њу на ци о нал них за-
да та ка у спољ ној по ли ти ци Ср би је.

На по сло ви ма спољ не по ли ти ке Но ва ко вић 
се, ка ко пи ше Вој во дић, нај пре огле дао се дам-
де се тих го ди на XIX ве ка кад је, као ми ни стар у 
вла ди Јо ва на Ри сти ћа, по чео да ра ди на на ци о-
нал ном про гра му у пре ко гра нич ним кра је ви ма, 
че му је остао при вр жен чи та вог жи во та, за то 
што га је увек бри ну ла суд би на нео сло бо ђе ног 
де ла Срп ства. Кад је, по сле при зна ва ња не за ви-
сно сти Ср би је на Бер лин ском кон гре су, глав ни 
пра вац срп ске спољ не по ли ти ке био усме рен ка 
Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји, Но ва ко вић је имао 
зна чај ног уче шћа у до но ше њу пла но ва о пру-
жа њу по мо ћи та мо шњим Ср би ма. Го ди не 1886. 
по стао је по сла ник у Ца ри гра ду, чи ме је от по-
чео ње гов ви ше го ди шњи рад у ди пло ма ти ји. Бо-
ра ве ћи у два ман да та у Ца ри гра ду (1886–1891, 
1897–1900) др жао је у сво јим ру ка ма све кон це 
кул тур но-про свет ног и про па ганд ног ра да Ср-
би је у Тур ској, и др же ћи се тур ко фил ске по ли-
ти ке, ко ри стио ле гал не ме то де да се по бољ ша 
по ло жај срп ског на ро да у Тур ској. 

У вре ме пр вог ман да та отво рио је не ко ли ко 
срп ских кон зу ла та у Ста рој Ср би ји и Ма ке до-
ни ји, рас ту рао књи ге, отва рао шко ле, под сти цао 
сла ње учи те ља и све ште ни ка, ра дио на по ста-
вља њу срп ских вла ди ка. У то ме је још ви ше учи-
нио као пред сед ник вла де (1895–1896) кад је, у 
на сто ја њу да на тим по сло ви ма за до би је по др-
шку Ру си је, сво је ау стро фил ство за ме нио ру со-
фил ством. Уз по моћ Ру си је на сто јао је да су зби је 
и пре тен зи је Бу гар ске на де ло ве те ри то ри ја за-
пад но од оба ла Вар да ра. 

У свом дру гом ман да ту у Ца ри гра ду, уз по-
моћ срп ских кон зу ла, са ку пио је до ка зе о ал-
бан ским на си љи ма над Ср би ма и пре до чио их 
тур ским вла сти ма и стра ним пред став ни ци ма 
у Ца ри гра ду. Са ме ста по сла ни ка у Па ри зу, где 
је про вео са мо не ко ли ко ме се ци то ком 1900. го-
ди не, упу ћи вао је са ве те срп ској вла ди о Ста-
рој Ср би ји и Ма ке до ни ји, док је, као по сла ник у 
Пе тро гра ду (1900–1905), по ку ша вао да у ру ско-
ау стро у гар ски ре форм ни план за Тур ску уне-
се од ред бу о при зна њу срп ске на род но сти на 
ње ном европ ском де лу и вр шио при ти сак да се 
спро ве ду ре фор ме у свим де ло ви ма ко сов ског 
ви ла је та, укљу чу ју ћи и оне у ко ји ма је жи ве ло 
по ме ша но срп ско и ал бан ско ста нов ни штво, што 
је Ау стро у гар ска спре ча ва ла же ле ћи да Ал бан це 
др жи под сво јим ути ца јем. То пи та ње је Но ва-
ко вић ста вио и у цен тар сво је скуп штин ске ак-
тив но сти по по врат ку из Пе тро гра да, па је, на 
при мер, у јед ној ин тер пе ла ци ји 1906. го ди не, 
на дра ма ти чан на чин упо зо рио на нео п ход ност 
за шти те срп ског на ро да у Тур ској. У анек си о ној 
кри зи (1908–1909) Но ва ко вић се на шао у жи жи 
до га ђа ја, с об зи ром на то да је као спе ци јал ни 
иза сла ник срп ске вла де ишао на пре го во ре са 
Пор том, а још ви ше кад је као пред сед ник вла де 
че твор не ко а ли ци је из бе гао да Ср би ја бу де на-

пад ну та од Ау стро у гар ске, не го је, уз по сре до ва-
ње си ла Ан тан те, ус пео да ди пло мат ски по раз, 
ко ји је до жи ве ла, за пра во бу де ча стан из ла зак 
из кри зе. У апа тич ној ат мос фе ри, ко ја је по сле 
те кри зе за вла да ла Ср би јом, Но ва ко вић је апе-
ло вао да се не кло не ду хом не го да се јав но пре-
до чи Евро пи да се срп ско пи та ње мо ра пра вед но 
ре ши ти и из нео је про грам ко ји је у том сми слу 
тре ба ло да бу де пу то каз срп ском на ро ду. Ве зу ју-
ћи се та да још ја че за иде ју бал кан ског са ве за, 
по здра вио је осло бо ди лач ки рат про тив Тур ске 
1912. го ди не и чвр сто и ра ци о нал но за сту пао 
ин те ре се Ср би је на ми ров ној кон фе рен ци ји у 
Лон до ну. 

Ми ха и ло Вој во дић се ду го и си сте мат ским ар-
хив ским ис тра жи ва њем ба вио утвр ђи ва њем ре-

зул та та Но ва ко ви ће вог ра да у спољ ној по ли ти ци 
Ср би је. На то су га, ка ко је сам на гла сио, под ста-
кла ис тра жи ва ња уло ге Ср би је у ме ђу на род ним 
од но си ма у по след њим де це ни ја ма XIX и по чет-
ком XX ве ка, с об зи ром на то да је у ак тив но сти-
ма ње них др жав ни ка осе ћао зна чај но при су ство 
Но ва ко ви ћа. У јед ном ви ше де це ниј ском пе ри-
о ду мо гао је пра ти ти Но ва ко ви ћев кон ти ну и-
ран рад у по ли ти ци, пре све га усред сре ђен на 
за шти ту на ци о нал них ин те ре са срп ског на ро-
да. У ис пи ти ва њи ма та кве Но ва ко ви ће ве уло ге 
Вој во ди ћу, ме ђу тим, ни је ве ли ку по моћ пру жи-
ла исто ри о граф ска ли те ра ту ра. У ра ни јим ту ма-
че њи ма спољ не по ли ти ке Ср би је Но ва ко ви ће во 
уче шће је, ре кло би се, не пра вед но оста ло у сен-
ци дру гих срп ских др жав ни ка. Не што ви ше по-
да та ка о ње го вом на ци о нал ном ра ду пру жи ла 
су му лич на се ћа ња Сло бо да на Јо ва но ви ћа, као 
и текст Јо ва на Јо ва но ви ћа о ње го вој уло зи у ди-
пло ма ти ји. Ни сам Но ва ко вић се ни је по тру дио 
да у сво јим пу бли ко ва ним ра до ви ма оста ви до-
вољ но до ка за о ре зул та ти ма та квог ра да. Је ди но 
се о то ме мо же не што са зна ти из ње го вих ра-
до ва ме мо ар ског ка рак те ра. У њи ма се освр нуо 
на по је ди на зби ва ња у XIX ве ку, а та ко ђе, из-
нео је сво ја за па жа ња и о анек си о ној кри зи, и, 
на по кон, дао о то ме сво је оце не уте ме ље не на 
дра го це ним ис ку стви ма ко ја је сте као. Вој во дић 
је, ме ђу тим, имао на рас по ла га њу ве ли ки број 
до ку ме на та фон да Ми ни стар ства ино стра них 
де ла и ар хив ске за о став шти не Сто ја на Но ва ко-
ви ћа, ко ји се чу ва ју у Ар хи ву Ср би је, а од но се се 
на Но ва ко ви ће ву зва нич ну и при ват ну пре пи-
ску, а исто та ко и ње го ва пи сма ко ја се на ла зе у 
Ар хи ву СА НУ у Бе о гра ду.  

Вој во ди ће ва књи га од но си се на део Но ва ко-
ви ће вог уче шћа у по ли ти ци, али је та ко кон-
ци пи ра на да се у њој мо гу са гле да ти глав ни 
ре зул та ти ње го ве спољ но по ли тич ке ак тив но сти 
и уоп ште по гле ди на та да ак ту ел но срп ско пи-

та ње ко је је чи ни ло око сни цу по ли ти ке Ср би је. 
Ве ћи део ње не са др жи не све до чи о Но ва ко ви ће-
вом ди пло мат ском ра ду из ко га су про ис ти ца ле 
ње го ве оце не и са ве ти, нај ви ше о то ме ка ко да 
се ме ња си ту а ци ја у европ ској Тур ској у ко рист 
та мо шњих Ср ба. 

Вој во дић је на сто јао да об у хва ти ра зна пи та-
ња из ко јих се ви ди са чи ме се све Но ва ко вић су-
о ча вао као по сла ник, ми ни стар или пред сед ник 
вла де у сва ко днев ном по ли тич ком ра ду, али се 
по себ но тру дио да пред ста ви Но ва ко ви ће во ви-
ђе ње срп ског пи та ња ко је се ти ца ло осло бо ђе-
ња и ује ди ње ња срп ског на ро да и пред ло ге ко је 
је да вао за ре ше ње ње го ве бу дућ но сти. По што 
је ово у нај ве ћој ме ри за ви си ло од то га ка ква 
ће би ти суд би на европ ске Тур ске, за ко ју су би-
ле за ин те ре со ва не и дру ге бал кан ске др жа ве, 
Вој во дић је об ја снио и та да шње нај ка рак те ри-
стич ни је по ја ве на ко ји ма су се мо гли те ме љи ти 
Но ва ко ви ће ви до ка зи о пра ви ма срп ског на ро-
да. Са др жи на ове књи ге има ла је за да так, ко ји је 
и ис пу њен, да из не се и оце не о та да шњим глав-
ним про бле ми ма у европ ској Тур ској. 

По ми шље њу Вој во ди ћа, и до га ђа ји ко ји су на 
Бал ка ну прет хо ди ли Пр вом свет ском ра ту би ли 
су од ве ли ке ва жно сти за утвр ђи ва ње спољ но-
по ли тич ких опре де ље ња Сто ја на Но ва ко ви ћа. О 
то ме све до че де ло ви књи ге по све ће не Но ва ко-
ви ће вој уло зи у анек си о ној кри зи, Бал кан ском 
ра ту и ње го вим по гле ди ма на бу дућ ност ис ка-
за ним о тзв. Ве ли кој Ср би ји и ју го сло вен ском 
пи та њу. У про гла ше њу анек си је Бо сне и Хер це-
го ви не Но ва ко вић је ви део акт ко ји је имао да 
бу де озбиљ но упо зо ре ње Ср би ји да спрем но за-
шти ти се бе и срп ски на род и био је убе ђен да 
би, због то га, њој тре ба ло да пред сто ји од лу чан 
рад на ства ра њу бал кан ског са ве за. Вој во дић је 
ис та као да је та да Но ва ко вић, ко ји је го ди на ма 
био при ста ли ца ми ро љу би вих сред ста ва за за-
шти ту срп ског на ро да у Тур ској, по стао је дан од 
нај ва тре ни јих при ста ли ца за јед нич ког об ра чу-
на бал кан ских др жа ва с Тур ском, што је по ка зао 
и у сво јим скуп штин ским и дру гим јав ним исту-
па њи ма. У вре ме бал кан ског ра та био је ода бран 
да пред во ди срп ску де ле га ци ју на кон фе рен ци-
ји ми ра у Лон до ну као је дан од нај бо љих по-
зна ва ла ца при ли ка на Бал ка ну и нај о длуч ни јих 
у од бра ни срп ског на ро да и срп ских ин те ре са 
Ср би је на ју гу. По оце ни Вој во ди ћа, Но ва ко вић 
је та да од и грао зна чај ну уло гу у очу ва њу де ла 
ре зул та та срп ских рат них по бе да, упр кос чи ње-
ни ци што се ди пло мат ски ни је мо гао сло ми-
ти от пор Ау стро у гар ске и ње них са ве зни ка да 
оне мо гу ће Ср би ји те ри то ри јал ни из лаз на мо ре. 
Вој во дић је, на кра ју, по ка зао да се Но ва ко вић, 
из ву кав ши по у ке из прет ход них круп них зби-
ва ња, опре де лио за иде ју је дин ства или ује ди-
ње ња бли ских или срод них на ро да на Бал ка ну 
под за јед нич ким ју го сло вен ским име ном што 
је по ње му, био и нај ја чи од брам бе ни си стем 
пред опа сно шћу од Ау стро у гар ске. Тог опре де-
ље ња Но ва ко вић се др жао до смр ти. 

На кра ју тре ба ре ћи да се и овом као и мно-
гим дру гим књи га ма Вој во дић пред ста вио као 
вр стан ис тра жи вач. Иза сва ког ње го вог ка зи ва-
ња, сва ког за кључ ка, сто је пр во ра зред ни из во ри. 
Он спа да у ред оних на ших исто ри ча ра ко ји су 
зна тан део свог рад ног ве ка про ве ли у ар хи ви ма 
пре ту ра ју ћи раз не фон до ве, тра же ћи и на ла зе ћи 
до ку мен те за исто риј ске те ме и про бле ме ко ји 
су га за ни ма ли. Због то га су сви ње го ви ра до ви 
бо га ти но вим чи ње ни ца ма, на уч но су по у зда ни 
и на из вор ној гра ђи чвр сто уте ме ље ни. 

Има ју ћи у ви ду све вред но сти књи ге до пи сног 
чла на Ми ха и ла Вој во ди ћа, по себ но зна чај те ме, 
на чин ње не об ра де, до бру ис тра же ност ма те ри-
је, мно штво но вих - до сад не по зна тих чи ње ни-
ца ко ји се ти чу Но ва ко ви ћа, али и су штин ских 
пи та ња ме ђу на род ног по ло жа ја Ср би је и ње не 
спољ не по ли ти ке то ком знат ног де ла XIX ве ка, 
све до Пр вог свет ског ра та, Оде ље ње исто риј ских 
на у ка СА НУ је сма тра ло да пи сац ове књи ге за-
слу жу је не са мо да бу де кан ди до ван већ и да 
до би је на гра ду Ву ко ве за ду жби не.

 Ака де мик Ва си ли је КРЕ СТИЋ

По што ва ни го спо ди не пред сед ни че, 
дра ги при ја те љи

Же лим од мах да за хва лим Ву ко вој за ду жби ни 
и ње ним пре га о ци ма, жи ри ју, а по себ но ње го-
вом це ње ном пред сед ни ку, др Дра шку Ре ђе пу, 
на на гра ди ко ја ми је до де ље на за књи гу Ар
хи тек ту ра Бе о гра да 1950–2012. Та ко ђе, же лим 
да ис ка жем за хвал ност и мо јим са рад ни ци ма 
на књи зи, ар хи тек ти Та њи Анић и исто ри ча-
ру умет но сти Ива ну Мар ко ви ћу. За ме не је ово 
при зна ње ве ће од уо би ча је ног чи на на гра де, 
због то га мо рам ре ћи не ку реч ви ше о Ву ку и 
по ве за но сти ње го вог име на са мо јим де лом. 

Књи га је на ста ла на не ким да ле ким тра го ви-
ма Ву ко вих по у ка и по ру ка ко је де це ни ја ма тра-
ју и на дах њу ју на сту па ју ће ге не ра ци је. 

Нај пре о Ву ку. У на шим еко ном ским и мо рал
ним кри зним де о ба ма и не то ле ран ци ји тре ба 
сле ди ти при мер Ву ка, ње го ву отво ре ност и по
што ва ње свих на ших на ро да и њи хо вих кул ту
ра. Не чи ни ли Вам се да је овај ци тат пре у зет 
из не ких ско ра шњих да на, јер се кроз ње га по-
вла че ре чи ко је тре нут но сва ко днев но слу ша мо: 
еко ном ске и мо рал не кри зе, де о бе, не то ле ран-
ци ја, по што ва ње на ро да и њи хо вих кул ту ра? Не, 

овај ци тат је стар скоро 30 го ди на и ње га сам 
ја из го во рио на 51. Ву ко вом са бо ру у Тр ши ћу 
1986. го ди не.  

За ме не, ар хи тек ту, по зив да го во рим на Ву ко-
вом са бо ру би ла је ве ли ка част, ко ју сам с вре ме-
ном пре тво рио у оба ве зу да се ср ча но за ло жим 
за не го ва ње Ву ко вог ду ха и на сле ђа у ра зним 
кул тур ним ма ни фе ста ци ја ма. Та част, ко јом сам 
се увек по но сио, уве ли ча на је и овом на гра дом 
Ву ко ве за ду жби не, за мо ју књи гу о ар хи тек ту-
ри Бе о гра да. 

Ова књи га је на ста ла под не у о би ча је ним окол-
но сти ма. Ни сам био на ме ран да у сво јим де ве-
де се тим го ди на ма при ђем об ја вљи ва њу ова кве 
књи ге, јер сам већ ду же вре ме ра дио на ве ли кој 
књи зи ко ја тре ба да об у хва ти из бор ода бра них 
тек сто ва из мо је ко лум не Ар хи тек ту ра у све
ту и код нас, ко ји су пи са ни пу них 50 го ди на у 
бе о град ској „По ли ти ци“.

Усред тог по сла, до шао је код ме не Бран ко Ку-
кић, глав ни уред ник нај ста ри јег ча со пи са Гра
дац, са пред ло гом да по сле мо је пр ве књи ге о 
ар хи тек ту ри Бе о гра да, ко ју је об ја вио Из да вач ки 
за вод Ју го сла ви је 1975. го ди не, на пи шем на ста-
вак – но ву књи гу, од вре ме на ко јом је за вр ше на 
пр ва књи га и ти ме оства рим кон ти ну и тет о бе-

о град ској ар хи тек ту ри за цео по сле рат ни пе ри-
од, од 1950. го ди не до да нас.  

Бу ду ћи да сам од ра ни је имао до бар део ру-
ко пи са о бе о град ској ар хи тек ту ри, до зво лио сам 
се би да на кра ће вре ме пре ки нем рад на ве-
ли кој књи зи ко ју сам прет ход но по ме нуо. Ма-
ло сам се пре ва рио, јер ни је био лак по сао ка ко 
сам оче ки вао, али књи га се ипак по ја ви ла. Са-
сто ји се из два де ла: пр вог ко ји об у хва та пе ри од 
од 1950. до 1970. го ди не и дру гог де ла, од 1971. 
до 2012. го ди не. 

Пр ви део књи ге на стао је пи са њем на пи са-
ћем сто лу, под јед ном ве чер њом лам пом. Дру-
ги је пи сан у син ко па ма, у кон ти ну и те ту, она ко 
ка ко се ко ја ку ћа гра ди ла. Да кле, ау тен тич ним 
за пи си ма у вре ме ну у ко ме је ар хи тек тон ско де-
ло нста ја ло. 

Овом књи гом за тво рен је је дан по ма ло ма ги-
чан круг ко ји је пра тио не ви дљи ве тра јек то ри је 
ко је су по ве зи ва ле Ву ка и ње го вог по што ва о ца, 
ко ји се сем ар хи тек ту ром, це лог жи во та ба вио 
и пи са њем и ко ме је, по ред цр та ће та бле, увек 
ста јао ној ферт, а на пи са ћем сто лу цр ве ни Пра
во пис срп скохр ват ског књи жев ног је зи ка са пра
во пи сним реч ни ком. 

 Ми хај ло МИ ТРО ВИЋ

Наставак са стране 1
По ја вив ши се на срп ској по ли тич кој сце ни на-

кон јед ног раз до бља до бро на мер них пре га ла ца, 
али че сто оскуд них ре зул та та, Но ва ко вић је, по 
ре чи ма Вој во ди ћа, сво јим ства ра лач ким по тен-
ци ја лом, ве ли ком рад ном сна гом и све стра ном 
кул тур ном и по ли тич ком ак тив но шћу ус пео да 
по ста не ду хов но сре ди ште сво је епо хе и да це-
ло куп ни жи вот сво га на ро да усме ри у по све но-
вом прав цу. 

Ве ли ки на уч ни и по ли тич ки тем пе ра мент, 
још ве ћи др жав нич ки та ле нат, Но ва ко вић је 
био по ли ти чар чи ја је про фе си ја исто ри ја и 
исто ри чар чи ја је суд би на по ли ти ка. Уте ме љи-
тељ срп ске исто ри о гра фи је био је, зна мо, јед-
на ко вр стан би бли о граф, фи ло лог, по ли ти чар, 
за ко но да вац, кон зер ва тив ни на пред њак и на-
пред ни кон зер ва ти вац. По ред све га, успе вао је 
да осну је, за јед но са не ко ли ци ном дру гих кул-
тур них углед ни ка, и та ко је дин стве ну уста но ву 
као што је Срп ска књи жев на за дру га.

С тре зве но шћу исто ри ча ра ко ји је кроз ру ке 
про пу стио без број не сит не и круп не по дат ке из 
на ци о нал не и европ ске исто ри је, Ми хај ло Вој-
во дић спа ја у сво јој сјај ној сту ди ји по зна те и 
не по зна те чи ње ни це, при ка зу ју ћи и вре мен ско-
про стор не окол но сти у са свим но вом све тлу.

Ова кав по ду хват зах те вао је ис тра жи ва-
ча Вој во ди ће во га ко ва, ис ку сног и ра до зна-
лог по ли хи сто ра, чи ји за да так је да ску пља 
све чи ње ни це у „олов ној ку ти ји“ до ку ме на та, 
на из во ри ма те шко до ступ ним, у ри зни ци те-
ма и мо ти ва, да од ре ди Но ва ко ви ће во ме сто 
у га ле ри ји ве ли ких др жав ни ка – да бу де сли-
кар ње го вог мен та ли те та, ис по вед ник ње го вих 
иде ја, ње го ве спо соб но сти, нај зад, да сво јим ис-
ку ством, мир но ћом и зна њем у ви ше на вра та 
спа се и зе мљу и ње ну част, као што је то учи-
нио у Анек си о ној кри зи. 

Вој во ди ће ва сту ди ја по ка зу је да се по ли тич ка 
ми сао у Но ва ко ви ће вом до при но су не об ли ку-
је у кру ти си стем, већ у мре жу, она ни је у се би 
за о кру же на, већ сми са о но ра за су та и на чел но 
нео б у хват на, али без остат ка ода на на ци о нал-
ној иде ји. 

За хва љу ју ћи Вој во ди ћу, ви ди мо да је Сто јан 
Но ва ко вић био син те тич ки ум: ду бо ка ве за из-
ме ђу ње го вог по ли тич ког и оног по зна ти јег, 
кул тур ног до при но са не по чи ва, раз у ме се, на 
не ким уским ме то до ло шким по ду дар но сти ма; 
он не по ла зи од док три не не го од ис ку ства, он 
не гле да ка ко је ство ре на не чи ја те о ри ја, не го 
не чи ја им пе ри ја. Па ипак, кроз упо ред но чи та-
ње два ве ли ка дис кур са, не ки да љи рад би мо-
жда мо гао по ку ша ти, и ус пе ти, да до ка же те зу о 
ор ган ском сра ста њу, сво је вр сном еу рит миј ском 
ускла ђи ва њу ди пло мат ске, по ли тич ке и ци ви-
ли за циј ске ком по нен те. 

На и ме, узи ма ју ћи на ци о нал но про све ћи ва-
ње не са мо као пред мет по ли тич ког и на уч ног 
за ни ма ња већ упра во као сред ство, Но ва ко вић 
је не пре ста но ми слио и на „по сте пе ни ор ган-
ски раз вој“ не у ких чи та ла ца: за ла гао се за иде-
ју „по у чи тел ног ра ци о на ли зма“, не за па да ју ћи 
при том у ре тро град но на род ња штво и ро ман-
тич ни фол кло ри зам. 

За гле дан по след њих го ди на свог жи во та све 
ви ше у бу дућ ност, Но ва ко вић је, ка ко за кљу чу-
је Вој во дић у за вр шним ре че ни ца ма ове књи ге, 
ре као да се наш при род ни не до ста так, на род ни, 
не до ста так сло ге, мо же са вла да ти са мо „ду бо-
ком кул ту ром и уз ви ше ним пре го ре ва њем“. 

Од бор је јед но гла сно до де лио на гра ду Ми хај-
лу Вој во ди ћу.

 Сло бо дан ГРУ БА ЧИЋ

Реч Сло бо да на 
Гру ба чи ћа

Реч Дра шка 
Ре ђе па

Наставак са стране 1
Мар кант не тач ке не рав ног га ба ри та Бе о гра да 

ко је је уо чио и у осо бе ној ра све ти по ка зао Ми-
хај ло Ми тро вић за си гур но су пу то ка зи за сва ки 
прет по ста вље ни по ход про те клим де це ни ја ма 
гра ди тељ ства у нас. Ми тро ви ће ва на ро чи то ор-
га ни зо ва на еру ди ци ја огром но по ма же да се 
но ви на по кат кад при хва та с оправ да ном скеп-
сом, а ста рин ски мо дел, у но вом окру же њу, као 
по све но ва вест.

Ни је Ми тро ви ће ва на ме ра ни у јед ном ча су 
би ла да ди сци пли ну је на шу по ма му за вер ти-
ка ла ма и не крет ни на ма, али је сва ка ко, мно-
го број ни ма ме ђу на ма, ин спи ри са но по мо гла 
да од не вер них То ма сва ке вр сте по ста је мо све 
ви ше ве ри стич ки по у зда ни а не спо кој но ве ро-
до стој ни на ме сту оних ко ји још увек би ра ју по 
срод но сти, или ка ко је то ма ње па те тич но го во-
рио То мас Ман, да од лу чу ју по ред ко га ће се сти, 
раз го ва ра ти, чи је иде је на ста вља ти, у ко јим све 
за ве ра ма ства ра лач ког за ма ха уче ство ва ти. 

Ми хај ло Ми тро вић има ву ков ску ра до зна лост, 
ње гов двој ник је по пра ви лу по ли граф, а де се-
то бој му је јед на ко оми ље на ди сци пли на, све 
у ре не сан сном оза ре њу от кро ве ња. Ми тро вић 
ни је пи сац те ме, и ње гов Бе о град тре ба нај пре 
по сма тра ти као јед ну од ве ле леп но са зда них, 
ско ро са вр ше них на ших ау то би о гра фи ја. Јед но-
став но, по сле ове књи ге ове ра ва ња и ужа сну те 
увек над на кнад ним днев ни ци ма, чи ни се са-
свим из ве сним ка ко без ње ног ау то ра, на шег 
во ље ног Ми ки це Ми тро ви ћа, ни ка ко не мо же-
мо, и не сме мо.  

 Дра шко РЕ ЂЕП

„АР хи ТЕК ТУ РА БЕ О ГРА ДА 1950–2012“

Реч Ми хај ла Ми тро ви ћа

Ва си ли је Кре стић

Ва си ли је Кре стић
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Два де сет пе та Скуп шти на 
Ву ко ве за ду жби не, на ко јој је 
обе ле жен и вре дан ју би леј 
– 25 го ди на од осни ва ња 
Ву ко ве за ду жби не (1987–2012), 
одр жа на је 6. но вем бра 2012. 
го ди не у Све ча ној са ли На род не 
би бли о те ке Ср би је. Бе се дио је 
Ми о драг Ма тиц ки, пред сед ник 
Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не. 
Са оп ште на су име на 
до бит ни ка на гра да Ву ко ве 
за ду жби не за на у ку и за 
умет ност за 2012. го ди ну 
и иза бра ни пред сед ник 
и пот пред сед ник Скуп шти не 
Ву ко ве за ду жби не

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

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

Сед ни ци су при су ство ва ли и Ми ро Вук са но-
вић, управ ник Би бли о те ке СА НУ, проф. мр Не-
над Осто јић, пот пред сед ник Ма ти це Срп ске, 
То маш Ђо ро вић, пред став ник Фон да ци је Ву-
ко ве за ду жби не за Шав ник, Жа бљак, Плу жи-
не, Сло бо дан Га ври ло вић, ге не рал ни ди рек тор 
Слу жбе ног гла сни ка, др Ми ло рад Мар ја но вић, 
ди рек тор ре дак ци је За во да за уџ бе ни ке, Де јан 

Ри стић, в. д. управ ни ка На род не би бли о те ке Ср-
би је, Дра ган Дра гој ло вић, управ ник За ду жби не 
Иво Ан дрић, Ра ди во је Да бић, пред сед ник Ма ти-
це исе ље ни ка Ср би је, Зо ран Алим пић, за ме ник 
гра до на чел ни ка Бе о гра да, и Љу бин ко Ђо кић, 
по моћ ник гра до на чел ни ка гра да Ло зни це. Сед-
ни ци су, та ко ђе, при су ство ва ли и Ва лен тин Ко-
ља цев, пр ви се кре тар Ру ске ам ба са де, и Дра ган 
Ло гви нов, пред сед ник Дру штва срп ско-ру ског 
при ја тељ ства за за пад ну Ср би ју.  

На по чет ку сед ни це из ве де на је му зич ка ну-
ме ра Де чан ска зво на, ко ју је при пре мио ком по-
зи тор Све ти слав Бо жић.

Сед ни цу је отво рио Слав ко Ве ји но вић, управ-
ник Ву ко ве за ду жби не, ко ји је по здра вио уче-
сни ке Скуп шти не и по звао ет но гру пу Ри зни ца 
из Ло зни це да из ве де про грам ко ји су при пре-
ми ли за ову при ли ку. 

При год не тек сто ве (Ње го шев текст Пра ху оца 
Ср би је и пор трет Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа и драм ски 
текст Ми о дра га Или ћа Вук и Ми лош) го во ри ли 
су драм ски умет ни ци Ми лан – Ца ци Ми ха и ло-
вић и Ле по мир Ив ко вић.  

Ми о драг Ма тиц ки је, по том, про чи тао име на 
пре ми ну лих за ду жби на ра Ву ко ве за ду жби не из-
ме ђу две скуп шти не (Стје пан Фи ле ки из Бе о гра-
да и ака де мик Че до мир По пов из Но вог Са да). 

Скуп шти ни су се обра ти ли и че сти та ли ју-
би леј проф. мр Не над Осто јић, То маш Ђо ро вић 
и Љу бин ко Ђо кић. Про чи та ни су и по здрав ни 
те ле гра ми упу ће ни Скуп шти ни: Ан ке Жу гић, 
пред сед ни це Фон да ци је Ву ко ве за ду жби не за 
Шав ник, Жа бљак, Плу жи не, и др Сре те Та на си-
ћа, ди рек то ра Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ.  

Ми о драг Ма тиц ки је, за тим, из го во рио Бе се
ду, под на зи вом Зма је ви то ко ло срп ске кул ту ре, 
у ко јој је ука зао на нај зна чај ни је ак тив но сти и 
ре зул та те ко је је Ву ко ва за ду жби на по сти гла у 
про те клом 25-го ди шњем пе ри о ду. 

Скуп шти на је за тим иза бра ла Рад но пред-
сед ни штво, у са ста ву: ака де мик Ви дој ко Јо вић, 
проф. др Љу бин ко Ра ден ко вић, про фе сор Ве сна 
Кру нић, др Ми о драг Ма тиц ки и Слав ко Ве ји но-
вић, и на ста ви ла рад по усво је ном днев ном ре-
ду. У на став ку Скуп шти не, про чи та не су од лу ке 
од бо ра о на гра да ма Ву ко ве за ду жби не за на у ку 
и за умет ност. 

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, пред сед ник), јед но гла сно 
је од лу чио да се На гра да Ву ко ве за ду жби не за 
на у ку у 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 лу ку Од бо ра 
про чи тао је пред сед ник Сло бо дан Гру ба чић.     

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, пред сед-
ник), јед но гла сно је 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 ку Од бо ра про чи та ла је 
Сне жа на Бо јић. 

М
и о драг Ма тиц ки је че сти-
тао ла у ре а ти ма и оба ве стио 
Скуп шти ну да ће се све ча но 
уру чи ва ње на гра да оба ви ти 
у До му Ву ко ве за ду жби не, 

по чет ком 2013. го ди не, о че му ће јав ност би-
ти бла го вре ме но оба ве ште на.

По том су уру че не за хвал ни це ве ли ким до
бро тво ри ма и до бро тво ри ма Ву ко ве за ду
жби не. 

При зна ње Ве ли ки до бро твор до би ли су: Ми-
ле на Бо јо вић, Но ви Бе о град, и Не над Хри са фо-
вић, Па риз, Фран цу ска; 

При зна ње До бро твор до би ли су: Прав но-би-
ро тех нич ка шко ла „Ди ми три је Да ви до вић“ – Бе-
о град, Ми ла дин Рас по по вић, Бе о град, Пер си да 
Нен чић, Бе о град, Стан ка – Бе ба Ко раб, Но ви Бе-
о град, Ми лун ка Ми тић, Ниш, Би ља на Миљ ко-
вић Се ли мо вић, Ниш, Дра ган Лон ги нов, Ча чак, 
и На да Ђор ђе вић, Тр бу ша ни, код Чач ка; 

За хвал ни це су до би ли: Ин сти тут за књи жев-
ност и умет ност, Бе о град, ИК Про ме теј, Но ви 
Сад, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, Слу жбе ни гла
сник, Бе о град, Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Гра-
ди шки, Фон да ци ја Жа бљак-Шав ник-Плу жи не и 
Ви до је Пе тро вић, гра до на чел ник Ло зни це.

На кра ју све ча ног де ла Скуп шти не Ви дој ко Јо-
вић је го во рио о да ро ви ма ко је је Ву ко ва за ду-

жби на при ми ла у про те клом пе ри о ду. Ис та као 
је да је За ду жби на, од осни ва ња, до би ја ла мно-
ге вред не да ро ве од сво јих за ду жби на ра, да ро-
да ва ца, при ја те ља и са рад ни ка. На гла сио је да 
је већ на Осни вач кој скуп шти ни Ву ко ве за ду-
жби не, 6. но вем бра 1987. го ди не, Де мо крат ски 
са вез Ср ба из Ма ђар ске по кло нио Ву ко вој за-
ду жби ни скулп ту ру Ада ма Дра го са вље ви ћа у 
брон зи, Ву ко вог бли ског са рад ни ка – рад ва ја ра 
Фар ка ша Па ве ла.

Ис та као је да се по кло ни упи су ју у књи гу да-
ро ва ко ја се во ди у За ду жби ни и да се о њи ма 
ре дов но оба ве шта ва број на ву ков ска по ро ди ца у 
ли сту За ду жби на. Ре као је да ће За ду жби на уско-
ро об ја ви ти и по се бан ка та лог под на зи вом Да
ро ви Ву ко вој за ду жби ни, за ко ју је фо то гра фи је 
ура дио Стан ко Ко стић, ли ков ни умет ник фо то-
гра фи је из Бе о гра да. У име Ву ко ве за ду жби не, 
нај и скре ни је је за хва лио свим да ро дав ци ма. 

У окви ру рад ног де ла сед ни це – пред се да вао 
Ви дој ко Јо вић – усво јен је за пи сник са 24. Скуп-
шти не Ву ко ве за ду жби не и до ку мен та, ко ја су 
прет ход но усво ји ли Са вет и Управ ни од бор Ву-
ко ве за ду жби не на за јед нич кој сед ни ци одр жа-
ној 24. ок то бра 2012. го ди не, и то: Из ве штај о 
ра ду Ву ко ве за ду жби не за пе ри од но вем бар 2011 
– ок то бар 2012. го ди не и Про грам ра да Ву ко ве 
за ду жби не за пе ри од но вем бар 2012 – ок то бар 
2013. го ди не. 

На пред лог Са ве та и Управ ног од бо ра Ву ко-
ве за ду жби не Скуп шти на је по но во јед но гла сно 
иза бра ла Ми о дра га Ма тиц ког за пред сед ни ка 
Скуп шти не и Љу бин ка Ра ден ко ви ћа за за ме ни-
ка пред сед ни ка Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не. 
Та ко ђе, на пред лог Управ ног од бо ра и Са ве та, 
Скуп шти на је јед но гла сно иза бра ла Ми ро љу ба 
То до ро ви ћа, пе сни ка и ла у ре а та Ву ко ве за ду-
жби не за 2007. го ди ну за књи гу пе са ма Пла ви 
ве тар, за чла на Од бо ра Ву ко ве за ду жби не за до-
де лу на гра да у умет но сти. 

На кра ју Скуп шти не Слав ко Ве ји но вић је за-
хва лио На род ној би бли о те ци Ср би је што је омо-
гу ћи ла да се сед ни ца Ву ко ве за ду жби не одр жи у 
ње ним про сто ри ја ма и по звао при сут не на при-
год но дру же ње у До му Ву ко ве за ду жби не. 

 При ре дио Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

В
у ко ва за ду жби на, од 
осни ва ња, до би ја ла је 
мно ге вред не да ро ве 
од сво јих за ду жби на ра, 
да ро да ва ца, при ја те ља 

и са рад ни ка. По кло ни се упи су ју у 
књи гу да ро ва ко ја се во ди у За ду-
жби ни и о њи ма се ре дов но оба-
ве шта ва ју у ли сту За ду жби на по-
кло но дав ци и број на ву ков ска по
ро ди ца. 

Од мах, на по чет ку, ис та као бих да је 
већ на Осни вач кој скуп шти ни Ву ко ве 
за ду жби не, 6. но вем бра 1987. го ди не, 
Де мо крат ски са вез Ср ба из Ма ђар ске 
по кло нио Ву ко вој за ду жби ни скулп

ту ру Ада ма Дра го са вље ви ћа у брон-
зи, Ву ко вог бли ског са рад ни ка – рад 
ва ја ра Фар ка ша Па ве ла. Ка сни је је 
Рај ко Ду кић, ве ли ки при ја тељ и до-
на тор Ву ко ве за ду жби не из Ми ли ћа 
(Ре пу бли ка Срп ска), обез бе дио сред-
ства за из ра ду по ста мен та. 

Не бој ша Ми трић (1931–1989), ва-
јар, ура дио је Ву ков лик, ко ји се на ла-
зи на пред њој стра ни за ста ве Ву ко ве 
за ду жби не и на мно гим на шим до ку-
мен ти ма, као и Ву ков лик – 2 ве ка Ву ка, 
ко ји се на ла зи на за гла вљу ли ста За ду
жби на. Да ро вао је Ву ко вој за ду жби ни 
и збир ку злат ни ка и сре бре ња ка ра-
ђе них за 200. го ди шњи цу Ву ко вог ро-
ђе ња.

Ме ђу ва ја ри ма, да ро дав ци ма Ву ко ве 
за ду жби не, по себ но ме сто за у зи ма Ни
ко ла – Ко ка Јан ко вић, ко ји је да ро вао 
пор трет До си те ја Об ра до ви ћа у брон зи 
и пор трет Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи-
ћа. Рај ко Ду кић, та ко ђе, обез бе дио је 
сред ства за ли ва ње Ву ко вог пор тре та 
у брон зи и из ра ду по ста мен та. 

Осто ја Гор да нић Бал кан ски из 
Бе о гра да да ро вао је ре љеф у брон зи 
– лик Ву ка Ка ра џи ћа; и Ми ро слав 
Ђу ра ше вић из Тре би ња по кло нио је 
ре љеф у брон зи – лик Ву ка Ка ра џи ћа, 
рад про фе со ра Фра ње Дин чи ћа Мен-
ге ла, ва ја ра.  

Ву ко ва за ду жби на на по клон је 
при ми ла и ве ли ки број књи га. Би

бли о те ци Ву ко ве за ду жби не да ри-
ва ли су сво је књи ге и књи ге дру гих 
ау то ра мно ги за ду жби на ри, при ја те-
љи и са рад ни ци Ву ко ве за ду жби не, 
на уч ни, кул тур ни и јав ни рад ни ци 
и ла у ре а ти на гра да Ву ко ве за ду жби-
не. Ис так ни мо тек не ке нај зна чај ни је 
да ро дав це Ву ко ве за ду жби не: 

Ђо ко Стој чић, књи жев ник из Бе-
о гра да, по кло нио је Би бли о те ци Ву-
ко ве за ду жби не 200 књи га; 

Чи го ја штам па из Бе о гра да да ро-
ва ла је Ву ко вој за ду жби ни 150 књи га 
Из „Цве ћа зла“ Шар ла Бо дле ра у пре-
во ду Ле о на Ко је на; 

Ком па ни ја Ко линг МДД у Бе о гра-
ду да ро ва ла је ори ги нал не, до бро 

очу ва не и упа ко ва не при мер ке Да
ни це Ву ка Ка ра џи ћа из 1826, 1827, 
1828, 1829. и 1834. го ди не; 

Рад ми ла Ми лен ти је вић из Њу-
јор ка, обез бе ди ла је 2007. го ди не 
сред ства и би ла по кро ви тељ за фо-
то тип ска из да ња че ти ри го ди шта Ву-
ко вог за бав ни ка Да ни ца (Беч, 1827, 
1828, 1834; Бу дим, 1829);  

Др Ми јат Ива но вић, адво кат из Бе-
ча, по ре клом из Кра ље ва, по кло нио је 
ори ги нал но из да ње Срп ског рјеч ни ка 
Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, штам-
па ног 1852. го ди не у Јер мен ском ма-
на сти ру у Бе чу; дру го из да ње Срп ских 
на род них при по вје да ка из 1870. го ди-
не и Срп ске на род не при по ви јет ке и 
за го нет ке Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи-
ћа (др жав но из да ње) из 1897 го ди не.  

Ву ко ва за ду жби на до би ла је на 
по клон и ве ли ки број сли ка. Ис так
ни мо не ке: 

Де јан Ме да ко вић по кло нио је гра-
фи ку (ко пи ју) Д. Бо ро је ви ћа, Вук Ка
ра џић, Кра љев ска умет нич ка шко ла 
из 1851. го ди не;  

Арт ате ље „Бач ли ја“ по кло нио је 
Ву ко вој за ду жби ни две сли ке: сли ку 
Ја но ша Ме са ро ша, ко ју је умет ник 
ура дио при ли ком све ча ног отва ра-
ња Ате љеа у До му Ву ко ве за ду жби не, 
и сли ку на ко јој је пред ста вљен Вук 
Ка ра џић, ака дем ског сли ка ра Шан-
до ра На ђа из Но вог Бе че ја;

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ЈУ Би ЛЕЈ ВУ КО ВЕ ЗА ДУ ЖБи НЕ

Че тврт ве ка од осни ва ња 
Ву ко ве за ду жби не (1987–2012)

Уче сни ци Скуп шти не

ДА Ри ВА ЊЕ и ЗА ДУ ЖБи НАР СТВО

Реч Ви дој ка Јо ви ћа 
о да ро ви ма 

Ву ко вој за ду жби ни



5 МАЈ 
2013.

С
ја ти ле су се го ди шњи-
це срп ске кул ту ре, срп-
ске тра ди ци је, и као да 
пр ко се не вре ме ни ма. 
Са мо да из дво јим оне у 

ве зи са Ву ком Ка ра џи ћем и ње го-
вим де лом. На го ди шњи ци обе ле-
жа ва ња сто и пе де сет го ди на од Ву-
ко вог ро ђе ња, пре 75 го ди на, 1937, 
до не та је од лу ка да се осну је Дру-
штво под име ном Ву ко ва за ду жби-
на. Пр ва скуп шти на Дру штва би ла 
је ја ну а ра 1938. Пред сед ник је био 
Алек сан дар Бе лић, за ме ник Дра-
го слав Јо ва но вић, рек тор Бе о град-
ског уни вер зи те та, се кре тар Ми лош 
Мо ско вље вић, бла гај ник Ми лан Ст. 
Про тић, глав ни ди рек тор На род не 
бан ке Ср би је. Пре 25 го ди на, ка да 
смо обе ле жа ва ли два ве ка Ву ка, уз 
по др шку Вла де Ср би је, СА НУ, Ма ти-
це срп ске, Бе о град ског уни вер зи те-
та и ни за уте ме љи ва ча, осно ва на је 
да на шња Ву ко ва за ду жби на и она 
да нас обе ле жа ва сво ју ле пу го ди-
шњи цу, че тврт ве ка по сто ја ња, по-
но сна на оно што је у про те клом пе-
ри о ду ура ђе но. Ма да вре ме на ни су 
би ла она пред рат на, ма да је по сле 
Дру гог свет ског ра та ду го тра јао ти-
хи оди јум пре ма за ду жби нар ству у 
Ср ба, Ву ко ва за ду жби на је про фи-
ли са ла свој про грам и до би ла свој 
дом. Свих ових го ди на оста ла је де-
лат ном иста же ља као и на по чет-
ку, ка да је Ву ко ва за ду жби на осни-
ва на: ка ко да се на нај бо љи на чин 
оства ри, ис тра је и по твр ди про је кат 
о ко ме је ду го раз ми шља но; ка ко да 
јед на за ду жби на, ко ја но си Ву ко во 
име, оку пи сна ге спрем не да ра де 
на не го ва њу кул ту ре је зи ка и очу-
ва њу срп ско га пи сма, да раз ви је по-
сло ве ко је је Вук уте ме ља вао и за-
по чи њао. При том, све вре ме оста ла 
је не по ко ле бљи ва свест пре га ла ца 
оку пље них око За ду жби не, ја сно ис-
ка за на у бе се ди Ран ка Ри со је ви ћа из 
Ре пу бли ке Срп ске на по след њем Ву-
ко вом са бо ру, да је Ву ко во де ло јед на 
од нај ве ћих срп ских за ду жби на. 

При пре ма мо про сла ву ле пе го ди-
шњи це, осам де се те, Ву ко вог са бо ра и 
че тр де се те Ђач ког Ву ко вог са бо ра. За 
ко ји дан по ја ви ће се два де се то го ди-
ште Да ни це Ву ко ве за ду жби не и пе то 
школ ског за бав ни ка Да ни ца за мла
де, уско ро и 25 го ди на тра ја ња ли ста 
За ду жби на, је дин стве ног у нас. Су тра 
по чи ње ве ли ка го ди шњи ца, две сто ти 
ро ђен дан Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша. 
То су па лимп се сти тра ја ња угра ђе ни 
у за вој ни цу раз во ја срп ске ду хов но-
сти ко јих се те шко мо же мо и не сме-
мо од ре ћи, без об зи ра на би ло ка кве 
му дре стра те ги је раз во ја. При ли ка је 
да на то ука же мо у тре нут ку ка да срп-
ски на род, и по ред те шког ста ња у ко-
јем се на ла зи, и по ред по след ње две 
де це ни је суд бо но сног по ср та ња и ус-
пра вља ња, уз ле та и уру ша ва ња, го то-
во као дру штво у це ли ни, раз ми шља 
као рет ко ко ји на род да нас о то ме ка-
ко на ћи свој си гур ни пут, ка ко ста ти 
на здрав ка мен и по кре ну ти се уна-
пре дак. Ово је суд бо но сно вре ме ко је 

тра жи ве ли ку му дрост и сми ре ност, 
без стра сти и су је те оних ко ји во де оп-
ште по сло ве, да би се утвр дио ја сан 
и де ло тво ран пра вац об но ве и кон со-
ли да ци је зе мље Ср би је на ма пи Евро-
пе и све та. 

Баш у ова квим вре ме ни ма, по за ко-
ни то сти ма ви ше прав де и исти не, сту-
па ју на сце ну жи ла ва пре га ла штва у 
кул ту ри, пре ко ње се, нај пре, хва та ју 
по ки да не коп че са све том, њом се ис-
по ља ва мо као са мо свој ност спрем ни 
да се сво јом ра зно ли ко шћу де лат но 
укљу чи мо у је дин ство уни је европ ског 
све та, да на ђе мо ме сто ко је нам при-
па да у мо за и ку зе маљ ског ша ра. У том 
чи ну ис ку ша ва ња жи ла во сти јед ног 
на ро да, у ко јем је кул тур но по сле ни-
штво аван гар да, ва жне су го ди шњи це, 
па лимп сест но по и ма ње ду хов но сти, 
у њи ма се кри је сна га ослон ца за но-
ве, бу ду ће ко ра ке. У тој гу стој мре жи 
ју би ле ја го то во нас про зра чу ју Ње го-
ше ва два ве ка. 

При ли ка је би ла да се под се ти мо на 
срећ ну и суд бо но сну ве зу Ву ка и Ње-
го ша, на њи хо ве исто риј ски зна чај не 

су сре те у Бе чу и Цр ној Го ри. Сва ки од 
тих су ре та, сва ко њи хо во раз ме ње но 
пи смо, би ли су искре у ка ме ну срп ске 
ду хов но сти. При ли ка је да се под се ти-
мо и на Го лу ба До бра ши но ви ћа, ко јег 
већ че ти ри го ди не не ма ме ђу на ма. 
Ње го вог ти па за ду жби нар ства. На и-
ме, он је цео свој рад ни век го то во у 
пот пу но сти по све тио Ву ку Ка ра џи-
ћу. Го ди на ма је ра дио и на ве о ма зна-
чај ном ру ко пи су: Вук Ка ра џић и Цр на 
Го ра. За жи во та га ни је до кра ја уоб ли-
чио, до ста је у ње му оста ло упит ни ца, 
ства ри за про ве ру у ар хи ви ма и књи-
га ма. Али, у Ву ко вој за ду жби ни смо то 
учи ни ли, ду гу ју ћи и ње му и Ву ку. И, 
за хва љу ју ћи том тру ду и срећ ној са-
рад њи са Фон да ци јом „Вук Ка ра џић” 
за Жа бљак, Шав ник и Плу жи не из Цр-
не Го ре, у ју лу 2012. го ди не по ја ви ло се 
де ло ко је је да нас пред на ма. 

Књи га Вук Ка ра џић и Цр на Го ра све-
до чи о кон ти ну и те ту ве за но сти Ву ка 

за Цр ну Го ру. По себ на по гла вља по-
све ће на су од но си ма Ву ка са вла ди-
ком Пе тром I Пе тро ви ћем, са кња зом 
Да ни лом, кња зом Ни ко лом, по себ ни 
одељ ци ти чу се Цр не Го ре у Ву ко вом 
де лу и Цр не Го ре у Ву ко вој оста ви-
ни, пре пи ске, шпи јун ских из ве шта ја 
у ко ји ма је пра ће но Ву ко во кре та ње 
по Цр ној Го ри, што и те ка ко го во ри о 
то ме ко ли ки је зна чај при да ван Ву ку 
Ка ра џи ћу у вре ме ни ма об но ве Ср би-
је, по себ но ка да је реч о ус по ста вља-
њу чвр шћих ве за Ср би је и Цр не Го ре. 
Али, у књи зи цен трал но ме сто за у-
зи ма ју упра во су сре ти Ву ка и Ње го-
ша. То је дир љи ва исто риј ска про за о 
су сре ти ма два ди ва срп ске кул тур не 
про шло сти. По ка зу је да је не ка ви ша 
си ла пред о дре ди ла да се они срет ну.  

Ко ја је то си ла би ла? Нај кра ће ре-
че но: де се те рац, на род на пје сма, до-
зво ли те ми да и ја бу дем за тре ну так 
је ка вац, јер ов де се та ко мо ра ре ћи. Јер, 
кад по ми сли мо на ње го ву ан то ло ги ју 
на род них пе са ма и пе ва ча, има мо у 
гла ви Ву ко ве Срп ске на род не пје сме, 
као што кад по ми сли мо на нај ве ћа де-

ла срп ске но ве књи жев но сти у се би 
из го во ри мо: Гор ски ви је нац. 

Да ли би би ло Гор ског ви јен ца да 
ни је би ло Ка ра ђор ђа и Устан ка? Не-
ки ми сле да би, и по след њих го ди-
на спрем ни су да ово де ло об ја ве без 
увод ног пе ва ња „По све та пра ху оца 
Ср би је”, без те гран ди о зне по е ме, и то 
да га об ја ве чак и као ђач ку лек ти ру. 
А чи та во Ње го ше во де ло го во ри да не 
би би ло Гор ског ви јен ца без Ка ра ђор ђа, 
без Ву ка као ту ма ча су шти не Устан ка, 
би ло да је реч о исто риј ским спи си ма 
или пе сма ма, пре све га Ви шњи ће вим. 
Па у сво је Огле да ло срп ско Ње гош уно-
си чак де вет Ви шњи ће вих пе са ма! А 
у Бе чу су над ру ко пи сом Гор ског ви
јен ца бде ли и Вук и Ње гош. Ми лан Ђ. 
Ми ли ће вић твр ди да је ово сво је де ло 
Ње гош до те ри вао у Бе чу: „Што је да-
њу на пи сао, то би уве че чи тао Ву ку 
Ка ра џи ћу, А. Јо ва но ви ћу и још не ким 
Ср би ма, ко ји су к ње му до ла зи ли”. Мо-

жда је, а је сте, Вук за слу жан што се у 
овом де лу на шла у це ли ни ту жба ли ца 
ко ју из го ва ра се стра Ба три ће ва, што 
су сти хо ви ис пе ва ни по узо ру на сти-
хо ве на род не ту жаљ ке би ли по кре тач-
ка искра драм ског раз ре ше ња ве ли ке 
ди ле ме вла ди ке Да ни ла. Вук је за слу-
жан што је Ње гош ово де ло штам пао 
у Бе чу, ле пим ћи рил ским сло гом Јер-
мен ске штам па ри је. По не ким ка зи-
ва њи ма имао је ути ца ја и на по е ти ку 
спе ва. Са ве то вао је вла ди ци, пи ше Вук 
Вр че вић, да се ока ни ту ђе га кла си ци-
зма, а овај га је на сво ју „сла ву и нео-
цје њи ву ко рист на ше га је зи ка и све га 
Ср бин ства по слу шао”. 

В
у ку ду гу је мо жи во пи сни 
пор трет бу ду ћег пе сни-
ка Гор ског ви јен ца, ка да 
је Ње гош имао два де се-
так го ди на. Не за о ста је 

за Ву ко вим пор тре том Хај дук Вељ ка, 
ју на ка ко ји је слав но млад по ги нуо. 
Го то во нам се Вук огла ша ва и као 
пи сац пр во га ре да. А Ње гош је мо гао 
са мо Ву ку да се у пи сму по ве ри рас-
пет из ме ђу уз ви са и са мог дна спо-
зна ња лов ћен ске уса мље но сти: „Па-
кле на се мре жа ра за сти ре – ста ри су 
се ђа во ли бо ја ли кр ста, а да на шњи 
се бо је сво бо де”. Да му про го во ри о 
чо ве ко вој ис трај но сти, по сто јан ству, 
ко је да има сло бо ди би „нај у срд ни ји 
жрец био”. Али, кад кр ва ва бор ба до-
са ди, до ђе и ње му да про кли ње час у 
ко ји је искра сло бо де „ско чи ла у на-
ше го ре, из го ми ла пе пе ла ве ли чи не 
Ду ша но ве, ра шта и она ни је умр ла 
ђе се ог њи ште срп ско уга си ло – но се 
при пе ла на го ру те бје ска и до ви ку је 
на се бе гро мо ве зло бе и за ви сти, ка-
ко злат на игла по три је сне стри је ле 
облач не”. И да за вр ши по ру ком да би 
био нај ве ћи гре шник на зе мљи ка да 
би про тив сло бо де по ми слио: „Она 
је ди на нас из два ја од про че жи во-
ти ње” иа ко је „гру ба ма са ди вљи не, 
зло бе, тир јан ства и глу по сти сли је пе 
окру жа ва”, она је „нај све ти ја, нај сил-
ни ја ода ја, ду шев но – Је ле три че ско-
га Те ле гра фа”.          

По след њи Ње го шев бо ра вак у Бе чу 
(1851) био је у сен ци ње го вих лич них 
не во ља. Цр ној Го ри пре ти Омер-па ша 
Ла тас (не гда шњи на ред ник Ми ха и ло, 
по ре клом Ср бин), и те шка бо лест ло-
ми ла га је у за вр шној фа зи. Вук му 
го то во не да да оде. По Ње го ше вом 
по врат ку у Цр ну Го ру до ста вља му 
књи гу Пе са ма Бран ка Ра ди че ви ћа, 
уз на по ме ну да би мла ди пе сник рад 
био „јед но ље то до ћи да ви ди Цр ну Го-
ру и Цр но гор це, да би бо ље знао шта 
ће пје ва ти”. Вук свим си ла ма же ли да 
про ши ри зма је ви то ко ло. Пред смрт, 
у јед ном од по след њих сво јих пи са-
ма, Ње гош Ву ку по ми ње Бран ка Ра-
ди че ви ћа. Све стан је Ву ко ве кул тур не 
по ли ти ке, оне ко ја се ти че ре фор ме је-
зи ка и пи сма, уда ра ња те ме ља но вој 
срп ској књи жев но сти: „Бран ко је при-
ли чан про љећ ње му леп ти ру, ко ји ле ти 
с цви је та на цви јет, он исто по за пу-
ште ној срб ској ли ва ди ра ди”. 

 Ми о драг МА ТИЦ КИ

Реч Не на да 
Осто ји ћа

Ву ко ва за ду жби на пру жа 
нај а де кват ни ји од го вор 
на по тре бе вре ме на 
у ко ме де лу је и кул тур ног 
про сто ра у ко ме је 
уте ме ље на 

М
а ти ца срп ска, ко ја 
је и је дан од уте ме-
љу ју ћих осни ва ча 
Ву ко ве за ду жби-
не, ову уста но ву 

пре по зна је као из у зет но зна чај ног 
ожи во тво ри те ља ви тал но сти на ци-
о нал ног би ћа срп ске кул ту ре, од но-
сно као јед но од по себ но бит них ин-
сти ту ци о нал них упо ри шта очу ва-
ња кул тур ног иден ти те та срп ског 
на ро да.

Да на шње све чар ско за ко ра че ње у 
два де сет ше сту го ди ну свог де ло ва ња 
Ву ко ва за ду жби на чи ни у вре ме ну и 
ци ви ли за циј ским окол но сти ма ко је 
до дат но на гла ша ва ју ће ни јан си ра ју 
нео п ход ност ње ног ин тен зив но пло-
до твор ног, али и кон ти ну и ра но де ло-
твор ног при су ства у укуп ном про сто ру 
на ше кул ту ре. Све до ци смо, на и ме, на-
сто ја ња да се гло ба ли зи ра ју ће тен ден-
ци је са вре ме ног дру штве ног раз во ја 
уте ме ље не на про жи ма ју ћој мо за ич-
но сти чвр сто ис пре пле те них кул тур-
них по себ но сти, не го, на про тив, на 
сте рил ној уни форм но сти оп ште кул-
тур ног мо де ла и си сте ма вред но сти 
на мет ну тог из јед ног, и је ди ног, ме ри-
тор ног цен тра укуп не дру штве не мо-
ћи. Ка ко та ко уте ме љен кон цепт као 
усло вља ва ју ћу прет по ста вља не га ци-
ју упра во на ци о нал но де фи ни са них 
кул тур них по себ но сти, он сво ју ар гу-
мен та ци ју не ло ци ра са мо у вре ме ну 
ко ме и сам при па да, не го и у сми шље-
но пре ин то ни ра ним, од но сно свр си 
при ла го ђе ним ин тер пре та ци ја ма по-
је ди них сег ме на та бли же, или да ље 
про шло сти. Је дан од из у зет но зна чај-
них ци ље ва де ло ва ња на ци о нал них 
кул тур них ин сти ту ци ја тре ба, упра во 
сто га, да бу де и пер ма нент на бри га о 
ве ро до стој ној ин тер пре та ци ји тра го-
ва оста вље них у исто риј ском вре ме ну 
ко јом се оне мо гу ћа ва њи хо во на кнад-
но пре ин то ни ра ње, те, са мим тим, и 
њи хо во ла жно све до че ње. 

Упу ћу ју ћи Ву ко вој за ду жби ни и 
свим ње ним пре га о ци ма нај и скре-
ни је че стит ке по во дом два де сет-
пе то го ди шњег ју би ле ја и ре зул та та 
оства ре них у про те клом пе ри о ду, же-
лео бих, у кон тек сту упра во из ре че-
ног, да на гла сим да Ма ти ца срп ска, 
ко ја је и је дан од ње них уте ме љу ју ћих 
осни ва ча, Ву ко ву за ду жби ну пре по-
зна је као из у зет но зна чај ног ожи во-
тво ри те ља ви тал но сти на ци о нал но га 
би ћа срп ске кул ту ре, од но сно као јед-
но од по себ но бит них ин сти ту ци о нал-
них упо ри шта очу ва ња кул тур ног 
иден ти те та срп ског на ро да. Ве ру јем 
да слу же ћи упра во том ци љу, Ву ко ва 
за ду жби на не са мо нај пот пу ни је ре-
зо нант но са пул си ра са ја сно де фи ни-
са ним ста во ви ма ве ли ка на чи је име 
но си, не го и нај а де кват ни је од го ва ра 
по тре ба ма вре ме на у ко ме де лу је и 
кул ту р ног про сто ра у ко ме jе уте ме-
ље на. При слу же њу на ве де ном ци љу 
Ву ко ва за ду жби на и убу ду ће мо же ра-
чу на ти на све срд ну са рад нич ку по др-
шку Ма ти це срп ске, на са рад њу ко ја 
је и у два де сет пе то го ди шњем пе ри о ду 
за о кру же ном да на шњом све ча но шћу 
бит но од ре ђи ва ла и све у куп ност на-
ших ин сти ту ци о нал них од но са, али 
и ра зно ли кост пер со на ли зо ва них ин-
ди ви ду ал них до при но са ко је су у ре а-
ли за ци ју укуп не де лат но сти и Ву ко ве 
за ду жби не и Ма ти це срп ске угра ди-
ли ка ко на ши ча сни ци, та ко и ве ли-
ки број на ших чла но ва.

Не над Осто јић, пот пред сед ни к 
Ма ти це срп ске

Дра ган Стој ков, ака дем ски сли-
кар из Сом бо ра, да ро вао је пор трет у 
уљу ака де ми ка Де ја на Ме да ко ви ћа 
и сли ку Ву ка Ка ра џи ћа, из ци клу са 
сли ка ин спи ри са них пе смом Фи ли-
па Ви шњи ћа По че так бу не про тив 
да хи ја, а ко је је ура дио по во дом про-
сла ве Пр вог срп ског устан ка. Та ко ђе, 
омо гу ћио је и ура мљи ва ње и за шти ту 
ре пли ке Ка ра ђор ђе ве штап ске за ста-
ве из I срп ског устан ка. 

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 ле јем. Пор трет су, 
у апри лу ове го ди не, пре да ли Ву ко-
вој за ду жби ни 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; 

Бран ка Ју кић из Бе о чи на да ро ва-
ла је пор трет ака де ми ка Де ја на Ме-
да ко ви ћа; 

Бра ни мир Ва сић ура дио је пор-
трет Ми ла на Ђо ко ви ћа, пр вог пред-
сед ни ка Ву ко ве за ду жби не од 1987. 
до 1991. го ди не, чи ме је, и сим бо лич-
но, би ла за сно ва на Га ле ри ја Ву ко ве 
за ду жби не; 

Љи ља на Вуч ко вић да ро ва ла је сли ку 
Иве Вуч ко ви ћа, до бит ни ка Ву ко ве на-
гра де, Ре сав ски ма на стир Ма на си ја;  

Пре драг Ба јо Лу ко вић, пе сник и ли-
ков ни умет ник из Бе о гра да, по кло нио 
је Ву ко вој за ду жби ни шест пор тре та 
Ву ка Ка ра џи ћа; 

Ака де мик Ми о драг Про тић, по-
кло нио је Ву ко вој за ду жби ни две ве-
ли ке сли ке (уље на плат ну); 

Сли ке, гра фи ке и Ву ко ве пор тре те 
да ри ва ли су ау то ри: Мла ден Ср би но
вић, Јан ко Бра шић, Сла ва Та ба ко

вић, Ми ли ца Јо ва но вићМар ко вић, 
Ра ви јој ла Ми ло ва но вић, Ми ро слав 
То до си је вић, Вељ ко Ми хај ло вић....  

У окви ру Кон кур са Ви дим Ву ка, ко-
ји је био рас пи сан 1998. го ди не, уче-
сни ци кон кур са да ри ва ли су Ву ко ву 
за ду жби ну сво јим ра до ви ма (раз-
ли чи те тех ни ке): Ми лић од Ма чве, 
Оља Ива њиц ки, Се ле на Виц ко вић, Јо-
сип Згом ба, Бо шко Ко ва че вић, Дар-
ко Ран ко вић, Зо ран Ми шић, Је ле на 
Иг ња то вић, Дра го слав Мом чи ло вић, 
Ка та ри на Али вој во дић Ка си, Сло бо-
дан Пе кас, Сло бо дан Сте фа но вић Кут, 
Мајз нер – Мон тре ал, Ви о ле та Мра-
тин ко вић, Па вле Ни ки то вић Ник, 
Ан дри ја Бач ли ја, Дра го Си мић, Ми-
ро слав Ба та Бла го је вић Цин цар, Дра-
ган Жи ва но вић Ка ин. Да ро да вац је 
био и Арт ате ље Бач ли ја у Бе о гра ду. 

Од дру гих вред них по кло на овом 
при ли ком ис так ни мо: 

Ран ка Кун да ча, учи те љи ца из Зе-
му на, по кло ни ла је стан у Зе му ну и 
зе мљу у На да љу; 

Де са То мић Ђу ро вић као свој дар 
Ву ко вој за ду жби ни из ра ди ла је идеј-
но ре ше ња и да ла ли ков ни из глед за-
ста ве Ву ко ве за ду жби не; 

Ре пли ку лич не Ка ра ђор ђе ве за
ста ве из 1804. го ди не, рад ре ста-
у ра то ра Зо ре Јо ва но вић, Ву ко вој 
за ду жби ни да ро ва ла је Ка рић фон
да ци ја из Бе о гра да;

Пе тар Си мић из Ло зни це да ро вао 
гу сле од ја во ро вог др ве та, са сло ви ма 
азбу ке и ли ком Ву ка Ка ра џи ћа; 

Да ни ца Шми тран, ве ли ки до бро-
твор огран ка из Гра ди шке, да ро ва ла 
Ву ко вој за ду жби ни стол њак, руч ни 
рад, за рад ни сто у ка би не ту пред сед-
ни ка Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не; 

На род на бан ка Ју го сла ви је да ро-
ва ла је ком плет злат ни ка и сре бр-
ња ка из да тих по во дом обе ле жа ва ња 
Два ве ка Ву ка, 1987. го ди не; 

Мир ја на Ма ши ре вић, из Бе о гра да, 
по кло ни ла је та пи се ри ју Ко со во – вез. 

На кра ју, же лим да ис так нем да сам 
овом при ли ком пред ста вио са мо не-
ке по кло не и да ро дав це, све стан опа-
сно сти да сам, мо жда, из о ста вио не ка 
име на ко ја су мо ра ла би ти спо ме ну-
та. Да би смо ове да ро ве учи ни ли до-
ступ ним јав но сти, а по себ но број ној 
ву ков ској по ро ди ци, та ко ђе, же лим да 
вас оба ве стим да ће мо уско ро об ја ви-
ти и по се бан ка та лог под на зи вом Да
ро ви Ву ко вој за ду жби ни. Фо то гра фи је 
за ову пу бли ка ци ју ура дио је Стан ко 
Ко стић, ли ков ни умет ник фо то гра-
фи је из Бе о гра да. У Да ни ци за 2013. 
го ди ну об ја ви ће мо иза бра не при ло ге 
из ка та ло га, а цео ка та лог мо ћи ће да 
се по гле да и на на шем веб-сај ту.  

У име Ву ко ве за ду жби не, нај и скре-
ни је за хва љу јем свим на шим да ро-
дав ци ма.

Ви дој ко Јо вић

Миодраг Матицки говори на Скупштини

БЕ СЕ ДА Ми О ДРА ГА МА ТиЦ КОГ 

Зма је ви то ко ло срп ске кул ту ре
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О 
Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу пи са ли су и 
го во ри ли мно ги ис так ну ти на уч ни, кул-
тур ни и јав ни рад ни ци у зе мљи и све ту. У 
број ним на пи си ма ис ти ца ли су да је Вук 
уте ме љио са вре ме ни срп ски књи жев ни 

је зик и пра во пис, срп ску гра ма ти ку, лек си ко гра фи ју и 
ет но гра фи ју. Сво јим збир ка ма на род них пе са ма и умо-
тво ри на под вла чи ли су да је Вук са чу вао од за бо ра ва 
наш на род ни еп и бо га то усме но пре да ње. При ку пљао 
је на род не умо тво ри не и оста вио је не из мер но бла го 
свом на ро ду. У ње му је срп ска ет но гра фи ја до би ла свог 
ро до на чел ни ка. 

Ву ко ва по ја ва је епо хал на у пре суд ном обра ћа њу срп-
ске кул ту ре у све ту и ње ном ин те гри са њу у са вре ме не 
европ ске то ко ве. Бла го да ре ћи не у мор ном, пред у зи мљи-
вом и упор ном Ву ко вом ра ду, кул тур на Евро па са ди вље-
њем от кри ва срп ски на род ни епос и ње гов сло бо дар ски 
дух. Пре ко Ву ка о Ср би ма сти чу са зна ња Грим и Ге те. По 
ре чи ма Иве Ан дри ћа, Вук је нај плод ни ји, нај ве ћи и нај-
ко ри сни ји наш пи сац, док Ни ко ла То ма зео (1802–1874), 
ро ђе ни Ши бен ча нин, ли те рар ни исто ри чар, пе сник, умет-
нич ки и ли те рар ни кри ти чар, Ву ка на зи ва ге ни јем и с нај-
ве ћим оду ше вље њем го во ри о ње му, да је нај за слу жни ји 
Ср бин, да нас, ра ди ње го ви јех зби ра ка, обра зо ва на Је вро па 
увр шћу је ме ђу нај по је тич ни је на ро де. Твр дио је да је Вук 
Ка ра џић учи нио ви ше за свој срп ски на род не го чи та ва 
јед на ака де ми ја на у ка (Ни ко ла То ма зео, Искри це, СКЗ 50, 
Бе о град, 1898).  

* * *

„На род не су умо тво ри не сје ме: из то га сје ме на тре ба да 
нам ник не књи жев ност. Вук нам је ти јем сје ме ном њи ву 
по си јао; он је на род не умо тво ри не сва ке стру ке пр ви по-
чео ку пи ти, он их је је ди ни нај вјер ни је ску пио и нај вјер-
ни је их сви је ту пре дао; он је отац срп ске књи жев но сти.“ 
(Ђу ра Да ни чић)

(Из књи ге: Др Сло бо дан Ри ста но вић, Вук и Тр шић, Ло-
зни ца, 1987. Из да вач: Му зеј Ја дра – Ло зни ца и Оп штин ски 
од бор за обе ле жа ва ње 200-го ди шњи це Ву ко вог ро ђе ња)

* * *

„Вук Ка ра џић је јед на од нај о ри ги нал ни јих и нај ја чих 
лич но сти це ле срп ске књи жев но сти. Он је свој чо век и са-
мо ста лан дух; он уме и сме да ми сли сво јом гла вом, без 
об зи ра на то шта ће дру ги ре ћи. Са мо ук, без школ ских и 
књи жев них тра ди ци ја, ду хов но сло бо дан и смео, он на-
пу шта ста ре ста зе ко ји ма се до тле ишло у срп ској књи-
жев но сти и за по чи ње је дан нов по крет, ко ји би се мо гао 
на зва ти књи жев ном ре во лу ци јом.“ 

„... Ње гов по сао је огро ман, и у по гле ду плод но сти Ка ра-
џић сто ји на пр вом ме сту у срп ској књи жев но сти. По чео 
је пи са ти млад и кроз цео жи вот ни је на пу штао по сао. За 
по ла ве ка не у мор не и не пре кид не де лат но сти он је из вр-
шио не ко ли ко ве ли ких по сло ва, од ко јих би сва ки за се 
био до во љан за жи вот дру го га чо ве ка.“

„... Ка ра џић оста је као је дан од нај ја чих и нај ве ћих љу ди 
у срп ском на ро ду и у срп ској књи жев но сти. Он је је дан од 
оних ко ји су нај ви ше ра ди ли и ства ра ли и нај већ ма ути ца-
ли, цен трал на лич ност срп ске књи жев но сти у сре ди ни XIX 
ве ка, за XIX век оно што је До си теј Об ра до вић био за XVI II 
век: књи жев ни ре фор ма тор и на ци о нал ни тво рац.“

(Из књи ге: Јо ван Скер лић, Вук Ст. Ка ра џић, Ма тич на би-
бли о те ка Ди ми три је Ту цо вић, Ла за ре вац, 1987)

* * *

„Вук је при па дао слав ном на ра шта ју љу ди из Пр вог и 
Дру гог устан ка ко ји су ства ра ли сло бод ну срп ску др жа ву 
и ту сло бо до љу би ву бор бу је пре нео у област ду хов ну, це-
лог жи во та ства ра ју ћи те ме ље за раз ви так на ше на род не 
кул ту ре. Вук нам је дао пр ви бу квар, пр ву исто риј ску и ет-
но граф ску сту ди ју, пр ву пе сма ри цу, пр ву збир ку на род них 
при по ве да ка и по сло ви ца, пр ви реч ник. Куд се год кре не 
у на шој кул ту ри, увек се на ње ном из во ру сре та он.“

(Реч ака де ми ка Алек сан дра Бе ли ћа, пред сед ни ка СА НУ, 
на 23. Ву ко вом са бо ру у Тр ши ћу, 1958. го ди не. Из књи ге 
Ву ко ви са бо ри, при ре дио Фе ликс Па шић, 2008)

* * *

„Вук је је дан од оних ре фор ма то ра ко ји ма је би ло су-
ђе но да још за жи во та ви де го то во у пот пу но сти три јумф 
сво јих иде ја. ...Вук је сво јом упор ном и не по ко ле бљи вом 
бор бом ту као про тив ни ке до пот пу ног уни ште ња, а сво јим 
ду гим жи во том чак их и фи зич ки над жи вео. И на кра ју, 
све што је оста ло, љу ди и уста но ве, из гу би ло се у оп штем 
при зна ва њу Ву ко вог де ла и јед но гла сном сла вље њу ње-
го ве лич но сти. ...Та ко се, на кра ју, све што је би ло Ву ко во, 
ми сао и де ло, жи вот и бор ба, за вр ши ло у све оп штој ’гло-
ри ји’, без сен ке сум ње, без тра га по ри ца ња. И пр во што су 
од Ву ка угле да ли на ра шта ји пред ко ји ма се та да отва ра-
ла пи сме ност би ли су и тај сјај и та сла ва, са да већ го то во 
без сен ке по го во ра.

По бе дом Ву ко вих основ них иде ја дав но је окон чан бој 
у ком је за ду го би ло мно го за бу не и ма гле и у ком, као у 
на род ној пе сми, по не кад за и ста брат бра та по зна ти ни је 
мо гао. Па ипак, дах ове де ви зе и дух ове Ву ко ве по сто ја-
но сти до пи ру и до нас, и по њи ма Вук Сте фа но вић Ка ра-
џић за слу жу је увек на шу па жњу, и на ше ди вље ње, као што 
це ло ње го во де ло за слу жу је за хвал ност и при зна ње по-
то ма ка. ...Вук Сте фа но вић Ка ра џић има већ одав но сво је 
спо ме ни ке у на шој зе мљи. Али нај леп ши спо ме ник ко ји 
му мо же мо по ди ћи то су љу бав и ин те ре со ва ње ко је ће-
мо по све ти ти је зи ку. Јер је зик је, то сви зна мо, жи ва сна га 
са ко јом је ве за на не са мо кул ту ра не го и са мо по сто ја ње 
јед ног на ро да. А пи та ње је зи ка – то је очи глед но, али то 
тре ба стал но по на вља ти – ни је са мо ствар љу ди од на у-
ке и пе ра, срп ских и хр ват ских лин гви ста и књи жев ни-
ка. Сви смо ми, без раз ли ке, по зва ни да бу де мо твор ци и 

чу ва ри је зи ка, и сви ми, све сно или не све сно, ути че мо 
на ње гов раз ви так, уса вр ша ва ју ћи га или ква ре ћи. А на-
ша ду жност је да чу ва мо оно што је Вук на зи вао ’чи сто та 
и сла бост на ше га је зи ка’... И са на шим је зи ком на да на-
шњем сте пе ну раз вит ка, де ша ва се исто што са сви ма је-
зи ци ма све та; и у ње му се вр ши ста лан про цес ства ра ња 
и рас тва ра ња; он се му ти и би стри, би стри и му ти, тро ши 
се и кр њи, али и ра сте об на вља њем, бо га ће њем и пре ва-
зи ла же њем са ма се бе. То ме при род ном то ку ства ри не мо-
же ни ко крај са гле да ти. Али јед но се, ми слим, мо же већ 
са да ка за ти. У том раз вит ку, у ње го вој осно ви, би ће, као 
и до са да, увек при су тан ства ра лач ки дух Ву ка Сте фа но-
ви ћа Ка ра џи ћа.“

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

 При ре дио: Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

При ма ју ћи на гра ду 
Ву ко ве за ду жби не 
за на у ку за 2012. го ди ну, 
ака де мик Ми ха и ло 
Вој во дић го во рио је о 
ве зи Сто ја на Но ва ко ви ћа 
с Ву ком и ње го вим 
де лом, ис ти чу ћи да је 
Но ва ко вић био 
не са мо је дан од 
нај и стак ну ти јих 
бра ни ла ца ње го вих 
вред но сти, не го у не ку 
ру ку и след бе ник

Н
а гра ди Ву ко ве за ду-
жби не, ис ти че Ми ха-
и ло Вој во дић, об ра-
до вао се не са мо због 
чи ње ни це да је њен 

до бит ник, не го још ви ше из јед ног 
по себ ног раз ло га: на гра да Ву ко ве 
за ду жби не је у овом слу ча ју до де ље-
на књи зи о Сто ја ну Но ва ко ви ћу, што 
на сво је вр стан на чин до во ди у ве зу 
име на ових на ших две ју углед них 
лич но сти ко је има ју огром ну за слу-
гу за срп ску на у ку о је зи ку, кул ту-
ру, про све ту, књи жев ност. Прем да је 
ова књи га сво јом са др жи ном пред-
ста ви ла Но ва ко ви ћа ис кљу чи во као 
ис так ну тог по ли ти ча ра, др жав ни-
ка и ди пло ма ту, не тре ба смет ну ти с 
ума да је он у исто вре ме и је дан од 
ве ли ких срп ских фи ло ло га и исто-
ри ча ра. И упра во то га је по ве за ло 
са Ву ко вим де лом и, шта ви ше, учи-
ни ло не са мо јед ним од нај и стак ну-
ти јих бра ни ла ца ње го вих вред но сти 
не го, у не ку ру ку, и след бе ни ком. 

Сто јан Но ва ко вић је још као мла-
ди ли це јац ушао у бор бу за усва ја ње 
чи стог на род ног је зи ка и пра во пи са, 
чи ји је те мељ уда рио Вук Ка ра џић 
сво јим пр вим из да њем Срп ског рјеч
ни ка 1818. го ди не – да кле реч ни ка на-
род ног је зи ка про ис те клог из усме не 
књи жев но сти и сва ко днев ног жи во та. 
Но ва ко вић је био оду ше вљен Ву ком и 
ње го вим це ло куп ним де лом ства ра-
ним то ком пет де це ни ја 19. ве ка, као 
уте ме љи ва чем иде ја ко је су се по ја ви-
ле још у 18. ве ку за слу гом До си те ја и 
не ко ли ко књи жев ни ка. За то је за јед но 
са сво јим про фе со ром Ђу ром Да ни чи-
ћем устао у од бра ну Ву ко вих иде ја, па 
је и сам лич но до при нео њи хо вој ко-
нач ној, да кле исто риј ској, по бе ди кра-
јем 60-их го ди на 19. ве ка.

Већ је сво јим пр вим тек стом из фи-
ло ло ги је, на пи са ним 1862. го ди не, у 
20. го ди ни жи во та, Но ва ко вић, као 
нај та лен то ва ни ји Да ни чи ћев уче ник, 
и под ње го вим кри тич ким оком по-
ка зао сво је опре де ље ње за Ву ка. Кон-
цепт то га тек ста на сло вље ног Не што о 
но вом прав цу у срп ској књи жев но сти, 
ко ји се чу ва у Но ва ко ви ће вој ру ко пи-
сној за о став шти ни, имао сам при ли ке 
па жљи во да про чи там и упо ре дим ње-
го ве по гле де са до бро на мер ним кри-
тич ким опа ска ма ко је је Да ни чић о 
њи ма из нео. До вољ но је са мо ба ци ти 
по глед на са др жи ну тог кон цеп та овог 
не свр ше ног ли цеј ца па ће се ви де ти 
ко ли ко је Но ва ко вић био убе ђен у ис-
прав ност Ву ко вог на по ра за уво ђе ње 
у зва нич ну упо тре бу на род ног књи-
жев ног је зи ка. И, упра во, под се тио бих 
са да на са др жи ну тог ра но на ста лог 
при ме ра Но ва ко ви ће вог огле да из фи-
ло ло ги је ко ји би ми мо гао по слу жи-
ти да из не сем крат ку оце ну ње го вог 
опре де ље ња за Ву ко во де ло.

Но ва ко вић је у овом тек сту, у ко ме је 
из нео са жет пре глед раз вит ка срп ског 
је зи ка, хтео да да сво је ви ђе ње исто риј-
ске осно ве на род ног књи жев ног је зи ка, 
чи ме би се по твр ди ла оправ да ност ње-
го вог ко ри шће ња у сва ко днев ној упо-
тре би. По ње го вим ре чи ма, но ва срп ска 
књи жев ност ни је јед но став но про ис те-
кла из до та да шњег цр кве но сло вен ског 
је зи ка. На и ме, ста ра срп ска књи жев-
ност ко ја је би ла на пи са на ста рим 
сло вен ским је зи ком, да кле у нај ста-
ри јим вре ме ни ма, од но сно из гра ђи-
ва на у сред њем ве ку, о че му све до че 
пи са ни спо ме ни ци, би ла је пре се че на 
у свом раз во ју не при род ним пу тем, па 
је овај но ви пра вац, за ко ји се Вук бо-
рио, био кли ца са мо оног ста рог; кли ца 
ко ја се одр жа ла у је зи ку ко ји се то ком 
ве ко ва ис ква рио, и по стао пре пун ту-
ђин шти на ко је је тре ба ло од стра ни ти. 
Не ка да шњи сло вен ски је зик на ко ме 
су на пи са ни мно ги ста ри сред њо ве-

ков ни из во ри – ка ко на гла ша ва Но-
ва ко вић – по сле по бе де Ту ра ка као и 
њи хо вог за у зи ма ња срп ских те ри то-
ри ја, по ву као се у цр кве и ма на сти ре 
и с вре ме ном, та ко за тво рен, за слу гом 
ка лу ђе ра пре пи си ва ча до би јао обри се 
ра зних по себ но сти и та ко се раз био на 
срод не ди ја лек те, од но сно је зи ке срп-
ско сло вен ски, ру ско сло вен ски, бу гар-
ско сло вен ски, за пра во ка ко је би ло и 
код дру гих бли ских сло вен ских пра-
во слав них на ро да. Чим се та ко раз био 
је зик, гу би ла се из ње га она чи сто та, а 
је зик био пре ки нут у свом при род ном 
то ку. Ов де бих хтео да на гла сим да је 
Сто јан Но ва ко вић и као та лен то ва ни 
исто ри чар ука зи вао на то да су се мно-
ге по ја ве у Ср ба раз ви ја ле под ути ском 
дру штве них и по ли тич ких при ли ка па 
та ко и је зик. Рет ко је ко у срп ској фи ло-
ло ги ји обра ћао па жњу и на тај фе но-
мен ко ли ко је то чи нио Но ва ко вић.

Нај ве ћи уда рац, ме ђу тим, тај је зик је 
до жи вео у 18. ве ку. Ам би ци ја ру ског ца-
ра Пе тра I да сло ми тур ску ца ре ви ну и 
ње го ва од лу ка у ве зи са тим да по диг не 
на но ге све бал кан ске сло вен ске на ро де 
и да им у том ци љу по ша ље спе ци јал-
не иза сла ни ке – о че му Но ва ко вић ни-
је го во рио, али се ви де ло да је имао то 
у ви ду – на ве ла га је и на још јед ну ак-
ци ју. Уба цио је ме ђу бал кан ске Сло ве-
не ве ли ки број ру ских књи га. Про сто су 
срп ске цр кве и ма на сти ри, где су упра-
во жи ве ли и нај о бра зо ва ни ји сло је ви 
срп ског на ро да, раз у ме се све ште ни-
ци, би ле за су те ру ским књи га ма. Све-
ште ни ци ма ко ји су по се до ва ли ста ре 
књи ге би ло је по том лак ше да упо тре бе 
ру ске не го да ста ре књи ге пре пи су ју. И 

то је, ка ко под вла чи Но ва ко вић, иза зва-
ло ве ли ке про ме не у је зи ку. До та да шњи 
сло вен ски је зик, ко ји је с вре ме ном био 
по ср бљен под ути ца јем ру ског је зи ка 
био је и по ру шен – то је из раз ко ји је 
Но ва ко вић упо тре био. 

Књи га ко ју је Вук из дао у Бе чу 
1857. го ди не При ме ри срп ско сло вен
ског је зи ка би ла је, по Но ва ко ви ћу, 
очи глед на по твр да то га. Ме ђу Ср би-
ма књи жев ни ци ма, зва нич ним ли-
ци ма, све ште ни ци ма, би ло је мно го 
при ста ли ца тог по ру ше ног је зи ка, од-
но сно цр кве но сло вен ског, ко ји су по 
сво јим на зо ри ма и са ми до те ри ва ли 
док су пра ви на род ни је зик про тив 
ко га су би ли на зи ва ли чо бан ским и 
сви њар ским. Иде је До си те ја на шле 
су у Ву ку до стој ног бор ца за уво ђе-
ње но вог на род ног је зи ка уме сто до-
та да шњег цр кве но сло вен ског, али је 
за ње го ву пу ну по бе ду тре ба ло че ка-
ти пе де сет го ди на, и то ис трај не бор-
бе. И да за кљу чи мо Но ва ко ви ће вим 
ре чи ма: „Вук да кле са сво јим иде ја-
ма о на род ном књи жев ном је зи ку и 
да љим раз ви ћем тих истих иде ја ни-
је ни шта дру го не го је ди ни пра ви на-
ста вак на ше нај ста ри је књи жев но сти 
ко ју је ру си зам не при род но пре ки нуо 
отво рив ши у но вој књи жев но сти пр-
о тив на род ни пра вац ко ји се и да нас 
др жи у та ко на ре че ном ста ром пра во-
пи су и ње го вим при ста ли ца ма“.

Би ла је то, да кле, исто риј ска про ме-
на, ка ко ју је ви део Но ва ко вић. Овим 
ту ма че њем Но ва ко вић је – ка ко сам 
твр ди – хтео да по ка же исто риј ску 
осно ву но вог прав ца у срп ској књи жев-
но сти. Но ва ко ви ће ве иде је су за пра во 
би ле и из раз нај ве ћег по што ва ња за 
ви ше де це ниј ски труд Ву ка Ка ра џи-
ћа да оства ри по бе ду на род ног је зи ка 
и пра во пи са у књи жев но сти, обра зо-
ва њу и жи во ту. Но ва ко ви ће ва књи га 
по све ће на исто ри ји срп ске књи жев но-
сти, ко ју је об ја вио пет го ди на доц ни је, 
тј. 1867, а за тим и ње но до пу ње но из-
да ње из 1871. го ди не, као, раз у ме се, и 
дру ги ра до ви ко је је по све тио фи ло ло-
ги ји, по ка зу ју ду бо ку ве зу из ме ђу ње га 
и Ву ко вог де ла.

 Ми ха и ло ВОЈ ВО ДИЋ

Сто јан Но ва ко вић 
и Ву ко во де ло

ПОД СЕ ЋА ЊЕ

Та ко су го во ри ли о Ву ку

Ста ра азбу ка (уо кви ре на сло ва Вук је из о ста вио)

Ми ха и ло Вој во дић

Но ва азбу ка „ву ко ви ца“ (уо кви ре на сло ва Вук је унео)

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



7 МАЈ 
2013.

У 
Све ча ној са ли Ма ти це срп-
ске, 15. апри ла 2013. го ди-
не, пр ви пут је уру че но 
при зна ње – По ве ља Ма ти
це срп ске за не го ва ње срп

ске је зич ке кул ту ре. На гра ду су при ми ли 
ака де мик Иван Клајн, Ве чер ње но во сти 
и гру па про фе со ра и на став ни ка срп ског 
је зи ка из Цр не Го ре.  

Ма ти ца срп ска је то ком 19. и 20. ве ка 
би ла жи жа срп ског про све ти тељ ства. Да 
по ме нем са мо низ лек си ко граф ских де-
ла, де ла ко ја су се ти ца ла кул ту ре срп ског 
је зи ка, књи га за на род ко ји ма се на нај-
ши рем пла ну оства ри ва ло обра зо ва ње и 
про све ћи ва ње срп ског на ро да. По след-
њих де це ни ја у обла сти лек си ко граф ског 
ра да Ма ти ца срп ска оства ри ла је ре зул та-
те ко ји су у срп ској ду хов но сти оста ви ли 
ду бок траг. Ис ти чем ше сто том ни Реч ник 
књи жев ног је зи ка, Пра во пис са реч ни ком, 
ви ше из да ња но вог Пра во пи са срп ског је-
зи ка, ко ји је по стао пре по зна тљи ви књи-
га-знак Ма ти це срп ске. Ва жан за не го ва ње 
срп ске је зич ке кул ту ре, та ко ђе, по ка зао се 
и Крат ки пра во пис срп ског је зи ка Ма ти це 
срп ске, ко ји је при ре дио Ма то Пи жу ри ца, 
нај пре об ја вљен у на став ци ма као под ли-
стак Ве чер њих но во сти „Пра во пи сне не до-
у ми це”, те по том под пу ним 
на сло вом у Да ни ци Ву ко ве 
за ду жби не за 2013. го ди ну, 
та ко да је по стао до сту пан 
уче ни ци ма и Ср би ма у ра се-
ја њу и за гра нич ју, пре све га у 
до пун ским шко ла ма на срп-
ском је зи ку.

Ни ко ви ше од Ма ти це срп-
ске ни је по зван да пра ти 
пре га ла штва ка да је реч о не-
го ва њу срп ске је зич ке кул ту ре. 
Да пра ти и на гра ђу је по је дин-
це, гру пе ау то ра и уста но ве 
чи ји је до при нос на том пла-
ну оста вио ефи ка сан и ви дан 
траг. То је раз лог што је на свим над ле жним 
те ли ма Ма ти це срп ске јед но гла сно при хва-
ћен пред лог да се уве де на гра да Ма ти це 
срп ске у ви ду по ве ље и ка пи тал них из да-
ња ко ја се ти чу је зич ке кул ту ре. Ова на гра-
да сло ви: По ве ља за не го ва ње срп ске је зич ке 
кул ту ре на ко јој су ути сну ти ли ко ви све тог 
Са ве, До си те ја и Ву ка Ка ра џи ћа. То је све ти 
тро у гао, осно ва на ше ду хов но сти.

По себ но сам по ча ство ван што ми је, да-
нас, на са мом по чет ку овог зна чај ног по-
ду хва та Ма ти це срп ске, пру же на при ли ка 
да зва нич но са оп штим ко ји су по је дин ци 
и уста но ве но си о ци пр вих по ве ља Ма ти це 
срп ске за не го ва ње срп ске је зич ке кул ту-
ре, да их по здра вим и да им од свег ср ца 
че сти там.

Жи ри у са ста ву: проф. др Дра ган Ста-
нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, ака де мик 
Пре драг Пи пер, проф. др Ма то Пи жу ри ца, 
ака де мик Сло бо дан Ре ме тић и др Ми о-
драг Ма тиц ки, пред сед ник жи ри ја, до нео 
је јед но гла сну од лу ку да се По ве ља Ма ти-
це срп ске за не го ва ње срп ске је зич ке кул-
ту ре до де ли:

• ака де ми ку Ива ну Клај ну за укуп но де
ло не го ва ња срп ске је зич ке кул ту ре ко је 
об у хва та осам на ест књи га, ме ђу ко ји ма се 
из два ја ју ка пи тал на де ла Реч ник но вих ре
чи и, са Ми ла ном Шип ком, Ве ли ки реч ник 
стра них ре чи и из ра за, као и књи ге на ме-
ње не по пу лар ној лин гви сти ци: Раз го во ри 
о је зи ку, Је зик око нас, Реч ник је зич ких не
до у ми ца, Ис пе ци па ре ци;

• Но вин скоиз да вач ком пред у зе ћу „Ве
чер ње но во сти“ ко је се го ди на ма ста ра за 
кул ту ру срп ског је зи ка. До вољ но је по ме ну-
ти дар чи та о ци ма ли ста „Ве чер ње но во сти“ 
од се дам ми ли о на књи га, би ра них и ре пре-

зен та тив них ка да је реч о срп ском је зи ку, 
као и про је кат ко ји се упра во оства ру је са 
де сет нај ве ћих срп ских ро ма на. Под ли стак 
„Пра во пи сне не до у ми це” у са рад њи са Ма-
ти цом срп ском по ди гао је ти раж ли ста за 
15.000 при ме ра ка, што по ка зу је да је очит 
ин те рес за срп ски је зик, јер је пра во пис 
сти гао до по ла ми ли о на чи та ла ца; 

• гру пи про фе со ра и на став ни ка из Цр не 
Го ре ко ји су пру жи ли от пор да се у Цр ној 
Го ри за тре име срп ског је зи ка. Њи хов улог 
био је лич на и по ро дич на ег зи стен ци ја.

По де ла је зи ка, ин си сти ра ње на раз ли ка-
ма, увек су прет хо ди ли се це си ја ма.

Ни ка да та ко, као кра јем 20. ве ка, ни су 
на па да ни срп ски је зик и срп ско пи смо – 
ћи ри ли ца. Ва жно је би ло раз ли ко ва ти се. 
Ти про јек ти су се по ка за ли ве ћим де лом 
нео др жи вим и уза луд ним. Вук је го во рио 
да ни је до бро мр зе ти је зик и пи смо, а то га 
је би ло до сте пе на са та ни за ци је, па је све 
то за чи ња ва но ве ли ком мр жњом усме ре-
ном на Ву ка.

Са да на шње дис тан це мо же мо за кљу-
чи ти да је од све га то га би ло и ко ри сти. 
До бро је што смо, и по ред не до пу сти вих 
окле ва ња ка да је реч о име но ва њу је зи ка 
и при руч них де ла ко ја се ти чу је зи ка, ко-
јих је би ло и у Ма ти ци срп ској, нај зад, по-
че ли да гле да мо сво ја по сла, да ра ди мо на 

срп ској гра ма ти ци и срп ском 
пи сму, да пи ше мо о твор ци-
ма срп ског књи жев ног је зи-
ка. До бро је што смо, нај зад, 
по ста ли све сни да, ма шта се 
зби ва ло, срп ски је зик оп ста-
је и раз ви ја се, на ње му на-
ста ју де ла свет ске вред но сти. 
Ме ђу тим, до шло је вре ме да 
се по но во пи ше на све стра-
не о јед ном је зи ку, да се чак 
и сво ја та ћи ри ли ца. Али, на-
ср та ји и мр жња ни су утих ну-
ли. Ових да на је дан трг је био 
на чич кан ису ка ним бар ја ци-
ма ко ји ма је ви тла но про тив 

ћи ри ли це. Жу стри је и од сеч ни је не го што 
је ви тла но цр ве ним бар ја ци ма у Ок то бар-
ској ре во лу ци ји.

До бро је што смо се је зи ку и пи сму окре-
ну ли нај си гур ни јим пу тем, ко рак по ко рак. 
Нај зад, окре ну ли смо се мла ди ма. Уме сто 
бу са ња у гру ди и па ро ла мр жње пре ма ла-
ти ни ци, тру ди мо се да оми ли мо мла ди ма 
на ше пи смо, да им по мог не мо да овла да ју 
си лом срп ског је зи ка.

На дам се да ће По ве ља Ма ти це срп ске за 
не го ва ње срп ске је зич ке кул ту ре већ иду ће 
го ди не до ћи у ру ке оних ко ји су уло жи ли 
труд у ра ду са мла ди ма. Већ ви ше од де-
це ни је гра на ју се Да ни ћи ри ли це Огран ка 
Ву ко ве за ду жби не у Ба ва ни шту, го ди на ма 
тра је ак ци ја Зма је ва од ћи ри ли це у Бе о-
гра ду, Олим пи ја да кул ту ре срп ског је зи ка 
у Ба ња лу ци. 

За што је ва жно ово што да нас за по чи-
ње мо? Бор ба за ћи ри ли цу не ће се до би ти 
па ро ла ма и пе ти ци ја ма, већ му ко трп ним 
ра дом на бо га ће њу фон то ва и от кри ва њу 
ле по та азбу ке, по себ но мо гућ но сти ћи рил-
ске ка ли граф ске ба шти не, бор бом да се ћи-
ри ли ци, и по ред устав не од ред ни це да је 
зва нич но слу жбе но пи смо, обез бе ди рав-
но прав ност у јав ној упо тре би. Да, нај зад, 
над ле жни ува же мол бе да се на Бе о град-
ској аре ни, по ред ла ти нич ког нат пи са и 
нат пи са на ен гле ском, са да из ме ње ног али 
по пи сму исто стра ног, на ђе и ћи ри лич ки: 
Бе о град ска аре на. Не ка се бар ту, на ула зу 
у срп ски глав ни град, упри ли чи стран ци-
ма да се су срет ну са јед ном од од ли ка срп-
ског на ро да, са ње го вим пи смом, ка ко им 
се то омо гу ћу је у Ма ђар ској, Грч кој, у свим 
ио ле кул ту р ним зе мља ма све та.

 Ми о драг МА ТИЦ КИ

З
а ду жби на Или је М. Ко лар ца до бит-
ник је, за 2012. го ди ну, зна чај ног 
при зна ња – на гра де Злат на фран
ко ро ма ни сти ка, ко ја јој је до де-
ље на за уку пан до при нос ши ре њу 

фран цу ске кул ту ре. 

Ви ше од 200.000 љу ди го ди шње по се ти Ко лар-
че ву за ду жби ну и не ке од ње них про гра ма. На 
Ко лар цу је осно ва на пр ва шко ла стра них је зи ка 
и сва ко днев но се, у окви ру 18 ка те дри, ор га ни-
зу ју пре да ва ња из раз ли чи тих обла сти при род-
них и дру штве них на у ка. Све ак тив но сти се, у 
окви ру ових обла сти, да нас на Ко лар цу ре а ли-
зу ју кроз рад Цен тра за на ста ву стра них је зи ка, 
Цен тра за пре да вач ку де лат ност, са га ле ри јом 
и књи жа ром, Цен тра за му зи ку, као и Цен тра 
за из да вач ку де лат ност. Под се ти мо да је пр ви 
кон церт одр жан у Ве ли кој дво ра ни 4. фе бру а-
ра 1932. го ди не, Цен тар за пре да вач ку де лат-
ност от по чео је кон ти ну и ран рад 19. ок то бра 
1932. го ди не, Цен тар за на ста ву стра них је зи-
ка осно ван је 1933. го ди не, а кул тур ни пло до-
ви ове за ду жби не обо га ти ли су кул ту ру Ср би је 
већ у 19. ве ку. 

За ду жби на Или је М. Ко лар ца је са сво јим Ко-
лар че вим на род ним уни вер зи те том, Цен тром 
за на ста ву стра них је зи ка и Цен тром за пре-
да вач ку де лат ност би ла отво ре на за све кул ту-
ре. Фран ко фон ски ути цај је, ме ђу тим, и по ред 
не ких исто риј ских ко ле ба ња, јед на кон стан та. 
Злат ну фран ко ро ма ни сти ку За ду жби на Или је 
М. Ко лар ца до би ла је за уку пан до при нос ши ре-
њу фран цу ске кул ту ре, а он, као што су по ка за ли 
пред ла га чи, ни је ма ли. Он се огле да у на ста ви 
фран цу ског је зи ка, у пре да вач кој де лат но сти, у 
кон церт ној ак тив но сти, у из ло жбе ним ма ни фе-
ста ци ја ма и у мно го че му дру гом. 

При ме ра ра ди, тре ба на ве сти не ко ли ко круп-
них до при но са уна пре ђе њу фран цу ско-срп ских 
ве за на по љу кул ту ре, ме ђу ко ји ма је ци клус 
пре да ва ња под на зи вом Фран цу ска ми сао у Бе
о гра ду (1991–1992), у ко ме су уче ство ва ли Жак 
Де ри да, Ед гар Мо рен, Жан-Ма ри До ме нак. Го-
сто ва ње Кло да Си мо на (1967) с пре да ва њем Ро
ман – зна че ње и хро но ло ги ја спа да у кул тур ни 
до га ђај пр вог ре да. По во дом по ча сног го сто ва ња 
Фран цу ске на Бе о град ском сај му књи га 2004. го-
ди не одр жан је ци клус Пи сци у го сти ма (Ален-
Роб Гри је, Па три Рам бо, Жан-Кри стоф Ра фен и 
Ан дреј Ма кин). Ва ља спо ме ну ти низ кон це ра-
та – Ан дре На ва ра, ле ген дар ни фран цу ски ви-
о лон че ли ста, и то с ху ма ни тар ним кон цер том 
(1985) ра ди при ку пља ња по мо ћи за по стра да ле 
у зе мљо тре су на Ко па о ни ку – али и го сто ва ња, 
у окви ру по себ них ци клу са, Ре жи са Па ски јеа, 
ви о ли ни сте, Жан-Кло да Пе не ти јеа, пи ја ни сте, 
и др. Ни јед на дру га кул тур но-обра зов на уста-
но ва, ни је дан фа кул тет, ни су мо гли да пру же 
та ко све стра ну и ра зно вр сну по ну ду из бо га те 
тра ди ци је и са вре ме них то ко ва фран цу ске кул-

ту ре као што је то мо гла на гра ђе на За ду жби на. 
Овим За ду жби на са мо по твр ђу је ми сао чу ве ног, 
та ко ђе фран цу ског, ми сли о ца По ла Ри ке ра, ко ји 
је у свом зна чај ном есе ју Уни вер зал на ци ви ли за
ци ја (Кул ту ра, број 18, 1972, 25-38) на пи сао да је 
чо ве чан ство стег ну то у по себ не кул ту ре, а је зик 
је је дан од нај бит ни јих еле ме на та сва ке кул ту ре, 
и да је је ди на шан са за раз у ме ва ње раз ли чи тих 
кул ту ра до дир кул ту ра, пре во ђе ње, уни вер зал ни 
је зик умет но сти, ко му ни ка ци је. А на овом ме-
сту, ка да је реч о пре во ди о ци ма и про фе со ри ма 
фран цу ског је зи ка, не мо гу ће је за о би ћи Да ни-
цу Ми ло ше вић, про фе со ра у Цен тру за стра не 
је зи ке За ду жби не, лек то ра за фран цу ски је зик 
у Бор доу и Па ри зу, до бит ни цу Злат не фран ко
ро ма ни сти ке пре не ко ли ко го ди на, али и ње-
ну учи те љи цу фран цу ског је зи ка – на мер но је 
упо тре бљен овај из раз – Жа ну Илић.

На кра ју, тре ба не што ре ћи о од но су на гра ђе-
не За ду жби не и Фон да из ко га по ти че на гра да. 
До де ла на гра де Злат на фран ко ро ма ни сти ка за 
2012. го ди ну баш За ду жби ни Или је М. Ко лар ца, 
као уста но ви (по је ди нач на на гра да је при па ла 
про фе сор ки Та тја ни Шо тра-Ка ту на рић, са Фи-
ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду) има и зна чај-
ну сим бо ли ку. Кће ри Алек сан дра Ар на у то ви ћа 
(1888–1982), књи жев ни ка, пу них 20 го ди на на по-
сло ви ма кул ту р не ди пло ма ти је (1917–1937) у Па-
ри зу, ди рек то ра Др жав ног ар хи ва до 1941. го ди не, 
Мар ге ри та (1926–2009), про фе сор ка фран цу ског 
је зи ка и књи жев но сти на Ка те дри за фран цу ски 
је зик и књи жев ност, и Франс (1930), осно ва ле су 
три фон да: Фонд Алек сан дра Ар на у то ви ћа (1998), 
с на гра дом Злат на ар хи ва, ко ја се до де љу је ис-
так ну тим ар хи ви сти ма, Фонд Мар ге ри те Ар на
у то вић (2001), при Ка те дри за фран цу ски је зик 
и књи жев ност Фи ло ло шког фа кул те та, с на гра-
дом Злат на фран ко ро ма ни сти ка, на ме ње ном 
за слу жним ро ма ни сти ма, по је дин ци ма и уста-
но ва ма, нај зад Фонд Алек сан дра Ар на у то ви ћа за 
на у ку о срп ској књи жев но сти (2002), с на гра дом 
Злат на срп ска књи жев ност, на ме ње ном ис так-
ну тим на уч ни ци ма и струч ња ци ма књи жев не 
исто ри је и кри ти ке. 

Од уста но ва, на гра ду Злат на фран ко ро ма ни
сти ка су до са да до би ли Али јан са Ју го сла ви ја-
Фран цу ска (2003), Ка те дра за фран цу ски је зик 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду (2007) и Оглед на 
основ на шко ла Вла ди слав Риб ни кар (2009), је ди-
на шко ла у Бе о гра ду у ко јој се на ста ва одр жа ва 
на фран цу ском је зи ку (М. Не ма њић, За ду жби-
не Ар на у то вић – Об но ва до бро чин ства, у ли сту 
За ду жби на, но вем бар 2010, број 90).

Та ко се, сло бод но мо же мо ре ћи, ис пу ња ва во-
ља Мар ге ри те Ар на у то вић, а о до де ли све три 
на гра де пре да но бри не, у са рад њи са Ар хи вом 
Ср би је и Фи ло ло шким фа кул те том, не у мо р на 
Франс или Ан ђи ца, ка ко је мно ги зо ву. Ка мо сре-
ће да је ви ше ова квих фон до ва и на гра да за не-
у мо р не пре га о це свих ге не ра ци ја Ср би је.

 Ми лош НЕ МА ЊИЋ

Задужбина 
Милоша 

Црњанског 
у новим 

просторијама

П
о сле три де це ни је, 
За ду жби на Ми ло ша 
Цр њан ског до би ла je, 
по чет ком го ди не, но-
ве про сто ри је. Из не-

ко ли ко ква дра та у Клу бу књи жев-
ни ка у Фран цу ској ули ци, где је до 
са да би ла сме ште на, пре се ли ла се у 
Де чан ску ули цу у Бе о гра ду. Ти ме је 
на нај леп ши на чин по че ло обе ле-

жа ва ње 120. го ди шњи це ро ђе ња на-
шег ис так ну тог књи жев ни ка, Ми-
ло ша Цр њан ског (1893–1977).

Пред сед ник За ду жби не, Ми ло 
Лом пар, отво рио је но ве про сто ри је 
у при су ству ми ни стра кул ту ре и ин-
фор ми са ња, Бра ти сла ва Пет ко ви ћа, 
и ис та као да се пр ви пут ства ри Цр-
њан ског на ла зе на јед ном ме сту, а за-
ду жби на на не ки на чин сти че усло ве 
да мо же кри тич ки да до вр ши пи шче-
ва из да ња. На гла сио је да За ду жби-
на ис трај но ра ди на глав ном за дат ку 
– из да ва њу на уч но-кри тич ких из да-
ња це ло куп них де ла ве ли ког пи сца, а 
уз по моћ гру пе ен ту зи ја ста ко ји бес-
плат но при ре ђу ју и об ра ђу ју ру ко пи-
сну гра ђу.

Ис та као је, та ко ђе, да За ду жби на 
пла ни ра да у овој, ју би лар ној го ди-
ни, по кре не но ви сајт и да по мог не 
да се у ок то бру у Бе о гра ду ор га ни зу је 

ме ђу на род на на уч на кон фе рен ци ја 
о Цр њан ском.

У раз го вор о Цр њан ском и ње го вом 
не вољ ном и те шком „вра ћа њу“ на ме-
сто ко је му по ње го вом де лу при па да 
у Ср би ји, укљу чио се и ми ни стар Пет-
ко вић. Он је ре као да је на по зив свог 
по ро дич ног при ја те ља, адво ка та Ми-
ло ша Цр њан ског, Вељ ка Ко ва че ви ћа, 
био са њи ме и ака де ми ком Ни ко лом 
Ми ло ше ви ћем на до че ку пи сца и ње-
го ве су пру ге Ви де, ка да су се ко нач но 
вра ти ли на траг у Бе о град. 

„По што сам имао до вољ но ве ли ки 
ау то мо бил да сви ста не мо, а ни ко од 
зва нич ни ка ни је био спре ман да их 
до че ка на ае ро дро му, при па ла ми је 
част да Цр њан ског и Ви ду до ве зем у 
град“, ис при чао је Пет ко вић и до дао 
да је био из не на ђен да је ве ли ки пи-
сац из гле дао пре пла шен.

За ду жби на Ми ло ша Цр њан ског 
осно ва на је у Бе о гра ду, 7. ју на 1980, 

с ци љем да чу ва успо ме ну на на шег 
ве ли ког књи жев ни ка. До са да је по-
себ но би ла ан га жо ва на на из да ва њу 
ка пи тал них де ла овог књи жев ни ка, 
на пре во ђе њу и про у ча ва њу ње го вог 
це ло куп ног књи жев ног опу са и бри-
ну ла се о ау тор ским пра ви ма.

По чев од 1993. го ди не, а по во дом 
сто те го ди шњи це ро ђе ња ве ли ког 
пи сца, по че ла је да оства ру је свој 
нај ве ћи про је кат – при ре ђи ва ње и 
об ја вљи ва ње Це ло куп них де ла Ми
ло ша Цр њан ског.

За ду жби на до де љу је и две на гра-
де: На гра ду Ми ло ша Цр њан ског до-
ма ћем пи сцу за нај бо љу пр ву књи гу 
из свих обла сти у ко ји ма се огле дао 
и сам Цр њан ски (ро ман, при по вет ка, 
по е зи ја, дра ма, есеј, пу то пис, ме мо-
а ри сти ка) и на гра ду Стра жи ло во, за 
нај бо љи сту дент ски рад о де лу Ми ло-
ша Цр њан ског. 

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋМи ло ш Цр њан ски

РЕЧ Ми О ДРА ГА МА ТиЦ КОГ ПО ВО ДОМ УРУ Чи ВА ЊА 
ПО ВЕ ЉЕ ЗА НЕ ГО ВА ЊЕ СРП СКЕ ЈЕ ЗиЧ КЕ КУЛ ТУ РЕ

Срп ски је зик оп ста је 
и раз ви ја се

Ми о драг Ма тиц ки

Згра да За ду жби не Или је М. Ко лар ца

У СЛА ВУ ЗА ДУ ЖБи НЕ иЛи ЈЕ М. КО ЛАР ЦА

По во дом до де ле на гра де 
Злат на 

фран ко ро ма ни сти ка
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Сре да, 3. ок то бар 2012.
У До му Ву ко ве за ду жби не одр жа на 

је се дам на е ста Три би на Ву ко ве за ду-
жби не из ци клу са „Кул тур но на сле ђе“. 
Пре да ва ње је одр жа ла др Ана ста си ја 
Ли зло ва, на уч ни са рад ник Ин сти ту та 
је зи ка, књи жев но сти и исто ри је Ка-
рел ског на уч ног цен тра Ру ске ака де-
ми је на у ка у Пе тро за вод ску. 

Уто рак, 9. ок то бар
Одр жа на је Пр ва сед ни ца Од бо ра за 

до де лу на гра де Ву ко ве за ду жби не из 
обла сти на у ке за 2012. го ди ну. Од лу-
че но је да се на гра да до де ли Ми ха и лу 
Вој во ди ћу за књи гу Сто јан Но ва ко вић 
– и слу жби на ци о нал них и др жав них 
ин те ре са.

Че твр так, 11. ок то бар
Одр жа на је Пр ва сед ни ца Од бо ра за 

до де лу на гра де Ву ко ве за ду жби не из 
обла сти умет но сти. Од лу че но је да се 
на гра да до де ли ар хи тек ти Ми хај лу 
Ми тро ви ћу за књи гу есе ја Ар хи тек
ту ра Бе о гра да 19502012.

Сре да, 17. ок то бар
У Све ча ној са ли До ма Ву ко ве за-

ду жби не пред ста вље на је књи га Зо-
ра на Д. Ми ло је ви ћа Пла ви ва гон. О 
књи зи су го во ри ли: проф. др Ми ла-
дин Рас по по вић, књи жев ни кри ти чар, 
др Пре драг То јић и Пре драг Осто јић, 
исто ри чар и књи жев ник.

Пе так, 19. ок то бар
Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Но вој 

Ва ро ши ор га ни зо вао је у Би бли о те-
ци Јо ван То мић Ше сто Ву ко во по се
ло, у ко јем су уче ство ва ли уче ни ци 
основ них шко ла и Гим на зи је „Пи-
во Ка ра ма ти је вић“. На све ча но сти су 
по де ље не и на гра де уче ни ци ма ко ји 
су по бе ди ли на ли те рар ном и ли ков-
ном кон кур су. Са бо ру је при су ство вао 
и Слав ко Ве ји но вић, управ ник Ву ко ве 
за ду жби не, и том при ли ком пред ста-
вље на је ње го ва књи га За ду жби нар
ство код Ср ба.

Сре да, 24. ок то бар
Одр жа на је за јед нич ка сед ни ца: ше-

ста сед ни ца Управ ног од бо ра и пр ва 
сед ни ца Са ве та. Раз мо тре на је при-
пре ма 25. ре дов не сед ни це Скуп шти не 
Ву ко ве за ду жби не, Пред лог про гра ма 
ра да Ву ко ве за ду жби не за 2013. го ди-
ну  и Из ве штај о ра ду за прет ход ни 
пе ри од. Усво је ни су пред ло зи за до де-
лу за хвал ни ца Ву ко ве за ду жби не као 
и про грам обе ле жа ва ња ју би ле ја „Че-
тврт ве ка Ву ко ве за ду жби не“. 

Сре да, 24. ок то бар
Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Љу-

бља ни (Сло ве ни ја) у са рад њи са Ру-
ским цен тром у Љу бља ни при ре дио 
је Кул тур но ве че по све ће но два де сет 
пе тој го ди шњи ци об но вље ног ра да 
Ву ко ве за ду жби не (1987-2012). Овом 
при ли ком пред ста вљен је са вре ме-
ни срп ски књи жев ник Ми лун Ба бић 
из Тр сте ни ка, о чи јем де лу је го во рио 
проф. др Вла ди мир Осол ник, про фе-
сор срп ске књи жев но сти на Фи ло зоф-
ском фа кул те ту у Љу бља ни. При сут ни 
за ду жби на ри су упо зна ти о про те-
клом и бу ду ћем ра ду Огран ка Ву ко ве 
за ду жби не у Љу бља ни.

Че твр так, 25. ок то бар
У окви ру „школ ског да на“ на 57. Сај-

му књи га, у са ли „Сло бо дан Се ле нић“, 
пред ста вље на је Да ни це за мла де IV. 
Про мо ци ји су при су ство ва ли: Ми о-
драг Ма тиц ки, глав ни и од го вор ни 
уред ник, Љи ља на Си мић, Гор да на 
Ма ле тић, Ве ра Се ку лић, Сло бо дан 
Ста ни шић, Рај ко Лу кач и Бо жи дар 
Пе шев, пи сци за де цу. У про гра му су 
уче ство ва ли и уче ни ци и на став ни-
ци из ОШ „Ла зар Са ва тић“ из Зе му-
на. Овом при ли ком Огра нак Ву ко ве 
за ду жби не из Ба ва ни шта пред ста вио 
је Збор ник ра до ва на гра ђе них на кон-
кур су у окви ру ма ни фе ста ци је „Да ни 
ћи ри ли це“.

Че твр так, 25. ок то бар
По во дом обе ле жа ва ња осло бо ђе-

ња гра да Ко сов ске Ми тро ви це у Пр-
вом бал кан ском ра ту и ње го ве сто те 
го ди шњи це, у Кул тур ном клу бу у Ко-
сов ској Ми тро ви ци пред ста вље на 
је књи га Слав ка Ве ји но ви ћа За ду
жби нар ство код Ср ба, а у ве чер њим 
са ти ма у Ам фи те а тру Тех нич ког фа-
кул те та у Ко сов ској Ми тро ви ци из ве-
ден је при го дан про грам под на зи вом 
Исти на пе ва сво ју пе сму. У име Ву ко-
ве за ду жби не, при сут ни ма се обра тио 
Слав ко Ве ји но вић, управ ник.

Уто рак, 6. но вем бар
У На род ној би бли о те ци Ср би је одр-

жа на је 25. Скуп шти на Ву ко ве за ду-
жби не и све ча но обе ле жен ју би леј 
„Че тврт ве ка Ву ко ве за ду жби не“. На 
сед ни ци су иза бра ни пред сед ник и 

пот пред сед ник Скуп шти не: др Ми-
о драг Ма тиц ки и проф. др Љу бин ко 
Ра ден ко вић, а Ми ро љуб То до ро вић 
иза бран је за чла на Од бо ра за до де лу 
на гра де Ву ко ве за ду жби не у обла сти 
умет но сти.  Са оп ште на су и име на до-
бит ни ка на гра де Ву ко ве за ду жби не. У 
умет нич ком де лу про гра ма из ве ден је 
део дра ме Ми о дра га Или ћа. Уче ство-
ва ли су глум ци Ми лан Ми хај ло вић и 
Ле по мир Ив ко вић и гру па „Ри зни ца“ 
из Ло зни це. 

Уто рак, 6. но вем бар
У Град ском му зе ју у Су бо ти ци, при-

год ном из ло жбом, обе ле жен је ју би леј 
Че тврт ве ка од осни ва ња Ву ко ве за
ду жби не. Из ло жба, под на зи вом „Ву-
ко ви ју би ле ји“, би ла је по све ће на 225. 
го ди шњи ци од ро ђе ња Ву ка Ка ра џи-
ћа и 165. го ди шњи ци по бе де Ву ко ве 
ре фор ме. 

По не де љак, 26. но вем бар
У све ча ној са ли Ву ко ве за ду жби-

не, Књи жев на оп шти на Вр шац је на 
кон фе рен ци ји за јав ност пред ста ви-
ла књи гу есе ја Рад ми ле Ла зић Ми
сли ти се бе. При сут не је по здра вио 
управ ник За ду жби не Слав ко Ве ји-
но вић, а го во ри ли су Дра шко Ре ђеп 
и Рад ми ла Ла зић, ау тор. На кон то га, 
Фон да ци ја „Са ша Пе тро вић“ одр жа ла 
је сво ју сед ни цу. 

Уто рак, 11. де цем бар
Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Чач ку, 

за јед но са До мом кул ту ре, је да на е сти 
пут за ре дом, у част Да на Гра да, ор-
га ни зо вао је при ред бу Мла ди чу ва ри 
на род не ду хов не кул ту ре, ко јој је при-
су ство вао Слав ко Ве ји но вић, управ-
ник. На гра ђе ни су нај бо љи ра до ви 
уче ни ка основ них и сред њих шко ла 
при сти гли на ли те рар ни кон курс, рас-
пи сан по во дом Ву ко вог ро ђен да на. 

Пе так, 14. де цем бар
Уче ни ци Струч не шко ле за еко-

но ми ју, пра во и ад ми ни стра ци ју из 

Бе о гра да и њи хов про фе сор Ју ли ја-
на Јан ко вић по се ти ли су Дом Ву ко ве 
за ду жби не. Са уче ни ци ма, ко ји тре-
нут но из у ча ва ју ства ра ла штво Ву ка 
Ка ра џи ћа и ре фор му је зи ка, раз го ва-
рао је Слав ко Ве ји но вић, управ ник, 
и упо знао их са исто ри ја том згра де 
и ра дом Ву ко ве за ду жби не. Уче ни ци 
су на по клон до би ли лист За ду жби на 
бр. 94 и Спо ме ни цу Ву ко ве за ду жби не 
штам па ну по во дом ју би ле ја 25 го ди-
на од об но вље ног ра да Ву ко ве за ду-
жби не.

Пе так, 14. де цем бар
У Све ча ној са ли До ма Ву ко ве за-

ду жби не Из да вач ка ку ћа Про ме теј 
пред ста ви ла је Фра зе о ло шки реч ник 
срп ског је зи ка. Го во ри ли Да рин ка Гор-
тан Премк, ре цен зент, и Ђор ђе Ота ше-
вић, ау тор.

Уто рак, 25. де цем бар
У До му Ву ко ве за ду жби не, Вла да ну 

Ма ти је ви ћу све ча но су уру че не  књи-
жев на на гра да „Ко чи ће во пе ро“ за 
књи гу Ме мо а ри, ам не зи је и го ди шња 
на гра да „Ко чи ће ва књи га“. Ове књи-
жев не на гра де до де љу је За ду жби на 
„Пе тар Ко чић“, Ба ња Лу ка – Бе о град. 
На све ча но сти су уче ство ва ли чла но-
ви жи ри ја Ми љен ко Јер го вић и Ни ко ла 
Ву ко лић. На гра ду је уру чио Бра ти слав 
Пет ко вић, ми ни стар кул ту ре и ин фор-
ми са ња Ре пу бли ке Ср би је.

Уто рак, 25. де цем бар
У све ча ној са ли До ма Ву ко ве за ду-

жби не пред ста вље на је елек трон ска 
књи га Ла нац љу ба ви, ау то ра Ми ла на 
Ни ко ли ћа, ко ју је об ја ви ла ИК Про ме-
теј. Уче ство ва ли су: Ма ри на Бу квић, 
драм ски умет ник, Ве ли мир Абра мо-
вић, фи ло зоф, Алек сан дар Са ња Илић, 
ком по зи тор, Ву ја дин Ра до ва но вић, илу-
стра тор, Де јан По по вић, ди зај нер елек-

трон ске књи ге, Ми лан Ни ко лић Иза но, 
ау тор и Зо ран Ко лун џи ја, из да вач.

Сре да, 30. ја ну ар 2013.
У Ву ко вој за ду жби ни пред ста вље-

на је књи га Ра до ми ра Пут ни ко ви ћа 
Искре но ваш, у из да њу ИП Про ме теј. 
Го во ри ли су: Ђор ђе Ву ка ди но вић, Ра-
ди во је Пе ца Пе тро вић, Ср ба Иг ња-
то вић, Зо ран Ко лун џи ја и Ра до мир 
Пут ни ко вић, ау тор. При сут не је по-
здра вио Слав ко Ве ји но вић, управ ник 
Ву ко ве за ду жби не. 

Сре да, 6. фе бру ар
У про сто ри ја ма Ву ко ве за ду жби не, 

у ор га ни за ци ји ИП Про ме теј одр жа-
на је про мо ци ја књи ге пе са ма Ви дим, 
ау то ра  Вла ди ми ра Ко неч ног, про фе-
со ра из Ка ли фор ни је (САД). Го во ри ли 
су ау тор, Сре брен ка Илић, Ср ба Иг ња-
то вић и Зо ран Ко лун џи ја.

По не де љак, 11. фе бру ар
У Оглед ној основ ној шко ли „Вла ди-

слав Риб ни кар“ у Бе о гра ду пред ста-
вље на је Да ни ца за мла де V. Про мо ци ји 
су при су ство ва ли: Гор да на Ма ле тић, 
члан Ре дак ци је, Рај ко Лу кач и Бо жи-
дар Пе шев и Љи ља на Си мић.

Уто рак, 12. фе бру ар
Да ни ца за мла де V пред ста вље на 

је у Основ ној шко ли  „Дрин ка Па вло-
вић“ у Бе о гра ду. Уче сто ва ли су: Ми-
о драг Ма тиц ки, глав ни и од го вор ни 
уред ник, Мир ја на Бу ла то вић и Бран-
ко Сте ва но вић и Љи ља на Си мић.  

 
Уто рак, 12. фе бру ар
У Ме ди цин ској шко ли у Бе о гра ду 

пред ста вље на је Да ни ца за мла де V. 
Уче ство ва ли су: Ми о драг Ма тиц ки, 
глав ни и од го вор ни уред ник, Бо жи-
дар Пе шев, Урош Пе тро вић и Љи ља-
на Си мић.

Че твр так, 14. фе бру ар
У Фи ло ло шкој гим на зи ји у Бе о гра ду 

пред ста вље на је Да ни ца за мла де V.

Уче ство ва ли су: Ми о драг Ма тиц ки, 
глав ни и од го вор ни уред ник ко ји је 
одр жао пре да ва ње на те му „Исто ри ја 
пе ри о ди ке за де цу“, Гор да на Ма ле тић, 
Сла ђа на Ри стић и Љи ља на Си мић.

Пе так, 15. фе бру ар
Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Љу бља-

ни (Сло ве ни ја) одр жао је у Град ском 
му зе ју у Љу бља ни VI II Сре тењ ски са-
бор, на ко ме су ево ци ра на се ћа ња на 
на шег зна ме ни тог на уч ни ка Ми хај ла 
Идвор ског Пу пи на. У ра ду Са бо ра уче-
ство вао је и  Слав ко Ве ји но вић, управ-
ник Ву ко ве за ду жби не, ко ји је, у име 
Огран ка, уру чио при зна ње Пу пи но ва 
спо ме ни ца мр Ми ла ну Ло врен чи ћу 
и проф. др Ми о дра гу Ми ха и ло ви ћу. 
При зна ње Ву ко ва за хвал ни ца уру че на 
је Дру штву Сло ве ни ка-Ру си ја и ње ном 
пред сед ни ку Са ши Гер жи ни и Ме шо-
ви том хо ру Св. Ро ман Слат ко по јац из 
Пе тро ва ра ди на. 

По не де љак, 18. фе бру ар
У про сто ри ја ма До ма Ву ко ве за ду-

жби не све ча но је уру че на на гра да 
„Ме ша Се ли мо вић“ за нај бо љу књи-
гу у 2012. го ди ни. Ком па ни ја Но во
сти, 25. пут за ре дом, до де љу је ово 
при зна ње. Ово го ди шњи до бит ник је 
књи жев ник Алек сан дар Га та ли ца за 
ро ман Ве ли ки рат. 

Уто рак, 19. фе бру ар
У Основ ној шко ли „Ни ко ла Те сла“ у 

Бе о гра ду, пред ста вље на је Да ни ца за 
мла де V. Уче ство ва ли су пе сник Рај ко 
Лу кач и Љи ља на Си мић.

Сре да, 20. фе бру ар
Ми о драг Ма тиц ки, глав ни и од го-

вор ни уред ник Да ни це, и Љи ља на Си-
мић пред ста ви ли су Да ни цу за мла де 
V у Основ ној шко ли „Вла ди мир На-
зор“ у Бе о гра ду. 

Че твр так, 21. фе бру ар
У Ло зни ци, на Дан ма тер њег је зи-

ка, по во дом ју би ле ја – 80 го ди на Ву ко-
вог са бо ра, одр жа на све ча на сед ни ца 
Про грам ског од бо ра Ву ко вог са бо ра.  
У свој ству чла но ва Про грам ског од бо-
ра при су ство ва ли су Ми о драг Ма тиц-
ки, пред сед ник Скуп шти не, и Слав ко 
Ве ји но вић, управ ник Ву ко ве за ду жби-
не. Ју би леј је обе ле жен све ча ном ака-
де ми јом на ко јој је бе се дио Ми о драг 
Ма тиц ки. 

По не де љак, 25. фе бру ар
Одр жа на сед ни ца Над зор ног од-

бо ра Ву ко ве за ду жби не, на ко јој је 
раз ма тран Фи нан сиј ски из ве штај за 
2012. го ди ну као и Фи нан сиј ски план 
за 2013. го ди ну.

Уто рак, 26. фе бру ар
Одр жа на сед ни ца Управ ног од бо ра 

Ву ко ве за ду жби не, на ко јој је усво јен  
Фи нан сиј ски из ве штај за 2012. го ди ну 
и фи нан сиј ски план за 2013. го ди ну. 

Уто рак, 26. фе бру ар
У Би бли о те ци „Ди ми три је Ту цо вић“ 

у Ла за рев цу Ву ко ва за ду жби на је уче-
ни ци ма Основ не шко ле „Ду ле Ка ра-
кла јић“ пред ста ви ла пе то го ди ште 
Да ни це за мла де. Исте ве че ри ор га-
ни зо ва на је три би на на ко јој је Слав-
ко Ве ји но вић, управ ник, го во рио о 
че тврт ве ка Ву ко ве за ду жби не, а Ми-
о драг Ма тиц ки, глав ни и од го вор ни 
уред ник, пред ста вио је 20. го ди ште 
ка лен да ра Да ни ца.

Сре да, 27. фе бру ар
У Зе мун ској гим на зи ји пред ста вље-

но је пе то го ди ште Да ни це за мла де. 
Уче ство ва ли су: Гор да на Ма ле тић, 
члан Ре дак ци је, и Рај ко Лу кач, Урош 
Пе тро вић и Љи ља на Си мић.

Че твр так, 7. март
У Основ ној шко ли „Вук Ка ра џић“ у 

Бе о гра ду уче ни ци ма и про фе со ри ма 
пред ста вље но пе то го ди ште Да ни це 

за мла де. У про гра му су уче ство ва ли: 
Гор да на Ма ле тић, члан Ре дак ци је, 
Сла ђа на Ри стић, Бран ко Сте ва но вић  
и Љи ља на Си мић.

Пе так, 8. март
У ОШ „Ру ђер Бо шко вић“ одр жа на 

про мо ци ја пе тог го ди шта Да ни це за 
мла де. Уче ство ва ли су: Бо жи дар Пе шев, 
Сла ђа на Ри стић и Љи ља на Си мић

По не де љак, 11. март
У Еко ном ској шко ли „На да Ди мић“ 

у Зе му ну пред ста вље на Да ни ца за 
мла де V. Уче ство ва ли су Рај ко Лу кач, 
Бо жи дар Пе шев и Љи ља на Си мић.

Пе так 15. март
У Чач ку, у Скуп шти ни гра да, у ор-

га ни за ци ји Ре ги о нал ног цен тра за 
про фе си о на ли раз вој за по сле них у 
обра зо ва њу, пред ста вље на је Да ни
ца за 2013. го ди ну. Пре да ва ње о Ми
лан ском едик ту и пе ри о ди ци за де цу 
одр жао је др Ми о драг Ма тиц ки, пред-
сед ник За ду жби не и глав ни и од го-
вор ни уред ник Да ни це.

Пе так 15. март
У окви ру ак ци је „Књи га со ли дар но-

сти“ ко ју во ди Ра дио Бе о град, Ву ко ва 
за ду жби на је да ро ва ла сво ја из да ња 
основ ним шко ла ма у Ме две ђи, Ле цу 
и Ту ла ри ма. 

Че твр так, 21. март
У све ча ној са ли До ма Ву ко ве за ду-

жби не на 18. Три би ни из ци клу са Кул
тур но на сле ђе пред ста вље на је књи га 
др Ве сел ке Тон че ве Не по зна та го ра. 
Уче ство ва ли су др Ра ди во је Мла де-
но вић, др Са ња Ра ди но вић, др Би ља-
на Си ки мић, др Ха рун Ха са ни и ау тор 
књи ге. По за вр шет ку ди ску си је при-
ка зан је по лу ча сов ни до ку мен тар ни 
филм „Ђур ђев дан код Го ра на ца у Ал-

ба ни ји“, ау то ра Ве сел ке Тон че ве у ре-
жи ји Ека те ри не Мин ко ве. 

Пе так, 22. март
У све ча ној са ли Ву ко ве за ду жби-

не пред ста вљен Еко за бав ник, пр ви 
срп ски деч ји ча со пис по све ћен за-
шти ти при ро де и жи вот не сре ди не. 
Го сти Еко за бав ни ка би ли су: Бо ба 
Ви те вић, свет ски шам пи он у ка ра-
теу, мр Вла ди мир Ло врић, ар хи тек та, 
глав ни и од го вор ни уред ник „Еко ку-
ће“ и пред сед ник УЛУ ПУДС-а, Ми ћа 
Јак шић, књи жев ник, Вла ди мир Чех 
из Удру же ња „Од го вор ност“, др спец. 
мед Зо ри ца Ар сић Ман да рић, Квар тет 
кла ри не ти ста „Нев ски“ и сли кар ка Је-
ле на Ти ја нић Са вић.

Пе так, 22. март
У Огран ку Ву ко ве за ду жби не у Гра-

ди шки (Ре пу бли ка Срп ска) све ча но је 
пред ста вље на Да ни ца за 2013. го ди-
ну и по де ље на пре ну ме ран ти ма (323 
при мер ка). Про мо ци ји су при су ство-
ва ли др Ми о драг Ма тиц ки, пред сед-
ник и Слав ко Ве ји но вић, управ ник 
Ву ко ве за ду жби не. До ма ћи ни су би ли 
Ве сна Кру нић, пред сед ник Огран ка и 
чла но ви: др Бо ри слав Шок че вић, др 
Ог њен Де сан чић и Ра да на Ви ла Ста-
ни шље вић, члан Управ ног од бо ра Ву-
ко ве за ду жби не.  

Пе так, 22. март
У Пр вој бе о град ској гим на зи ји пред-

ста вље но V го ди ште Да ни це за мла де. 
Уче ство ва ли су: Бо жи дар Пе шев, Рај ко 
Лу кач и Љи ља на Си мић.

По не де љак, 25. март
У До му Ву ко ве за ду жби не уче ни ци-

ма Основ не шко ле „Иво Ло ла Ри бар“ 
из Бе о гра да пред ста вље на је Да ни ца 
за 2013. го ди ну. Ђа ци су об и шли спо-
ме нич ки део згра де и упо зна ли се са 
ра дом Ву ко ве за ду жби не. Са де цом 
су се дру жи ли Сло бо дан Ста ни шић, 
пи сац за де цу, ау тор и гост Да ни це за 
мла де, и Љи ља на Си мић.

Сре да, 27. март
У Основ ној шко ли „Ар чи балд Рајс“ у 

Бе о гра ду уче ни ци ма и на став ни ци ма 
пред ста вље но пе то го ди ште Да ни це за 
мла де. Уче ство ва ли су Рај ко Лу кач и 
Љи ља на Си мић.

По не де љак, 1. април
Одр жа на је Тре ћа сед ни ца Над зор-

ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не.

Уто рак, 2. април
Да ни ца за мла де V пред ста вље на у 

Сред њој ди зај нер ској шко ли у Бе о гра-
ду. Да ни цу су пред ста ви ли глав ни и 
од го вор ни уред ник др Ми о драг Ма-
тиц ки и Љи ља на Си мић.

Сре да, 10. април
У све ча ној са ли До ма Ву ко ве за ду-

жби не одр жа на све ча на сед ни ца Про-
грам ског са ве та Ву ко вих са бо ра на 
ко јој је раз ма тран Про грам 42. Ђач-
ког Ву ко вог са бо ра и Пред лог про гра-
ма 80. Ву ко вог са бо ра.

Че твр так, 11. април
У Ву ко вој за ду жби ни пред ста-

вљен Збор ник Срп ско усме но ства
ра ла штво у ин тер кул тур ном ко ду 
у из да њу Ин сти ту та за књи жев ност и 
умет ност. Уче ство ва ли су: ака де мик 
На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић, др Ми-
о драг Ма тиц ки, др Је лен ка Пан ду ре-
вић и др Бо шко Су вај џић, уред ник 
Збор ни ка. 

Пе так, 12. април
Одр жа на VI II сед ни ца Управ ног од-

бо ра Ву ко ве за ду жби не.

Уто рак, 16. април
Да ни ца за мла де V пред ста вље на у 

Основ ној шко ли „Ја јин ци“ и Бе о гра ду. 
Уче ство ва ли су пе сник Рај ко Лу кач и 
Љи ља на Си мић. 

Че твр так, 18. април
У До му Ву ко ве за ду жби не све ча но 

су уру че не на гра де Ву ко ве за ду жби-
не за 2012. го ди ну. До бит ни су Ми хај-
ло Ми тро вић за умет ност, за књи гу 
Ар хи тек ту ра Бе о гра да 19502012  и 
Ми ха и ло Вој во дић, за на у ку, 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. На 
све ча но сти су го во ри ли Сло бо дан Гру-
ба чић, до пи сни члан СА НУ, пред сед-
ник Од бо ра за до де лу на гра де у на у ци, 
др Дра шко Ре ђеп, пред сед ник Од бо ра 
за до де лу на гра де у умет но сти, Бран-
ко Бо јо вић, ар хи тек та, и ака де мик Ва-
си ли је Кре стић. На гра де су уру чи ли:  
Ви до је Пе тро вић, гра до на чел ник Ло-
зни це, ко ја је  по кро ви тељ нов ча ног 
из но са на гра де Ву ко ве за ду жби не, и 
Ми о драг Ма тиц ки, пред сед ник Ву ко-
ве за ду жби не.

 Приредила Снежана БОЈИЋ

Етно група Ризница из Лознице
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„За ду жби на“ је пу бли ка ци ја 
пре по зна тљи вог из гле да 
и са др жа ја, ко ја пра ти 
нај ва жни ја зби ва ња у кул ту ри, 
на у ци, про све ти, умет но сти, 
на род ној књи жев но сти, 
исто ри ји, и бе ле жи све зна чај не 
до га ђа је из жи во та на ро да 
и на род ног ства ра ла штва

В
у ко ва за ду жби на од 1988. го ди не 
из да је свој лист За ду жби на. То је 
пу бли ка ци ја пре по зна тљи вог из-
гле да и са др жа ја, ко ја пра ти нај-
ва жни ја зби ва ња у кул ту ри, на у-

ци, про све ти, умет но сти, на род ној књи жев но-
сти, исто ри ји и бе ле жи све зна чај не до га ђа је 
из жи во та на ро да и на род ног ства ра ла штва. 
У ње му са ра ђу ју мно ги по зна ти по сле ни ци 
из обла сти кул ту ре, на у ке, умет но сти и јав-
не ре чи из зе мље и све та. До са да су иза шла 
94 бро ја ли ста. 

Из вр шни од бор Ву ко ве за ду жби не, на сед ни-
ци одр жа ној 14. апри ла 1989. го ди не, до нео је 
Од лу ку о по кре та њу ли ста За ду жби на, у ко јој 
је утвр ђе но да ће лист За ду жби на по ма га ти и 
под сти ца ти оства ри ва ње ци ље ва Ву ко ве за ду
жби не и до при но си ти раз ви ја њу и уна пре ђи ва њу 
ње них де лат но сти и ње ном по ве зи ва њу са сво
јим чла но ви ма и по ве ре ни ци ма, са рад ни ци ма, 
да ро дав ци ма, осни ва чи ма и су о сни ва чи ма..., са 
сви ма ко ји су спрем ни да по ма жу оства ри ва ње 
ци ље ва Ву ко ве за ду жби не и уна пре ђи ва ње ње них 
де лат но сти, у зе мљи и ино стран ству. По себ но 
је на гла ше но да ће пу тем ли ста За ду жби на Ву ко-
ва за ду жби на оства ри ва ти јав ност ра да сво јих 
ор га на, рад них те ла и Струч не слу жбе. 

Ре пу блич ки ко ми тет за ин фор ма ци је СР Ср-
би је до нео је ре ше ње 4. де цем бра 1989. го ди не 
о упи су ли ста За ду жби на у Ре ги стар јав них гла-
си ла (ре ги стар ски број 916). 

Пр ви број ли ста За ду жби на иза шао је у фе-
бру а ру 1988. го ди не. У ње му је пред ста вљен 

рад Осни вач ке скуп шти не 
Ву ко ве за ду жби не (6. но-
вем бар 1987) и дат пре глед 
ак тив но сти на обе ле жа ва-
њу 200-го ди шњи це ро ђе ња 
Ву ка. По себ но је ис так нут 
по да так да је на обе ле жа-
ва њу Ву ко вог ро ђен да на на 
про сто ру бив ше Ју го сла ви-
је одр жа но 39, а у све ту 36 
ра зних ску по ва. На њи ма 
је под не то 1.270 са оп ште-
ња, об ја вље но ви ше од 130 
књи га, сту ди ја и збор ни ка 
по све ће них Ву ку и Ву ко-
вом де лу. 

Ли 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 ње го ве ре чи 
о то ме ка ко се ро дио знак „2 
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 нуо 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.

За ду жби на је по себ ним 
при ло зи ма обе ле жи ла све 
зна чај не го ди шњи це из 
исто ри је и кул ту ре срп ског 
на ро да: 250 го ди на од ро-
ђе ња До си те ја Об ра до ви ћа, 
800 го ди на ма на сти ра Хи-
лан да ра, 600 го ди на од Ко-
сов ске бит ке, 300 го ди на од 
Ве ли ке се о бе Ср ба, 150 го-
ди на нај ста ри је на уч не ин-
сти ту ци је у Ср ба – СА НУ, 150 
го ди на На род ног му зе ја у 
Бе о гра ду, пет ве ко ва штам-
пар ства, 650 го ди на Па три-

јар ши је, 175 го ди на од Дру гог срп ског устан ка 
(1815–1990), 175 го ди на Ма ти це срп ске, сто го-
ди на Срп ске књи жев не за дру ге (1892–1992), сто 
го ди на Ар хи ва Ср би је, сто го ди на Ет но граф ског 
му зе ја у Бе о гра ду (1901–2001)... По себ ни те мат-
ски при ло зи су би ли по све ће ни по бе ди Ву ко ве 
је зич ке и пра во пи сне ре фор ме, Тр ши ћу, род ном 
ме сту Ву ка Ка ра џи ћа, Ло зни ци, Ђач ком Ву ко-
вом и Ву ко вом са бо ру...

Обе ле же не су, та ко ђе, и го ди шњи це мно гих 
лич но сти, зна чај них за срп ску кул ту ру и исто-
ри ју: Де сан ке Мак си мо вић, Иве Ан дри ћа, Са ве 
Мр ка ља, Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је, Ла зе 
Ко сти ћа, Бран ка Ра ди че ви ћа, Јо ва на Јо ва но ви-
ћа Зма ја, Сто ја на Но ва ко ви ћа, Мла де на Ле сков-
ца, Ни ко ле Те сле, Ђу ре Да ни чи ћа, Алек сан дра 
Бе ли ћа... 

Го то во да не ма ни јед не зна чај ни је лич но сти 
или уста но ве за је зик и пи смо, књи жев ност, 
исто ри ју, кул ту ру, про све ту, фол клор – из свих 
обла сти ко ји ма се Вук ба вио – а да о то ме у За ду
жби ни ни је пи са но и да ни је пред ста вље на њи-

хо ва ак тив ност и до при нос раз во ју ових обла сти. 
Ау то ри су би ли из вр сни струч ња ци, за ко је се са 
си гур но шћу мо же ре ћи да ула зе у ред нај бо љих 
по зна ва ла ца те ма и ове про бле ма ти ке.  

У За ду жби ни се ре дов но об ја вљу је Ле то пис у 
ко ме се да је пре глед свих нај зна чај ни јих ак тив-
но сти Ву ко ве за ду жби не, ак тив но сти ње них ор га-
на и те ла, као и ску по ва ко ји се одр жа ва ју у До му 
Ву ко ве за ду жби не. Та ко ђе, у Ле то пи су се да је и 
пре глед ак тив но сти дру гих ор га ни за ци ја и ин-
сти ту ци ја чи ји се рад по ду да ра са ра дом и про-
грам ским ак тив но сти ма Ву ко ве за ду жби не. 

У За ду жби ни је до ста из ра жен вид до ку мен-
тар но сти, ко ју она у кон ти ну и те ту не гу је. То је 
уте ме љио још пр ви уред ник, Ра до ван По по вић, 
ин си сти ра ју ћи на струч но сти са рад ни ка ко ји 
пра ве при ло ге, чи ње ни ца ма и до ку мен ту као 
основ ним еле мен ти ма по у зда них и за ни мљи-
вих но ви на. Сто га, За ду жби на мо же по слу жи ти 
за нај ра зли чи ти ја ис тра жи ва ња и на из не те по-
дат ке ис тра жи ва чи и дру ге јав не лич но сти мо гу 
да се по зи ва ју и да их на во де. 

Ли ста ју ћи За ду жби ну, на ме ће се за кљу чак 
да се у овим но ви на ма мо гу на ћи и при ло зи о 
лич но сти ма, ин сти ту ци ја ма, по ду хва ти ма и де-
ли ма за ко ја обич но не ма ме ста у дру гим ли сто-
ви ма, ча со пи си ма, пу бли ка ци ја ма. 

Та ко ђе, на ме ће се и ми сао о огром ном ду хов-
ном бо гат ству о ко ме ма ло зна мо или не зна-
мо, о огром ним на уч ним, струч ним – људ ским 
по тен ци ја ли ма ко је има наш на род, о то ме да 
по сто ји и ти ња ве ли ка за ин те ре со ва ност при-
пад ни ка срп ског и дру гих на ро да у зе мљи и све-
ту за те мељ не и све дру ге истин ске вред но сти 
срп ске кул ту ре, исто ри је, ве ре, тра ди ци је. Мно ги 
при ло зи све до че о не пре кид но сти, али и о пре-
ки ди ма у ду хов ном би ћу срп ског на ро да. Сто га 
је овај лист је дин ствен, ко ри стан и по тре бан. 

До са да су че ти ри уред ни ка уре ђи ва ла лист: 
Ра до ван По по вић уре дио је, као свој дар Ву ко вој 
за ду жби ни, пр вих шест бро је ва ли ста; од 7. до 
64. бро ја лист је уре ђи вао Ни ко ла Вуј чић; Бу ди-
мир По то чан од 65. до 81. бро ја; Бран ко Злат ко-
вић од 82. до 91. бро ја, а од 92. бро ја лист уре ђу је 
Слав ко Ве ји но вић.  

Ву ко ва за ду жби на је штам па ла и Би бли о гра
фи ју пр вих 40 бро је ва За ду жби не ко ју је, по ва-
же ћем УДК си сте му, са чи нио са рад ник До бри ло 
Ара ни то вић. 

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

Му зеј Ву ка 
и До си те ја 

у но вом ру ху

Д
ва де сет осмог фе бру а ра ове го ди не 
на вр ши ло се ше зде сет че ти ри го-
ди не од осни ва ња Му зе ја Ву ка и 
До си те ја. Нај зад, по сле мно го ду-
гих го ди на че ка ња да се зда ње у 

ко јем се на ла зи спа се од да љег про па да ња и 
уру ша ва ња, Му зеј је овај „ро ђен дан“ до че као 
у но вом ру ху.

Ре кон струк ци ја згра де Му зе ја Ву ка и До си те-
ја по че ла је у ок то бру 2011. и об у хва ти ла је све 
нео п ход не ра до ве: од изо ла ци је вла ге и са ни-
ра ња те ме ља до пот пу не ре кон струк ци је кро ва 
и но се ћих зи до ва. Пр ви пут от ка ко ова гра ђе-
ви на по сто ји! Гра ђе вин ски ра до ви су за вр ше-
ни но вем бра 2012. го ди не, ка да се при сту пи ло 
ра ду на но вој основ ној му зеј ској по став ци ко ја 
ни је ме ња на још од 1949. го ди не, ка да је Му зеј 
и осно ван. Ау тор по став ке је исто ри чар Љи ља-
на Чу брић, док су ди зај не ри Ире на и Игор Сте-
пан чић. Об но вље ни Му зеј и но ву по став ку, 24. 
де цем бра, отво рио је за пу бли ку пред сед ник Ре-
пу бли ке Ср би је, То ми слав Ни ко лић.

Не тре ба за бо ра ви ти да се Му зеј Ву ка и До-
си те ја на ла зи у нај ста ри јој са чу ва ној стам бе-
ној згра ди у Бе о гра ду ко ја пред ста вља ти пи чан 
при ме рак тур ске град ске стам бе не ар хи тек ту ре 
и је ди на је та ква са чу ва на на Бал ка ну. Ов де је 
од 1809. до 1813. го ди не ра ди ла по зна та До си-
те је ва Ве ли ка шко ла, пр ва про свет на уста но ва 
на ме ње на ви шем обра зо ва њу по ла зни ка у Ср-
би ји. Шко ла је отво ре на го ди ну да на ра ни је у 
јед ној ма лој згра ди пре ко пу та Му зе ја, ко ја и 

да нас по сто ји. Му зеј је по све ћен дво ји ци ве ли-
ка на срп ске кул тур не исто ри је: До си те ју Об ра-
до ви ћу као јед ном од идеј них тво ра ца Ве ли ке 
шко ле и Ву ку Ка ра џи ћу, јед ном од пр вих два-
де се так уче ни ка.

Од До си те је вих лич них ства ри ни шта ни је са-
чу ва но. Он је умро мар та 1811. у згра ди Пра ви-
тељ ству ју шчег со вје та, ко ја је 1813, при ли ком 
про па сти Пр вог срп ског устан ка, из го ре ла а са 
њом и сва До си те је ва лич на имо ви на. По став-
ку по све ће ну овом про све ти те љу чи не пр ва из-
да ња ње го вих књи га, ар хив ска гра ђа, пор тре ти 
и скулп ту ре.

Ву ков део је знат но за ни мљи ви ји за по се ти-
о це, с об зи ром на то да се, уз књи ге и ар хи ва-
ли је, скулп ту ре и пор тре те, ко ји су сви ра ђе ни 
пре ма жи вом узо ру, мо гу ви де ти и ње го ви лич-
ни пред ме ти, кућ не ства ри ње го ве по ро ди це и 
кће ри Ми не.

Но ва по став ка Му зе ја Ву ка и До си те ја знат но 
се раз ли ку је од прет ход не. Је дан део је при ла го-
ђен осо ба ма са по себ ним по тре ба ма. По се ти о ци 
ко ји не мо гу да се поп ну на спрат, за хва љу ју ћи 
по став ци у при зе мљу и са вре ме ним тех но ло-
шким сред стви ма мо гу да стек ну основ ну сли ку 
о жи во ту и де лу До си те ја Об ра до ви ћа и Ву ка Ка-
ра џи ћа. Пр ви пут от ка ко Му зеј по сто ји уве де на 
је и Азбу ка о ни ца, про стор по све ћен нај мла ђим 
по се ти о ци ма. По мо ћу маг нет них сло ва, ћи ри-
ли це и ла ти ни це, као и сло ва ко ја је Вук из ба цио 
из срп ске азбу ке, де ца пред школ ског уз ра ста, уз 
по моћ ку сто са-еду ка то ра и раз ли чи тих ра ди о-
ни ца уче да пи шу и чи та ју, са ста вља ју сво ја име-
на али и чи та ве ре че ни це.

Адап та ци јом не ка да шње до ма ре ве ку ће, уз 
глав ну згра ду Му зе ја, до би јен је ве о ма леп и 
ви ше не го ко ри стан про стор за те мат ске из ло-
жбе, пре да ва ња и књи жев не ве че ри. С пр вим 
ле пим да ни ма тре ба ло би да поч не и уре ђе ње 
дво ри шног про сто ра ко ји би, та ко ђе мо гао да се 
ко ри сти за од ре ђе не ма ни фе ста ци је. Још је дан 
раз лог да се по се ти Му зеј Ву ка и До си те ја.

 Љи ља на ЧУ БРИЋ

ТРСТ ЈЕ иПАК НАШ

Бо жић ни за пис

В
ре ме не за у ста вљи во ле ти, као га-
ле бо ви из над ста ре тр шћан ске лу-
ке. Све је ма ње у нас оних ко ји се 
из жи вље ног, вла сти тог ис ку ства 
се ћа ју 1945, Зо не А и Зо не Б, дав-

них го ди на на прег ну тог и зло слут ног су че ља-
ва ња са ве знич ких и пар ти зан ских је ди ни ца у 
за ле ђу Тр ста, док је тр го ви ма ју го сло вен ских 
гра до ва из хи ља да гр ла од је ки вао по вик „Трст 
је наш!“. Не што је ви ше Ср ба ко ји до бро пам те 
те зге јев ти не ро бе на Пон те Ро су и код „Ђо ва-
ни ја“, ка ко ји ма су се трам ва јем од Се жа не, од-
но сно Ви ла Опи ћи не сју ри ва ле сто ти не „шо-
пинг“ ту ри ста с на ших стра на. Не стр пљи ви да 
са че ка ју ула зак во за у ста ни цу, ле те ли су низ 
стр му Тр го вач ку ули цу, ка та да шњем вар љи-
вом, али и нео до љи вом по тро шач ком ра ју, да 
би пред ве че, оче ку ју ћи по ла зак во за, на пу ње-
них тор би и ке са ку ња ли по ста нич ном пар-
ку, ба ро ви ма и ћо шко ви ма обли жњих ули ца. 
И то је био „наш Трст“. А ни је дан ни дру ги, 
за пра во, ни је био наш. Још ма ње смо ми би-
ли ње го ви. Оп чи ња вао нас је, али и од би јао, 
оста ју ћи да лек и не до ку чив, иа ко смо га би ли 
осво ји ли и оруж јем и тор ба ре њем...

Док у ја ну ар ско пред ве чер је ове го ди не, пред 
цр квом Све тог Спи ри до на, на оба ли Ве ли ког 
ка на ла, тик уз Пон те Ро со, по сма тра мо на род 
ко ји се у ти ши ни оку пља на бо жић ну ли тур ги-
ју и бде ни је, кроз гла ву нам про ле ћу сли ке тих 
на ших не у спе шних и са мо за ва ра ва ју ћих осва-
јач ких по хо да на хлад ни, ту ђин ски Трст за ко ји 
ни смо ни слу ти ли ко ли ко је за пра во су штин ски 
и наш. Би ло овог срп ског Тр ста, ко је још од сре-
ди не XVI II сна жно би је у са мом ср цу овог чу-
де сног гра да, бе ше по ти сну то и при гу ше но за 

осе ти ла љу ди по кре та них јед но ум ним иде ја ма 
и оси ро ма шу ју ћим стра сти ма. Ипак, оно ни ка да 
ни је пре ста ло да ку ца, као што се ни све ће пред 
ико ном све тог Спи ри до на ни ка да ни су уга си-
ле. До ла зе ћи с Бал ка на, Ср би се ни су са мо на-
се ља ва ли у Тр сту, већ су га и гра ди ли, гра де ћи 
при то ме и се бе и сво ју сна жну, бо га ту и ви со-
ко ува жа ва ну за јед ни цу. Од вре ме на кад је ау-
стро у гар ски цар Кар ло V про гла сио сло бод ну 
пло вид бу Ја дран ским мо рем (1717), Тр сту до-
де лио сло бод ну лу ку (1719), а Ма ри ја Те ре зи ја 
да ла знат не по вла сти це за тр го ви ну и пло вид-
бу (1745, 1769), пр ви срп ски тр гов ци из Бо сне, 
Хер це го ви не и Бо ке Ко тор ске по чи њу сво ју сре-
ћу тра жи ти и по сло ве раз гра на ва ти у гра ду ко ји 
је уско ро по стао је дин стве ни ур ба ни спој вр ли-
на Ве не ци је, Бе ча и Ду бров ни ка. 

На са мој по ло ви ни XVI II ве ка на ста је за јед-
нич ка цр кве на оп шти на Гр ка и Ср ба, да би се 
пра во слав на бра ћа раз дво ји ла 1782. го ди не, по-
сле че га Срп ска пра во слав на цр кве на оп шти на 
за по чи ње са мо ста лан жи вот. И ово го ди шње бо-
жић но оку пља ње вер ни ка у цр кви Све тог Спи-
ри до на до каз је тог не пре ки ну тог ду хов ног и 
гра ђан ског кон ти ну и те та. С по што ва њем се и 
да нас по ми њу име на углед них срп ских тр го ва-
ца и по слов них љу ди ко ји су уда ри ли те ме ље 
за јед ни ци и би ли ње ни ве ли ко ду шни да ро дав-
ци, по чев ши од Ла за ра Љу би бра ти ћа, Ва си ли ја 
Трип ко ви ћа, Па вла Пе тро ви ћа, Јо ва на Кур то-
ви ћа, Јо ви це Ри зни ћа, Ђу ра Рат ко ви ћа, Јо ва на 
Ни ко ли ћа, Ан то ни ја Кве ки ћа... Сви су они би ли 
свет ски љу ди сво га вре ме на, ме ђу нај спо соб ни-
ји ма и нај у спе шни ји ма, али и не рас ки ди вим 
ни ти ма пле ме ни тог ро до љу бља ве за ни за сво-
је на ци о нал не и за ви чај не ко ре не. До вољ но је 
са мо пре ћи Ка нал Гран де и на ћи се пред им-
по зант ном Па ла том Гоп че ви ћа ко ју је моћ ни 
Спи ри дон Гоп че вић 1850. дао укра си ти скулп-
ту ра ма ца ра Ла за ра, ца ри це Ми ли це, Ми ло ша 
Оби ли ћа и Ко сов ке де вој ке... Ве ли ки до бро твор 
Јо ван Ми ле тић за ве штао је 1787. го ди не 24.000 
фо рин ти за осни ва ње срп ске шко ле ко ја да нас 
но си ње го во име, и ко ја је, ка ко пи ше за слу жни 
Ве ли мир Ђе ра си мо вић, де це ни ја ма „кре пи ла 
на род ну свест Ср ба у Тр сту“. На сто го ди шњи-
цу Пр вог бал кан ског ра та ва ља се се ти ти и по-
не се ног го во ра ко ји је 26. ок то бра 1912. одр жао 
пред сед ник Цр кве не оп шти не Алек са Ми ћић. 
По здра вља ју ћи хе ро је на Ку ма но ву, ус клик нуо 
је: „Њи хо во вос кре се ни је јест вос кре се ни је сви-
ју жи ву ћих Ср ба, па гђе се они на ла зи ли“! Све ће 
у цр кви Све то га Спи ри до на да нас па ли тек по-
не ки по то мак тих ве ли ких срп ских до ма ћи на и 
европ ске го спо де, а мно го ви ше скром них и че-
сти тих срп ских зи да ра и мо ле ра из По жа рев ца 
или Цр не Тра ве, али се срп ске све ће не га се и 
не ће уга си ти. Јер, Трст је ипак наш. 

При ђо смо и за па ли смо све ћу. Три све ће. За 
мр тве, жи ве и за бу ду ће тр шћан ске Ср бе. За то 
истин ско европ ско срп ство и срп ско европ ство.  

 Ве сна ТА НА СКО ВИЋ

ОСВЕТЉЕЊА

ЈУ Би ЛЕЈ Ли СТА „ЗА ДУ ЖБи НА“

Вер ни пра ти лац Ву ко ве за ду жби не

На слов на стра на пр вог бро ја 
„За ду жби не“, фе бру ар 1988.

Па ла та Гоп че вић (дру га по ло ви на XIX ве ка), 
фа са да је укра ше на ста ту а ма и ме да љо ни ма 
с те мом из ко сов ске епо пе је
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С
ла вен ко Тер зић је це ње на лич ност 
у на уч ним кру го ви ма, углед ни 
исто ри чар, по знат и у ши рој јав но-
сти не са мо као ис тра жи вач и пи-
сац исто ри је не го и као њен по пу-

ла ри за тор. Ње го во ин те ре со ва ње за про шлост 
је ве о ма ши ро ко, али су га нај ви ше при вла чи-
ла но во ве ков на зби ва ња, пре све га на Бал ка ну. 
Ре кло би се да га, још од мла дих аси стент ских 
да на па до да нас, ни је на пу шта ло за ни ма ње 
пре све га за по ли тич ку, ди пло мат ску, дру штве-
ну и кул тур ну исто ри ју Ср би је и Ср ба у 19. ве ку, 
а уз то и за ме сто и уло гу ве ли ких си ла у срп-
ској и бал кан ској исто ри ји то га вре ме на. Већ 
ње го во пр во ве ће де ло – на уч на сту ди ја Ср би ја 
и Грч ка 1856–1903. го ди не – по ка за ло је да он на 
од но се на Бал ка ну из ме ђу та мо шњих др жа ва 
гле да као на др жа ње ме ђу за ви сних чи ни ла-
ца на јед ном про сто ру, укљу чу ју ћи и спољ не. 
Реч је о фи но из ве зе ној син те зи за сно ва ној на 
оби љу при ку пље них по да та ка. И то је био ње-
гов оми ље ни на чин пред ста вља ња оног про-
бле ма ко ји је био пред мет ње го вог ра да, да кле 
ме тод ко ме је остао ве ран до кра ја, па и у овој 
књи зи – Ста ра Ср би ја: дра ма јед не ци ви ли за
ци је у 19. и 20. ве ку. 

С об зи ром на то да су Тер зи ће вом ту ма че њу 
про бле ма прет хо ди ла озбиљ на ис тра жи ва ња из-
во ра, ов де бих се ра до под се тио на јед ног ве ли-
ког на уч ни ка и др жав ни ка тог вре ме на о ко ме 
је пи сао Тер зић, а исто та ко и пи сца о про шло-
сти, а ко ји се до ста слу жио слич ним или истим 
ме то дом ту ма че ња про шло сти. Ра ди се, на и ме, 
о ре чи ма ко је је јед ном ка зао Сто јан Но ва ко вић: 
„Ми ко ји ра ди мо на син те зи при ну ђе ни смо да 
чи та мо чи та ва ко ла гра ђе или до ку ме на та да 
би смо ис це ди ли ко ју стра ну или не ко ли ко вр-
ста или не ко ли ко да ту ма“. Да кле, не што слич но 
че ка ло је и Сла вен ка Тер зи ћа.

Сла вен ко Тер зић се, об ли ку ју ћи ову књи гу 
Ста ра Ср би ја: дра ма јед не ци ви ли за ци је у 19. 
и 20. ве ку, ми сле ћи на Ко со во, Ме то хи ју, Ра шку 
област, Скоп ски сан џак, се вер ни део би тољ ског 
и ска дар ског ви ла је та, су срео са ве ли ким те шко-
ћа ма у прет ход ном ис тра жи вач ком по ступ ку. 
До вољ но је са мо ба ци ти око на ли те ра ту ру ко јом 
се слу жио. Ви ди се да у ра ни јој ли те ра ту ри има 
зна чај них пра зни на у про у ча ва њу те ма ти ке ко-
ја је пред мет ове књи ге или, ре кло би се, нео бра-
ђе них чи та вих пе ри о да, од но сно да му је ве ли ке 
те шко ће пра вио не до ста так ана ли тич ких ра до-
ва, на при мер из обла сти дру штве но-по ли тич-
ких од но са у Ста рој Ср би ји у пр вим де це ни ја ма 
19. ве ка, због че га се мо рао окре ну ти у зна чај ној 
ме ри тра га њу за из во ри ма и у њи ма из на ла зи ти 
по дат ке за сво ја ту ма че ња. Али, ни до њих ни је 
би ло ла ко до ћи. Про сто се чо век мо ра за пи та ти 
за што је за не ке де ло ве ове књи ге Тер зић имао 
ма лу по моћ у ли те ра ту ри. Ме ђу тим, од мах се 
ви ди у че му је про блем.

На и ме, ка да је 1830. го ди не ство ре на ау то ном-
на Кне же ви на Ср би ја за хва љу ју ћи устан ци ма 
срп ског на ро да у Бе о град ском па ша лу ку, за тим 
ве шти ни њи хо вих во ђа и тзв. спољ ном фак то ру, 
ду го се по сле то га, због уну тра шњих при ли ка, 
ни је ра чу на ло на да љи про цес осло бо ђе ња Ср-
ба, да кле оних из ван Кне же ви не. Ка да се 40-их 
и 60-их го ди на 19. ве ка по че ло на гла ше но го во-
ри ти о по тре би по ве зи ва ња три срп ске це ли не: 
Ср би је, Бо сне и Хер це го ви не и Ста ре Ср би је ви-
де ло се да у Ср би ји по сто ји сле де ће опре де ље-
ње: на пр вом ме сту би Ср би ја тре ба ло да во ди 
ра чу на о Бо сни и Хер це го ви ни, док је Ста ра Ср-
би ја оста вље на за не ко ка сни је вре ме. Ра чу на ло 
се да би нај пре ује ди ње ње Бо сне и Хер це го ви не 
са Ср би јом пред ста вља ло од су дан ко рак ка осло-
бо ђе њу и оста лог де ла срп ског на ро да на Ко со ву 
и Ме то хи ји и су сед ним обла сти ма.

О
р га ни за ци ја по ли тич ко-про па-
ганд ног ра да усме ра ва на на ред-
них го ди на из Ср би је ка Бо сни и 
Хер це го ви ни сло ми ла се, ме ђу-
тим, устан ком бо сан ско хер це го-

вач ких Ср ба 1875. го ди не, ра то ви ма Ср би је са 
Тур ском 1876/77. го ди не и на по кон Бер лин-
ским уго во ром 1878. го ди не, чи јим од лу ка-
ма су ве ли ке си ле до зво ли ле да Бо сну и Хер-
це го ви ну оку пи ра ју ау стро у гар ске тру пе. Тек 
се по сле то га Ср би ја окре ну ла Ста рој Ср би ји. 
Ме ђу тим, ка да је срп ска вој ска у прет ход ним 
рат ним опе ра ци ја ма 1876/77. го ди не кре ну ла 
на југ и сти гла до Ко со ва, пре то га раз бив ши 
обруч Чер ке за и њи хо вих се ла ко је су Тур ци 
до ве ли 60-их го ди на да бу ду гра ни ца по де ла 
из ме ђу ста нов ни штва у Ср би ји и оног у Ста-
рој Ср би ји, а за тим на нев ши по раз и тур ској 
вој сци, устао је та да и срп ски на род на Ко со ву. 
Срп ска вој ска се, ме ђу тим, по од лу ка ма Кон-
гре са мо ра ла вра ти ти у Ср би ју. До шло је та да 
до пра ве дра ме са хап ше њем и те ро ри са њем 
Ср ба у Ста рој Ср би ји због њи хо вог уче шћа у 
бор ба ма, али у Ср би ји као да су се тек та да 
њих се ти ли. За тво рен је био и ве ли ки број та-
мо шњих срп ских шко ла, оста ла је са мо јед на 
у Шар-пла ни ни.

Али, и о то ме као да се ни шта у Ср би ји ни је 
зна ло, мал те не као да у Ста рој Ср би ји не ма ни 
Ср ба ни шко ла. Ни књи жи ца де чан ског игу ма-
на Се ра фи ма Ри сти ћа Плач Ста ре Ср би је об ја-
вље на 1864. го ди не, као да ни је би ла за па же на. 

Ви ше се у срп ској јав но сти по кла ња ло па жње 
ве сти ма о Ал бан ци ма ко је су нај че шће цр пе не 
из де ла и об ја вље них из ве шта ја ра зних европ-
ских пу то пи са ца.

Шта ви ше, и из Тер зи ће ве књи ге мо же се ви-
де ти да је ми ни стар Или ја Га ра ша нин упу ћи вао 
кне за Ми ха и ла на по тре бу са рад ње с Ал бан ци-
ма у ци љу ди за ња оп штег устан ка на Бал ка ну. 
Тек је књи га Ђор ђа По по ви ћа Да ни ча ра Ста ра 
Ср би ја, пу бли ко ва на 1878. го ди не, уз са гла сност 
Јо ва на Ри сти ћа, пре до чи ла и срп ској и европ-
ској јав но сти те шку си ту а ци ју у ко јој жи ве Ср би 
у Ста рој Ср би ји, а ко је ће Тур ци но вим лан цем 
при до шлих му ха џи ра 1878. го ди не одво ји ти по 
гра нич ној ли ни ји од Ср би је. Нај зна чај ни ји вид 
на сто ја ња Ср би је да се по ве же са Ср би ма у Ста-
рој Ср би ји, да их очу ва, ду хов но осна жи от по чео 
је 1886. го ди не и тра јао је до Бал кан ског ра та. 
Ме ђу тим, ни то ни је мо гло да спре чи од ла зак Ср-
ба са Ко со ва ка Ср би ји због ре пре са ли ја тур ских 
вла сти и ал бан ског на си ља што се ни је за у ста-
вља ло. За ни мљив је, на при мер, био са вет ко ји 
је се кре тар Ми ни стар ства ино стра них де ла Ми-
ха и ло Ри стић, по сле оби ла ска Ко со ва 1892. го ди-
не, из нео у из ве шта ју Ни ко ли Па ши ћу. У ње му 
се, по ред оста лог, ка же да тре ба че шће од ла зи-
ти код Ср ба на Ко со ву, чак ор га ни зо ва ти и екс-
кур зи је; Ср би на Ко со ву осе ћа ју ве ли ки страх од 
Ал ба на ца; сву да се то мо же опа зи ти; на Ко со ву 
ца ру је шверц, а то му је нај бо ље по ка зао при мер 
При шти не. Све му то ме до при не ле су, ка же он, и 
др жав не вла сти ко је су по пу стљи ве пре ма Ал-
бан ци ма. По се бан ути сак, ка ко се ви ди, на ње га 
су оста ви ле ре чи ко је је чуо у јед ном раз го во ру: 
„Ако ова ко ус тра је на Ко со ву за де сет го ди не не-
ће би ти Ср ба“. Упра во, и глав на ка рак те ри сти ка 
за по ло жај Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји у дру гој 
по ло ви ни 19. ве ка, па све до бал кан ских ра то ва 
је су дра ма тич ни де мо граф ски про це си ко ји су 
се од ви ја ли на њи хо ву ште ту. Сла вен ко Тер зић се 
опре де лио за јед ну ци фру из бе глих Ср ба са Ко со-
ва и Ме то хи је у том ин тер ва лу. По сто је, ме ђу тим, 
и дру ге тврд ње о бро ју из бе гли ца, али чи ни ми 
се да је тај број те шко утвр ди ти. Јед ном при ли-
ком су Тур ци у ве зи са бро јем из бе глих Ср ба ка-
за ли срп ском пред став ни ку: по гле дај те ко ли ко 
је но во на ста лих на се ља у гра нич ним обла сти ма 
Ср би је па ће те утвр ди ти број из бе гли ца.

С
ла вен ко Тер зић је имао, да кле, до-
вољ но раз ло га да за кљу чи да је 19. 
век, бар што се ти че ет нич ких и 
дру гих про це са на Ко со ву и Ме то-
хи ји и су сед ним обла сти ма, обе ле-

жен стра да њем и исе ља ва њи ма Ср ба. И то је 
по ње му јед на од нај ва жни јих ка рак те ри сти-
ка. Док, ме ђу тим, о то ме у пр вој по ло ви ни 19. 
ве ка има ма ње оба ве ште ња, бар ко ли ко је то 
до са да по зна то, до тле је у дру гој по ло ви ни 19. 
и по чет ком 20. ве ка за бе ле же но о исе ља ва њу, 
чак и не ко ли ко та ла са, на при мер, по чет ком 
80-их го ди на, за тим у дру гој по ло ви ни 90-их, 
као и 1912. го ди не. На ро чи то је по то ме би ла 
ка рак те ри стич на 1912. го ди на, од но сно у ме-
се ци ма уо чи Бал кан ског ра та, ка да су ко сов-
ски Ал бан ци иза зва ли пра ву анар хи ју и по-
че ли да ор га ни зу ју сво је вла сти у не ким ме-
сти ма и ка да су за у зе ли и Ско пље. Ка да их је 
тур ска власт уз по моћ вој ске, у ле то 1912. го ди-
не, ис те ра ла из Ско пља, они су то те шко при-
хва ти ли јер су ра чу на ли да би Ско пље мо гло 
би ти њи хо ва бу ду ћа пре сто ни ца.

Про бле ми ка рак те ри стич ни за 19. век на Ко-
со ву и Ме то хи ји осе ћа ће се и у 20. ве ку, прем да, 
по не кад, пре сву че ни у дру го ру хо због про ме-
ње них окол но сти. Ко со во и Ме то хи ја су, на и ме, 
осло бо ђе ни у Бал кан ском ра ту и ушли у са став 
сво је ма ти це Ср би је, а по том се по сле на ред ног 
ра та, да кле Пр вог свет ског ра та, у окви ру Ср би-
је на шли и у гра ни ца ма ју го сло вен ске др жа ве, 
док ће им у су сед ству би ти Ал ба ни ја на ста ла по 
зах те ву си ла Трој не али јан се и про гла ше на за 
ау то ном ну др жа ву на кон фе рен ци ји ам ба са до-
ра ве ли ких си ла у Лон до ну 17. де цем бра 1912. 
го ди не. Но ви про бле ми, ра зу мљи во, на ста ли су 
у но вим др жа ва ма, у но вим др жав но-прав ним 
при ли ка ма. Не су гла си це на Ко со ву и Ме то хи ји 
су се, ме ђу тим, и да ље осе ћа ле, че сто рас пи ри-
ва не вер ским и на ци о нал ним су прот но сти ма, 
као и ути ца ји ма са стра не, пр вен стве но Ал ба ни-
је и Ита ли је, при че му ће и дра ма де мо граф ских 
про ме на би ти и да ље при сут на, на ро чи то у то ку 
Дру гог свет ског ра та, и то опет на ште ту Ср ба.

Сла вен ко Тер зић је са др жи ну ове син те зе из-
нео у ни зу уо кви ре них про бле ма, бли ских, ма да 
не увек хро но ло шки по ре ђа них, раз у ме се из од-
ре ђе них раз ло га, али је за то уну тар сва ког про-
бле ма обе ле же ног као по гла вље у књи зи одр жао 
ре до след хро но ло шког кон ти ну и те та. Књи га је, 
ина че ле по на пи са на, илу стро ва на; ви ди се да ју 
је осми сли ла лич ност ко ја има мно го ви ше зна-
ња о то ме не го што је из не ла. По себ но је зна лач-
ки по ве за на уло га ве ли ких си ла на бал кан ском 
про сто ру ру ко во ђе них те жњом за до ми на ци јом 
с јед не и ау тох то ног сло вен ског ста нов ни штва с 
дру ге стра не. На ро чи то се то ис ка за ло на про сто-
ру Ста ре Ср би је, што је оста ви ло не мер љи ве не-
га тив не по сле ди це и на да на шње вре ме. Књи га 
је пи са на са пу но са о се ћа ња због кон ти ну и ра не 
дра ме ко ја се на том про сто ру од ви ја ла, али уз 
стро го при др жа ва ње објек тив ног су да.

 Ми ха и ло ВОЈ ВО ДИЋ

У 
атри ју му На род ног му зе ја 
пред ста вље на је пу бли ка ци-
ја Па ја Јо ва но вић – си стем
ски ка та лог де ла, ау то ра 
Пе тра Пе тро ви ћа и отво ре-

на пра те ћа из ло жба сли ка овог зна ме-
ни тог срп ског умет ни ка, из збир ке На-
род ног му зе ја.

Си стем ски ка та лог де ла Па је Јо ва но ви ћа 
Пе тра Пе тро ви ћа, ку сто са На род ног му зе ја 
у Бе о гра ду, иза шао је 2012, а мо но гра фи ја о 
Па ји Јо ва но ви ћу Ни ко ле Ку сов ца 2010. Раз-
два ја ју их на сло ви и ко ри це две ју из да вач-
ких го ди на, спа ја ју упо ре дан рад и исто ве тан 
циљ. Под ра зу ме ва ју ћи пре пре ке и успо ре-
ност са ве сног пу бли ко ва ња си стем ске ка-
та ло ги за ци је, тре ба са гле да ва ти пот пу ност 
исто ри чар ско-умет нич ких ди мен зи ја Ку-
сов че ве књи ге, а Пе тро ви ће вог ри зни чар ски 
про у че ног, са ку пље ног и пре зен ти ра ног сли-
ка ре вог опу са. Ју би лар ност го ди на по све ће-
них Па ји Јо ва но ви ћу ис пу ња ва ле су ве ли ке 
ма ни фе ста ци је, ме ђу њи ма и кор пус књи га 
Мом чи ла То до ро ви ћа. Ипак, раз дво ји ли су 
се двој ци Му зе ја гра да и На род ног му зе ја из 
Бе о гра да, са ду бо ко уре за ним ау тор ским пе-
ча ти ма Ку сов ца и Пе тро ви ћа.

У свој ca ta lo gue ra i sonné Пе тро вић је унео 
ви ше од хи ља ду је ди ни ца, та ко да сва ко ре-
ги стро ва но де ло са др жи основ не по дат ке, 
функ ци о нал но рас по ре ђе не илу стра тив не 
при ло ге, ко ри сни ци ма књи ге по ну ђе ни и 
спи сак илу стра ци ја, имен ски и пред мет ни 
ин дек си. Об у хва ће ни су сви прет ход но по-
зна ти и пу бли ко ва ни Јо ва но ви ће ви ра до ви, 
као и они ко ји су ка сни је, за пра во у но ви је 
вре ме, от кри ва ни и на ба вље ни. При том се 
Пе тро вић при ми шље но и ди сци пли но ва но 
опре де лио за труд да раз вр ста те мат ске це-
ли не ка ко би ко ре спон ди ра ле са раз вој ним 
пе ри о ди ма Јо ва но ви ће вог сли кар ства. А, то 
су обла сти жан ра и сце на из жи во та на ро да 
на Бал ка ну, те ме из исто ри је и илу стра ци-
је на род них еп ских пе са ма, пеј са жи и мо-
ти ви из при ро де, пред ста ве жен ског те ла, 

пор тре ти, цр кве но сли кар ство и ре ли ги о-
зне те ме, те цр те жи, ски це и сту ди је.

По себ ну па жњу Пе тро вић је по све тио по-
гла вљу где се на ла зе ко пи је и ре пли ке по 
дру гим ау то ри ма, за тим из дво је но ка та ло-
ги зи ра на из гу бље на и не ста ла де ла, али и 
оде љак где су Јо ва но ви ће ви ра до ви за ко-
је ни су по твр ђе не ко нач не атри бу ци је, не-
го се во де као де ла ње му са мо при пи са на, 
или, пак, при па да ју ње го вом кру гу. Пе тро-
вић се ис трај но при др жа вао и прин ци па да 
сва ки рад мо ра има ти ујед на че ну об ра ду, 
са ува жа ва њем ли те ра ту ре, ар хив ске и до-
ку мен тар не гра ђе, пи са ма, ста рих фо то гра-
фи ја и ре про дук ци ја.

Са ис ку ством ра да на јед ној мин хен ској 
зах тев ној би бли о гра фи ји, уве рен сам да 
би стро ги не мач ки уред ни ци за са рад ни-
ка по тра жи ли упра во акри бич ног Пе тра 
Пе тро ви ћа. Ова књи га, на и ме, про сла вља 
рад – ко ли ко Јо ва но ви ћев умет нич ки, то-
ли ко Пе тро ви ћев те мељ ни би бли о граф ски. 
Пе тро вић је от крио и по твр дио ди сци пли-
но ва ну си сте ма тич ност, вид ну кон тро лу 
кон цен тра ци је, до след но шћу по ди зао гра-
ђе ви ну про ве ре них фа ка та, оп сер ва ци ја и 
ин тер пре та ци ја. Ни по што без не пре ста не 
за сту пље но сти вла сти тог про фе си о нал ног 
про фи ла исто ри ча ра умет но сти, на услу зи 
по ни ра њу у при ва тан жи вот и пси хо ло ги ју 
лич но сти Па је Јо ва но ви ћа, у стил ске ана ли-
зе, вред но ва ње ства ра лач ког ступ ња, у ни-
кад за ста ре ло, или ино ви ра но, про ни ца ње 
у оно иза ве ла ви зу ел ног Vor der grundа на 
тра гу ка ви зи бил ном Hin ter grundу. Од у став-
ши од кур зив ног на гла ша ва ња, Пе тро вић 
ци ти ра умет ни ка и упо зо ра ва на за блу де 
о твр до кор но сти Јо ва но ви ће вог ре а ли зма: 
„Идем у ате ље, љут, на ста ви ћу са свим дру-
го не го што ви дим – ра ди ћу пра во из гла ве“! 
На вод из ра ста у сна жан мо то ка квим би се 
мо гла обе ле жи ти су штин ска дра го це ност 
Пе тро ви ће вог си стем ског ка та ло га, пу то-
ка за пре ма осо бе но сти ма и оце на ма сли-
кар ства Па је Јо ва но ви ћа.

 Ми о драг ЈО ВА НО ВИЋ

Мај – цвет ни ме сец
• По на бу ја лом ра сти њу ко је је оки ће-

но цве то ви ма свих бо ја, по том мо за и ку 
бо ја, јер цвет зна чи – бо ја, мај је на зван 
цвет ним ме се цом, јер је та да све у цве ту и 
цва ту. По сле Би ља ног пет ка, пра зни ка цве-
ћа и ле ко ва, у ма ју сле де све ча ни ци би ља 
и ро да, сто ке и по ља (Ђур ђев дан, Је ре ми-
ја, По љо бра ни ја, Ни ко ла ји). У овом ме се-
цу су и све ци књи ге и пи сме но сти – Јо ван 
Бо го слов, је ди ни од че тво ри це је ван ђе ли-
ста ко ји спа да у ред ве ли ке два на е сто ри це 
апо сто ла, нај у че ни ји и нај о ми ље ни ји Хри-
стов уче ник, и Сло вен ски апо сто ли, уте ме-
љи ва чи на ше пи сме но сти и бо го сло вља, 
Ћи ри ло и Ме то ди је. 

Пред зна ци
• Сув мај – глад на го ди на.
• Хла дан мај се на и ви на да је.
• У ма ју пре пе ли ца пућ ка: „По што ће 

би ти о је се ни хра на!?“ Што ви ше пућ ка, то 
ску пља хра на.

• По сле мо кра ма ја иде сув ју ни, по сле 
су ва ма ја иде мо кар ју ни. 

• Мај ска ро са све на го ни, а мај ски мраз 
све уби ја.

• Мај ске ки ше што ви ше, то жи та и ви-
на све ви ше.

• Ки шо вит мај је бла го дет свим усе ви ма. 
• Мно га у ма ју гр мља ви на, увек је род-

на го ди на.
• Ђур ђев ске ки ше сва ка кап вре ди ду кат.
• Спа сов дан ске и тро јич ке ки ше пу не ко-

ше ве и по дру ме.
Пред ска зи ва ње вре ме на
• Кад храст пре Ђур ђев да на ли ста, би ће 

род на го ди на.
• Ако је леп дан на Ни ко ла је, би ће ки шна 

и жи то род на го ди на.
• Ако је на Тро ји це ки ша, би ће го ди на 

род на.
Из ре ке
• Бој се са мо ђур ђев ско га мра за и илин-

ског гра да, бо жић ног сун ца и је се ње ки ше 
– и ви ше ни че га.

На род ни на ук
• Ни је гла ди до Ђур ђе ва да на.
• Стре ха му је мје ра, а рок Ђур ђев дан. (Ре-

че се за снег ка да па да, у зна че њу: Од стре хе 
да ље не мо же, а о Ђур ђе ву да ну мо ра окоп
не ти.)

(Ми ле Не дељ ко вић, Срп ски оби чај ни ка
лен дар, за про сту 2007. го ди ну)

 При ре дио Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

СЛА ВЕН КО ТЕР ЗиЋ

Ста ра Ср би ја: дра ма 
јед не ци ви ли за ци је

Те мат ска из ло жба 
ре мек-де ла Па је 

Јо ва но ви ћа

Па ја Јо ва но ви ћ, „Вр шач ка бер ба“

ИЗ НА РОД НОГ МЕ СЕ ЦО СЛО ВА
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А
ко се ико у вас це-
лом Срп ству, по-
сле све тог Са ве, 
по оним Ње го-
ше вим сти хо ви-

ма, имао ра шта и ро ди ти, он да 
је то сам Ње гош. Ње му је, из-
гле да, веч ност би ла при ро ђе-
на, као и вре ме у ко ме се ро-
дио, као и учи тељ, пе сник Си-
ма Ми лу ти но вић Са рај ли ја, 
ко ји ће га у пе сни штво упу ти-
ти да опе ва, а ти ме и нај трај-
ни је и нај у зви ше ни је утвр ди 
суд би ну и би ће сво га на ро да.

„Још свог Бо га Срб има де мр-
ву“, пе вао је с бо го хул ном на дом 
Си ма Са рај ли ја, Ка ра ђор ђев и 
Ми ло шев уста ник, по зна ник Пу-
шки на, Ге теа и Бај ро на, али га 
је сам Бо жи ји прст упу ћи вао у 
Цр ну Го ру, на Це ти ње, а мо жда 
и про ве ла Бо жи ја ру ка, к вла ди-
ци Пе тру Пе тро ви ћу, да га овај 
већ ско ро по све ће ни на род ни 
па ће ник ста ви за учи те ља свом 
си нов цу мла дом Ра ду То мо ву 
Пе тро ви ћу, бу ду ћем вла ди ци це-
тињ ском.

Си ма Са рај ли ја ни је Ра да То мо-
ва, бу ду ћег вла ди ку Пе тра Дру гог 
Ње го ша и го спо да ра Цр не Го ре и 
Бр да, то ли ко учио ка ко да вла да 
на ро дом, ко ли ко ка ко да овла-
да по е зи јом. Же лео је да од ње га 
ство ри Спар тан ца и Хо ме ра. 

И ство рио је. Јер је Ње гош и те-
лом и ду хом све већ над ви си вао. 
По ста јао је оно за шта је ро ђен. 
Са рај ли ја га је упу ћи вао у ви си-
ну сво јих уз ле та. Да ље, пут не бе-
ских ви си на пе сни штва, Ње гош 
је мо рао сам, са слам ком гне зда, 
јед ном и по јед ном.

Ве ли ки ду хо ви, и кад над ра-
сту сво је учи те ље, не гле да ју их 
са по стиг ну те ви си не, већ их ди-
жу у ви си не из над се бе, та ко је и 
Ње гош из над свих из ди зао Си му 
Са рај ли ју, пе ва ју ћи му да га је те-
шко и на зре ти, а ка мо ли про ћи 
ми мо.  

По се тив ши Це ти ње, 1834. го-
ди не, до нев ши из ли ве на сло ва 
сво је но ве ор то гра фи је срп ске, за 
тек ку пље ну ма на стир ску штам-
па ри ју Вук Сте фа но вић Ка ра џић 
је по стао и књи жев ни са вет ник 
мла дом вла ди ци и пе сни ку већ у 
Срп ству осве до че ном Пе тру Пе-
тро ви ћу Ње го шу. 

Вук, ко ји је све вред но ски дао 
са то плих уса на на род них, осе-
тио је од мах ко ли ко је на род ног 
на усна ма Ње го ше вим, а ко ли ко 
је то га ма ло у пе сни штву ње го-
вом. Учи ни ло му се да це ла Цр-
на Го ра, та срп ска Спар та, мо же 
про го во ри ти Ње го ше вим усти-
ма, ње го вим пе ва њем.

Вук је Ње го ша са ве то вао да се 
у сво ме пе сни штву ма не ло ших 
пе снич ких узо ра, да се ока не 
ту ђег кла си ци зма, ко ји ио на ко 
не ста је, осо би то ру ско га и цр кве-
но сла ви јан ско га, не го да пи ше у 
на род ном ду ху, по ко ме се на ро-
ди већ пре по зна ју у ро ман ти чар-
ским за но си ма и по ле ти ма.

Са ве то вао је Ње го ша Вук да 
пи ше у ду ху му дро сти ко ја је у 
по сло ви ца ма на род ним (срп-
ске по сло ви це Вук је на Це ти њу 
и штам пао), да пе снич ко тка ње 
сну је на на род ном те ме љу, да му 
на род но умо твор је, ко је је знао 
као ма ло ко, бу де узор и гра ђа, 
ко је ће про ду жи ти пре ма сво јој 
спо соб но сти, пра ве ћи од пе ска 
ка ме ну гро ма ду: „Имај те гла-
ва ре, имај те ко ло, имај те ју на ке 
и ју на штва, имај те ту жба ли це, 
имај те по сло ви це и при чи не. Пе-
вај те Цр ну Го ру, оду жи те се срп-
ском ро ду и ми лом је зи ку.“

Ум ни Ње гош га је раз у мео.
Ву ков са вет Ње го шу по сре ћио 

се срп ској књи жев но сти.
 Та ко се до шло до са др жа ја нај-

слав ни јег Ње го ше вог спе ва Гор
ског ви јен ца. 

„Вла ди ка је“, ка же Вук Вр че вић, 
са вре ме ник Ње го ша и Ву ка Ка-
ра џи ћа, „на сво ју сла ву и за нео-
цје њи ву ко рист на шег је зи ка и 
све га ср бин ства ди ку, по слу шао 
Ву ка и од мах по чео са ста вља ти 
свој Гор ски ви је нац.“

Ње гош је свој Гор ски ви је нац 
по след њим сти хо ви ма до пе вао 
у Бе чу 1847. го ди не. Што му се у 
пе ро ни је да ло на Це ти њу, да ва ло 

му се у го ле мом Бе чу, где је већ 
од пр вих да на бо рав ка че знуо за 
лов ћен ским стра на ма, док се за 
њим си лан свет окре тао.

„Ни ко се у ле по ти ни је мо гао 
рав на ти са Ра дом Ње го ше вим, 
за ко јим би, ре као бих, вас Беч 
тр чао да га се на гле да, ка да је 
ба сти јем беч ким про ла зио“, за-
пи сао је пе сник Јо ван Илић, та-
да шњи срп ски сту дент у Бе чу.

Ни је се у пе снич кој ле по ти са 
Гор ским ви јен цем мо гао по ре-
ди ти ни је дан спев у срп ском пе-
сни штву, то је пр во по ста ло ја сно 
нај ум ни јим Ср би ма, ко ји су та да 
жи ве ли у Бе чу, и пре ње го вог об-
ја вљи ва ња.

Ње го ше вом пе ва њу, док им је 
лич но чи тао Гор ски ви је нац, ди-
ви ли су се ум ни Ср би у Бе чу и 
њи хо ви не мач ки при ја те љи оку-
пља ни око Ву ка Ка ра џи ћа, па и 
сам, из Ср би је прог на ни кнез Ми-
лош, са сво јом екс-кне жев ском 
сви том: „Што је дан срп ски кнез 
пи ше – дру ги ће да штам па“.

Ме ђу пр вим слу ша о ци ма Гор
ског ви јен ца би ли су и: Ђор ђе 
По по вић – на ре че ни Ђу ро Да-
ни чић, Бран ко Ра ди че вић, Ми-
ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња, 
Јо ван Илић, Ана стас Јо ва но вић, 
Ми ло рад Ме да ко вић, Кор не ли је 
Стан ко вић, не мач ки пе сник Ге-
орг Франкл и дру ги.

И 
пре об ја вљи ва-
ња Гор ског ви
јен ца сви ма је 
би ло ја сно да је 
Ње гош ис пе вао 

де ло ко је ће би ти нај ве ћи по-
нос срп ског пе сни штва, јер је 
у ње му срп ска ду ша са же та у 
исто риј ску суд би ну на род ног 
оп ста ја ња и би ти са ња.

Би ло је ја сно да је Ње гош, не 
са мо ста сом, већ и ду хом, оно уз-
ви ше ње са ко га се по нај ви ше од 
свих у Срп ству ви ди.

Ка да је об ја вљен Гор ски ви је
нац, сви ма пи сме ни ма у Срп ству 
по ста ло је очи то. Об ја вљен је еп 
срп ског оп стан ка.

„Ова ко се код Ср ба до са да ни-
је пе ва ло ни ми сли ло“, ре као је у 
Бе о гра ду у Дру штву срб ске сло ве-
сно сти пе сник Си ма Ми лу ти но-
вић Са рај ли ја. Та ко је из ла ском 
Гор ског ви јен ца про гла ше на и 
по бе да је зич ких и књи жев них 
на че ла Ву ка Сте фа но ви ћа Ка-
ра џи ћа.

Књи жев ни есте ти ча ри су се 
око Ње го ша спо ри ли са мо у нај-
ви шим по ре ђе њи ма, што је очи-
то и из овог за пи са. Нај че шће су 
се спо ри ли у пи та њу да ли је Лу
ча ми кро ко зма сво јом ду хов ном 
уз ви ше но шћу из над Гор ског ви
јен ца. Лу ча ми кро ко зма је спев 
ду хов ни ка Ње го ша и упи та но-
сти ко ја се до ти че тих нај ви ших 
сфе ра ду хов но сти и ду хов ни штва, 
а Гор ски ви је нац оста је де ло без 
ко јег не ма ве ли ког Ње го ша, у на-
род ном зна че њу, а и нас са мих би-
ло би ма ње. Њим је Ње гош по стао 
вла ди ка срп ског пе сни штва. 

Огле да лом срп ским мо же се 
на зва ти чи тав ње гов опус у ко-
ме се он огле да ве ли чан стве но 
са сво јим на ро дом.

Кроз све ме не исто ри је кроз 
ко је про ла зи ње гов на род, кроз 
ње не мр кли не, кроз про ла зне и 
веч не по мр чи не, ње го ва лу ча не 
до го ре ва и не гу би све тлост.

И ми, са по но сом, мо же мо ре-
ћи: Све срп ске вр хо ве за у зе ли су 
не зна ни ју на ци, сем Лов ће на.

 Ми ло ван ВИ ТЕ ЗО ВИЋ

У Исто риј ском му зе ју Ср би је, 12. апри ла 
2013. го ди не, на кон увод не ре чи ми ни стра 
кул ту ре и ин фор ми са ња, Бра ти сла ва 
Пет ко ви ћа, пред сед ник Ре пу бли ке, 
То ми слав Ни ко лић, све ча но је отво рио из
ло жбу „Ка ра ђор ђе ви ћи и Обре но ви ћи 
у збир ка ма Исто риј ског му зе ја Ср би је“ 

У 
го ди ни у ко јој про сла вља зна ча јан ју би леј – 
50 го ди на по сто ја ња, Исто риј ски му зеј Ср би-
је свој ре но ви ра ни про стор на Тр гу Ни ко ле 
Па ши ћа отво рио је за јав ност ре пре зен та-
тив ном из ло жбом под на зи вом Ка ра ђор ђе

ви ћи и Обре но ви ћи у збир ка ма Исто риј ског му зе ја Ср би
је,  по све ће ном две ма ди на сти ја ма ко је су за слу жне за 
осло ба ђа ње срп ског на ро да од ви ше ве ков не осман ске 
вла сти и ства ра ње мо дер не срп ске др жа ве. 

По се ти о ци има ју при ли ку да ви де ви ше од 400 ори ги-
нал них пред ме та ко ји су при па да ли ро до на чел ни ци ма 
но во ве ков них срп ских ди на сти ја – Ка ра ђор ђу и Ми ло шу 
и њи хо вим на след ни ци ма: од оруж ја ко ри шће ног у Пр-
вом срп ском устан ку, пре ко кра љев ских ин сиг ни ја Пе тра 
I Ка ра ђор ђе ви ћа, до оних ко ји ма су се при пад ни ци вла-
дар ских по ро ди ца слу жи ли у при ват ном жи во ту. 

Ме ђу овим ма те ри јал ним све до чан стви ма про шло сти 
од не про це њи ве ва жно сти, ко ја ће јав но сти при бли жи ти 
и илу стро ва ти исто ри ју срп ског на ро да у 19. и пр вој по ло-
ви ни 20. ве ка, на ла зе се нај вред ни ји при мер ци из фон да 
Исто риј ског му зе ја Ср би је. Њи хо ва из у зет на ва жност се 
огле да не са мо у то ме што пру жа ју дра го це не по дат ке о 

њи хо вим вла сни ци ма, пред ста вља ју ћи та ко не про це њив 
из вор за ис тра жи ва че мно гих на уч них ди сци пли на, већ и 
због чи ње ни це да је са чу ван са мо ма ли део за о став шти не 
обе по ро ди це. Раз лог за то су, пре све га, исто риј ска зби-
ва ња, ко ја су обе ле жи ла тра ја ње ове две ди на сти је – ди-
на стич ке сме не и про ме не, ра то ви, пљач ке и ра за ра ња, 
из гон, не бри га...

Тра гич ну суд би ну би ло по ро ди це или не ког ње ног чла на 
пра ти ла је и тра гич на суд би на ње не за о став шти не. Та ко је 
ве ли ки део не стао са њи хо вим си ла ском са исто риј ске сце не: 
Обре но ви ћа 1903. го ди не по сле Мај ског пре вра та, од но сно 
Ка ра ђор ђе ви ћа 1941. го ди не ка да су на пу сти ли зе мљу. 

Ме ђу екс по на ти ма на по став ци умет нич ким ква ли те-
ти ма и исто риј ским зна ча јем пре свих из два ја ју се кра-
љев ске ин сиг ни је: шар, же зло, коп ча за плашт, кру нид бе ни 
плашт од ве не ци јан ског пли ша и сви ле опа сан хер ме ли-
ном пр ви пут из ло жен на кон ре ста у ра ци је и је ди на са чу-
ва на срп ска кру на – кру на кра ља Пе тра I Ка ра ђор ђе ви ћа, 
из ли ве на по на цр ту Ми ха и ла Вал тро ви ћа од гво зде не 
руч ке то па во жда Ка ра ђор ђа у чу ве ној ра ди о ни ци бра ће 
Фа лиз у Па ри зу, ко ју је краљ Пе тар I но сио са мо јед ном – 
на свом кру ни са њу 1904. го ди не на сто го ди шњи цу Пр вог 
срп ског устан ка; за тим во ждов ја та ган бе ло са пац са рас-
ко шним ор на мен ти ма, са бља Алек сан дра Обре но ви ћа са 
де ви зом ди на сти је Обре но вић „Tem pus et me um ius” (Вре
ме и мо је пра во); на кит пр вен стве но по ро ди це Обре но вић 
по ру чен за вре ме пр ве вла да ви не кне за Ми ло ша ура ђен 
из ме ђу оста лог и у по зна тој беч кој ју ве лир ни ци „Сво бо да“; 
ори ги нал на плат на по зна тих сли ка ра Уро ша Кне же ви ћа, 
Јо зе фа Гран да у е ра, Па је Јо ва но ви ћа и Уро ша Пре ди ћа; на-
ме штај ко ји је не ка да кра сио ен те ри је ре срп ских дво ро ва 
и мно ги дру ги пред ме ти.

Иа ко го то во сви из ло же ни екс по на ти пред ста вља ју лук-
су зне пред ме те, чи ји су из глед, по ре кло и ма те ри јал би-
ли у функ ци ји по твр де ста ту са, бо гат ства и мо ћи њи хо вих 
вла сни ка, на из ло жби су се на шли и они ко ји су ау тен тич-
но све до чан ство о од ре ђе ним до га ђа ји ма: ма ра ма во жда 
Ка ра ђор ђа са ка рак те ри стич ним чво ром – зна ком ње го вог 
тај ног по врат ка у Ср би ју 1817. го ди не, кључ од про сто ри је 
у ко јој су се кри ли краљ Алек сан дар и Дра га Обре но вић 
не по сред но пре уби ства у Мај ском пре вра ту 1903. го ди-
не, дра ма Слив ни ца, на пи са на на не мач ком је зи ку, ко ју је 
краљ Ми лан Обре но вић об ја вио у Хам бур гу под псе у до ни-
мом Ха рун-ал -Ра шид, као и оде ћа кне за Ми ха и ла Обре но-
ви ћа у ко јој је уби јен у Топ чи де ру 1868. го ди не.

Из ло жбу пра ти исто и ме ни ка та лог у ко јем је, на око 200 
стра на, опи са но ви ше од 300 пред ме та. У ње му су пред-
ста вље ни са мо они пред ме ти за ко је се по у зда но зна да су 
при па да ли чла но ви ма ове две ди на сти је, док су се на са мој 
из ло жби на шле и фо то гра фи је, ли то гра фи је, раз глед ни це 
и ра зни ме мо ри јал ни пред ме ти ма сов но умно жа ва ни у 
ци љу ди на стич ке, др жав не и на ци о нал не про па ган де.

Из ло жба ће би ти отво ре на до сеп тем бра 2013. го ди не. 
 Не над БЕ ЉИ НАЦ

ЧА СО ПиС ДРУ ШТВА ЗА СРП СКи 
ЈЕ ЗиК и КЊи ЖЕВ НОСТ

Свет ре чи

Ч
а со пис Свет ре чи (35-36/2013) већ на пр-
ви по глед при вла чи чи та о ца – ви зу ел-
но је са вре мен. Па жња је по све ће на ка ко 
тек сто ви ма, та ко и гра фич ком пре ло му и 
илу стра ци ја ма ко ји ма се тек сто ви упот пу-

њу ју. Ру бри ка Пи сци го во ре ре зер ви са на је за ин тер вју 
ко ји је у овом бро ју во ди ла Та ма ра Кр стић са Де ја ном 
Алек си ћем, про шло го ди шњим до бит ни ком књи жев не 
на гра де Ме ша Се ли мо вић за збир ку пе са ма Је ди но ве
тар. Сне жа на Је ли си је вић во ди ла је раз го вор са ино-
стра ним чла ном СА НУ Ар ка ди јем Ар ка ди је ви чем Ту-
ри ло вим, по себ ну па жњу по све ћу ју ћи ње го вом ис тра-
жи ва њу срп ско-ру ских сред њо ве ков них кул тур них ве за, 
а текст ру бри ке На у ка да нас обо га ћен је фо то гра фи ја ма 
ста рих ру ко пи са. 

Ме ђу Ту ма че њи ма на ла зи се ис тра жи ва ње Сне жа не 
Са мар џи је о зна че њи ма и функ ци ја ма „књи ге“ у усме-
ној по е зи ји из ко га са зна је мо ка ко при де ви „цр на“, „сит-
на“ и „ста ро став на“ ме ња ју зна че ње име ни це 
„књи га“ или ка ко се ту ма чи ус по ред ба ли ста 
хар ти је са де во јач ким ли цем или не бом. С 
дру ге стра не, про у ча ва ју ћи Ан дри ће ва про-
ми шља ња о ства ра о ци ма и про сто ри ма, Ву ко-
са ва Жив ко вић нам от кри ва сло је ве мит ског 
ко ји се у њи ма на ла зе. По е ти ка ово га пу та 
са др жи текст о ро ман ти зму: Не над Ни ко лић 
нам, илу стру ју ћи сли ку не мач ке фи ло зо фи-
је и књи жев но сти дру ге по ло ви не 18. ве ка, 
от кри ва по ре кло ро ман ти зма об ја шња ва ју-
ћи, при том, ње го ве кључ не пој мо ве, а све то 
пра те при год ни ци та ти Хер де ра, Фих теа, Но-
ва ли са и Шле ге ла. 

При ло зи об у хва ће ни ру бри ком Свет је зи ка 
атрак тив них су на сло ва, а и са др жи не – док 
Мар ко Си мо но вић пи ше о по зајм ље ни ца ма 
и њи хо вој ин те гра ци ји у срп ски је зик: Шта 
се ac tu ally де ша ва ме ђу је зи ци ма, Ду ши ца Бо жо вић да је 
пре глед из ра за са зна че њем „пу шки ца“ у стра ним је зи ци-
ма ту ма че ћи и њи хо во пра во зна че ње у од но су са пре не-
се ним: Пу шки це: „Ре сав ска шко ла“ и те шка ар ти ље ри ја 
на ра зним је зи ци ма све та. У Све ту ре чи Ка та ри на Бе го-
вић ис тра жу је ети мо ло ги ју и твор бу пре зи ме на, лич них 
име на, хи по ко ри сти ка и на ди ма ка у де лу Бо ре Стан ко ви-
ћа Бож ји љу ди, а Ана Ран ђе ло вић у тек сту Је зич ки зооврт 
ино ва тив но и ду хо ви то го во ри о зо о ним ској ме та фо ри ци 
по ку ша ва ју ћи да уста но ви за што се по је ди не осо би не при-

пи су ју од ре ђе ним жи во ти ња ма. Про мен љи вост је ди ни ца у 
го во ру Ане Ба тас и О нео д ре ђе носвр ше ним гла го ли ма Са ње 
Ра дић члан ци су ко ји ре пре зен ту ју ру бри ку Свет гра ма
ти ке. Срп ски у све ту от кри ва ју нам Да ли бор Со ко ло вић 
и Са ња Ми ле тић пи шу ћи о ста ту су про у ча ва ња ср би сти-
ке на Уни вер зи те ту у Ло ђу у Пољ ској.

Ру бри ка Тра ди ци ја по све ће на је пред сто је ћем обе ле-
жа ва њу ју би ле ја Ми ло ша Цр њан ског – Ди ми три је Та сић 
пи ше о пе сни ку и ње го вој за ду жби ни, о из гнан ству ко је 
их ка рак те ри ше, те о ко нач ном по врат ку по сле лу та ња 
(пе сник), од но сно о за до би ја њу кро ва над гла вом (ње го-
ва за ду жби на) уо чи сто два де се то го ди шњи це ро ђе ња ве-
ли ког пи сца. Екс клу зив ни текст о ак ту ел ном до бит ни ку 
Но бе ло ве на гра де за књи жев ност Мо Јен – хро ни чар ки
не ске исто ри је на пи са ла је Мир ја на Па вло вић за ру бри-
ку Свет ска књи жев ност ко ји нам от кри ва за ни мљи во сти 
по пут зна че ња пи шче вог име на, од но сно псе у до ни ма, и 
ко ји ис црп но го во ри о де лу ки не ског пи сца, као и о ре ак-
ци ја ма ко је су по је ди на ње го ва де ла иза зи ва ла.

У Ра ди о ни ци су при ка за ни ре зул та ти сту дент ског ис-
тра жи ва ња на те ре ну ко је има за циљ до би ја ње ре ги стра 
на зи ва ста нов ни ка на се ље них ме ста са це ле те ри то ри је 
Ср би је. Текст Ми не Ђу рић о 42. Ску пу сла ви ста у ор га ни-
за ци ји Ме ђу на род ног сла ви стич ког цен тра уоб ли чен је 
по мо ћу пи са ма, из ве шта ја и ути са ка сту де на та из Мин-
ска, уче сни ка Ску па, а не из о ста ју ни фо то гра фи је ко је 
пре но се ат мос фе ру опи са ну ре чи ма ко је су у МСЦ сти гле 
из Бе ло ру си је. Ка ле и до скоп је про стор на ме њен је зич ким 

за ни мљи во сти ма ко је от кри ва Ол га Са бо у 
при ло гу Lexин фо, а ту је и Је зич ки квиз ко-
ји са ста вља ју Ве сна Лом пар и Бал ша Стип-
че вић.

По след ња ру бри ка у ча со пи су Школ ски жи
вот по све ће на је шко лар ци ма на ших основ-
них и сред њих шко ла и у њој се об ја вљу ју 
нај бо љи ра до ви уче ни ка, на гра ђе ни ра до ви 
лин гви стич ких и ли те рар них сек ци ја и так-
ми че ња из књи жев но сти, као и пот пун спи-
сак на гра ђе них на ре пу блич ком так ми че њу 
из срп ског је зи ка и је зич ке кул ту ре (љу би те љи 
срп ског је зи ка мо гу и про ве ри ти сво је зна ње 
– на кра ју је дат тест са так ми че ња са ре ше-
њи ма), а ту је и из ве штај са пр о сла ве школ-
ског пра зни ка јед не ни шке гим на зи је. Ме ђу 
об ја вље ним ра до ви ма у овом бро ју по себ но 
се из два ја рад Је ле не и Ми ли це Ма рин ко вић 

Твор ба ре чи и усва ја ње мор фо ло шких си сте ма код де це. Од 
про шлог бро ја ру бри ка је бо га ти ја за по је дан текст о за-
ду жби на ма, а у овом бро ју Слав ко Ве ји но вић пи ше о Ву-
ко вој за ду жби ни. 

Ча со пис сво ју чи та лач ку пу бли ку пр о на ла зи ме ђу љу-
би те љи ма књи жев но сти и је зи ка. Уред ни ци и чла но ви ре-
дак ци је има ју слу ха за чи та о це, па се Свет ре чи чи та са 
ужи ва њем од ко ри це до ко ри це, оста вља ју ћи ути сак ко ји 
је и ви ше не го при ја тан.

 Ве сна Д. ЦРЕ ПУ ЉА РЕ ВИЋ

Ње гош, 
вла ди ка срп ског 

пе сни штва

Пе тар II Пе тро вић Ње гош

КА РА ЂОР ЂЕ Ви Ћи и ОБРЕ НО Ви Ћи У ЗБиР КА МА иСТО РиЈ СКОГ МУ ЗЕ ЈА СР Би ЈЕ

Ва жна све до чан ства 
про шло сти

Ка ра ђор ђе ва за ста ва

На слов на стра на 
ча со пи са „Свет ре чи“
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44. Бе мус
Од 11. до 21. ок то бра 2012. го ди не одр жа не су 

44. Бе о град ске му зич ке све ча но сти , под сло га-
ном Оп са да Бе о гра да. Бе мус је уго стио еми нент не 
умет ни ке из зе мље и све та и оправ дао сво је ви ше-
де це ниј ско тра ја ње. На сту пи ли су Ор ке стар без 
гра ни ца, пи ја ни сти Си мон Трп че ски, Алек сан дар 
Ма џар, ЛП Дуо, Гу да чи Све тог Ђор ђа, ги та ри ста 
Па ко де Лу си ја, пи ја нист ки ња На да Ко лун џи ја 
и дру ги. Из ве де на су де ла Ба ха, Мар ка Ан то а на 
Шар пан тјеа, Ср ђа на Хоф ма на, а обе ле жен је ју-
би леј фран цу ског ком по зи то ра Кло да Де би си ја 
– 150 го ди на од ро ђе ња и 100 го ди на од ро ђе ња 
аме рич ког ком по зи то ра Кон ло на Нан ка ро уа.

У окви ру ове ма ни фе ста ци је одр жан је и су-
срет пред став ни ка раз ли чи тих фе сти ва ла из 
ре ги о на: Европ ске асо ци ја ци је фе сти ва ла и 
Европ ске ко ми си је, ко ји су раз ме ни ли ис ку ства 
о бу ду ћој са рад њи и бу дућ но сти фе сти ва ла. 

Са јам књи га

Од 21. до 28. ок то бра 2012. го ди не Бе о град је био 
до ма ћин 57. Ме ђу на род ног сај ма књи га, под сло-
га ном Од А до Ш. По ча сни гост је би ла Ма ђар ска, а 
то ком Сај ма ор га ни зо ва но је 785 књи жев них про-
гра ма. По се та је би ла за до во ља ва ју ћа, а про мет 
ве ћи не го про шле го ди не, што зна чи да књи га не 
гу би тр ку са са вре ме ним тех но ло ги ја ма. 

У Хо лу До ма син ди ка та у Бе о гра ду од 17. де-
цем бра 2012. до 16. ја ну а ра 2013. го ди не одр жан 
је Но во го ди шњи и бо жић ни са јам књи га, ко ји по-
сто ји 13 го ди на и већ је по стао тра ди ци о на лан. 
Ви ше од 40 из да ва ча пред ста ви ло је сво ја нај но-
ви ја из да ња. И ово га пу та се по ка за ло да књи га 
не гу би тр ку с елек трон ским ме ди ји ма, те ле ви-
зи јом и ин тер не том. На овом сај му је би ло ви-
ше на сло ва не го прет ход них го ди на, а по пуст 
на це не књи га био је и до 70 по сто.

120 го ди на СКЗ

Ма ло број не су уста но ве кул ту ре у Ср ба ко је 
има ју тра ди ци ју ду жу од јед ног ве ка. Ме ђу њи-
ма се на ла зи Срп ска књи жев на за дру га, ко ја је 
све ча ном ака де ми јом, на Ве ли кој сце ни На род-
ног по зо ри шта у Бе о гра ду, одр жа ном 26. но вем-
бра 2012. го ди не, обе ле жи ла 120. го ди шњи цу 
осни ва ња и ра да.  

СКЗ је дру штво у ко јем се, по угле ду на ста ре 
по ро дич не за дру ге, не гу је дух уза јам не при сно-

сти и де ло ва ња по је дин ца у ко рист це ли не. Та ко 
су је за ми сли ли осни ва чи 1892. го ди не, а тај об-
лик ор га ни зо ва ња, уз ми ни мал не про ме не, тра-
је до да нас. Пр ви ме ђу њи ма био је др жав ник и 
на уч ник Сто јан Но ва ко вић, а за њим и оста ли: 
Ми лан Ђ. Ми ли ће вић, Љу бо мир Сто ја но вић, Љу-
бо мир Ко ва че вић, Ми лан Јо ва но вић Ба тут, Ан-
дра Га ври ло вић, Све ти слав Ву ло вић... 

Пе сник и ле кар Јо ван Јо ва но вић Змај на цр тао 
је 1892. го ди не знак – ини ци јал СКЗ ко ји се на ла-
зи на свим ње ним књи га ма. Змај је у Бе о гра ду, 
те го ди не, до че као Ни ко лу Те слу и по сре до вао да 
се учла ни у ову на шу кул тур ну уста но ву.  

Да ни срп ске кул ту ре 
у Те ми шва ру
Од 6. но вем бра до 6. де цем бра 2012. го ди не у 

Те ми шва ру су одр жа ни Да ни срп ске кул ту ре. У 
окви ру ове тра ди ци о нал не ма ни фе ста ци је, срп-
ска кул ту ра је пред ста вље на ни зом раз ли чи тих 
про гра ма – филм ским про јек ци ја ма, кон цер-
ти ма, књи жев ним ве че ри ма и ор га ни зо ва њем 
при год них из ло жби.

Ма ни фе ста ци ја је отво ре на про јек ци јом 
фил ма Здрав ка Шо тре, по сце на ри ју Ми ло ва-
на Ви те зо ви ћа, Ше шир про фе со ра Ко сте Ву ји ћа. 
При ре ђен је ми ни са јам срп ске књи ге и из ло жба 
умет нич ке фо то гра фи је. Одр жа но је и ру мун-
ско-срп ско књи жев но ве че и кон церт ду хов не 
му зи ке. У про гра му је го сто ва ло и Бе о град ско 
драм ско по зо ри ште, чи јим на сту пом су за вр ше-
ни Да ни срп ске кул ту ре у Те ми шва ру.

Дан На род ног по зо ри шта

На Ве ли кој сце ни На род ног по зо ри шта, 22. 
но вем бра 2012. го ди не, обе ле жен је Дан на ци о
нал ног те а тра, до де лом го ди шњих на гра да. За 
нај бо љу пред ста ву про гла ше на је дра ма Хен ри 
Ше сти, а на гра ду за нај бо ље глу мач ко оства ре-
ње до био је Игор Ђор ђе вић, за лик Ста вро ги на 
у пред ста ви Зли ду си. 

Пла ке ту На род ног по зо ри шта до би ли су пр-
вак Дра ме Пре драг Еј дус и Јав но пред у зе ће Са ва 
цен тар, ко је је чест до ма ћин опер ских и ба лет-
ских пред ста ва. 

По во дом Да на На род ног по зо ри шта у Му зе-
ју је отво ре на из ло жба Ми ро слав Чан га ло вић – 
пе вач и глу мац.

На гра да Алек сан дру 
Га та ли ци

Алек сан дар Га та ли ца, при по ве дач и ро ма-
но пи сац, до бит ник је НИН-ове на гра де за 2012. 
го ди ну, за ро ман Ве ли ки рат. У обра зло же њу 
жи ри ја ис так ну то је да је у на гра ђе ном ро ма ну 
ау тор осли као јед ну епо ху, са ви ше од 70 ли ко ва. 
Пра те ћи суд би не књи жев них ју на ка, Га та ли ца 
је на чи нио убе дљи ву сли ку пре лом них до га ђа-
ја у свет ској исто ри ји.  

Жи ри је име ла у ре а та об ја вио 14. ја ну а ра 2013, 
а на гра да је све ча но уру че на Алек сан дру Га та-
ли ци 21. ја ну а ра у Скуп шти ни гра да Бе о гра да. 
НИН-ова на гра да се до де љу је од 1954. го ди не. 

Vi va vox у УН

У згра ди Ује ди ње них на ци ја у Њу јор ку, 14. 
ја ну а ра 2013. го ди не, на сту пио је хор Vi va vox, 
по знат по ау тен тич ном из во ђе њу, ко ји се пред-
ста вио свет ским хи то ви ма, али и тра ди ци о нал-
ним срп ским пе сма ма Та мо да ле ко, Ај де, Ја но и 
Марш на Дри ну. 

Хор од че тр де сет мла ди ћа и де во ја ка, то ком 
45 ми ну та атрак тив ног на сту па, оду ше вио је 
пу бли ку, ко ја је из во ђа че на гра ди ла ова ци ја-
ма. За вр шно из во ђе ње Мар ша на Дри ну пра ће-
но је ко лек тив ним апла у зом.

За вре ме кон цер та на ви део би мо ви ма ре ђа-
ле су се и фо то гра фи је Ср би је, ње них зна ме ни-
то сти и ве ли ких спорт ских успе ха. 

Кон цер ту је при су ство вао ге не рал ни се кре-
тар УН Бан Ки мун ко ји је по же лео срећ ну Но-
ву го ди ну на срп ском је зи ку и на гла сио да је 
му зи ка уни вер зал ни је зик и да ње на сна га до-
ти че ср ца свих љу ди и под сти че их на ху ма не 
вред но сти.

Све ти Са ва у ру ском 
ле то пи су
У Па три јар ши ји СПЦ у Бе о гра ду, 21. ја ну а ра 

2013. го ди не, пред ста вље но је ка пи тал но де ло 
Све ти Са ва у ру ском цар ском ле то пи су, ко је је 
при ре дио Ми ло ван Ви те зо вић. Са ста рог ру ског 
је зи ка текст је пре ве ла Ми љен ка Ви те зо вић, а 
из дао За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, са 
бла го сло вом ње го ве све то сти, па три јар ха срп-
ског го спо ди на Ири не ја. 

Де ло да ти ра из 16. ве ка, из вре ме на Ива на Ва-
си ље ви ча Рју ри ко ви ча, ко ји се у се дам на е стој 
го ди ни кру ни сао за пр вог ру ског ца ра и по же-
лео да сво јој ца ре ви ни по да ри уни кат но де ло 
– исто ри ју све та, од по ста ња до ње га. Књи га је 
об у хва ти ла 20.000 стра ни ца, рас по ре ђе них у де-
сет то мо ва. Ме ђу ко ри ца ма књи ге по сто ја ле су 
и та ко зва не срп ске стра ни це, ко је по чи њу ро до-
сло вом срп ских вла да ра не ма њић ке ло зе. Нај-
ве ћу сла ву до био је пр ви срп ски ар хи е пи скоп, 
Са ва Не ма њић, ко ји је и код Ру са Све ти Са ва 
Срп ски. На сто пет стра на илу ми на ци ја, са ви-
ше од три сто ти не при зо ра у њи ма, исли кан је 
цео жи вот Све тог Са ве, што је је дан од нај о бим-
ни јих при ка за срп ског про све ти те ља. 

Де ло Све ти Са ва у ру ском цар ском ле то пи су 
об ја вље но је тро је зич но, на ста ром ру ском, срп-
ском и ру ском је зи ку, та ко да је оно што је би ло 
не по зна то и не до ступ но че ти ри и по ве ка, са да 
до ступ но у сли ци и ре чи. 

Ку ри о зи тет овог де ла је што су о ње му сво је 
ми шље ње да ли и пред сед ник Ру си је Вла ди мир 
Пу тин, ака де мик и пред сед ник пи са ца Ру си је 
Алек сан дар Ли ха чов и па три јарх мо сков ски и 
све Ру си је, го спо дин Алек сеј.

Ко со во и Ме то хи ја, 
за ду жби не и да ро ви
По во дом обе ле жа ва ња Да на др жав но сти Ре-

пу бли ке Ср би је, ми ни стар кул ту ре и ин фор-
ми са ња, Бра ти слав Пет ко вић, отво рио је 14. 
фе бру а ра 2013. го ди не из ло жбу под на зи вом 
Ко со во и Ме то хи ја, за ду жби не и да ро ви - Збир-
ке На род ног му зе ја у Бе о гра ду, у Га ле ри ји фре-
са ка На род ног му зе ја у Бе о гра ду.

По се ти о ци Га ле ри је фре са ка има ју при ли-
ку   да се упо зна ју са жи во пи сом на ших сред-
њо ве ков них ма на сти ра ко ји су као је дин стве ни 
при мер ци кул тур но-исто риј ског на сле ђа увр-
ште ни на Уне ско ву ли сту свет ске ба шти не. Ко-
пи ја ма фре са ка, ико на ма и ка ме ном пла сти ком 
из ма на сти ра Де ча ни, Гра ча ни ца, Пећ ка па три-
јар ши ја и Бо го ро ди ца Ље ви шка пред ста вље на 
је ви ше слој ност на пред не дру штве не сре ди не 
у ко ји ма су по ни кли. Из ло жбе ни при мер ци за-
нат ских ру ко тво ри на грн ча р ских, ста клар ских, 
ка ме но ре зач ких или зла тар ских ра ди о ни ца го-
во ре о све тов ним и ду хов ним над зо ри ма жи-
во та ре зи ден ци јал них, управ них, при вред них, 
тр го вач ких, цр кве них и кул тур них цен та ра на 
овим про сто ри ма.

Из ло жба „Ан дри ће ва ли ца“
У Хо лу Ра дио те ле ви зи је Ср би је, 13. мар та 

2013. го ди не, на дан ка да је пре 38 го ди на умро 
књи жев ник Иво Ан дрић, отво ре на је из ло жба 
фо то гра фи ја, Ан дри ће ва ли ца. Пред ста вље ни 
су прин то ви цр но бе лих фо то гра фи ја, од пр вог 
сним ка 1912. го ди не у Са ра је ву, до по след ње 
фо то гра фи је 1973. го ди не у Бе о гра ду. Ау тор из-
ло жбе је исто ри чар ка књи жев но сти и струч ни 
са рад ник Ан дри ће ве за ду жби не Би ља на Ђор-
ђе вић Ми ро ња. Фо то гра фи је су упот пу ње не Ан-
дри ће вим ми сли ма, за бе ле шка ма, ру ко пи си ма, 
од лом ци ма из Ан дри ће вих де ла ко ји од го ва ра ју 
тре нут ку ка да су сли ке на ста ја ле. Пре ма ре чи ма 
ау то ра  по став ке, из ло жба је на шла по ла зи ште у 
Ан дри ће вој при чи Ли ца из 1937. го ди не, у ко јој 
је пи сац фа сци ни ран чо ве ко вим ли цем. 

На отва ра њу из ло жбе драм ски умет ник Ти-
хо мир Ста нић го во рио је од лом ке из ро ма на На 
Дри ни ћу при ја.

„Кон стан тин 313“

У Па ла ти Ре а ле у Ми ла ну, од 25. ок то бра 2012. 
до 17. мар та 2013. го ди не, би ла је отво ре на из ло-
жба Кон стан тин 313, на ко јој су из ло же на нај ре-
пре зен та тив ни ја де ла из број них свет ских му зе ја. 
По се ти о ци су би ли у при ли ци да са гле да ју до ба 
по зног Рим ског цар ства и из у зет ност лич но сти 
за слу жних за до но ше ње Едик та то ле ран ци је. 
Ову из ло жбу обо га ти ло је је да на ест пред ме та из 
збир ке На род ног му зе ја, без ко јих ова по став ка 
не би би ла пот пу на. Ме ђу из ло же ним пред ме ти-
ма су пор трет Кон стан ти на Ве ли ког, Бе о град ска 
ка ме ја, Ли ци ни јев та њир, пек то рал из Ри то пе ка, 
као и не ко ли ко из у зет них ну ми зма та. 

Се ћа ње на Ти шму

По во дом де сет го ди на од смр ти књи жев ни ка 
Алек сан дра Ти шме, у Ули ци Мо де не у Но вом 
Са ду, от кри ве на је спо мен-пло ча, чи ји је ау тор 
ака дем ски ва јар Све тла на Шант. Спо мен-пло чу 
Алек сан дру Ти шми от крио је ми ни стар кул ту ре 
у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, Бра ти слав Пет ко вић, 
ко ји је на гла сио да је Ми ни стар ство ини ци ра ло 
обе ле жа ва ње обје ка та у це лој Ср би ји, у ко ји ма 
су ро ђе ни и бо ра ви ли ис так ну ти пи сци, а у ци-
љу афир ма ци је за о став шти не ве ли ка на срп ске 
пи са не ре чи.

Алек сан дар Ти шма ро ђен је 1924. го ди не, а 
де ла су му пре во ђе на на ви ше од 20 свет ских је-
зи ка. Ау тор је ро ма на Књи га о Бла му, Упо тре ба 
чо ве ка, збир ки при ча Мр тви угао, Шко ла без бо
жни штва, Хи ља ду и дру га ноћ.

От кри ве на спо мен-пло ча 
Ра шку Ди ми три је ви ћу
Спо мен-пло ча Ра шку Ди ми три је ви ћу (1898–

1988) по ста вље на је на згра ди у Све то гор ској 23, 
а све ча но је от крио Бра ти слав Пет ко вић, ми ни-
стар кул ту ре и ин фор ми са ња.

Ра шко Ди ми три је вић је био је дан од на ших 
нај бо љих бе сед ни ка и пре во ди ла ца, из вр сни 
пи ја ни ста, а пре све га ван ред ни зна лац и љу-
би тељ књи жев но сти и про фе сор на Ка те дри за 
оп шту књи жев ност и те о ри ју књи жев но сти Фи-
ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду. 

О зна чај ном тра гу ко ји је Ра шко Ди ми три је-
вић оста вио у српскоj књи жев но сти, го во ри ли 
су ми ни стар кул ту ре, Бра ти слав Пет ко вић, књи-
жев ник и управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске, 
Ми ро Вук са но вић, и члан оп штин ског ве ћа оп-
шти не Ста ри град, Дра га на Теп шић , а од лом ке 
из де ла Ра шка Ди ми три је ви ћа чи тао је глу мац 
Љу би во је Та дић.

Спо мен-пло ча Оли ве ри 
Мар ко вић
У част ве ли ке глу ми це и сво је не ка да шње 

ком ши ни це Оли ве ре Мар ко вић, 3. ма ја 2013. го-
ди не, Чу ка ри ча ни су по ста ви ли спо мен-пло чу 
на ку ћу у ко јој је жи ве ла на Ба но вом бр ду. 

Пре ма же љи ње ног си на, ре ди те ља Го ра на 
Мар ко ви ћа, на спо мен пло чи пи ше: „У овој ку-
ћи је жи ве ла драм ска умет ни ца Оли ве ра Мар-
ко вић, ро ђе на и умр ла на Чу ка ри ци“. 

Спо мен-пло ча је от кри ве на на дан ро ђе ња ве-
ли ке драм ске умет ни це ко ја је, у 87. го ди ни, пре-
ми ну ла у ју лу 2011. го ди не.

ЈДП обе ле жио 65 го ди на ра да

Ју го сло вен ско драм ско по зо ри ште обе ле жи ло 
је, 3. апри ла 2013. го ди не, вре дан ју би леј – 65 го-
ди на од по чет ка ра да тра ди ци о нал ном до де лом 

го ди шњих на гра да, ко је су до би ли Ја гош Мар-
ко вић и Ми лош Ло лић, Во јин Ћет ко вић, Ни ко ла 
Ђу рич ко, ан самбл пред ста ве Са мо не ка бу де ле
по и Ива Ми то ро вић. Во јин Ћет ко вић је, по ред 
на гра де за уло гу Оте ла, до био и Го ди шњу на гра-
ду за ле по ту сцен ског го во ра за исту уло гу.

ЈДП је од ове го ди не, уз по моћ Бран ке Ве се-
ли но вић, уста но вио на гра ду ко ја но си име глу-
ми це и ње ног по кој ног су пру га Мла ђе, ко ја је 
при па ла Не бој ши Гло гов цу. 

У Ју го сло вен ском драм ском по зо ри шту се у 
го ди ни ју би ле ја при пре ма пред ста ва Го спо ђи ца 
по ро ма ну Иве Ан дри ћа, ко ји је це лу де це ни ју 
био пред сед ник По зо ри шног са ве та ЈДП.

По вра так књи ге 
на Ко сан чи ћев ве нац
У су бо ту, 6. апри ла 2013. го ди не, На род на би-

бли о те ка Ср би је обе ле жи ла је Дан се ћа ња на 6. 
април 1941. го ди не, ка да су пре 72 го ди не у на-
ци стич ком бом бар до ва њу до те ме ља ра зо ре на 
и спа ље на На род на би бли о те ка Ср би је, са око 
350.000 књи га и 500.000 све за ка. 

Сви при сут ни су, уме сто по зив ни це, до не ли 
књи гу као сим бо ли чан апел за по вра так књи-
ге на Ко сан чи ћев ве нац. На род на би бли о те ка 
Ср би је је про шле го ди не по кре ну ла ак ци ју По
вра так књи ге на Ко сан чи ћев ве нац и гра ђа ни су 
до не ли књи ге и оста ви ли их на ру ше ви на ма не-
ка да шњег зда ња на ци о нал не би бли о те ке.

42. „Злат ни бе о чуг“

У че твр так, 11. апри ла 2013. го ди не, на Ве ли кој 
сце ни На род ног по зо ри шта Кул тур но-про свет на 
за јед ни ца Ср би је, Бе о град, уру чи ла је по је дин-
ци ма и уста но ва ма сво је нај ви ше го ди шње при-
зна ње – 42. Злат ни бе о чуг,  за трај ни до при нос 
кул ту ри Бе о гра да. При зна ње Из ван ред ни злат
ни бе о чуг за жи вот но де ло до де ље но је Алек-
сан дру Бер че ку, глум цу, Ко сти Ди ми три је ви ћу, 
књи жев ни ку пу бли ци сти, и Мил ки Сто ја но вић, 
опер ској умет ни ци. Ово ви со ко при зна ње до де-
ље но је и На род ној би бли о те ци Ср би је и Дру-
штву за срп ски је зик и књи жев ност. Та ко ђе, на 
све ча но сти су уру че на и при зна ња Злат ни бе о
чуг ис так ну тим умет ни ци ма, књи жев ни ци ма и 
по зо ри шној пред ста ви „Кир Ја ња“, По ве ља и Го
ди шња на гра да Кул тур но-про свет не за јед ни це. 

Ју би лар на Ноћ му зе ја

Ју би лар на, 10. ма ни фе ста ци ја Ноћ му зе ја ор-
га ни зо ва на је 18. ма ја 2013. го ди не. У 68 гра до-
ва Ср би је пр о гра ме је при пре ми ло ви ше од 150 
кул ту р них уста но ва. Нај бо га ти ји про грам, тра-
ди ци о нал но, по ну ди ли су Бе о град са 60 и Но-
ви Сад са 35 ло ка ци ја. У Бе о гра ду, ода кле је пре 
де вет го ди на кре ну ла ова ма ни фе ста ци ја, Но
ћи му зе ја је би ла обе ле же на чу де сним све том 
бај ки, ве ли ком из ло жбом сли ка Ђу ре Јак ши ћа, 
ини ци ја тив ном за отва ра ње пр вог европ ског 
му зе ја џе за, из ло жбом ци пе ла ко је су же не но-
си ле у 19. и 20. ве ку.

Но во са ђа ни су у Но ћи му зе ја ви де ли еги пат-
ски пер га мент стар 3.300 го ди на, за тим пле-
мен ско оруж је из ба се на ре ка Кон го и Убан ги, 
стре ле из По ли не зи је, осман ске шти то ве из до-
ба Су леј ма на Ве ли чан стве ног и де ла из пе ри о-
да ре не сан се. Пр ви пут је био до зво љен ула зак у 
Сат ку лу, а за ин те ре со ва ни су при су ство ва ли по-
кре та њу сат ног ме ха ни зма ста рог 250 го ди на. 

У Су бо ти ци је обе ле же но 225 го ди на од ро ђе-
ња Ву ка Ка ра џи ћа и 165 го ди на од по бе де ње го-
ве ре фор ме. При ре ђе на је и из ло жба Се це си ја у 
су бо тич ким ри зни ца ма, кон цер ти, од кла сич не 
му зи ке, џе за и блу за до там бу ра ша, за ви ри ва ње 
иза по зо ри шне сце не. 

Ста нов ни ци Гор њег Ми ла нов ца вра ти ли су се 
у злат но до ба свог гра да – у ше зде се те, се дам де-
се те и осам де се те го ди не про шлог ве ка, ка да је 
овај град ва жио за при вред но чу до. По се ти о ци 
су се под се ти ли на фир ме Та ко во, Ме та лац, Ти
по пла сти ку, Руд ник, Зве зду, али и чу ве ни лист 
Де чи је но ви не.

У по ход у му зе је кре ну ли су и гра ђа ни Ни ша, 
Кра гу јев ца, Ле сков ца, Шап ца, Кња жев ца, Чач ка, 
Сви лајн ца, Про ку пља, Те ме ри на, Но вог Па за ра, 
Ки кин де, Бач ке Па лан ке и дру гих ме ста. 

 При ре ди ла Ка та ри на Г. СА ВИЋ

КУЛТУРНИ МОЗАИК
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Н
а 160. ро ђен да ну Пр-
вог бе о град ског пе-
вач ког дру штва за ста-
јем у не ве ри ци; ка ко 
за по че ти? Шта за пи-

са ти? Шта из о ста ви ти? Ка ко све сти 
160 го ди на тра ја ња у две шлајф не?

Ова ко мо ра да се осе ћа ју сли ка ри 
пред бе лим плат ном утак ну тим у рам 
ка да от кри ју нај леп шу па но ра му. Хте-
ли би це лу да је сме сте у свој ма ли 
оквир, а не ма ју до вољ но про сто ра. 

Ума њи ти је – то ни је то.
Иза бра ти са мо је дан сег мент – ни 

то ни је оно пра во.
На љу ти ће се пре ле по др во, или би-

стри по ток што кри ву да, или цвет ко ји 
је ни као из сте не, као по бе да жи во та, 
пр ко сан и ча роб но леп.

На љу ти ће се на ме не Ма рин ко вић 
што о Мо крањ цу оста вљам ве ћи за пис. 
Та, увек је он и био у ње го вој сен ци, 
или ко је при зна ње из про шлог ве ка 
– што га због ма лог про сто ра не спо-
ме нух. На љу ти ће се све Ма ри је и Оли-
ве ре, Ми о дра зи и Во ји сла ви ко ји су 
кроз ве ко ве пе ва ли пу на ср ца и гла са, 
и ка да се ра то ва ло и ка да се сла ви ло, 
вен ча ва ло и кр шта ва ло, са хра њи ва ло 
и так ми чи ло.

У ку ћи на Ко сан чи ће вом вен цу (број 
32) сме ште на је нај ста ри ја срп ска му-
зич ка уста но ва – Пр во бе о град ско 
пе вач ко дру штво, ко је је од осни ва-
ња има ло од се ке за ви о лон че ло, ви-
о ли ну, кла вир и пе ва ње, што је би ло 
нео бич но за та да шњу Ср би ју јер су се 
са мо Ци га ни ба ви ли му зи ком. Ту је и 
Па три јар шиј ска би бли о те ка и Му зеј, 
ко ји су по ве за ни сте пе ни ца ма. Срп-
ска пра во слав на цр ква и срп ски па-
три јар си од у век су би ли по кро ви те љи 
Дру штва и чла но ви овог хо ра ре дов-
но су пе ва ли и пе ва ју и да нас у Са-
бор ној цр кви.

По ча сни чла но ви су би ли и цр но-
гор ски књаз Ни ко ла I и кње ги ње Ми-
ле на и Да рин ка. Кра љи ца Ма ри ја 
Ка ра ђор ђе вић би ла је ку ма Дру штва 
и тим по во дом по кло ни ла је за ста ву 
из ве зе ну зла том, чи ји је дан део Дру-
штво и да нас чу ва. Кра љи ца На та ли-
ја по кло ни ла је Дру штву кла вир ко ји 
је са да у Мо крањ че вој ку ћи у Не го-
ти ну. У знак за хвал но сти хо ру ко ји је 
пе вао на ње ном вен ча њу с кра љем 
Алек сан дром, Дра га (Ма шин) Обре-
но вић да ро ва ла је Дру штву сат из 18. 
ве ка... Кра љев ски дар по кло ни ла је 
Дру штву да ма пле ме ни тог ср ца Рад-
ми ла Ми лен ти је вић. 

Чла но ви хо ра пе ва ли су пред нај-
ве ћим вла да ри ма Евро пе – ру ским 
ца рем Ни ко ла јем II, ау стро у гар-
ским Фра њом Јо си фом, бу гар ским 
Фер ди нан дом, не мач ким кај зе ром 
Вил хел мом, тур ским сул та ном Аб-
дул ха ми дом. Пр во бе о град ско пе-
вач ко дру штво уче ство ва ло је на 
про сла ви 900 го ди на пра во сла вља у 
Ру си ји, а век ка сни је био је је ди ни 

ино стра ни хор ко ји је пе вао на про-
сла ви хи ља ди те го ди не пра во сла вља. 
Хор је на сту пао на нај пре сти жни јим 
фе сти ва ли ма хор ске му зи ке, у нај е-
лит ни јим кон церт ним дво ра на ма и 
нај ве ћим хра мо ви ма. Мно го број не 
фо то гра фи је и пред ме ти у згра ди ре-
чи то го во ре о исто ри ји Дру штва. 

На про сла ву по во дом ју би лар ног 
ро ђен да на и до би ја ња злат не ме да-
ље, упри ли че ну у њи хо вом до му на 

Ко сан чи ће вом вен цу, до ла зи ње го-
ва све тост, па три јарх срп ски Ири неј, 
ми ни стар кул ту ре, цр кве ни ве ли ко-
до стој ни ци. Па три јар ха до че ку је пе-
сма. Он се од мах рас пи ту је за ар хи ву 
и оби ла зи је: пи та и ко је нај ста ри ји 
и ко је нај мла ђи члан. Пред ста вља ју 
му мр Бра ни сла ву Бо ри са вље вић ко-
ја је се дам пу них де це ни ја пе ва ла у 
Дру штву, где је ушла као сед мо го ди-
шња де вој чи ца за вре ме Дру гог свет-
ског ра та и где са да ра ди на ле то пи су, 
и Ан то ни ја За гра ђа ни на, ко ји је тек 
пре стао да му ти ра, још не пу но ле тан, 
пе вач 21. ве ка.

Се да мо за по ста вље ну тра пе зу, ми 
„олд тај ме ри“, ка ко ре че про то је реј-ста-
вро фор Пе тар Лу кић, са да шњи пред-
сед ник Дру штва, ко ји не у мор но пра ти 
сва ки ње гов ко рак, би ло на ду гим тур-
не ја ма, би ло на кон цер ти ма и ли тур-
ги ја ма у Са бор ној цр кви. 

И 
по ми слих та да ко ли ко 
ћу се огре ши ти ако не 
по ме нем све оне вр-
ле ра ни је пред сед ни-
ке Дру штва, нај у глед-

ни је Бе о гра ђа не, од ма те ма ти ча ра 
и му зич ког те о ре ти ча ра Ми ла на 
Ми ло ву ка, ко ји је и осно вао Пе вач-
ко дру штво у Бе о гра ду, пре ко Ко сте 
Цу ки ћа, уну ка вој во де Мо ле ра, ко-
ји је док то ри рао фи ло со фи ју у Хај-

дел бер гу, Еми ли ја на Јо си мо ви ћа, 
беч ког ђа ка, чла на Срп ског уче ног 
дру штва, сли ка ра Сте ве То до ро ви-
ћа, пу ков ни ка Ра до ми ра Еле зо ви ћа, 
ака де ми ка, про фе со ра исто ри је и 
му зич ког кри ти ча ра др Вик то ра Но-
ва ка, књи жев ни ке Бра ни сла ва Ну-
ши ћа и Ри сте Ода ви ћа, дра ма тур га 
у На род ном по зо ри шту, управ ни ка 
Др жав не штам па ри је и на чел ни ка 
умет нич ког оде ље ња Ми ни стар ства 

про све те, др Ива на Ри ба ра, адво ка-
та и по ли ти ча ра, по сла ни ка и пред-
сед ни ка Уста во твор не скуп шти не 
Кра ље ви не Ју го сла ви је... А опет чак 
ни не по ме нух те Ми ла не (Си мић, 
Јо ва но вић, Пе тро ни је вић, Ку јун-
џић), ни Јо ва на Бо шко ви ћа, Ђор ђа 
Ста но је ви ћа, Ми ха и ла Вал тро ви ћа, 
Ра шу Ми ло ше ви ћа, Ми хај ла Цу ки-
ћа, Ди ми три ја Ро шуа, др Алек сан-
дра Ле ка, про то је ре је-ста вро фо ре 
Ду ша на Ва си ћа и Че до ми ра Вуч ко-
ви ћа, проф. др Сто ја на Го ше ви ћа, др 
Ду ша на Ра ди во је ви ћа, при ма ри ју са 
др Не дељ ка Кан гр гу, про то на ме сни-
ка Бран ка То па ло ви ћа... Сви они су 
по сле на пор них и од го вор них по-
сло ва на ла зи ли вре ме на и још ви-
ше љу ба ви за нај ста ри је бе о град ско 
пе вач ко дру штво.

Те шко је из ме ри ти за слу ге сва ког од 
њих. Не бе ске те ра зи је ће то бо ље од ре-
ди ти од ме не ко ја сам са мо раб бож-
ји, гре шка ма људ ским скло на. Оту да, 
тру дим се да не упо ре ђу јем и не ва-
гам. Та и ка ко бих! Сва ком ди ри ген ту 
Дру штва ду бо ко се кла њам. Осни ва чу 
по себ но, јер да не би те му дре пе штан-
ске ста ри не, Ми ла на Ми ло ву ка, ко ји 
је сре ћом за све нас до шао у Бе о град 
1852. и већ сле де ће го ди не осно вао 
Пе вач ко дру штво, ко зна ко ли ко би смо 
још че ка ли да га до би је мо. Па крх ког 

Кор не ли ја Стан ко ви ћа, ко ји је по след-
ње ато ме свог ту бер ку ло зом на че тог 
те ла ко ри стио да по мог не Дру штву, па 
Да во ри на Јен ка, Сло вен ца, ко ји нам је 
по да рио хим ну и број не ко ма де с пе-
ва њем и го то во де це ниј ски рад у Бе-
о град ском пе вач ком дру штву. Јо си фа 
Ма рин ко ви ћа, ко ји се до и ста бо рио да 
уве де на ци о нал ни ре пер то ар у про-
гра ме Дру штва, ути ру ћи пут нај ве ћем 
срп ском ком по зи то ру и ње го вом хо-
ро во ђи, Сте ва ну Мо крањ цу, ко ји је 
ов де ста са вао за јед но са сво јим би-
се ри ма – ру ко ве ти ма и стра ни ца ма 
ду хов не му зи ке, при ка зу ју ћи ле по ту 
на ших на пе ва ши ром све та. 

К
рат ко вре ме ов де су де-
ло ва ли и сјај ни вој ни 
му зи ча ри, пра ве ле ген-
де Ор ке стра кра ље ве 
гар де, Сте ван Би нич-

ки, Јо сиф Сво бо да, Хин ко Мар жи-
нец, Дра гу тин По кор ни. Обо ле лог 
Мо крањ ца за ме њи вао је за ди ри-
гент ским пул том др Ми ло је Ми ло-
је вић, наш пр ви док тор му зи ко ло-
ги је и углед ни му зич ки кри ти чар, 
по том Сте ван Хри стић, ау тор на шег 
нај леп шег ба ле та „Охрид ске ле ген-
де“ ко ји је и био ин спи ри сан нај по-
пу лар ни јом Мо крањ че вом Де се том 
ру ко ве ти, Ко ста Ма ној ло вић ко ји је 
му зи ку учио код Сте ва на Мо крањ-
ца и остао ве ран свом пр вом учи те-
љу, сма тра ју ћи да умет нич ку му зи-
ку тре ба из гра ђи ва ти на те ко ви на-
ма на род не тра ди ци је, те осно вао и 
Му зич ко дру штво „Мо кра њац“, а ка-
сни је пре да вао на Му зич кој ака де-
ми ји, где је био и њен пр ви рек тор. 
На шао се ов де и ле ген да ју го сло-
вен ске ди ри гент ске па ли це – Ло вро 
Ма та чић; де се так го ди на не по сред-
но пре Дру гог свет ског ра та во дио 
га је ком по зи тор, пи ја ни ста и ди ри-
гент Пре драг Ми ло ше вић, а у рат-
ним го ди на ма наш узор хор ског ди-
ри го ва ња Во ји слав Илић. 

Пет го ди на је осми шља вао про гра-
ме и во дио кон цер те Алек сан дар Га-
ван ски, по том бра ћа Цве јић – Жар ко 
и Бог дан. Две го ди не га је во дио ком-
по зи тор, ди ри гент и му зич ки пи сац 
Све то лик Па шћан Ко ја нов; по том ру-
ски еми гран ти Ди ми три је Гор тин-
ски и Алек сан дар За ли јев; нај ве ћи 
зна лац ви зан тиј ског по ја ња др Ди-
ми три је Сте фа но вић, зе мун ски бо-
го слов Лу ка Га ври ло вић во дио га је 
пет го ди на. Ди ри гент Ду шан Ми ла-
ди но вић, ко ји је сла ву „Бе о град ских 
ма дри га ли ста“ про нео ши ром све та, 
био је крат ко вре ме и на че лу Пр вог 
бе о град ског пе вач ког дру штва, Дра-
го мир Ра ди во је вић Јум ба, пи ја ни ста 
ко ји је све што је ста вље но у но те ла-
ко чи тао с ли ста, ди ри го вао је хо ром 
чи та вих осам го ди на, па два Мак си-
мо ви ћа – Ге ор ги је и Ду шан (Ду макс), 
ком по зи тор, пи ја ни ста и ди ри гент 

Алек сан дар Ву јић, Вла ди мир Ми ло-
са вље вић ко ји је Дру штво по вео на 
ду ге европ ске тур не је, Див на Љу бо-
је вић, од га ја на на цр кве ним на че ли-
ма, Бо јан Су ђић, ко ји је ка сни је по стао 
ди ри гент ор ке стра и хо ра Ра дио те ле-
ви зи је Бе о град, ду го го ди шњи пе да гог 
Па вле Јан ко вић, Но во са ђа нин Фе дор 
Про да нов, мај ка и ћер ка Оли ве ра и 
Ол га Ду ша нић, Ми лан Ра ди во је вић, 
сту дент Фа кул те та му зич ке умет но-
сти Дар ко Јо ва но вић... 

Од 2004. го ди не хор Пр вог бе о град-
ског пе вач ког дру штва во ди Све тла-
на Ви лић, ко ја је му зич ко обра зо ва ње 
сте кла на кон зер ва то ри ју му „Рим ски 
Кор са ков“ у род ном Санкт Пе тер бур-
гу, ода кле је пре го то во че тврт ве ка 
до шла у Бе о град. Под ње ним ру ко вод-
ством оства ре не су ве ли ке тур не је: у 
Мо скви, Ка лу ги и Санкт Пе тер бур гу, 
Је ру са ли му, Со лу ну и Ати ни, Мин ску, 
Бја ли сто ку, Вар ша ви...

По чет ком 2013. го ди не, на Сре те-
ње, Пр во бе о град ско пе вач ко дру штво 
до би ло је нај ве ћу др жав ну на гра ду – 
злат ну ме да љу.

Кроз Пр во бе о град ско пе вач ко дру-
штво про шло је ви ше хи ља да чла но ва; 
да нас их има сто ти нак; ни је нео п ход-
но да зна ју но те али је по треб но да 
су му зи кал ни, да има ју леп глас, да 
су мо ли тве на би ћа и да осе ћа ју хор 
као је дин стве но би ће без же ље за соп-
стве ним екс по ни ра њем. У њи хо вим 
ре до ви ма су сту ден ти и пен зи о не ри, 
би о ло зи и сто ма то ло зи, прав ни ци и 
уго сти те љи; сви они во ле му зи ку и 
пра во сла вље и, раз у ме се, Пр во бе о-
град ско пе вач ко дру штво.

 Гор да на КРА ЈА ЧИЋ

Књи га пи са на 
љу ба вљу

Цве тин – Ми лун Ва сић: „Гор ња 
Ба да ња – хро ни ка се ла и љу ди“

З
а хва љу ју ћи сна жној во љи, ве ли кој 
упор но сти и ви ше го ди шњем тру ду 
Цве ти на – Ми лу на Ва си ћа (1944), 
осве до че ног за љу бље ни ка у род но 
се ло и се о ски жи вот уоп ште, Гор ња 

Ба да ња је по ста ла 11. се ло у Ву ко вом за ви ча ју 
ко је је до би ло сво ју пи са ну исто ри ју.

На 480 стра на аутор ског тек ста до ку мен то ва-
ног ни зом за ни мљи вих фо то гра фи ја, фо то ко пи-
ја ма из вор ног ар хив ског ма те ри ја ла, на во ди ма 
из штам пе, из пе ри о ди ке и струч них пу бли ка-
ци ја, из во ди ма из цр кве них ле то пи са и сл. – 
Ва сић пра ти жи вот овог се ла од 16. ве ка па до 
да нас. Пре ци зно опи су је по ло жај Г. Ба да ње, ло-
ци ра не на ју жним па ди на ма Це ра и Ивер ка и 
де се так ње них ар хе о ло шких ло ка ли те та, ре ги-
стру је пре да ња и уте ме ље не хи по те зе о име ну 
се ла и на зи ви ма ње го вих за се ла ка, по себ но о 
не кад за себ ним се о ским на се љи ма Ју го ви ћи и 
Ко ља ни.

Сле де ћи до ступ ну пи са ну гра ђу, аутор пра ти 
до се ља ва ње и по ре кло ста нов ни штва, би ти са ње 
гор њо ба дањ ских фа ми ли ја од уво ђе ња стал них 
пре зи ме на, еви ден ти ра број ста нов ни ка и се-

о ских до ма ћин ста ва у раз ли чи тим раз до бљи-
ма, освр ће се на по ро дич ни жи вот, од гој де це 
и по ло жај же не у по ро ди ци. Ње го вој па жњи не 
из ми чу ни еко ном ске при ли ке и при вред не ак-
тив но сти, нај ра спро стра ње ни је по љо при вред не 
кул ту ре, за ни ма ња и за на ти ко ји ма су се ба ви ли 
ме шта ни, као и ми гра ци о на стру ја ња ка обли-
жњим град ским сре ди на ма (Ло зни ци и Шап цу). 
Ва сић ду бо ко за ди ре и у тра ди ци о нал ну кул ту-
ру и ду хов ни жи вот Ба да ња ца, опи су је њи хо ва 
ве ро ва ња и оби ча је. 

По себ не стра ни це ове књи ге, пи са не љу ба-
вљу, по све ће не су гор њо ба дањ ској шко ли, ње-
ним учи те љи ма, на став ни ци ма и ђа ци ма, 
се о ској зе мљо рад нич кој за дру зи (сво је вре ме но 
јед ној од нај у глед ни јих у Гор њем Ја дру) и кул-
тур но-умет нич ком дру штву – чи-
ја је фол клор на гру па (ина че де ло 
Гор њо ба дањ ке др Оли ве ре Ва сић, 
ет но му зи ко ло га) од 1974. го ди не, 
ка да је осно ва на, па у на ред них де-
се так го ди на оства ри ла ре зул та те 
ка кви ма се ма ло ко је се о ско кул-
тур но-умет нич ко дру штво у Ср би ји 
мо же по хва ли ти. Из ме ђу оста лог, 
на пред лог Са ве за ама те ра Ср би је 
пред ста вља ло је на шу ре пу бли ку 
и на Бал кан ској смо три из вор ног 
фол кло ра у Охри ду и на Ме ђу на-
род ној смо три фол кло ра у За гре-
бу (1976).

„Ме ђу ко ри ца ма ове књи ге су“, 
бе ле жи аутор у сво јој увод ној ре чи, „и зла вре ме-
на. По ги би је, не да ће и не во ље, уцве ље не мај ке, 
бра ћа, се стре... Цр ни бар ја ци на се о ским ку ћа-
ма.“ По чет ком Пр вог свет ског ра та ови кра је ви 

су у зо ни не по сред них рат них опе ра ци ја; оку-
па тор ска ка зне на екс пе ди ци ја у ок то бру 1941. 
го ди не од не ла је мно ге жи во те, а обли жњи Дра-
ги нац пре тво ри ла у нај ве ћу гроб ни цу се ља ка 
на Бал ка ну. По ли тич ке бор бе из ме ђу два свет-
ска ра та и иде о ло шка пре ви ра ња у Ти то вој Ју го-
сла ви ји ни су про шла без по сле ди ца ни у Ја дру 
и Гор њој Ба да њи. 

Из овог се ла по те као је и ве ли ки број ин те-
лек ту а ла ца и фа кул тет ски обра зо ва них љу ди, 
ин же ње ра и ле ка ра ко ји су по ста ја ли и уни-
вер зи тет ски про фе со ри (др Ха џи Сте ван Јев-
тић), игра ли зна чај ну уло гу у про све ти Ср би је 
(др Сло бо дан Ри ста но вић, под се кре тар у Из вр-
шном ве ћу СР Ср би је и ди рек тор Ре пу блич ког 
за во да за уна пре ђе ње вас пи та ња и обра зо ва ња), 

ви со ки офи ци ри Срп ске и Ју го сло-
вен ске кра љев ске вој ске (Ми лош и 
Бо жи дар Ђер ма но вић). У дво ри шту 
шко ле са хра њен је Во ји слав Га ра-
ша нин (син Ми лу ти на и унук чу-
ве ног Или је Га ра ша ни на), ко ји је 
по ги нуо у ата ру се ла хра бро се бо-
ре ћи то ком Цер ске бит ке. Ње го ви 
по смрт ни оста ци, све ча но и до стој-
но ис пра ће ни од жи те ља Г. Бра да-
ње и су сед них се ла, 25. ју на 1928. 
пре не ти су у Бе о град. Из Гор ње 
Ба да ње по ти чу отац јед ног од ве-
ли ка на срп ске и ју го сло вен ске ки-
не ма то гра фи је, Жи ке Ми тро ви ћа 
(1921–2005), упам ће ног по фил мо-

ви ма Марш на Дри ну и Ужич ка ре пу бли ка, и мај-
ка по зна тог глум ца Бра ни сла ва Ле чи ћа.

Са по себ ним пи је те том аутор пи ше о Жи во-
ра ду – Жи ћи Ва си ћу, ре пу блич ком и са ве зном 

по сла ни ку, на род ном учи те љу и ду го го ди шњем 
ди рек то ру шко ле гор њо ба дањ ске, чо ве ку за чи је 
су име ве за ни мно ги ус пе си Ба да ња ца по чет ком 
и сре ди ном дру ге по ло ви не два де се тог ве ка. У 
ве ли кој ак ци ји Сто се ла без не пи сме них Гор ња 
Ба да ња је по ста ла пр во се ло у Ср би ји ко је је ис-
ко ре ни ло не пи сме ност у че му је ве ли ке за слу ге 
имао Жи ћа, као и ње го ва по жр тво ва на су пру га 
Зо ра (Зо ра је до би ла пре сти жну на гра ду Злат но 
сло во, а Жи ћа при зна ње  Нај дра жи учи тељ).

Ова књи га за вр ша ва се су мор ном де мо граф-
ском сли ком се ла: пре бро ја ва њем до мо ва и по-
ро ди ца гор њо ба дањ ских по ма ла ма и че ља ди у 
њи ма – што је све ста ло на ци гло три стра не – 
и по тре сном сли ком за ти ра ња жи во та у ње му. 
Иза про ре ђе них ку ћа „из на бу ја лог ко ро ва је два 
ма ло про ви ру ју плуг са ко вац, др ља ча и шин ска 
ко ла дав но на тру ли ла“.

Ми лу на Ва си ћа као озбиљ ног хро ни ча ра, ко ји 
је из нај пле ме ни ти јих по бу да и уз ве ли ке жр-
тве и у нов цу и у вре ме ну, са мо уч ки ис пе као 
ме то до ло ги ју ис тра жи вач ког ра да, ка рак те ри-
ше ве ли ка ра до зна лост ду ха, сми сао да ло кал-
на зби ва ња укло пи у ши ри дру штве ни кон текст, 
осе ћај да ода бра ним де та љем и пра вом анег до-
том ко ја ре лак си ра чи та ње ефект но до ча ра мен-
та ли тет сво јих зе мља ка.

Да нас кад срп ско се ло убр за но не ста је, што је 
до ку мен то ва но и ре зул та ти ма нај но ви јег по пи-
са из 2011. го ди не, ова кве књи ге чу ва ју исти ну о 
ње му као зна чај ном ду хов ном и ма те ри јал ном 
ре сур су, пре ко ре ва ју мно ге због жа ло сног ста ња 
у ко је је оно за па ло и опо ми њу да тре ба не што 
пред у зе ти да се то не ста ја ње спре чи.

Уко ли ко већ ни је ка сно.
 Ми ло ван РА ДИ ВО ЈЕ ВИЋ

иЗ НА РОД НОГ 
КА Зи ВА ЊА

Ре ка Са ва
Би ла ве ли ка су ша, усе ви го ре-

ли, сто ка ска па ва ла, а љу ди уми-
ра ли. Као по след њу на ду, ди го ше 
очи Го спо ду и за ва пи ше:

– Бо же, по мо зи! По ми луј овај 
твој на род, ина че сви из у мре-
смо!

Бог чу је ва па је на па ће них љу-
ди, па по ша ље сво га угод ни ка, Са-
ву, да им по мог не.

Где год за ко ра чи, ђа во пре ње-
га про шао. Куд год да по ђе, ђа во 
већ сти гао. Из во ре за му тио, уста-
ве по ло мио.

Ра жа ло шћен, Са ва сед не на је-
дан ка мен и од му ке ста не пла ка-
ти. И гле чу да – од ње го вих су за 
по те ко ше две ре чи це, ко је се по-
сле сје ди ни ше. На род их ка сни је 
на зва СА ВА.

СТО ШЕ ЗДЕ СЕТ ГО Ди НА ПР ВОГ БЕ О ГРАД СКОГ ПЕ ВАЧ КОГ ДРУ ШТВА

Пе ва ли пред нај ве ћим 
вла да ри ма Евро пе

Хор Пр вог бе о град ског пе вач ког дру штва
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ЧА ЧАК

„Мла ди чу ва ри“ при вр же ни 
свом је зи ку и пи сму

Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Чач ку, за јед но са До мом кул ту-
ре, већ 11 го ди на у част Да на гра да ор га ни зу је при ред бу Мла
ди чу ва ри на род не ду хов не кул ту ре на ко јој на гра ђу је нај бо ље 
ра до ве уче ни ка основ них и сред њих шко ла при сти гле на ли те-
рар ни кон курс, рас пи сан у но вем бру, по во дом Ву ко вог ро ђен-
да на. До на зна че ног ро ка при сти гло је ви ше од 200 ру ко пи са и 
до де ље но ви ше рав но прав них на гра да уче ни ци ма из це ле Ср-
би је и Ре пу бли ке Срп ске, од Бе о гра да до Гра ди шке, од Кру шев-
ца и Ни ша до Ле сков ца и Но ве Ва ро ши. Не гу ју ћи Ву ко во де ло 
Огра нак у Чач ку већ го ди на ма под сти че мла де на кре а тив но 
пи са ње и раз ми шља ње, бри ну ћи ка ко о на род ном ду хов ном је-
зи ку и ства ра ла штву, та ко и о свом пи сму ћи ри ли ци, али и зна-
чај ним да ту ми ма на ци о нал не или књи жев не исто ри је, о че му 
за да те те ме и све до че. 

Ове го ди не те ма за нај мла ђе основ це од пр вог до че твр тог раз-
ре да би ла је Рђа се на зла то не при ма, ста ри ји основ ци пи са-
ли су на те му Гу би мо ли сво ју ћи ри ли цу, док су сред њо школ ци 
има ли исто риј ску те му Сло бо да ни кад не уми ре, ин спи ри са ну 
го ди шњи цом Бал кан ских ра то ва. О на гра ђе ним ра до ви ма од лу-

чи вао је жи ри у са ста ву: књи жев ник мр Гро зда на Ко ма ди нић, 
пред сед ник, Да ни је ла Ми кић Ко ва че вић, про фе сор и про свет ни 
са вет ник, Зо ри ца Ле шо вић Ста но је вић, но ви нар, Ми ла Му тав-
џић, на став ник срп ског је зи ка, и Ни ка – Ни ко ла Сто јић, по ча сни 
пред сед ник жи ри ја, књи жев ник, до бит ник Ву ко ве на гра де и је-
дан од на ших нај ста ри јих за ду жби на ра, ко ји је за јед но са пред-
сед ни цом жи ри ја до де лио уче ни ци ма на гра де. 

У нај мла ђем уз ра сту пр ве на гра де осво ји ли су: Ми ли ца Ро ба јац 
1/1, ОШ „Вук Ка ра џић“ Ча чак; Ма ри ја Ста мен ко вић 4/2, ОШ „Трај-
ко Ста мен ко вић“ Ле ско вац, и Ми ли ца Је лић 4/5, ОШ „Ми ли ца 
Па вло вић“ Ча чак. У сред њем уз ра сту нај бо ље ра до ве пот пи са ли 
су: Ми ли ца Кр стић, 8/3 ОШ „Цар Кон стан тин“ Ниш; Алек сан дра 
Дра млић 7/1, ОШ „Ми лан Бла го је вић“ Лу ча ни; Еми ли ја Па ре за-
но вић 5/4, ОШ „Ми ли ца Па вло вић“ Ча чак; Јо ва на Ђо ко вић 6/3, 
ОШ „Све ти Са ва“ Ча чак; Лу ка Бро ћић 7/1, ОШ „Гу ча“ у Гу чи и Ана 
Пе тров, ОШ „Др Ар чи балд Рајс“ Бе о град. Ме ђу сред њо школ ци-
ма пр ве на гра де до би ли су: Ана ста си ја Ко цић, Умет нич ка шко ла 
Ниш; Је ле на Про тић 4/1, Пре храм бе но-уго сти тељ ска шко ла Ча-
чак, и На та ша Ста но је вић 4/6, Ме ди цин ска шко ла Кру ше вац.

 Зо ри ца ЛЕ ШО ВИЋ СТА НО ЈЕ ВИЋ

* * *

ОГРА НАК ВУ КО ВЕ ЗА ДУ ЖБи НЕ У ЧАЧ КУ и ВУ КО ВА 
ЗА ДУ ЖБи НА У БЕ О ГРА ДУ РАС Пи СУ ЈУ

НА ГРАД НИ КОН КУРС

МЛА Ди СА КУ ПЉА Чи УСМЕ НОГ 
НА РОД НОГ БЛА ГА и РУ КО ТВО Ри НА

Кон курс тра је до 15. ма ја 2013. го ди не и на ње му мо гу 
уче ство ва ти сви мла ди. Са ку пље ну гра ђу из усме ног ства ра-
ла штва до ста ви ти у пи са ној фор ми, а ру ко тво ри не фо то гра-
фи са ти и при ло жи ти. Тек сто ве ка зи ва ча бе ле жи ти из вор ним 
је зи ком. Оба ве зно на пи са ти све по дат ке о ка зи ва чи ма и вла-
сни ци ма фо то гра фи са них пред ме та, о ме сту где су про на-
ђе ни, као и по дат ке о са ку пља чу. 

Нај бо љи ра до ви би ће на гра ђе ни и штам па ни у Збор ни
ку. Кон курс има ис тра жи вач ки ка рак тер, а већ об ја вље на 
гра ђа не ће се узи ма ти у об зир. 

Ра до ве сла ти на адре су: мр Гро зда на Ко ма ди нић, Пи го-
ва 4/15, 32000 Ча чак, Тел: 032/343-104; 064/ 2680-403 

БА ВА Ни ШТЕ 

Да ни ћи ри ли це у Бу дим пе шти

У Срп ској гим на зи ји „Ни ко ла Те сла” у Бу дим пе шти, у при су ству 
уче ни ка и на став ни ка шко ле, Љу бо ми ра Алек со ва, пред сед ни-
ка Срп ске са мо у пра ве у Ма ђар ској, но ви на ра и за ин те ре со ва них 
гра ђа на, ше стог апри ла је пред ста вље на ма ни фе ста ци ја „Да ни 
ћи ри ли це”.

У име до ма ћи на, при сут не је по здра ви ла ди рек тор ка Гим на-
зи је, др Јо ван ка Ла стић, ко ја је го во ри ла о зна ча ју одр жа ва ња 
жи вих ве за Ср ба у Ма ђар ској са ма ти цом.

На кон што је за хва ли ла на го сто прим ству, Ве ра Се ку лић је го-
во ри ла о ма ни фе ста ци ји ко ја ће се, у ор га ни за ци ји Огран ка Ву-
ко ве за ду жби не у Ба ва ни шту, КУД-а „Аца Об ра до вић”, Би бли о те ке 
„Те о фи ло Ди мић”, ОШ „Бо ра Ра дић” и Цр кве не оп шти не, одр жа ти 
од 24. до 26. ма ја два на е сти пут. Ка ко око сни цу ма ни фе ста ци је 
чи ни кон курс за нај бо љи ли те рар ни и нај леп ши ли ков ни рад са 
цен трал ном те мом „Бу ди мо љу ди”. Се ку ли ће ва је, у име ор га ни-
за то ра, по зва ла уче ни ке Гим на зи је да што ви ше њих уче ству је 
у овој ма ни фе ста ци ји.

О зна ча ју ћи ри ли це и ка ли гра фи ји го во ри ла је Та тја на Јан ко-
вић, про фе сор срп ског је зи ка и учи тељ ка ли гра фи је, ко ја је за-
ин те ре со ва ним гим на зи јал ци ма по ка за ла на де лу ка ко се мо же 
пи са ти тр ском, шти лом и пе ром.

Чла но ви КУД-а „Аца Об ра до вић” сво јим вр шња ци ма при ка за-
ли су сплет ига ра из Ср би је.

Ве ли ку па жњу пу бли ке при ву кла је и из ло жба нај леп ших уче-
нич ких ли ков них ра до ва при спе лих на кон курс про шле го ди не 
на те му Мо сто ви.

То ком бо рав ка у Ма ђар ској, чла но ви КУД-а „Аца Об ра до вић” 
об и шли су спо ме ник Ву ку Ка ра џи ћу, Срп ску ули цу и Срп ску цр-
кву у Бу дим пе шти, про во за ли се бро дом ис под свих град ских мо-
сто ва, а за тим по се ти ли Сен тан дре ју и Срп ски Ко вин.

У Срп ском Ко ви ну го сте је до че као пред сед ник Срп ске са мо у-
пра ве у Ма ђар ској, Љу бо мир Алек сов, ко ји је пре два де сет го ди-
на за по чео са рад њу са Ко ви ном и Ба ва ни штем, чи ји је ре зул тат 
бра ти мље ње два гра да истог име на.

Пре пет ве ко ва, по сле дру гог па да Сме де ре ва под тур ску власт, 
ве ли ки број Ср ба из Ко ви на и Ба ва ни шта исе лио се на Че пел-
ско остр во, че тр де сет ки ло ме та ра ју жно од Бу ди ма, где су по-
ди гли Но ви Ко вин, ко ји да нас но си на зив Срп ски Ко вин, али 
у ње му не ма ви ше Ср ба. Има их још око 300 у Ло ври, не да ле ко 
од Ко ви на. 

 Ве ра СЕ КУ ЛИЋ

ГРА Ди ШКА

Све ча но пред ста вљен 
ју би лар ни број Да ни це 2013.

На све ча но сти у Кул тур ном цен тру Гра ди шка, 22. мар та 2013. 
го ди не, Фон да ци ја Ву ко ве за ду жби не пред ста ви ла је ју би лар-
ни број (20) ал ма на ха Да ни ца 2013. У при су ству пре ну ме ра на та, 
при ја те ља и са рад ни ка Фон да ци је, го во ри ли су Зо ран Ла ти но вић, 
гра до на чел ник Гра ди шке, Ве сна Кру нић, пред сед ник Фон да ци-
је, Слав ко Ве ји но вић, управ ник, и Ми о драг Ма тиц ки, пред сед-
ник Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не и глав ни и од го вор ни уред ник 
Да ни це. При го дан про грам из ве ли су уче ни ци Гим на зи је, ко ји 

су чи та ли ода бра не тек сто ве из ово го ди шњег из да ња Да ни це. У 
про гра му су уче ство ва ли и пе вач ка гру па Пер ла и нај мла ђи пре-
ну ме ран ти – Па вле Вуј чић и Да ри ја Ву ко та. 

Огра нак Ву ко ве за ду жби не, од но сно Фон да ци ја у Гра ди шки 
осно ва на је 14. ју на 2002. го ди не, за хва љу ју ћи ини ци ја тив ном 
од бо ру ко ји су са чи ња ва ли др Бо ри слав Шок че вић, проф. Ра да на 
Ста ни шље вић и др Бо жи дар Га јић. Огра нак је осно ван с ци љем 
да под сти че раз вој кул ту ре и да раз ви ја све оне ак тив но сти ко ји-
ма се чу ва ју срп ски је зик, ћи ри ли ца и на род ни оби ча ји, на те ме-
љи ма ко је је Вук по ста вио. У про те клих де се так го ди на, Огра нак 
је ор га ни зо вао мно ге књи жев не про мо ци је и три би не, из ло жбе 
сли ка и гра фи ка и био је до ма ћин на го ди шњој скуп шти ни За-
ду жби не у Бе о гра ду. И овом при ли ком на ску пу је по себ но ис-
так ну то да Фон да ци ја има нај ви ше пре ну ме ра на та на ал ма нах 
Да ни цу од свих огра на ка Ву ко ве за ду жби не ко ји су оку пље ни у 
ве ли кој ву ков ској по ро ди ци.  

Фон да ци ја има фи нан сиј ску по др шку и ра зу ми је ва ње Скуп-
шти не оп шти не Гра ди шка, Гим на зи је и Кул тур ног цен тра Гра
ди шка.

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

ЉУ БЉА НА

Осми Сре тењ ски са бор

Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Љу бља ни (Уста но ва Ву ко ва за-
ду жби на) одр жао је у Град ском му зе ју у Љу бља ни, 15. фе бру а ра 
2013. го ди не, Осми Сре тењ ски са бор, на ко ме су ево ци ра на се ћа-
ња на на шег зна ме ни тог на уч ни ка Ми хај ла Идвор ског Пу пи на 
ко ји је из у зет но мно го до при нео оства ри ва њу и за шти ти на ци-

о нал них ин те ре са и сло ве нач ког на ро да. О то ме су на све ча но-
сти го во ри ли мр Ми лан Ло врен чић, проф. др Бо жо Ре пе и проф. 
др Вла ди мир Осол ник. У ра ду Са бо ра уче ство ва ли су и проф. др 
Ми ро љуб Кља јић и Слав ко Ве ји но вић, управ ник Ву ко ве за ду жби-
не, ко ји је, у име огран ка Ву ко ве за ду жби не, уру чио при зна ње 
Пу пи но ва спо ме ни ца мр Ми ла ну Ло врен чи ћу и проф. др Ми-
о дра гу Ми ха и ло ви ћу. При зна ње Ву ко ва за хвал ни ца уру че на је 
Дру штву Сло ве ни јаРу си ја и ње ном пред сед ни ку Са ши Гер жи ни, 
као и Ме шо ви том хо ру Св. Ро ман Слат ко по јац из Пе тро ва ра ди на 
и ње го вом пред сед ни ку, про то је ре ју ста вро фо ру др Бо жи Со ви-
љу. На Са бо ру je, а дан ра ни је и у Све ча ној са ли Фа бри ке ле ко ва 
Кр ка, Хор Св. Ро ман Слат ко по јац, под ди ри гент ском па ли цом 
Ев ге ни је Вла ди ми ров не Ко јић, при ре дио из у зе тан му зич ки до-
га ђај. Хор је на сту пио и у срп ској пра во слав ној цр кви Св. Ћи ри-
ло и Ме то ди је у Љу бља ни. 

 Жи во рад АН ДРЕ ЈИЋ

АПА ТиН

Из ло жба о жи во ту и ра ду 
Ву ка Ка ра џи ћа

У Ли ков ној га ле ри ји Ме ан дер Кул тур ног цен тра у Апа ти ну, 8. 
но вем бра 2012. го ди не отво ре на је из ло жба о жи во ту и ра ду Ву-
ка Ка ра џи ћа, ве ли ког и за слу жног ре фор ма то ра срп ског је зи ка. 
Ова из ло жба, до ку мен та ри стич ког ка рак те ра, отво ре на је на Дан 
про свет них рад ни ка Ср би је, ко ји се у Апа ти ну тра ди ци о нал но 
обе ле жа ва. Из ло жбу је при ре ди ла Рад ми ла Сав чић, ку стос Ли ков-

не га ле ри је Ме ан дер, а за из ло жбу су ко ри шће ни при мер ци из 
фун ду са екс по на та (фо то гра фи ја, пла ка та, фак си ми ла и но ви на 
Ву ко ве за ду жби не), ко је је за ову при ли ку не се бич но усту пи ла Ву-
ко ва за ду жби на из Бе о гра ду. На отва ра њу из ло жбе о ли ку и де лу 
Ву ка Ка ра џи ћа го во ри ла је Сне жа на Ми ро са вље вић, про фе сор ка 
књи жев но сти Тех нич ке шко ле са До мом уче ни ка из Апа ти на. На 
све ча но сти отва ра ња из ло жбе, на ко јој је уче ство вао Ни но Ку-
сту ри ца, ака дем ски сли кар и ди рек тор Кул тур ног цен тра Апа-
тин, на сту пио је Град ски хор Је дин ство из Апа ти на са не ко ли ко 
ну ме ра. Из ло жбу је отво рио др Жи во рад Сми ља нић, пред сед ник 
апа тин ске оп шти не, и том при ли ком ди рек то ри ма апа тин ских 
пред школ ских, основ них и сред њих обра зов них ин сти ту ци ја уру-
чио при мер ке ди вот из да ња срп ске ћи ри ли це.

 Зо ран М. МАН ДИЋ 

ЛО ЗНи ЦА 

Из ло жба за по нос

На Са вин дан 2013. Огра нак за ду жби не у Гим на зи ји Вук Ка ра
џић у Ло зни ци за ко ра чио је у дру гу де це ни ју по сто ја ња. У скло пу 
све то сав ске ака де ми је – уз бо гат, зна лач ки при пре мљен кул тур-
но-умет нич ки про грам и при ме рен од зив ђа ка и ро ди те ља – на 
ини ци ја ти ву Не ве не Ми тро вић, но вог ру ко во ди о ца Огран ка, 
при ре ђе на је за ни мљи ва из ло жба по све ће на до са да шњем ра-
ду Огран ка. На два ве ћа па ноа (тру дом и ма што ви то шћу Је ле не 

Пе тро вић, Са ре Пе рић и Ти ја не Ву ја-
но вић, уче ни ца тре ћег раз ре да ин-
фор ма тич ког сме ра) из ло жен је део 
до ку ме на та: из во ди из школ ских го-
ди шњих из ве шта ја, исеч ци из Ву ко вог 
гла сни ка, За ду жби не и ло кал не штам-
пе, фо то гра фи је са про гра ма што су 
их дру ги огран ци – као го сти ло знич-
ког огран ка, у окви ру Ву ко вог и Ђач-
ког Ву ко вог са бо ра – при ре ђи ва ли у 
Гим на зи ји. Пред ста вље ни су и де ло ви 
про гра ма ко је су чла но ви овог огран-
ка при ка зи ва ли у раз ли чи тим при ли-
ка ма и по во ди ма. Ту су, та ко ђе, и не ки 
од на гра ђе них ра до ва са ли те рар ног 
кон кур са Ву ко во зво но, као и не ки по-
хва ље ни и на гра ђе ни ра до ви ло знич-

ких гим на зи ја ла ца на гра ђи ва ни на кон кур си ма дру гих огра на ка 
(Ба ва ни ште, Ниш, Ча чак).

И још да под се ти мо да сред њо школ ци и уче ни ци сед мог и 
осмог раз ре да основ не шко ле сво је крат ке при че, ци клу се пе са ма 
и при бе ле же не анег до те и ле ген де из на род ног жи во та већ мо гу 
сла ти на адре су: Гим на зи ја Вук Ка ра џић (Гим на зиј ска 5, 15300 
Ло зни ца), а ау то ри ма нај у спе ли јих ра до ва на гра де ће би ти уру-
че не то ком ово го ди шњег Ђач ког Ву ко вог са бо ра.

 Ми ло ван М. РА ДИ ВО ЈЕ ВИЋ

НиШ

Кад све ча ност пре ра сте 
ор га ни за то ра

И у 2013. го ди ни ни шки огра нак Ву ко ве за ду жби не на ста вља 
са већ тра ди ци о нал но уста ље ном ор га ни за ци јом сво јих про-
је ка та, али и са но вим ак тив но сти ма, у скла ду са ју би лар ним 
да ту ми ма. Огра нак је, нај пре, ор га ни зо вао кон курс ни по зив за 
сред њо школ це на те му Ми лан ског едик та, са на сло вом На рас
кр шћу пу те ва, на раз ме ђи ве ко ва ро дио се чу вар хри шћан ства. 
Ра ду је чи ње ни ца да при сти гли ра до ви но се у се би зре ла про-
ми шља ња о вре ме ну са да шњем на осно ва ма про шло сти. Исто 
та ко, зна чај но је и то што су, по ред уче ни ка из гра до ва ни шке 
ре ги је, уче ство ва ли и мла ди из Гра ди шке – Ре пу бли ка Срп ска. 
Нај бо љи рад на овој смо три сти ла и је зи ка (по е зи је и про зе) био 
је при лог На та ли је Ко цић, уче ни це че твр тог раз ре да Гим на зи је 
Бо ра Стан ко вић из Ни ша. На та ли ја Ко цић је по ред на гра де ор-

ИЗ АКТИВНОСТИ ОГРАНАКА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Мла ди тру ба чи уче сни ци у про гра му

Уче ни ци код спо ме ни ка Ву ку Ка ра џи ћу у Бу дим пе шти

Све ча но пред ста вља ње ју би лар ног бро ја Да ни це 2013.

Отва ра ње из ло жбе у Кул тур ном цен тру у Апатину

Не ве на Ми тро вић

Ме шо ви ти хор Св. Ро ман Слат ко по јац
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га ни за то ра до би ла и злат ник са ли ком ца ра Кон стан ти на, дар 
На род ног му зе ја из Ни ша.

Чла но ви огран ка у Ни шу су ор га ни зо ва ли, та ко ђе, и Три би ну 
о зна ча ју ра да и ме сту ин сти ту ци ја у кул ту ри ( Ни шки кул тур ни 
цен тар и Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Ни шу), ка ко за пре да ва-
че у шко ли та ко и за уче ни ке. Мо де ра тор је би ла проф. Ма ри ја 
Стан чић-Ми хај ло вић, док то рант. По себ на па жња је по све ће на 
пред ста вља њу ства ра ла штва мла дих и за мла де, бу ду ћи да је 
скуп одр жан у основ ној шко ли. Том при ли ком Ми лун ка Ми тић 
је пред ста ви ла Да ни цу 2013. 

Ак тив ност Огран ка Ву ко ве за ду жби не у Ни шу у обе ле жа ва њу 
да ту ма ве за них за ве ли ка име на, као што је наш вла дар Сте ван 
Не ма ња – св. Си ме он Ми ро то чи ви, ко ји је исто риј ски ве зан за 
Ниш, у овој го ди ни је пре ра сла у град ску Ака де ми ју у ор га ни-
за ци ји Епар хи је ни шке на че лу са ни шким епи ско пом, др Јо ва-
ном (Пу ри ћем).

Ју би лар ну два де се то го ди шњи цу из ла же ња ал ма на ха Да ни ца 
Огра нак у Ни шу обе ле жи ће у са рад њи са Уни вер зи те том у Ни-
шу (Да ни Уни вер зи те та). Том при ли ком би ће пред ста вље ни ра-
до ви ни шких ау то ра, као и ра до ви са мо ти вом из жи во та Ни ша 
об ја вље ни у Да ни ци.

 Ми лун ка МИ ТИЋ

НО ВА ВА РОШ

Ву ко во по се ло

Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Но вој Ва ро ши ор га ни зо вао је 19. 
ок то бра 2012. го ди не у Би бли о те ци „Јо ван То мић“ Ше сто Ву ко во 
по се ло, у ко јем су уче ство ва ли уче ни ци основ них шко ла и Гим-
на зи је Пи во Ка ра ма ти је вић у Но вој Ва ро ши. Уче ни ци су чи та ли 
ода бра не тек сто ве о Ву ку Ка ра џи ћу и пред ста ви ли се при год ним 
сцен ским про гра мом. По себ но је би ло по здра вље но уче шће мла-
дог гу сла ра Ни ко ле По по ви ћа из ОШ Жив ко Љу јић. Та ко ђе, на 

све ча но сти су по де ље не и на гра де уче ни ци ма, по бед ни ци ма на 
ли те рар ном и ли ков ном кон кур су, ко ји је био рас пи сао Огра нак. 
Те ма за ли те рар ни кон курс је би ла Исто ри ја и на да у бо љу бу
дућ ност да ју сми сао на шем жи во ту, а за ли ков ни кон курс те ма 
је би ла Ку ћа мог де тињ ства. Са бо ру је при су ство вао и Слав ко 
Ве ји но вић, управ ник Ву ко ве за ду жби не. Том при ли ком пред ста-
вље на је и ње го ва књи га За ду жби нар ство код Ср ба. 

 Бо шко СТА НИЋ

Фе сти вал ху мо ра за де цу

Ову ма ни фе ста ци ју ор га ни зу је 
Би бли о те ка „Ди ми три је Ту цо вић” 
у Ла за рев цу од 1989. го ди не. 
Тра ди ци о нал но се одр жа ва тре ће 
не де ље у сеп тем бру и тра је три да на

Ма ни фе ста ци ја под на зи вом Да ни ху мо ра за де цу осно ва на је 
по во дом обе ле жа ва ња сто го ди шњи це осни ва ња Ла за рев ца на 
иде ју би бли о те ка ра. Но си о ци ор га ни за ци је пр ве го ди не би ли 
су Би бли о те ка и Цен тар за кул ту ру, а од 1990. го ди не Би бли о те-
ка „Ди ми три је Ту цо вић” са мо стал но ор га ни зу је ову ма ни фе ста-
ци ју. Од 1994. го ди не ма ни фе ста ци ја се зо ве Фе сти вал ху мо ра 
за де цу.

Циљ фе сти ва ла је афир ма ци ја ху мо ра као зна чај не, а ду го вре-
ме на за по ста вље не ка те го ри је у умет нич ком ства ра ла штву за 
де цу. По те ма ти ци, Фе сти вал ху мо ра за де цу је је дин стве на ма-
ни фе ста ци ја у Ср би ји, а ње на те мат ска опре де ље ност и по себ ност 
раз лог су ве ли ке по др шке до би је не од ства ра ла ца и те о ре ти ча ра 
умет нич ких де ла за де цу.  

Фе сти вал има уста но вље не на гра де – Злат но Га ши но пе ро, Сре-
бр но Га ши но пе ро, Га ши но пе ро и на гра де у раз ли чи тим ка те-

го ри ја ма за де цу ко ја уче ству ју 
на ли ков ном и ли те рар ном кон-
кур су. Осим све ча но сти до де ла 
на гра да, број ни су пра те ћи про-
гра ми Фе сти ва ла ху мо ра – ре ви ја 
деч јих драм ских гру па, про грам 
за би бли о те ка ре – окру гли сто, 
про гра ми су сре та де це и пи са ца, 
те мат ске из ло жбе, пред ста вља ња 
књи га и за вр шни до га ђај на ули-
ца ма гра да – ма скен бал. Вред на 
је по ме на и из да вач ка де лат ност 
Фе сти ва ла ху мо ра за де цу, на ро-
чи то еди ци ја Га ши ни пи сци ко ја 
је уста но вље на 2009. го ди не.

Да би бо гат фе сти вал ски про-
грам био осми шљен и ре а ли зо-

ван, Фе сти вал има два те ла – Са вет Фе сти ва ла, те ло за ду же но 
за умет нич ки про грам, и Ор га ни за ци о ни од бор ко ји је за ду жен 
за тех нич ку ре а ли за ци ју про гра ма. Ор га ни за ци о ни од бор сва-
ког фе сти ва ла чи не сви за по сле ни у Би бли о те ци.

Фе сти вал има сво ју хим ну, про глас и ма ско ту – Га шу, ау тор-
ско де ло Сло бо да на Ста ни ши ћа. По Га ши су на зва не глав не фе-
сти вал ске на гра де. 

Злат но Га ши но пе ро је глав на на гра да Фе сти ва ла, а по од лу ци 
Са ве та Фе сти ва ла до де љу је се ства ра о цу „ко ји је сво јом укуп ном 
де лат но шћу уна пре дио ве дри дух де тињ ства”. На гра да је уста но-
вље на 1994. го ди не и њен пр ви до бит ник је Дра ган Лу кић.

Сре бр но Га ши но пе ро је на гра да за деч ју књи гу са нај ви ше ху мо-

ра и ху ма но сти ко ја је об ја вље на из ме ђу два фе сти ва ла. На гра да 
је пр ви пут до де ље на 1993. го ди не, а у кон ти ну и те ту се до де љу је 
од 1995, са из у зет ком 2000. го ди не, ка да на гра да ни је до де ље на.

До 2009. го ди не ову на гра ду до де љи вао је Са вет Фе сти ва ла, а 
од 2010. го ди не но ва из да ња у књи жев но сти за де цу у то ку јед не 
го ди не, из ме ђу два Фе сти ва ла, пра те три би бли о те ка ра из деч-
јих оде ље ња јав них би бли о те ка у Ср би ји и до но се од лу ку о до-
бит ни ку Сре бр ног Га ши ног пе ра.

Са тра ди ци јом од 25 го ди на, Фе сти вал ху мо ра за де цу не са мо 
што пред ста вља нај зна чај ни ји кул тур ни до га ђај у Ла за рев цу и 
ва жно обе леж је гра да, већ је, за хва љу ју ћи је дин стве ном те мат-
ском опре де ље њу, као и ква ли те ту про гра ма и го сти ма ко ји у 
пр о гра ми ма уче ству ју, ма ни фе ста ци ја ко ја већ го ди на ма но си 
епи тет ме ђу на род на.

 Ми ли ца МА ТИ ЈЕ ВИЋ

НА ГРА ДА „МУ Зи КА КЛА Си КА“ ЗА 2012. ГОДиНУ 
МУ Зи КО ЛО ШКОМ иН СТи ТУ ТУ СА НУ 

Еди ци ја „Про бу ђе ни ар хив“

Опе ре Пе тра Ко њо ви ћа „Же нид ба 
Ми ло ше ва“ (фраг мен ти) и „Се ља ци“ 
на ком пактдис ко ви ма

На све ча но сти у Му зе ју На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, одр жа-
ној 31. ја ну а ра 2013. го ди не, Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ про-
гла шен је за јед ног од до бит ни ка на гра де „Му зи ка кла си ка“ за 
2012. го ди ну, за свој дру ги CD ал бум из се ри је „Про бу ђе ни ар хив“. 
То је уто ли ко вред ни је по ме на што је и прет ход ни ал бум, ко ји је 
био по све ћен де ли ма Ста ној ла Ра ји чи ћа – опе ри „Си мо ни да“ и 
ци клу су пе са ма за глас и ор ке стар „На Ли па ру“ – про шле го ди не 
био на гра ђен истом на гра дом. По де ље на у се дам на ест ка те го ри-
ја, на гра да се до де љу је на осно ву вред но ва ња еми нент ног струч-
ног жи ри ја ко ји је иза бра ла ре ви ја „Му зи ка кла си ка“. 

По ду хват об ја вљи ва ња вред них звуч них за пи са из фо но-ар-
хи ва Ра дио Бе о гра да по др жа ли су са и зда ва чи: Ра дио Бе о град и 
За вод за уџ бе ни ке из Бе о гра да. У ци љу ре а ли за ци је за јед нич ког 
про јек та „Про бу ђе ни ар хив“, ове ин сти ту ци је су удру жи ле про фе-
си о нал не сна ге, зна ње сво јих са рад ни ка и бри гу за пред ста вља ње 
и по пу ла ри са ње му зи ке срп ских ау то ра. Фо но-ар хив Ра дио Бе о-
гра да сва ка ко је нај ве ћа и нај зна чај ни ја звуч на збир ка у зе мљи 
и ме ђу нај ве ћи ма у ре ги о ну. То је на ци о нал но до бро пр вог ре да, 
упр кос чи ње ни ци да су мно го број ни сту диј ски сним ци стра да ли 
у пе ри о ду ве ли ких дру штве них про ме на и тран зи ци је. Упр кос 
то ме, у овом ар хи ву су са чу ва ни мно го број ни, је дин стве ни сним-
ци, пре све га де ла до ма ћих ау то ра и до ма ћих из во ђа ча. 

Ком по зи тор Пе тар Ко њо вић (1883–1970) био је осни вач и пр-
ви ди рек тор Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ, а на по љу му зич ког 
ства ра ња био је не са мо је дан од пр вих, већ и наш нај зна чај ни ји 
и нај плод ни ји опер ски ком по зи тор. То је и раз лог што су за дру-
ги ал бум еди ци је „Про бу ђе ни ар хив“ иза бра не ње го ве опе ре, две 
од укуп но пет – јед на из нај ра ни јег, дру га из зре лог ства ра лач ког 
пе ри о да. Та ко су се на овим дис ко ви ма по ја ви ли са чу ва ни од-
лом ци из ње го ве ро ман тич не опе ре „Же нид ба Ми ло ше ва“, 1904 
(из ве де не пр ви пут у у За гре бу 1917. под на зи вом „Ви лин вео“), 
на текст Дра гу ти на Или ћа, и це ла на род на ко мич на опе ра „Се-
ља ци“, 1951, на текст не ка да ве о ма по пу лар ног ко ма да с пе ва-
њем „Ђи до“ Јан ка Ве се ли но ви ћа и Дра го ми ра Бр за ка. 

„Же нид ба Ми ло ше ва“ пред ста вље на је ор ке стар ском сви том 
из пр вог чи на у из во ђе њу Сим фо ниј ског ор ке стра Ра дио-те ле ви-
зи је Бе о град са ди ри ген том Оска ром Да но ном (сни мак из 1962), 

три ну ме ре из пр вог чи на (Хор и 
Сим фо ниј ски ор ке стар РТБ са ди-
ри ген том Жи во ји ном Здрав ко ви-
ћем, те нор Дра го Старц и со пран 
Рад ми ла Ва со вић-Ба ко че вић – 
сни мак из 1958), ком плет ним 
дру гим чи ном (Сим фо ниј ски ор-
ке стар РТБ, са О. Да но ном, сни мак 
из 1958), и све ча ним мар шем из 
тре ћег чи на (За гре бач ка фил хар-
мо ни ја, ди ри гент Ми лан Хор ват; 
сни мак из 1969). 

Сни мак Увер ти ре за „Се ља ке“ 
на чи нио је Сим фо ниј ски ор ке-
стар РТБ са ди ри ген том Фран-
цом Кли на ром (сни мак из 1968), 
док су са му опе ру из ве ли Хор и 
Сим фо ниј ски ор ке стар Ра дио-те-

ле ви зи је Бе о град са ди ри ген том Бо ри сла вом Па шћа ном, а глав-
ни со ли сти би ли су бас Жар ко Цве јић, те нор Ни ко ла Јан чић, бас 
Ђор ђе Ђур ђе вић, те нор Зво ни мир Кр не тић, те нор То ми слав Ре но, 
ба ри тон Ни ко ла Ми тић, бас Алек сан дар Ве се ли но вић, ба ри тон 
Ду шан Јан ко вић, со пран Ол га Ђо кић, ме цо со пран Ол га Ми ло ше-
вић и ме цо со пран Ми ли ца Ми ла ди но вић (сни мак из 1960). 

При ре ђи вач и ау тор сту ди ја у про прат ној књи жи ци је др Ме ли-
та Ми лин, док је прет ход ни ал бум (са де ли ма Ста ној ла Ра ји чи ћа) 
при ре ди ла др Ка та ри на То ма ше вић, а уред ник оба до са да шња 
„Про бу ђе на ар хи ва“ би ла је др Да ни ца Пе тро вић. У књи жи ци дру-
гог ал бу ма на ла зе се тек сто ви о Пе тру Ко њо ви ћу, ком по зи то ру обе-
ју опе ра пред ста вље них на два при ло же на ди ска. По што је нај пре 
са гле дан као опер ски ства ра лац, ау тор још три дру ге опе ре – „Ко-
шта не“ (по ко ма ду Бо ре Стан ко ви ћа), „Кне за од Зе те“ (по дра ми 
Ла зе Ко сти ћа) и „Отаџ би не“ (по дра ми „Смрт мај ке Ју го ви ћа“ Иве 
Вој но ви ћа) – из не ти су основ ни по да ци о на стан ку, са др жа ју и из-
во ђе њи ма „Же нид бе Ми ло ше ве“ и „Се ља ка“, до пу ње ни са же тим 
ана ли за ма њи хо вих му зич ко-дра ма тур шких ка рак те ри сти ка. Дра-
го це но је што се у књи жи ци на ла зи ве ли ки број фо то гра фи ја из 
Ар хи ва Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ, на ко ји ма се мо гу ви де-
ти сним ци на пра вље ни то ком из во ђе ња ових де ла на опер ским 
сце на ма, као и пор тре ти не ких про та го ни ста. Ма што вит ди зајн 
ко ри ца и це лог ал бу ма де ло је Ми ла на Ја ни ћа, док је пре вод свих 
тек сто ва на ен гле ски на чи нио Чарлс Ро берт сон.  С. Б

ЗА Ни МЉи ВА ГРА МА Ти КА

Ко је на те ле фо ну

Ме ђу „не ло гич но сти ма“ на ко је се око мљу ју чак и не ки на ши 
је зи ко слов ци на шло се и на ше сва ко днев но – кућ но и кан це ла-
риј ско: Ко је на те ле фо ну?

У јед ној књи зи је зич ких са ве та об ја вљен је о то ме чла нак под 
на сло вом Око те ле фо на. Ту, по ред оста лог, пи ше:

„ – Је ли то стан Мар ка Јан ко ви ћа?
– Да! Ко је на те ле фо ну?
– Ко пи та?

– Пе тар Па вло вић!
– Је сте ли, дру же Јан ко ви ћу, на те ле фо ну?
– Не, ни сам на те ле фо ну, ја сто јим по ред те ле фо на...
– Па то је, све јед но, мо лим... Да кле, ка ко да ка жем...
– Ма не мој те та ко: ни сам на те ле фо ну, ја сам по ред те ле

фо на...
– А је сте ли ви, дру же Па вло ви ћу, на те ле фо ну?
– Па да!
– Мо лим вас, си ђи те с те ле фо на, па да он да раз го ва ра мо...
– До бро, раз у мем вас: тре ба ло је да ка жем ко је код те ле фо на. 

Хва ла! Али зна те, на звао сам вас те ле фо ном...
– Че кај те, мо лим вас... ка ко: на зва ли сте ме те ле фо ном?! А шта 

би сте ви ре кли да сам ја вас на звао кор пом, чет ком, окла ги јом, 
ба ти ном?! Не мој те та ко! Ка ко то го во ри те, као да ни сте ро ђе ни 
под на шим не бом. Не ка же се та ко, дру же. За ми сли те да нас не-
ко слу ша; шта би ре као: на зи ва те јед ног ста ри јег дру га ни шта 
ма ње не го те ле фо ном! Су тра ме мо же те на зва ти сан ду ком, чи-
ме још не! Ни је то, при ја те љу, срп ски, ни је, ка ко би не ко по ми-
слио, ни на род но, ни књи жев но, не го не на род но и не књи жев но. 
То зна ју сви на ши го ве да ри...“

Ов де се, ка ко ви ди мо, ука зу је на две по гре шке. Јед на је: Ко је 
на те ле фо ну? Дру га: на зва ти (ко га) те ле фо ном. 

Из раз на зва ти (ко га) те ле фо ном мо гао би се сма тра ти „не-
књи жев ним“. Та ко је, на и ме, на зна че но и у ре че ни ца ма на шег 
књи жев ног је зи ка с упу том на пра вил но по зва ти (те ле фо ном), 
а у јед ном је зич ком са вет ни ку да то је и об ја шње ње: „У на шем 
је зи ку на зва ти зна чи: да ти име ко ме, па је бо ље: те ле фо ни ра
ти, по зва ти те ле фо ном, по зво ни ти и сл.“

Сло жи ће те се, да кле, уз да то об ја шње ње, да би би ло бо ље и 
„књи жев ни је“ да не ко га по зо ве мо те ле фо ном, или да му јед но-
став но – те ле фо ни ра мо, не го да га на зи ва мо те ле фо ном. Али, 
кад је реч о оно ме Ко је на те ле фо ну?, ту за и ста по ме ну ти гра-
ма ти чар пре те ру је.

Је ли ико од вас по ми слио да не ко та мо с дру ге стра не жи це – 
за то што се го во ри Ко је на  те ле фо ну? – чу чи на апа ра ту и др жи 
у ру ци слу ша ли цу (или, да бу де мо до кра ја „исти ни ти“ – ми кро-
те ле фон ску ком би на ци ју)?

Др же ћи се та кве „ло ги ке“, по че ће мо се пи та ти ка ко је Бран ко 
Ра ди че вић мо гао на пи са ти Де вој ку на сту ден цу, кад је она би ла 
крај сту ден ца!? Или, ка ко се мо же ићи на бу нар по во ду, а да се 
не упад не и не уто пи? Исто та ко, мо же мо се за пи та ти ка ко ле ти 
иде мо на мо ре (кад, у ства ри, ле ту је мо на мор ској оба ли), ка ко то 
пар ни ча ри да ју јед ни дру ге на суд (као да се пе њу на кров суд ске 
згра де) и та ко ре дом. Та ква „ло ги ка“ те шко да мо же ко ри сти ти 
је зи ку; она га чак оси ро ма шу је. Ни је, ре ци мо, исто ако ка же мо 
ићи на суд и ићи у суд, јер се у суд мо же ићи и по не ко уве ре ње, 
а да се при то ме не бу де на су ду, тј. на су ђе њу. 

Али, вра ти мо се из ра зу Ко је на те ле фо ну.
За и ста не ма озбиљ них раз ло га да се та већ уста ље на фра за – ко-

ја, ваљ да, ни ко га, осим за гри же них је зич ких чи сту на ца, не под се-
ћа на чу ча ње по те ле фон ским апа ра ти ма – за ме њу је и про го ни. 
Ви ше би тре ба ло да нам сме та кад нам са го вор ник, ја вља ју ћи се 
те ле фон ски, од мах не пред ста ви. Јер, кад би сви у те ле фон ским 
раз го во ри ма по што ва ли од ре ђе на пра ви ла по на ша ња, пи та ње 
Ко је на те ле фо ну? Би ло би не по треб но.

(Из књи ге Ми ла на Шип ке За ни мљи ва гра ма ти ка, еди ци ја По
пу лар на лин гви сти ка)

За слу ге бра ће Грим 
за срп ску кул ту ру

Ја коб и Вил хелм су пре ве ли не ко ли ко срп ских 
на род них пе са ма и при по ве да ка и та ко их 
пред ста ви ли чи та вом све ту

Бра ћи Ја ко бу (1787–1863) и Вил хел му Гри му (1786–1859), ко-
ји су свет ску сла ву по сти гли об ја вљи ва њем збир ке бај ки Деч је и 
по ро дич не при че пре тач но два ве ка, при па да ју и ве ли ке за слу ге 
за срп ску кул ту ру. Бра ћа Грим су не са мо на у чи ли срп ски је зик 
од свог са вре ме ни ка и при ја те ља Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа 
не го су и пре во ди ли срп ску на род ну по е зи ју и бај ке. 

Као леп гест за хвал но сти, јед но од ак тив ни јих кул тур но-умет-
нич ких дру штва Ср ба у Бер ли ну но си име „Вук Ка ра џић – Бра ћа 
Грим“. Књи жев ник, отац не мач ке фи ло ло ги је, Ја коб Грим, 1824. 
го ди не пре вео је на не мач ки Ву ко ву гра ма ти ку, и то на осно ву 
дру гог, про ши ре ног из да ња те књи ге об ја вље не на срп ском са-
мо шест го ди на ра ни је, пре но си Тан југ.

Ја коб Грим је та ко ђе под сти цао Ву ко ву ћер ку Ми ну да пре-
ве де срп ске бај ке на не-
мач ки је зик, а на пи сао је и 
пред го вор у ко јем за Ву ко-
ву збир ку на во ди да је де ло 
до стој но ди вље ња. 

Ја коб и Вил хелм су доц-
ни је пре ве ли и не ко ли ко 
срп ских на род них пе са ма 
и та ко их пред ста ви ли не-
мач ком го вор ном под руч ју 
и чи та вом све ту. Вук Ка ра-
џић, ко ји је по сле про па сти 
Пр вог срп ског устан ка пре-
бе гао у Ау стри ју, у пре сто-
ни ци Хаб збур га упо знао је 
Јер не ја Ко пи та ра, двор ског 
цен зо ра сло вен ских књи га. 

Упра во на Ко пи та ров под сти цај Вук је по чео да при ку пља срп ске 
на род не пе сме, ка ко би пре до чио ци ви ли зо ва ној Евро пи на род-
но пре да ње Ср ба и тим пу тем их за ин те ре со вао.

На јед ној књи жев ној ве че ри у Бер ли ну, по по врат ку из ди пло-
мат ске ми си је у Бе чу, где је пред ста вљао Пру ску, и где је упо знао 
Ка ра џи ћа, Ја коб Грим је чи тао срп ске на род не пе сме пред ко ле-
га ма, ли те ра та ма и лин гви сти ма. Пе сник не мач ког ро ман ти зма 
Кле менс Брен та но их је та да уо чио, за бе ле жио и по том не ко ли-
ци ну об ја вио у ал ма на ху Пу те ше стви је пе сни ка.

За срп ску по е зи ју и уоп ште Ка ра џи ћев рад, Ја коб је ус пео да 
за ин те ре су је и са мог Јо ха на Вол фган га Ге теа, на чи ји под сти цај 
је срп ска на род на по е зи ја пре ве де на на не ко ли ко је зи ка. Ге те је 
те сти хо ве по ре дио са не пре ва зи ђе ном Пе смом над пе сма ма.

Ја коб Грим је 1849. го ди не по стао члан Дру штва срб ске сло ве-
сно сти, а по ње го вој пре по ру ци Ка ра џић је био од ли ко ван и по-
стао члан Пру ске ака де ми је.

Ве ру је се да су бра ћа Грим упра во од Ву ка до зна ли за бај ку Пе-
пе љу га, де ло Шар ла Пе роа (1628–1703). Срп ску вер зи ју ове бај ке, 
за бе ле же ну као на род ну умо тво ри ну Ср ба, прет ход но је об ја вио 
Вук 1821. и ње но по ја вљи ва ње хро но ло шки је прет хо ди ло вер-
зи ји бра ће Грим.

(Из По ли ти ке, 22. де цем бар 2012)

Бра ћа Ја коб и Вил хелм Грим

Уче ни ци Гим на зи је „Пи во Ка ра ма ти је вић“

„Же нид ба Ми ло ше ва“, 
ко ри ца

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

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

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

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

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

И-мејл: slav ko.ve ji no vic @vu ko va-za du zbi na.rs
sne za na.bo jic @vu ko va-za du zbi na.rs

ПОЗИВ ЗА ПРЕТПЛАТУ

Име __________________________________________________________________

Презиме  _____________________________________________________________

Матични број (физичка лица)  _______________________________________

Фирма  _______________________________________________________________

ПИБ бр.  ______________________________________________________________

Адреса _______________________________________________________________

Поштански број ______________________________________________________

Телефон ______________________________________________________________

Факс  _________________________________________________________________
 
Е-mail _______________________________________________________________

Годишња претплата (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: 011-2683-890

На мејлове: 
snezana.bojic@vukova-zaduzbina.rs; 

slavko.vejinovic@vukova-zaduzbina.rs

Кроз са вре ме но про у ча ва ње срп ског 
је зи ка и књи жев но сти не пре ста но 
пре и спи ту је мо ства ра лач ку моћ је зи ка 
и про пи ту је мо ви тал ност тра ди ци је. 
Раз ви ја мо спо соб ност да раз ми шља мо 
у сли ка ма, да пу ту је мо у ме та фо ра ма, 
да се на ста њу је мо у пи сму

У 
ор га ни за ци ји Дру штва за срп ски је зик и 
књи жев ност Ср би је, Ми ни стар ства про све-
те и на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке 
Ср би је и Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, 
од 10. до 12. ја ну а ра ове го ди не одр жа ни су, 

у Са ли хе ро ја Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе-
о гра ду, 54. тра ди ци о нал ни тро днев ни су сре ти на став ни-
ка и про фе со ра срп ског је зи ка и књи жев но сти. Ре дов ни 
по кро ви тељ ових су сре та је и Ву ко ва за ду жби на. 

На се ми на ру је раз го ва ра но о не ко ли ко ва жних те ма ко-
је су се, пре вас ход но од но си ле на са вре ме но про у ча ва ње 
срп ског је зи ка и књи жев но сти. Као и прет ход них го ди на, 
се ми нар је у пре по днев ним са ти ма ра дио у пле ну му, а по-
сле под не у сек ци ја ма (ра ди о ни ца ма).  

На пле нар ним сед ни ца ма о ак ту ел ним и за ни мљи вим 
те ма ма го во ри ли су про фе со ри и пре да ва чи са це ло куп-
ног срп ског кул тур ног про сто ра, из Бе о гра да, Но вог Са да, 
Ни ша, Ко сов ске Ми тро ви це и дру гих срп ских уни вер зи-
тет ских цен та ра. 

У ра ди о ни ца ма су се пред ста ви ли про фе со ри из учи о ни-
ца, са крај ње за ни мљи вим те ма ма, од пи та ња ускла ђи ва ња 
стан дар да и про гра ма за ста ри је раз ре де основ не шко ле, 
кон цеп ци је чи тан ки у основ ним и сред њим шко ла ма, ре-
цеп ци је на род не књи жев но сти у на ста ви, пре ко би лин гвал-
ног оглед ног ча са, об ра де књи жев но те о риј ских пој мо ва у 
на ста ви, по сту па ка ко ре ла ци је уну тар пред ме та, игре асо-
ци ја ци ја у на ста ви гра ма ти ке, гра фи је и ор то гра фи је он-
лајн је зи ка мла дих и на ста ве и др. До бар део из ла га ња у 

пле ну му и раз го во ра у ра ди о ни ца ма био је по све ћен раз-
ви ја њу и не го ва њу кул ту ре го вор ног из ра жа ва ња.

Ор га ни зо ван је и Окру гли сто о ре фор ми школ ства у Ср-
би ји са ре ле вант ним са го вор ни ци ма из За во да за вред-
но ва ње и За во да за уна пре ђи ва ње ква ли те та обра зо ва ња, 
чла но ви ма На ци о нал но-про свет ног са ве та, пред став ни-
ци ма Ми ни стар ства про све те, чла но ви ма ко ми си ја за ре-
фор му пла но ва и про гра ма за сред ње шко ле и гим на зи је. 
Раз го ва ра но је о за вр шном ис пи ту у основ ним шко ла ма, 
из ра ди стан дар да за крај сред њо школ ског обра зо ва ња, 
до са да шњим ис ку стви ма и ре зул та ти ма у при ме ни стан-
дар да за крај основ но школ ског обра зо ва ња, а раз мо тре на 
су и пи та ња ком пе тен ци ја про фе со ра, ускла ђе но сти стан-
дар да и пла но ва и про гра ма за сред ње шко ле и сл. 

Се ми нар је био по све ћен ве ли ким ју би ле ји ма: две ста го-
ди шњи ци ро ђе ња Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша, као и обе ле-
жа ва њу сто два де сет го ди на од ро ђе ња Ми ло ша Цр њан ског. 
Ту је био и пре глед ро ма неск не про дук ци је у 2012. го ди ни, 
као и кул тур ни са др жај – из во ђе ње пред ста ве Но ве ла од 
Стан ца сту де на та са Фи ло ло шког фа кул те та. 

Проф. др Бо шко Су вај џић, пред сед ник Дру штва за срп ски 
је зик и књи жев ност, ре као је да је зим ски се ми нар од лич-
на при ли ка да се на ја ве но ви не у ра ду и ис та као да је то 
ове го ди не так ми че ње, по зна то као Књи жев на олим пи ја да, 
ко је је увр ште но је у ка лен дар Ми ни стар ства про све те. У ту 
свр ху об ја вље на је збир ка те сто ва проф. Зо не Мр каљ, Ко ли
ко по зна јеш књи жев ност. Под ву као је да се так ми че њем из 
је зи ка и је зич ке кул ту ре не пре ста но пре и спи ту је ства ра-
лач ка моћ је зи ка и про пи ту је ви тал ност тра ди ци је.

„Раз ви ја мо спо соб ност да раз ми шља мо у сли ка ма, да 
пу ту је мо у ме та фо ра ма, да се на ста њу је мо у пи сму. Је зик 
је ка пи ја, ја ка као град, ко ја оме ђу је про стор зна ња. Је зик 
је ку ћа. А ку ћа у свом из вор ном зна че њу под ра зу ме ва 
то пли ну по ро дич ног ог њи шта, жи вот и по лет уку ћа на у 
свр ша ва њу кућ них по сло ва, ди на ми ку по кре та, ве дри ну 
ко ло кви јал ног жа го ра, без бри жно ча вр ља ње број не че ља-
ди. За то, не ка су нам, у ку ћи Фи ло ло шког фа кул те та, жи-
ви и раз и гра ни 54. Ре пу блич ки зим ски су сре ти у срп ском 
је зи ку и срп ској књи жев но сти“, за вр шио је сво је из ла га ње 
пр о фе сор Су вај џић. 

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

По зив за на гра де Ву ко ве 
за ду жби не у 2013. го ди ни

ПО РУЏ БЕ НИ ЦА

За књи гу ___________________________________________

Це на _______________________________________________

Ко ма да ____________________________________________

Име ________________________________________________

Пре зи ме ___________________________________________

ПИБ  _______________________________________________

Ор га ни за ци ја – уста но ва ___________________________

Адре са _____________________________________________

По штан ски број ____________________________________

Те ле фон ___________________________________________

Факс _______________________________________________

Мејл _______________________________________________

По руџ би ну мо же те из вр ши ти до ста вом по руџ бе-
ни це по штом на адре су: 

Ву ко ва за ду жби на, Кра ља Ми ла на 2, 11000 Бе о град;
Те ле фо ном и фак сом: 011-2683-890, 011-2682-803

Меј лом: vu ko va.za du zbi na2@gmail.com; 
sne za na.bo jic @vu ko va-za du zbi na.rs 

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 дин./ ком.

2.  Да ни ца за 2009. год. – 900 дин./ком.
3.  Да ни ца за 1994, 2010, 2011, 2012. год. – 1.000 дин./ком.
4.  Да ни ца за 2013. год. – 1.000 дин./ком. 
5.  Да ни ца за мла де II (2011) – 250 дин./ком.
6.  Да ни ца за мла де IV (2012) – 300 дин./ком.
7.  Да ни ца за мла де V (2013) – 300 дин./ком.
8.  Да ни це за 1827, 1828, 1829, 1834. год. (фо то тип ска из да ња) 

– 1.000 дин./ком.
9.  Ву ко вој за ду жби ни – ака де мик Де јан Ме да ко вић (2007) 

– 1.000 дин./ком.
10.  Ак ту ел но сти Ву ко вих по ру ка – Окру гли сто Ву ко ве за

ду жби не (2008) – 400 дин./ком.   
11.  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 дин./ком.

12.  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 дин./ком. 

13.  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 дин./ком.

14.  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 дин./ком.

15.  Ста ро срп ско ру дар ство, Исто ри ја ру дар ства у Ср ба 
(2002). Ау то 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 дин./ком.

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

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

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

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

20.  Сту ди је о Ср би ма – Су сре ти у књи жев но сти два ју бли
ских на ро да, Или ја Ко нев. Из да ва чи: ЈП За вод за уџ бе ни-
ке, Ма ти ца Срп ска и Ву ко ва за ду жби на – 400 дин./ком. 

21.  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 дин./ком.

Про грам ски па кет РАС, већ две де це ни је стан дард за 
ди ги тал ну об ра ду срп ског тек ста, од не дав но је обо га ћен 
но вим оп ци ја ма и пра ћен но вим про гра ми ма; са да се 
у из да њу Ср бо соф та по ја вљу је и у тех но ло ги ји обла ка 
на ин тер нет адре си www.srp ski je zik.com . При ја вље ни 
по се ти о ци овог сај та мо гу ко ри сти ти услу ге бес плат ног 
јав ног сер ви са за срп ски је зик, на ко ме се на ла зе: 

1. Про грам ски па кет РАС: за пра во пи сну про ве ру 
тек ста, са ба зом од 3.250.000 об ли ка ре чи, и кон вер то-
ром из ћи ри ли це у ла ти ни цу и обрат но;

2. Пра во пи сни реч ник срп ско га је зи ка, са 123.000 
де таљ но об ра ђе них и ак цен то ва них ре чи, по по тре би 
са ко мен та ри ма и об ја шње њи ма;

3. Срп ски елек трон ски реч ник од 307.000 ре чи. 

Сви ре ги стро ва ни ко ри сни ци мо гу пре тра жи ва ти 
од ред ни це у на ве де ним реч ни ци ма и ко ри сти ти функ-
ци је Про грам ског па ке та РАС (до 5.400 слов них зна ко-
ва при јед ној по се ти).

 Ми ло рад СИ МИЋ

За хвал ност Ву ко вој за ду жби ни
Про грам ска ак ци ја Ра дио Бе о гра да Књи га со ли дар но сти ове го ди не обе ле-

жа ва 40 го ди на осни ва ња и успе шног ра да у обла сти кул ту ре и обра зо ва ња, 
за хва љу ју ћи ко јем су мно ге шко ле и би бли о те ке, по го то во у си ро ма шним сре-
ди на ма, до би ле на дар вред не књи ге. Тим по во дом Ми ха и ло Шће па но вић, 
уред ник про грам ске ак ци је Књи га со ли дар но сти, упу тио је че стит ку Ву ко вој 
за ду жби ни у ко јој се ка же: За хва љу је мо на дра го це ном да ру још дра го це ни је 
Ву ко ве за ду жби не, са же љом да на ста ви мо и убу ду ће, и ис тра је мо у на шој за
јед нич кој пле ме ни тој ми си ји до бро чин ства.

Зим ски су сре ти на став ни ка 
и про фе со ра срп ског је зи ка 

и књи жев но сти

Бес пла тан јав ни сер вис за срп ски је зик

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

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

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

На гра да се не до де љу је за кри тич ка 
из да ња, збор ни ке ра до ва, ан то ло ги је, 

при ре ђи вач ке по сло ве и за ма ги стар-
ске те зе и док тор ске ди сер та ци је.

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

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

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

По зи ва мо за ин те ре со ва на прав на 
и фи зич ка ли ца да до ста ве пред ло ге 
за на гра де Ву ко ве за ду жби не за 2013. 
го ди ну.  Уз пред лог до ста ви ти обра-
зло же ње и два при мер ка де ла ко је се 
пред ла же за на гра ду (ако је у пи та њу 
књи га или дру га пу бли ка ци ја). Пред-
ло зи се до ста вља ју до 1. ок то бра 2013. 
го ди не, на адре су: Ву ко ва за ду жби на, 
11000 Бе о град, Кра ља Ми ла на 2.






