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На род ној би бли о те ци Ср би је, 14. 
но вем бра 2013. го ди не, одр жа на 
је 26. Скуп шти на Ву ко ве за ду-
жби не. Ску пу су при су ство ва ли 
за ду жби на ри и уте ме љи ва чи Ву-

ко ве за ду жби не, ве ли ки до бро тво ри и до бро-
тво ри, пред сед ни ци и пред став ни ци огра на ка 
Ву ко ве за ду жби не, по ве ре ни ци, чла но ви од-
бо ра и рад них те ла За ду жби не, го сти, пред-
став ни ци ми ни стар ста ва, уста но ва и ме ди ја 
у Ре пу бли ци Ср би ји. Ака де мик На да Ми ло-
ше вић Ђор ђе вић бе се ди ла је на те му У су срет 
сто пе де се тој го ди шњи ци смр ти Ву ка Сте
фа но ви ћа Ка ра џи ћа. Скуп шти на је усво ји ла 
Из ве штај о ра ду Ву ко ве за ду жби не за пе ри од 
но вем бар 2012 – ок то бар 2013, Про грам ра да 
Ву ко ве за ду жби не за пе ри од но вем бар 2013 – 
ок то бар 2014. и из ме не и до пу не Ста ту та Ву ко-
ве за ду жби не. Све ча но 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 и са оп ште не од лу ке Од бо ра за 
до де лу на гра да у на у ци и у умет но сти за 2013. 
го ди ну: од лу че но је да се на гра де до де ле Дра-
го љу бу Жи во ји но ви ћу, за књи гу „La Dal ma zia o 
mor te. Ита ли јан ска оку па ци ја ју го сло вен ских 
зе ма ља (1918–1923)“ и Ђор ђу Си би но ви ћу, за 
књи гу Реч ник по е зи је (Књи жев на оп шти на Вр-
шац, 2013). Скуп шти на је иза бра ла ака де ми ка 
Пре дра га Пи пе ра, се кре та ра Оде ље ња за књи-
жев ност и је зик СА НУ, за чла на Од бо ра Ву ко ве 
за ду жби не за на гра де у на у ци; проф. др Алек-
сан дру Вра неш, де ка на Фи ло ло шког фа кул те-
та у Бе о гра ду, и Ми ло ми ра Пе тро ви ћа, чла на 
Са ве та Ву ко ве за ду жби не, за чла но ве Над зор-
ног од бор Ву ко ве за ду жби не.  

О про те клим ак тив но сти ма Ву ко ве за ду жби-
не и пла ни ра ним за да ци ма за на ред ну го ди ну 
го во рио је Ми о драг Ма тиц ки, пред сед ник Скуп-
шти не.  С. В.

Окре ну тост мла ди ма је 
основ на од ред ни ца ра да Ву ко ве 
за ду жби не у про те клој го ди ни. 
По себ на па жња по све ће на је 
њи хо вом ши рем оку пља њу 
и укљу чи ва њу у ак тив но сти 
ко ји ма се не гу ју срп ски је зик 
и ћи ри ли ца, шти ти 
наш кул тур ни и ду хов ни 
иден ти тет и раз ви ја ју трај не 
по ру ке Ву ко вог де ла

Г
о ди на 2014. би ће у зна ку обе ле жа-
ва ња сто и пе де сет го ди на од смр ти 
Ву ка Ка ра џи ћа. То је при ли ка да се 
под се ти мо ка ко је 1964. го ди не, ка-
да смо обе ле жа ва ли сто го ди на од 

Ву ко ве смр ти, кре ну ла иде ја да се осну је Ву-
ко ва за ду жби на, да се уре ди Ву ков Тр шић као 
нај ве ће срп ско са бо ри ште, да се из да ва њем 
Са бра них Ву ко вих де ла за о кру жи ве ли ко Ву-
ко во де ло. Уре ђен је Ву ков Тр шић, у ње му смо 
обе ле жи ли осам де сет го ди на Ву ко вих са бо-
ра. За хва љу ју ћи уте ме љи ва чи ма, ме ђу ко ји ма 
су би ла ре сор на ми ни стар ства Вла де Ср би је, 
нај зна чај ни је кул тур не уста но ве по пут СА НУ, 
Ма ти це срп ске, Бе о град ског уни вер зи те та и 
ви ше де се ти на су о сни ва ча и осни ва ча, осно-
ва на је и Ву ко ва за ду жби на и она је пре два де-
сет го ди на до би ла и свој дом, а про сла ви ла је 
и два де сет пе то го ди шњи цу ра да. Са бра на де-
ла Ву ка Ка ра џи ћа, због не при ли ка из вр шног 
из да ва ча – Про све те, ни су окон ча на. СА НУ и 
Ву ко ва за ду жби на, ко је су ис пу ни ле сво је оба-
ве зе ка да је у пи та њу овај ве ли ки из да вач ки 
про је кат, и да ље тра же на чин ка ко да се окон-
ча овај ве ли ки дуг пре ма Ву ку и ње го вом де-
лу. На и ме, пре о ста ло је да се об ја ве још два 
то ма: по след ња, три на е ста књи га Пре пи ске и 
тре ћа књи га Ву ко вих спи са о је зи ку. Да ка ко, 
пред сто ја ла би, по том, и из ра да Имен ског и 
Пред мет ног ре ги стра Пре пи ске.   

Ву ко ва за ду жби на је у пр о те клој го ди ни, ни-
ма ло по год ној за рад кул тур них на ци о нал них 
ван бу џет ских уста но ва, ве ћи део енер ги је и ан-

га жма на мо ра ла да по све ти свом оп стан ку и 
бор би за при ба вља ње сред ста ва за основ не про-
грам ске де лат но сти. Ипак, сма трам да је и по-
ред свих по те шко ћа про грам Ву ко ве за ду жби не 
ис пу њен у нај ве ћој ме ри, да је њен рад то ком 
2013. го ди не остао пре по зна тљив. 

Оно што смо на не кој од прет ход них скуп-
шти на утвр ди ли као основ ну смер ни цу, окре-
та ње мла ди ма, мо же се сма тра ти као основ на 
од ред ни ца ра да Ву ко ве за ду жби не у про те клој 
го ди ни. По себ на па жња по све ће на је ши рем 
оку пља њу и укљу чи ва њу мла дих у ак тив но сти 
ко ји ма се не гу ју срп ски је зик и ћи ри ли ца, шти-
ти наш кул тур ни и ду хов ни иден ти тет и раз ви ја-
ју трај не по ру ке Ву ко вог де ла. То је био и раз лог 
да у Да ни ци Ву ко ве за ду жби не об ја ви мо, нај-
пре у Да ни ци за 2011. го ди ну Гра ма ти ку срп
ског је зи ка за основ ну шко лу Ду шке Кли ко вац, 
а у Да ни ци  за 2013. го ди ну Крат ки пра во пис 
срп ског је зи ка, ко ји је при ре дио Ма то Пи жу ри-
ца. Ву ко ва за ду жби на ће се и у на ред ној го ди ни 
по себ но ан га жо ва ти на по пу ла ри са њу ћи ри ли-
це код уче ни ка основ них и сред њих шко ла, кроз 
так ми че ња ко ја ор га ни зу ју ње ни огран ци: Ву
ко во зво но (Ло зни ца), Да ни ћи ри ли це (Ба ва ни-
ште), кроз тра ди ци о нал не ли те рар не и ли ков не 
кон кур се ко је об ја вљу ју огран ци (Ниш, Ча чак), 
Пе тров дан ски пје снич ки ви је нац (Фон да ци ја 
Жа бљак, Шав ник, Плу жи не), Ћи ри ли ца – огле
да ло срп ске ду ше (Ве ли ки По по вац).    

Ву ко ва за ду жби на је уна пре ди ла и обо га ти ла 
сво ју ак тив ност ра дом Ву ко ве три би не, ко јом ру-
ко во ди Љу бин ко Ра ден ко вић, по себ но ци клу сом 
пре да ва ња по све ће них Кул тур ном на сле ђу, на 
ко јој су пред ста вље не но ве књи ге из обла сти је зи-
ка, ет но ло ги је срп ског, сло вен ских и бал кан ских 
на ро да. На њој су уче ство ва ли ис так ну ти на уч ни, 
кул тур ни и јав ни рад ни ци из зе мље и све та, при-
ја те љи и са рад ни ци Ву ко ве за ду жби не.
�  Наставак на страни 3

Вук је био од оних је дин стве них 
љу ди ко ји су ја чи од жи во та, 
а да је био ја чи од смр ти 
по ка зу је ње го во де ло. Све што 
је ра дио, ра дио је у пра вом 
тре нут ку, али и као за лог 
за бу дућ ност. Та бу дућ ност 
је да нас, на ша са да шњост 

У
ка за на част да го во рим о Ву ку уо-
чи сто пе де сто го ди шњи це ње го-
ве смр ти, исто вре ме но је и огром-
на од го вор ност. Од го вор ност за-
то што смо учи ни ли за ду жби ну 

ње му и се би за ду шу, и не сме мо је из гу би ти; 
од го вор ност пре ма од би ру ре чи, од го вор ност 
пре ма ва ма по зна ва о ци ма Ву ка, од го вор ност 
пре ма хи ља да ма и хи ља да ма ис пи са них стра-
ни ца ње го вих и о ње му...

Био је од оних је дин стве них љу ди ко ји су ја чи 
од жи во та, а да је био ја чи од смр ти по ка зу је ње-
го во де ло. Успе вао је да одо ли свим те шко ћа ма, 
да са вла да све пре пре ке ко је су му по ста вља ли 
на пу ту оства ре ња ње го вих на уч них за ми сли, 
је ди но зло ко је ни је мо гао да пре о кре не у до-
бро био је гу би так је да на е сто ро од сво је три на-
е сто ро де це: „Чи ни ми се”, ја дао се при ја те љу, 

„да ће мо ја де ца оста ти са мо мо ји књи жев ни 
по сло ви.” Сти цај окол но сти га је оне мо гу ћио 
да за вр ши ре дов но шко ло ва ње, али не и да се 
ба ви књи гом. Тур ски на пад на Ја дар и ра зо ре-
но ог њи ште одва ја ју га од ку ће, али од ла зак у 
Кар лов це (1804) и дру же ње са Му шиц ким, упу-
ћу је га ка „на у ци”, ко ја је, ка ко сам ка же, пред-
мет „он де нај дра го це ни ји ду ши мо јој по стао; 
и ко ји ја и да нас свим со кро ви шћи ма и свим 
сла до сти ма ово га сви је та пред по чи ту јем” (Са-
бра на де ла Ву ка Ка ра џи ћа, књ. пр ва, Пје сна ри

ца/ Пред сло вие, 37). Те шка бо лест га оса ка ћу је, 
али у тра га њу за ле ком и од во ди у Бу дим, где се 
1810. збли жа ва са Д. Да ви до ви ћем, Д. Фру ши-
ћем и С. Мр ка љем, та да сту ден ти ма Пе штан-
ског уни вер зи те та. Дру гу је са учи те љем Лу ком 
Ми ло ва но вим. У Но ви на ма серб ским ко је су 
ка сни је у Бе чу (1813), по кре ну ла пр ва дво ји ца, 
Вук ће по ста ти за чет ник мо дер не срп ске кри-
ти ке (о ро ма ни ма Ми ло ва на Ви да ко ви ћа, 1814). 
Прет ход но по слат – чла нак о је зи ку, с по ла зи-
шта Мр ка ље ве књи жи це Са ло де бе ло га је ра, ли
бо азбу ко пре трес из 1810, ко је му Но ви не ни су 
об ја ви ле, пред ста вља по чет но Ву ко во из ла га ње 
о два основ на прин ци па ње го ве ре фор ме: фо-
нет ском пра во пи су и на род ном је зи ку. Схва та-
ју ћи зна чај Мр ка ље вог за хва та, са мо свој но ће 
га про ши ри ти и раз ра ди ти. Та да је, уо ста лом, 
већ за вр ша вао Пи сме ни цу срб ско га је зи ка по 
го во ру про сто га на ро да на пи са ну (и са да нас 
ва же ћим ак це нат ским си сте мом, у че му му по-
ма же Ми ло ва нов).  

У чи та вом том пе ри о ду од пу них де сет го-
ди на (1804–1814) Вук, већ ви чан од нај ра ни-
је мла до сти као пи сар, по том и као по ве ре ник, 
пра ти Ка ра ђор ђев, срп ски уста нак: 1804. у че-
ти Ћур чи ји ној, у по бу ње ном Ја дру и Ра ђе ви ни; 
1807. у шта бу Ја ко ва Не на до ви ћа, у Ло зни ци; 
у ло го ри ма у Кла до ву 1811; у Не го ти ну и у Бр-
зој Па лан ци 1812. и 1813. (уз хај дук Вељ ка). Из 
жи вих из во ра ра ђа се ње го ва уста нич ка про за, 
бо га ти пам ће ње но вим на род ним еп ским пе-
сма ма, от кри ва му се под сти цај на уло га њи-
хо ва у са мом устан ку („...сла бо се кад ру ча ло 
или ве че ра ло без пе ва ча... та ко су нам ка пе-
та ни из би ра ли и до во ди ли нај бо ље пе ва че из 
њи о ви кум па ни ја... и осим раз лич ни вој ни ка, 
ко ји су ми пе ва ли, јед но мом че из на и је Ша-
бач ке нај ви ше смо за то др жа ли у слу жби /као 
ку ва ра/ што је вр ло ле по зна ло уз гу сле пе ва ти” 
(Са бра на де ла VII, 1986, стр. 410). Не пре ста но у 
сре ди шту до га ђа ја, Вук уче ству је и у по сло ви-
ма др жа ве у на ста ја њу: пи сар је у Пра ви тељ-
ству ју шчем со вје ту (1807), у Ви ди ну пре го ва ра 
по за по ве сти Во жда са Му ла-па шом (1812), да 
би се ка сни је, у Ми ло ше во вре ме, де ло твор но 
укљу чио и пред се да вао не ко ли ким ва жним др-
жав ним ин сти ту ци ја ма. 

У ге ни јал ној сим би о зи схва та ња да јед на де-
мо крат ска др жа ва мо ра да по чи ва на це ли ни 
на род ног жи во та, на соп стве ном кул тур ном 
иден ти те ту, али и на по зна ва њу дру гих кул-
ту ра, на по ли тич кој му дро сти, обра зо ва но сти 
и оба ве ште но сти, на про це њи ва њу при ја те ља 
и не при ја те ља (до стој них уче них про тив ни ка 
дру га чи јих, али увре же них кон цеп ци ја, да спо-
ме не мо са мо ми тро по ли та Стра ти ми ро ви ћа и 
Јо ва на Ха џи ћа) – Вук деј ству је хра бро и бес ком-
про ми сно, са уда ље но сти и из бли за (из Бе ча и 
Кра гу јев ца, Бу ди ма и Зе му на, Це ти ња и Бе о гра-
да, Гер ма ни је и Ру си је, Сре ма, Сла во ни је, Дал-
ма ци је...).
�  Наставак на страни 3

ОДР ЖА НА 26. СКУП ШТИ НА ВУ КО ВЕ ЗА ДУ ЖБИ НЕ

У су срет сто пе де се тој го ди шњи ци смр ти 
Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа

Уче сни ци 26. Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не

РЕЧ МИ О ДРА ГА МА ТИЦ КОГ

Пре по зна тљив рад Ву ко ве 
за ду жби не – са бор ност 
и кон ти ну и тет успе ха

Штампање овог броја листа 
омогућила је проф. др Радмила 

Милентијевић из Њујорка

Ми о драг Ма тиц ки

На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић

БЕ СЕ ДА АКА ДЕ МИ КА НА ДЕ МИ ЛО ШЕ ВИЋ ЂОР ЂЕ ВИЋ

Ву ко во де ло – ве ли ко 
кул тур но до бро
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Са вет Ву ко ве за ду жби не
Са вет Ву ко ве за ду жби не, 12. но вем-

бра 2013. го ди не, одр жао је сво ју Дру гу 
сед ни цу на ко јој је раз мо трио до ку-
мен та при пре мље на за 26. Скуп шти ну 
Ву ко ве за ду жби не. Сед ни ци је пред се-
да вао Ми о драг Ма тиц ки, пред сед ник 
Са ве та, а у ра ду Са ве та уче ство вао је 
и Вељ ко Бр бо рић, пред сед ник Управ-
ног од бо ра. 

У рас пра ви су чла но ви Са ве та по-
др жа ли ма те ри ја ле при пре мље не за 
Скуп шти ну и да ли ви ше кон крет них 
су ге сти ја и пред ло га у ве зи са кон-
кре ти зо ва њем за да та ка у Про гра му 
и Пла ну ра да Ву ко ве за ду жби не за 
2014. го ди ну. По себ но су ука за ли на 
по тре бу да ИП Про све та об ја ви пре-
о ста ле две књи ге из опу са Са бра них 
де ла Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа: 13. књи гу 
Пре пи ске и III књи гу О је зи ку. Та ко ђе, 
ис так ну то је да је нео п ход но обез бе-
ди ти сред ства и за из ра ду Имен ског и 
Пред мет ног ре ги стра Пре пи ске. 

Три би не Ву ко ве 
за ду жби не

Ву ко ва за ду жби на ор га ни зо ва ла 
је три би не у шко ла ма у Бе о гра ду на 
ко ји ма су, уз уче шће на ших ис так ну-
тих пе сни ка, пред ста вље на ње на из-
да ња.

Та ко је, на при мер, Да ни ца за мла
де – школ ски за бав ник за 2013. го ди-
ну пред ста вље на 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 На род ној би бли о те ци „Сте фан Пр-
во вен ча ни“ у Кра ље ву, 29. ма ја 2013. 
го ди не, пред ста вље на је Ву ко ва за ду-
жби на и ње на из да ња: Да ни ца 2013, 
Да ни ца за мла де V и лист За ду жби
на. Го во ри ли су Ми о драг Ма тиц ки, 
уред ник Да ни це, пи сци за де цу Гор-
да на Ти мо ти је вић и Ми ло је Ра до вић 
и Љи ља на Си мић, са рад ни ца Ву ко ве 
за ду жби не. 

Уз по моћ Ву ко ве за ду жби не, и у 
на шој ди ја спо ри ор га ни зо ва не су 
три би не и раз го во ри ме ђу на шим 
су на род ни ци ма. Та ко је, на при мер, 
До пун ска шко ла срп ског је зи ка у Ло-

за ни, у Швај цар ској, у Клу бу Сла ви ја 
пред ста ви ла Да ни цу 2013. и Да ни цу 
за мла де V. Том при ли ком 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, ко ја 
до при но се очу ва њу на шег кул тур ног 
и ду хов ног иден ти те та, а по себ но по-
пу ла ри за ци ји срп ског је зи ка и ћи ри-
ли це и очу ва ње кул ту ре го во ра.   

Ву ко ва за ду жби на уче ство ва ла је 
на 56. Зма је вим деч јим игра ма, ко је 
су одр жа не од 5. до 9. ју на 2013. го ди-
не. По ред пред ста вља ња но вих књи га 
за де цу и мла де; из ло жбе деч јих ли-
ков них ра до ва и про гра ма му зич ког, 
пе снич ког, глу мач ког и пле сног на-
сту па де це, у Кул тур ном цен тру Но вог 
Са да пред ста вље на је књи га Да ни ца 
за мла де. У про гра му су уче ство ва-
ли: Ми о драг Ма тиц ки, уред ник, Гор-
да на Ма ле тић, Сло бо дан Ста ни шић, 
Рај ко Лу кач, Љи ља на Си мић и дру ги 
ства ра о ци и са рад ни ци Ву ко ве за ду-
жби не.  

Уче сни ци ма три би на по кло њен је 
од ре ђен број при ме ра ка Да ни це 2014, 
Да ни це за мла де V, ли ста За ду жби на 
(бро је ви 94 и 95) и пу бли ка ци је Ву ко
ва за ду жби на 1987–2012. 

Ву ко ва за ду жби на 
и Го ран ци

У До му Ву ко ве за ду жби не одр жа-
на је Осам на е ста три би на из ци клу-
са Кул тур но на сле ђе (21. март 2013), 
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 пр о 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. 
Ру ко во ди лац Три би не био је проф. др 
Љу бин ко Ра ден ко вић. 

Да ни ца 2013. и Да ни ца 
за мла де V у Го ри

Пред став ник Фон да ди ја спо ра за 
ма ти цу, Жи ва дин Јо ва но вић, уру чио 
је у ју ну 2013. го ди не, 50 књи га Да ни
це 2013. и Да ни це за мла де V, го спо-
ди ну Бе ха ди ну Ах ме то ви ћу из Го ре на 
Ко со ву и Ме то хи ји, као по клон сред-
њој шко ли у Го ри. Ове вред не књи ге 
на ћи ће се и у дру гим школ ским би-
бли о те ка ма у Го ри, а њи ма ће се да ри-
ва ти и њи хо ви нај бо љи уче ни ци. 

Фонд ди ја спо ра за ма ти цу по мо гао 
је штам па ње Да ни це 2013, у ко јој је, 
на ви ше од 600 стра ни ца, об ја вљен и 
Кра так пра во пис срп ског је зи ка. 

У Го ри и око ли ни жи ви око 7.000 Го-
ра на ца, ислам ске ве ро и спо ве сти, ко ји 
го во ре срп ски је зик и не гу ју ве ков ну 
при пад ност Ср би ји.

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

И ове го ди не Ву ко ва за ду жби на 
пред ста ви ла се на Бе о град ском сај-
му књи га (20–27. ок то бар 2013). На 
штан ду, за јед но са За ду жби ном До
си теј Об ра до вић, из ло жи ла је сво ја 
из да ња и лист За ду жби на.  

У че твр так, 24. ок то бра 2013, у са ли 
Сло бо дан Се ле нић, Ву ко ва за ду жби-
на пред ста ви ла је Да ни цу за мла де V. 

У про гра му су уче ство ва ли: Ми о драг 
Ма тиц ки, глав ни уред ник, и Гор да-
на Ма ле тић. Сво је сти хо ве и тек сто ве 
по све ће не мла ди ма чи та ли су пи сци: 
Рај ко Лу кач, Сло бо дан Ста ни шић, Бо-
жи дар Пе шев, Гор да на Ма ле тић, Сла-
ђа на Ри стић, Бла го је Ро гач, Оли вер 
Јан ко вић и Ми ле Ра до вић. 

Ни ко ла Ми лин, уче ник Основ не 
шко ле Са ва Са ва тић, про чи тао је свој 
кри тич ки при каз о Да ни ци за мла де, 
Ана Јо ва но вић из ОШ Са ва Са ва тић 
про чи та ла је свој ли те рар ни рад, а 
Лав Лу кић, уче ник из ОШ Ни ко ла Те
сла про чи тао је сво је иза бра не пе сме. 
Уче ни ци из ОШ Брат ствоје дин ство 
из Пан че ва пред ста ви ли су се при год-
ним сцен ским про гра мом. 

У про гра му је уче ство вао и Ра до-
мир Пут ни ко вић, књи жев ник из Ве-
ли ке Бри та ни је, ко ји је зна чај ни део 
свог књи жев ног опу са по све тио мла-
ди ма. 

Про грам је во ди ла Љи ља на Си мић, 
са рад ни ца Ву ко ве за ду жби не.

Уче сни ци ма ове књи жев не три би не 
по де љен је лист За ду жби на. 

По се те Ву ко вој 
за ду жби ни

У окви ру пр о гра ма Отво ре на вра
та, Ву ко ву за ду жби ну су по се ти ли 
уче ни ци основ них шко ла (Ми ле на 
Па вло вић Ба ри ли, Иво Ло ла Ри бар) и 
деч јих вр ти ћа из Бе о гра да (Те ра зи је, 

Де чи ји да ни...). Мла ди го сти упо зна-
ли су се са ра дом Ву ко ве за ду жби не, 
об и шли су спо ме нич ки део згра де, 
а пред ста вље на им је Да ни ца 2013. 
и Да ни ца за мла де V. У Све ча ној са-
ли До ма Ву ко ве за ду жби не дру жи ли 
су се са пе сни ци ма: Рај ком Лу ка чем, 
Сло бо да ном Ста ни ши ћем, Бо жи да-
ром Пе ше вим и Зо ри цом Ба јин Ђу-
ка но вић. У про гра му су уче ство ва ли 
и Ми о драг Ма тиц ки, Гор да на Ма ле-
тић и Љи ља на Си мић

Ву ко ву за ду жби ну по се ти ли су Ог-
њен Кр стић, пре сед ник Са ве за Ср-
ба у Ру му ни ји, и Љу бин ка Пе ри нац 
Стан ков, глав ни и од го вор ни уред ник 
ли ста На ша реч, не дељ ни ка ко ји на 
срп ском је зи ку из ла зи у Те ми шва ру 
од по чет ка 1990. го ди не. Са го сти ма је 
раз го ва рао Слав ко Ве ји но вић, управ-
ник. Би ло је ре чи о уна пре ђи ва њу 
ве за и са рад ње ове две ор га ни за ци је. 
До го во ре но је да се у то ку 2014. го ди не 
у Те ми шва ру ор га ни зу је окру гли сто о 
из да ва штву Ву ко ве за ду жби не и Са ве-
за Ср ба у Ру му ни ји. Циљ рас пра ве је 
да се пред ста ве књи ге и дру ге пу бли-
ка ци је ко је су об ја ви ли За ду жби на и 
Са вез, а ко је до при но се очу ва њу кул-
ту р ног и ду хов ног иден ти те та срп ског 
на ро да, као и очу ва њу и уна пре ђи ва-
њу уче ња срп ског је зи ка и ћи ри ли це 
у шко ла ма.  

При зна ња 
Ву ко вој за ду жби ни

По во дом обе ле жа ва ња Да на гра да 
Ло зни це, 16. ју на 2013. го ди не, Ву ко вој 
за ду жби ни до де ље но је нај ве ће при-
зна ње Ло зни це – Повеља, за из у зет на 
до стиг ну ћа и по стиг ну те ре зул та те 
ко ји до при но се бр жем, успе шни јем и 

ху ма ни јем раз во ју гра да у раз ли чи
тим обла сти ма дру штве ног жи во
та од ин те ре са за Град. 

При зна ње је Ми о дра гу Ма тиц ком 
уру чио Ви до је Пе тро вић, гра до на чел-
ник Ло зни це, на Све ча ној ака де ми ји 
ко ја је одр жа на 17. ју на 2013. го ди не у 
Ве ли кој са ли Ву ко вог До ма кул ту ре. 

При ма ју ћи По ве љу, Ми о драг Ма-
тиц ки је при год ним ре чи ма за хва лио 
на до де ље ном при зна њу ис ти чу ћи да 
се овим чи ном ода је при зна ње ви ше-
го ди шњој успе шној са рад њи ко ју град 
Ло зни ца и Ву ко ва за ду жби на за јед-
нич ки оства ру ју. Ис та као је да Ву ко ва 
за ду жби на ак тив но уче ству је у при-

пре ми и ор га ни зо ва њу Ву ко вих са-
бо ра, а град Ло зни ца је по кро ви тељ 
на гра да Ву ко ве за ду жби не за на у ку 
и за умет ност. Из ра зио је уве ре ње да 
ће се Ло зни ца и њен Цен тар за кул ту-
ру „Вук Ка ра џић“ и Ву ко ва за ду жби на, 
и убу ду ће ста ра ти о Ву ко вом са бо ру и 
Ђач ком Ву ко вом са бо ру, о не го ва њу 
кул ту ре срп ског је зи ка и пи сма и да 

ће Тр шић би ти и адре са Ву ко ве за ду
жби не, као што ће се град Ло зни ца у 
До му Ву ко ве за ду жби не у Бе о гра ду осе
ћа ти као код сво је ку ће. 

Огра нак Ву ко ве 
за ду жби не и Ме-
сна за јед ни ца у 
Ве ли ком По пов цу 
(Пе тро вац на Мла-
ви) до де ли ли су 
Ву ко вој за ду жби-
ни За хвал ни цу и 
по себ но при зна ње 
По хва ла за да ро ван 
стих, за успе шну 
са рад њу и по моћ у 
ор га ни зо ва њу ма-
ни фе ста ци је Ћи
ри ли ца – огле да ло 
срп ске ду ше. 

Из бор но вих чла но ва

На 26. Скуп шти ни Ву ко ве за ду жби-
не је дан број чла но ва је под нео пи-
сме не остав ке на сво је функ ци је, и то: 
проф. др Пе тар Бо јо вић на члан ство у 
Управ ном од бо ру Ву ко ве за ду жби не; 
мр Љу бо мир Ми лу ти но вић и Мом чи-
ло Че га њац на ме сто чла на Над зор ног 
од бо ра Ву ко ве за ду жби не и ака де мик 
Алек сан дар Ло ма на ме сто чла на Од-
бо ра Ву ко ве за ду жби не за на гра де у 
на у ци. 

На осно ву прет ход но оба вље них 
кон сул та ци ја у Ву ко вој за ду жби ни и 
на Са ве ту Ву ко ве за ду жби не, на ова 
упра жње на ме ста Скуп шти на је јед-
но гла сно иза бра ла ака де ми ка Пре-
дра га Пи пе ра, се кре та ра Оде ље ња за 
књи жев ност и је зик СА НУ, за чла на 
Од бо ра Ву ко ве за ду жби не за на гра-
де у на у ци; проф. др Алек сан дру Вра-
неш, де ка на Фи ло ло шког фа кул те та 
у Бе о гра ду, и Ми ло ми ра Пе тро ви-
ћа, чла на Са ве та Ву ко ве за ду жби не, 
за чла но ве Над зор ног од бо ра Ву ко ве 
за ду жби не. 

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

За ду жби на ри Ву ко ве 
за ду жби не (92)

БЕ О ГРАД

Ва лен ти на Бо јо вић, ве ли ки до бро-
твор, у спо мен оцу Дра го ми ру – Дра-
гу Ада мо ви ћу, учи те љу у пен зи ји из 
Би стри це код Би је лог По ља у Цр ној 
Го ри

Ми лан Бо јо вић, ве ли ки до бро твор
Јо ван Бо јо вић, ве ли ки до бро твор
Стан ка Ко раб, до бро твор
Ма ри ја Пе тро вић, до бро твор

ЧА ЧАК

Ака де мик Дра гу тин А. Ђу кић, до-
бро твор

Гро зда на Ко ма ди нић, до бро твор
Љи ља на Глин тић, до бро твор

Да ро ви Ву ко вој 
за ду жби ни

Ву ко вој за ду жби ни да ро ва ли су сво-
је књи ге и књи ге дру гих ау то ра: Бо-
шко Су вај џић и Љу бин ко из Бе о гра да, 
Дра го Ње го ван из Срем ске Ка ме ни це, 
Жар ко Ди мић из Срем ских Кар ло ва-
ца, На род на би бли о те ка Сте ван Пр во
вен ча ни из Кра ље ва, Ан ка Жу гић из 
Жа бља ка (Цр на Го ра) и Ка та ри на Ко-
стић из То рон та (Ка на да). 

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

Иза бран но ви пред сед ник и за ме ник 
пред сед ни ка Управ ног од бо ра

Управ ни од бор Ву ко ве за ду жби не, на сед ни ци одр жа ној 31. ок то бра 
2013. го ди не, јед но гла сно је иза брао Вељ ка Бр бо ри ћа за пред сед ни ка, а 
Бо шка Су вај џи ћа за за ме ни ка пред сед ни ка Управ ног од бо ра.

До са да шњи пред сед ник, ака де мик Ви дој ко Јо вић, за мо лио je Управ-
ни од бор да га раз ре ши функ ци је пред сед ни ка Управ ног од бо ра, јер због 
број них и ра зно ли ких оба ве за, као и здрав стве них про бле ма, ниje у ста-
њу да оба вља ову од го вор ну функ ци ју. Ви дој ко Јо вић ћe на ста ви ти рад у 
Ву ко вој за ду жби ни као члан Управ ног од бо ра.

На ис тој сед ни ци Управ ни од бор je раз мо трио и при хва тио пред ло ге 
до ку ме на та при пре мље них за 26. Скуп шти ну Ву ко ве за ду жби не.

Вељ ко Бр бо рић

Сед ни ца Са ве та

Де ца из Деч јег вр ти ћа Те ра зи је у Ву ко вој за ду жби ни

Пред ста вља ње Да ни це за мла де V у Са ли Сло бо дан Се ле нић

Бе ха дин Ах ме то вић 
и Жи ва дин Јо ва но вић

По ве ља гра да Ло зни це

По хва ла 
за да ро ван 
стих, Ве ли ки 
По по вац

Бо шко Су вај џић

Др Ха рун Ха са ни го во ри на Три би ни
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Одлука

На осно ву Пра вил ни ка о до де љи ва њу на гра
да Ву ко ве за ду жби не, Од бор за до де лу на гра де 
у обла сти умет но сти, на сед ни ци одр жа ној 9. 
ок то бра 2013. го ди не, у са ста ву: др Дра шко Ре
ђеп, пред сед ник, и чла но ви: Све ти слав Бо жић, 
Ђор ђе Ма ла вра зић, Ми ро љуб То до ро вић, Са ша 
Ми ле нић, Ра да Ђу ри чин и Ђо ко Сто ји чић, јед
но гла сно је до нео од лу ку: 

да се на гра да Ву ко ве за ду жби не у обла сти 
умет но сти за 2013. го ди ну до де ли ЂОР ЂУ СИ
БИ НО ВИ ЋУ за књи гу Реч ник по е зи је (Књи жев
на оп шти на Вр шац, 2013).

Образложење

Бе о град ски пи сац Ђор ђе Д. Си би но вић (1964) 
ве о ма је при су тан у на шој књи жев но сти, а низ 
ње го вих књи га пе са ма и есе ја имао је из у зет но 
по зи тив не ре зо нан се. Че сто на во ђен и на гра ђи
ван, Си би но вић је од не го вао свој уну тра шњи, 
ин тим ни го вор као ону вр сту ре ке по нор ни це 
ко ја, усред џун гле и пу сти ње са вре ме ног све та, 
не пре ћут ку је, већ пре и спи ту је на ше суд би не, 
мо рал на на че ла, исти не от кри ћа тзв. уо зби
ље но ма лих ства ри ко је жи вот зна че. Реч ни
ком по е зи је, ко јим сле ди Ву ко ве на ме ре да се 
у ре чи ма не са мо огле да мо не го и нео до љи во 
пам ти мо, Си би но вић је на чи нио у вла сти том 

го во ру и сло гу на ро чи ту, 
бе лу ре во лу ци ју. Као пр ви 
и по то њи чо век, као у пр
ви и по след њи час на шег 
жи во та, али и на шег та во
ре ња, Си би но вић ма ри за 
све, без огра да и уз др жа но
сти би ло ко је вр сте. Оту да 
је ње го ва не по сред ност ов
де ле ко ви та, нео дво ји ва од 
на шег пи са ња, на кло ње на 
и не на кло ње на у исти мах 
на шим сно ви ма, али и на
шим фан то ми ма. Ре че но је 
већ ка ко је Реч ник бес крај
но вешт, ду хо вит, из ри чит, 
а то он да зна чи и не у о би
ча је но иза зо ван.

Реч ник по е зи је је умет
нич ко де ло ко је пред ста
вља су штин ску но ви ну у 
срп ском са вре ме ном пе
сни штву. Реч ник енер гич но 
и од луч но обо га ћу је срп ски 
је зик као до сле дан по ку шај 
ви то пе ре не из град ње пе
снич ке гра ђе, то ће ре ћи, 
на шег је зич ког бла га нео

пи си ве и дра ма тич не ле по те. Ње го ва све жи
на је по сле ди ца ду бо ког по ни ра ња у је зич ку 
ба зу ко ја пред на ма иси ја ва са мо као са мо по
твр ђи ва ње. За бо ра ви мо гра ђу, пред ви ди мо но
ве спо је ве, бар на час. Од јед ном ви дик по ста је 
опред ме ћен, го то во так ти лан и еро ти чан по се
би. Ис ку ство чи та ња ове књи ге све пре тва ра у 
ма те ри јал ни, опи пљи ви свет до жи вље ног ис
ку ства. „Не мо гу ће је оте ти се ра до сти пи са ња 
и чи та ња ове чу де сне иде је, мо же мо ре ћи чу
де сног са мо по твр ђи ва ња пе сни штва, јер, на пи
са ти пе снич ки лек си кон са мо зна чи на пи са ти 
је дан дав но оче ки ва ни епи лог по е зи ји“, оправ
да но на во ди Дра ган Бо шко вић у пред го во ру ове 
књи ге. 

По мно го че му на мах из дво ји ва књи га ме ђу 
свим Си би но ви ће вим сло ви ма, Реч ник по е зи
је ис пу ња ва ви со ке нор ме за ула зак у све тле и 
по ма ло већ све те по ро ди це реч ни ка, на чи јем 
че лу је не пре ва зи ђен Рјеч ник Ву ка Ст. Ка ра џи
ћа, ма гич но ис пу ња ва ју ћи још и функ ци ју нео
пи си ве ва ше са ге, у ко јој су и Реч ник жар го на 
Дра го сла ва Ан дри ћа и Ха зар ски реч ник Ми ло
ра да Па ви ћа. Упра во је та елит на ескор та на
ших на сло ва учи ни ла да реч ни ци по ста ну и 
оста ну шти во, а не са мо све ска за про ве ру на
ших не си гур но сти. У јед ну реч, Реч ник по е зи
је Ђор ђа Д. Си би но ви ћа моћ но по ма же они ма 
ко ји би, као оно Бо длер на кла сич но пи та ње 
Те о фи ла Го тјеа, од го во ри ли по тврд но, ус пла
хи ре но, де чач ки ра до зна ло. Зби ља, чи та те ли 
реч ни ке? 

Пред сед ник Од бо ра, 
др Дра шко РЕ ЂЕП

Реч Ми о дра га
Ма тиц ког

Наставак са стране 1
То ком 2013. го ди не пред ста вље но је ју би

лар но, два де се то го ди ште Да ни це Ву ко ве за ду
жби не. Да ни ца Ву ко ве за ду жби не по кре ну та је 
и уре ђи ва на по угле ду на пет го ди шта беч ког 
за бав ни ка Ву ка Ка ра џи ћа (1826–1829, 1834) и 
пре по зна тљи ва је по уста ље ним одељ ци ма: Ка
лен дар ски део, Го ди шњи це, Осве тље ња, На род
на књи жев ност, Књи жев ност и умет ност, Је зик, 
Опи са ни је на ма сти ра, Све то сав ска чи тан ка, Ди
на сти је, Ша љи вац, На род ни ку вар, Астро но ми
ја, За ду жби не. 

Два де сет пр вим го ди штем, ко је је при пре мље
но за штам пу и тре ба да се по ја ви кра јем де цем
бра 2013, Да ни ца Ву ко ве за ду жби не за га зи ла је 
у тре ћу де це ни ју жи во та. Бо гат и те мат ски ши
рок са др жај по твр ђу је да је Да ни ца Ву ко ве за ду
жби не и у тре ћој де це ни ји свог жи во та оста ла 
вер на и ода на чи та о ци ма. Да је жи ва све до че 
ње ни прет плат ни ци у зе мљи и ра се ја њу, круг 
вер них ства ра ла ца ко ји се у њој оку пља, чи ње
ни ца да за хва љу ју ћи Ми ни стар ству за обра зо
ва ње и на у ку сти же у све школ ске би бли о те ке 
Ср би је. Ње ној жи вот но сти по себ но је до при нео 
бо га ти до да так у бо ји Да ни ца за мла де по кре ну
та 2009. го ди не, ко ја се штам па и као по себ но из
да ње. Са мо то ком 2013. го ди не Да ни ца за мла де 
је пред ста вље на у че тр де се так шко ла, на Ђач ком 
Ву ко вом са бо ру, на Зма је вим деч јим игра ма, на 
Сај му књи га у Бе о гра ду.

Лист Ву ко ве за ду жби не, За ду жби на, ко ји уре
ђу је Слав ко Ве ји но вић, си гур но се и са успе хом 
при ми че ју би лар ном, сто том бро ју. Спре ман је 
96. број ко ји ће би ти об ја вљен по сле да на шње 
Скуп шти не, ка ко би се у ње му на шли и из ве шта
ји о ње ном ра ду. Лист За ду жби на пр ва је не за о

би ла зна коп ча са за ду жби на ри ма, са сре ди на ма 
у ко ји ма по сто ји ини ци ја ти ва за осни ва ње 
огра на ка Ву ко ве за ду жби не, по пут Лак та ша у 
Ре пу бли ци Срп ској и гра да Ћу при је. Уред ник За
ду жби не при пре мио је и ру ко пис Ву ко ва за ду
жби на на раз ме ђи два ве ка, у ко јем је об у хва тио 
оба пе ри о да ра да Ву ко ве за ду жби не: 1937–1941. 
и 1987–2014. Круг де ла по све ће них ра ду и жи во
ту Ву ко ве за ду жби не би ће за о кру жен об ја вљи
ва њем ка та ло га Да ро ви Ву ко вој за ду жби ни ко ји 
је при пре мио Стан ко Ко стић.

Ка да је реч о из да вач кој де лат но сти Ву ко ве 
за ду жби не тре ба на по ме ну ти да 2014. го ди не 
пред сто ји об ја вљи ва ње збор ни ка Бач ка кроз 
ве ко ве. Сло је ви кул ту ра Бач ке, тре ћег по ре ду 
та квог кул ту ро ло шког по ду хва та, по сле об ја вље
них збор ни ка о Сре му и збор ни ка о Ба на ту, као 
и рад на збор ни ку по све ће ном сло је ви ма кул
ту ра Шу ма ди је.

У же љи да на до сто јан ствен на чин обе ле жи
мо сто пе де сет го ди на од смр ти Ву ка Ка ра џи ћа, 
за јед но са СА НУ, Ма ти цом срп ском, АНУРСом, 
Ин сти ту том за срп ски је зик, Ин сти ту том за 
књи жев ност и умет ност и Ме ђу на род ним сла
ви стич ким цен тром, при пре ми ће мо на уч ни 
скуп ко јим би се осве тли ло Ву ко во де ло да нас, 
ста ње срп ске фол кло ри сти ке у на шем вре ме
ну. Про сла ва овог ју би ле ја не мо ра, ни ти мо же 
би ти пом пе зна ка ква је би ла она 1964. го ди не. 
При ме тан је и страх ме ро дав них од „сил них 
го ди шњи ца“ ка да је реч о на шој про шло сти. 
Охра бри мо их по ру ком да се не тре ба пла ши ти 
ве ли ких го ди шњи ца ка да је у пи та њу срп ски 
на род, јер је то по твр да ње го вог тра ја ња кроз 
ве ко ве, по твр да да је оди ста исто риј ски на род. 
А про сла ве го ди шњи ца зна чај них до га ђа ја из 
на ше про шло сти је су под сти цај на ма ко ји да
нас жи ви мо и ства ра мо да учи ни мо и ми не што 
вред но и зна чај но што ће, у бу ду ћим де це ни ја
ма и ве ко ви ма, на ши по том ци сма тра ти вред
ним да обе ле же.

Одлука

На осно ву Пра вил ни ка о до де љи ва њу на гра
да Ву ко ве за ду жби не, Од бор за до де лу на гра де 
у обла сти на у ке, на сед ни ци одр жа ној 1. но вем
бра 2013. го ди не, у са ста ву: проф. др Сло бо дан 
Гру ба чић, до пи сни члан СА НУ, пред сед ник, и 
чла но ви: ака де мик На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић, 
проф. др Љу бин ко Ра ден ко вић, проф. др Бо шко 
Су вај џић, др Мар та Фрајнд и др Ми ло је Ва сић, 
јед но гла сно је до нео од лу ку:

да се на гра да Ву ко ве за ду жби не у обла сти на
у ке за 2013. го ди ну до де ли ДРА ГО ЉУ БУ ЖИ
ВО ЈИ НО ВИ ЋУ за књи гу „La Dal ma zia o mor te. 
Ита ли јан ска оку па ци ја ју го сло вен ских зе ма
ља (1918–1923)“.

Образложење

Ова ве о ма озбиљ на и вр ло сту ди о зно пи са на 
књи га ре зул тат је ау то ро вог ви ше де це ниј ског 
на сто ја ња да у пот пу но сти ра све тли и про ту
ма чи го ди не ита ли јан ске оку па ци је ју го сло вен

ских зе ма ља на кра ју Пр вог 
свет ског ра та. На и ме, до са
да шње ана ли зе „ја дран ског 
пи та ња“ ис тра жи ва ле су ди
пло мат ску по за ди ну, по ли
ти ку по је ди них др жа ва и 
свет ских си ла, и при том от
кри ле мно ге ва жне по је ди
но сти ве за не за ду го трај но 
и муч но ре ша ва ње су ко ба 
про ис те клих из не ис пу ње
них обе ћа ња и оба ве за пре
ма Ита ли ји. Реч је, при том, 
о спо ро ви ма чи јим пар ци
јал ним ре ше њем су би ле 
не за до вољ не све за ин те
ре со ва не стра не, о спо ро
ви ма ко ји ма Жи во ји но вић 
по све ћу је, с пра вом, по себ
ну па жњу. По је ди ни ау то ри, 
ме ђу тим, ни су уоп ште спо
ме ну ли ита ли јан ска ис ку
ства и по на ша ње на кон 
Пр вог свет ског ра та, иа ко 
је та да шња оку па ци ја тра

ја ла пет го ди на и има ла мно го број не дра ма
тич не тре нут ке ка кав је, на при мер, био план 
ге не ра ла Ба до ља да раз би је но ву Кра ље ви ну – 
план ко ји је пред ста вљао хи ме ру, сан ко ји ни је 
ни ка да до са њан. Шта ви ше, по ку ша ли су да при
кри ју та кве до га ђа је и њи хо ве по сле ди це. Ака
де мик Жи во ји но вић је у сво јој књи зи на сто јао 
да от кри је упра во ту, скри ве ну стра ну ја дран ског 
пи та ња, ука зу ју ћи, из ме ђу оста лог, на кључ ни 
зна чај Сје ди ње них Др жа ва и пред сед ни ка Вил
со на лич но за ус по ста вља ње ју го сло вен ске вла
сти на ис точ ном Ја дра ну.

Дру гим ре чи ма, кре нуо је те жим пу тем. По ка
зао је по дроб но по зна ва ње из во ра, ду бо ко исто
ри о граф ско раз у ме ва ње про бле ма ти ке, одав но 
по све до че ну спо соб ност уо ча ва ња и де фи ни са
ња, а по том и до след ног и ме то до ло шки из гра
ђе ног про у ча ва ња про бле ма ко ји чи не пред мет 
ис тра жи ва ња. Мо же мо се са мо при дру жи ти су
ду про фе со ра Љу бо ми ра Мак си мо ви ћа ко ји је, 
у име Исто риј ског оде ље ња СА НУ, ову књи гу и 
пре по ру чио на шој па жњи. На ше је не по де ље но 
ми шље ње да ово те мељ но и ис црп но де ло за и
ста на ста вља нај бо љу тра ди ци ју кри тич ке исто
ри о гра фи је у Ср би ји.

Пред сед ник Од бо ра, 
проф. др Сло бо дан ГРУ БА чИЋ, 

до пи сни члан СА НУ

Уру че на при зна ња Ву ко ве за ду жби не 
Ве ли ки до бро твор и До бро твор

Ис так ну тим за ду жби на ри ма и при ја те љи ма Ву ко ве за
ду жби не, ко ји су у про те клом пе ри о ду по мо гли њен рад и 
до при не ли оства ри ва њу про гра ма, Ми о драг Ма тиц ки је 
уру чио при зна ња Ве ли ки до бро твор и До бро твор. 

При зна ње Ве ли ки до бро твор до би ли су Не над Хри
са фо вић из Па ри за; Ва лен ти на Бо јо вић, Јо ван Бо јо вић, 
Ми лан Бо јо вић и Све ти слав Пре до је вић, из Бе о гра да. 
Рад ми ли Ми лен ти је вић, про фе со ру из Њу јор ка, уру че
но је при зна ње Ве ли ки до бро твор са сре бр ња ком са Ву
ко вим ли ком за до при нос оства ри ва њу про гра ма Ву ко ве 
за ду жби не. 

При зна ња До бро твор до би ли су: Стан ка Ко раб из Бе
о града, Ма ри ја Пе тро вић из Бе о града, Жар ко Ди мић из 
Срем ских Кар ло ва ца, Да ни ца Вуј ков из Но вог Са да, Гро
зда на Ко ма ди нић, Љи ља на Глин тић и Дра гу тин А. Ђу
кић из Чач ка и Стан ко Ко стић из Кне жи це, Пе тро вац 
на Мла ви.

Бе се да ака де ми ка 
На де Ми ло ше вић 

Ђор ђе вић
Наставак са стране 1
Кре ће се, исто доб но, у го то во не за ми сли вом 

ства ра лач ком ин те лек ту ал ном ра спо ну (од те
рен ског ра да до те о ри је фол кло ра, од ре фор ми
са ња азбу ке до по ста вља ња на род ног је зи ка у 
осно ви цу књи жев ног, од са ста вља ња Рјеч ни ка  
до пре во ђе ња Но вог за ве та, од про жи вља ва ња 
исто ри је до ње ног пи са ња (са срп ском суд би
ном  у ср цу).

У свим овим за хва ти ма Ву ко во основ но ге сло 
је бор ба за на пре дак срп ског на ро да, за ње го во 
пра во на кул ту ру, на људ ску јед на кост и по ли
тич ку прав ду, на исти ну. Ко ли ко је оно и да нас 
ак ту ел но – го во ре Ву ко ве ре чи. У свом сво је вр
сном ис по вед ном, да ле ко се жном ма ни фе сту (у 
пред го во ру књи зи Ми лош Обре но вић или Гра
ђа за Срп ску Исто ри ју на ше га вре ме на, Бу дим, 
1828, Исто риј ски спи си I, Са бра на де ла Ву ка Ка
ра џи ћа XV, 28), сам ка же: „... ни кад ни сам зба
цио с ума исти не, ко ја је у исто ри ји нај глав ни ја 
ствар, ни по том ства за ко је се исто ри ја пи ше”. 
Ср би тре ба о се би да пи шу, „...ту ђи пи са те љи, 
ко је из не зна ња, ко је из за ви сти или из љу ба ви 
к сво ме на ро ду, нај слав ни је или нај знат ни је до
га ђа је из о ста ве или на о па ко опи шу” (Исто, 27).  
Кне зу Ми ло шу ука зу је на по тре бу да се Ср би 
угле да ју на по бу ње не Гр ке, за чи је „ста ре књи
ге” се зна, ко ји „има ју при ја те ља и сво ји љу ди по 
свој Евро пи, ко ји се за њи као што тре ба ста ра ју, 
и пре ко но ви на и раз лич ни књи га  и жур на ла 
раз гла ша ва ју по све му сви је ту оно, што њи ма 
по мо ћи мо же: а Ср би не ма ју ниг ђе дру го га при
ја те ља осим ту ђе по ли ти ке” (ци тат пре ма Р. Са
мар џи ћу, Исто риј ски спи си, II, 561562). Оно што 
је Кња зу са ве то вао, сам је чи нио. Упо зна вао је 
Евро пу, уз не мер љи ву, дра го це ну по моћ и су
ге сти је Јер не ја Ко пи та ра, са срп ском на род ном 
по е зи јом – бли ском  сен зи би ли те ту и зах те ви
ма епо хе, сти цао уче не и слав не при ја те ље као 
што су би ли Грим и Ге те... Са Ле о пол дом Ран
ке ом на пи сао је Срп ску ре во лу ци ју, не слу чај но 
на не мач ком је зи ку. Оства ри вао је сво је иде је: 
си сте ма тич но, по ре ду, упор но, не од у ста ју ћи 
пред те шко ћа ма и у ра зним при ли ка ма на гла
ша вао: „... би ло ми је је ди но на мје ре ње  упо зна
ти Евро пу с на шим на ро дом и та ко упра во ре ћи: 

ко рист и сла ва на ро да на ше га” (Ву ков од го вор 
на ла жи и опа да ње у Срб ско ме Ула ку, Исто риј
ски спи си II, 28).

Ра дио је Вук исто вре ме но, а у са гла сју, на два 
пла на: спо ља шњем и уну тра шњем.

Рат је до био, као  ју нак мо рал ног и ин те лек
ту ал ног ју на штва. И ко ли ко год да је мо рао у пр
вој фа зи сво га ра да да бу де по све ће ни „рат ник” 
да би из во је вао по бе ду, у ду би ни свог тр шић ког, 
хер це го вач ког еп ског би ћа, за др жао је та на но 
чу ло за слу ша ње и фил три ра ње иде ја и дру гих, 
и ме мо ри ју без прем ца. Отуд и ње го во за вид но 
зна ње, упу ће ност у све то ко ви ма прет хо де ће и 
ње му са вре ме не на уч не ми сли. Отуд, сво је вр сна 
ди на мич ност ње го вих за кљу ча ка, спо соб ност да 
осе ти дух вре ме на, да ре чи при ла го ди окру же њу 
и ми сли ма. У Рјеч ник је укљу чио ре чи стра ног 
по ре кла (вид. М. Пи жу ри ца, Ка ра џић, Вук Сте
фа но вић, Срп ски би о граф ски реч ник, МС, Но ви 
Сад 2009);  Но ви за вјет је обо га тио ап стракт ним 
из ра зи ма; че шће но што би се оче ки ва ло, цр кве
но сло вен ским ре чи ма, на чи нио ко ва ни це, па
ти ни рао  син так су, али опет на осно ви „пра вог 
срп ског је зи ка”, ка ко је Јо ван Сте јић, Ву ков са вре
ме ник, за па зио још 1852. (вид. Ме ша Се ли мо
вић, За и про тив Ву ка, БИГЗ 1987). И да до дам. 
Иа ко га је пре во дио са не мач ког, по нај но ви јим 
ис тра жи ва њи ма у Изра е лу, био је бли жи хе бреј
ском „ори ги на лу” од не мач ког пре во да.   

Ни у јед ној обла сти Вук ни је био дог ма ти чан. 
Је зик на род не књи жев но сти по ста вио је као те
мељ књи жев ног је зи ка, а са мим тим и као те
мељ но ве књи жев но сти, за кљу чи ће Па вле Ивић. 
Ра ди се, да кле, о те ме љу, а не о пре у зи ма њу. Вра
та за да љи раз ви так оста ла су отво ре на, али је 
тра си ран пут. И са ме на род не пе сме са гле да
вао је у про це су „спје ва ва ња”, кон ти ну и те та и 
про ме на. Уо чио је кључ не пој мо ве ко ји чи не су
шти ну и спе ци фич ност на род не  књи жев но сти, 
по кре нуо и ре ша вао пи та ња  функ ци о нал но сти, 
ва ри јант но сти, фор му ла тив но сти, од но са ин
ди ви ду ал ног и ко лек тив ног, мит ског и исто риј
ског... ко ји су и да нас у сре ди шту па жње.

У том по ча сном док то ру Јен ског уни вер зи те та, 
чла ну нај по зна ти јих ака де ми ја на у ка у Евро пи, 
но си о цу ди пло ма на уч них дру шта ва, злат них 
ме да ља и ор де ња, уче ност се сто пи ла са из вор
ном сна гом, из др жљи во шћу и му дро шћу срп
ског се ља ка. У то ме је би ла ње го ва тај на.  

Све што је ра дио, ра дио је у пра вом тре нут ку, 
али и као за лог за бу дућ ност. Та бу дућ ност је 
да нас на ша са да шњост. Да ли смо га раз у ме ли, 
на пра ви на чин?

Рад ми ла Ми лен ти је вић

Од бор за до де лу 
на гра де за на у ку

Од бор за до де лу 
на гра де 

за умет ност

ОД ЛУ КЕ ОД БО РА ВУ КО ВЕ ЗА ДУ ЖБИ НЕ ЗА ДО ДЕ ЛУ 
НА ГРА ДА ЗА НА У КУ И ЗА УМЕТ НОСТ У 2013. ГО ДИ НИ
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Ву ков са бор је ове го ди не 
обе ле жио вре дан ју би леј 
– 80 го ди на са бо ро ва ња 
и ње го вог кон ти ну и ра ног 
тра ја ња, ко ји све до чи 
о по себ но сти ве зе из ме ђу 
Ву ка Ка ра џи ћа и на ро да 
чи ји је зик и пи смо 
је ре фор ми сао 

Т
ач но пре 80 го ди на, 17. сеп тем бра 
1933. го ди не, по диг ну та је и осве
шта на Ву ко ва спо менку ћа у Тр
ши ћу и одр жан пр ви Ву ков са бор. 
Про те клих 80 го ди на са бо ро ва ња и 

ње го вог кон ти ну и ра ног тра ја ња све до чи о по
себ но сти ве зе из ме ђу Ву ка Ка ра џи ћа и на ро да 
чи ји је зик и пи смо је ре фор ми сао. Ву ков са бор 
бе ле жи сво је тра ја ње кроз не ко ли ко др жав них 
уре ђе ња, кул тур них по ли ти ка и иде о ло ги ја. 

Ово го ди шњи са бор по чео је 9. сеп тем бра у Ву
ко во до му кул ту ре. У Га ле ри ји „Ми на Ка ра џић“ 
го сто вао је Му зеј На род ног по зо ри шта са из ло
жбом по зо ри шног пла ка та Јо ва на Тар бу ка. 

На пр вој ве че ри, са бор ској пу бли ци при ка за
на је пред ста ва „Ха са на ги ни ца“, по тек сту Љу бо
ми ра Си мо ви ћа, у ре жи ји Ја го ша Мар ко ви ћа, а 
у про дук ци ји На род ног по зо ри шта из Бе о гра да. 
Пре ле па на род на пе сма, ко ја је оча ра ла цео за
пад ни свет, ка да је Вук у 19. ве ку упо знао Евро
пу са на шом усме ном тра ди ци јом, по слу жи ла 
је Љу бо ми ру Си мо ви ћу да ство ри, мо жда, и је
дан од нај по тре сни јих драм ских тек сто ва на 
срп ском је зи ку. Пу бли ка у Ву ко вом до му кул
ту ре би ла је дир ну та глу мом Ва ње Еј дус, Не на да 
Стој ме но ви ћа, Алек сан дра Срећ ко ви ћа, Рад ми
ле Жив ко вић, Алек сан дре Ни ко лић и оста лих 
чла но ва ан сам бла На род ног по зо ри шта, ко ји су 
на кра ју из во ђе ња ви ше пу та иза шли да се по
кло не пред оду ше вље ним Ло зни ча ни ма.

Про грам Ба шти на сва ке го ди не, у окви ру Ву
ко вих са бо ра, на сто ји да от кри је но ву ди мен зи ју 
са бо ро ва ња кроз исто ри ју и да ло кал ним ства
ра о ци ма и ис тра жи ва чи ма отво ри про стор за 
умет нич ки из раз. Та ко су ове го ди не, 10. сеп
тем бра, у окви ру по ме ну тог про гра ма чла но ви 

КУД „Ка ра џић“ пу бли ци при ка за ли сцен ско
умет нич ки игро каз под на зи вом „Ова ко је све 
по че ло...“. 

На пла тоу ис пред Ву ко вог до ма по ста вље на је 
и исто риј ска из ло жба о ра ду Од бо ра за по ди за
ње спо менобе леж ја, ау тор ке Дра ги це Пе тро вић 
у про дук ци ји Цен тра за кул ту ру „Вук Ка ра џић“. 
Ова из ло жба део је стал них на сто ја ња Цен тра за 
кул ту ру да исто риј ски осве тли раз ло ге за ова ко 
ве ли ку на род ну ак ци ју ве за ну за де ло и лик Ву
ка Ст. Ка ра џи ћа, али и на сто ја ње да се не за бо
ра ве они ви зи о на ри ко ји су учи ни ли мо гу ћим 
тра ја ње Ву ко вог са бо ра и раз вој Тр ши ћа.

У Му зе ју Ја дра, 11. сеп тем бра отво ра на је из ло
жба „Вез у гра ду – на ци о нал но на сле ђе и европ

ски ути ца ји“, ау тор ке Ире не Фи ле ки, му зеј ског 
са вет ни ка Ет но граф ског му зе ја из Бе о гра да. Из
ло жбу је отво ри ла др Ве сна Мар ја но вић, на чел
ни ца Оде ље ња за про у ча ва ње на род не кул ту ре 
Ет но граф ског му зе ја. 

Са вре ме но му зич ко ис тра жи ва ње и мо дер
не ком по зи тор ске тен ден ци је мо гле су се чу ти, 
у сре ду ве че, на кон цер ту џез квар те та Вла де 
Ма ри чи ћа. Тра ди ци о нал на бал кан ска му зи ка, 
у до слу ху са џез им про ви за ци ја ма, зву чи за и ста 
им пре сив но и ве о ма при јем чи во за уши мла
ђе пу бли ке ко ја је ис пу ни ла са лу Ву ко вог до ма 
кул ту ре до по след њег ме ста.

У че твр так, у Га ле ри ји Ми ће По по ви ћа и Ве ре 
Бо жич ко вић По по вић отво ре на је из ло жба Би
бли о те ке гра да Бе о гра да, под на зи вом „Пам ти ћу 
све“, по све ће на жи во ту и ства ра ла штву ве ли ке 
срп ске пе сни ки ње Де сан ке Мак си мо вић (ау тор
ка Ол га Кра сић Мар ја но вић; Ама ли ја Ви те зо
вић, ко а у тор ка за ду же на за ди зајн из ло жбе и 
ка та лог). Из ло жба је по ста вље на по во дом обе
ле жа ва ња 20 го ди на од смр ти и 115 го ди на од 
ро ђе ња пе сни ки ње. На 22 ве ли ка ба не ра пред
ста вље ни су нај ва жни ји мо мен ти из ње ног жи
во та и ра да. За ре а ли за ци ју из ло жбе ко ри шће на 
су до ку мен та, фо то гра фи је, до ма ћа и стра на из
да ња књи га, пре све га по ро ди це Де сан ке Мак
си мо вић, Ар хи ва Ју го сла ви је, Ар хи ва СА НУ, 
Ру ко пи сног оде ље ња Ма ти це срп ске, Зма је вих 
деч јих ига ра, Му зе ја Ву ко вих са бо ра. Овом из
ло жбом по се ти о ци су до дат но упо зна ти са жи
во том и ра дом оми ље не пе сни ки ње, али и са  
чи ње ни цом да је она ве о ма це ни ла рад Ву ка Ст. 
Ка ра џи ћа, као и да је то ком 80их и 90их го ди на 
20. ве ка би ла ре дов ни по се ти лац свих Ву ко вих 
са бо ра. По себ но емо тив но ве че у Га ле ри ји Ми ће 
По по ви ћа и Ве ре Бо жич ко вић По по вић обо ји ла 

је драм ска умет ни ца Ра да Ђу ри чин, ка зи ва њем 
мо но дра ме по све ће не Де сан ки. 

Исто ве че у Га ле ри ји је при ре ђе но оку пља ње 
пе сни ка го сти ју Ме ђу на род не књи жев не ко ло
ни је Срп ског књи жев ног дру штва у про гра му под 
на зи вом „Азбу ка Евро пе“. Пе сни ци су из Сен те, 
где су сме ште ни, сти гли нај пре у Тр шић, где су 
об и шли Му зеј је зи ка и пи сма, ра ди о ни цу ста рих 
за на та и Ву ко ву ку ћу. У Га ле ри ји Ми ће По по ви
ћа при сут не је по здра вио Ву ле Жу рић књи жев
ник, пред сед ник Срп ског књи жев ног дру штва, а 
по том су сво је сти хо ве ка зи ва ли Олим би Ве лај 
из Ал ба ни је, Дар ја Жи лић из Хр ват ске, Вик тор 
Ка лин ке из Не мач ке, Со ња Ата на си је вић из Ср
би је и Су га Кеј ђи ро, пе сник из Ја па на.  

Са др жа јан про грам че твр тог да на са бо ро ва ња 
на ста вљен је у Ву ко вом до му кул ту ре, уз на ступ 
Гу слар ског дру штва „Ми лан То пли ца“ из Бе о гра
да и Гу слар ске сек ци је КУД „Ка ра џић“. 

У пе так, 13. сеп тем бра, у Ку ћи пи са ца у Тр ши
ћу по чео је про грам под на зи вом Хо мо бал ка
ни кус, ко јим из го ди не у го ди ну из раз ли чи тих 
угло ва ра све тља ва мо осо бе но сти Бал ка на. Али, 
нај че шће се го во ри о то ме ка ко нас дру ги ви де 
и на ко ји на чин пред ста вља ју на ше под не бље 
у Евро пи и све ту. 

О
ве го ди не те ма окру глог сто ла би
ла је Де ла ву ков ске тра ди ци је као 
пре во ди лач ки иза зов. Мо де ра тор 
овог раз го во ра био је Во ји слав 
Ка ра но вић, пе сник и уред ник 

Ра дио Бе о гра да. У раз го во ру су уче ство ва ли 
вр сни пре во ди о ци Хи ро ши Ја ма са ки Ву ке лић, 
Сил виа Мон рос Сто ја ко вић, Јан Кра сни и Ка
јо ко Ја ма са ки. Свој рад на ову те му при ло жио 
је и Све то зар Ко ље вић, ко ји је био спре чен да 
при су ству је овом раз го во ру. 

По се бан ку ри о зи тет овог ску па је би ло то што 
је Хи ро ши Ја ма са ки Ву ке лић, пр ви пут у јав но
сти пред ста вио Ње го шев Гор ски ви је нац, пре ве
ден на ја пан ски. У го ди ни ка да обе ле жа ва мо 200. 
го ди шњи цу рођења Вла ди ке, овај на пор вр сног 
пре во ди о ца има по се бан зна чај и вред ност.  

У ве чер њим ча со ви ма на сце ни Ву ко вог до
ма кул ту ре го сто вао је „Мо стар сев дах ре у ни он“, 
му зич ка атрак ци ја из Бо сне и Хер це го ви не. Ови 
му зи ча ри не гу ју из вор ну сев да лин ку као ау тен
тич ни му зич ки из раз ове бив ше ју го сло вен ске 
ре пу бли ке. Да је сев да лин ка ду бо ко уко ре ње на 
и на про сто ру са ове стра не Дри не по све до чио је 

пре пун Ву ков дом и мно го број ни љу би те љи ове 
му зи ке ко ји су оста ли без ме ста на кон цер ту. 

Су бо та је у це ли ни би ла по све ће на до ла ску 
мла дих сла ви ста и њи хо вих про фе со ра и лек то
ра, уче сни ка 43. Ме ђу на род ног ску па сла ви ста. 
Мно ги мла ди сла ви сти већ су бо ра ви ли у Тр
ши ћу у окви ру Лет ње пре во ди лач ке шко ле ко ју 
Цен тар за кул ту ру ор га ни зу је у са рад њи са Ин
сти ту том за књи жев ност и умет ност из Бе о гра
да већ дру гу го ди ну за ре дом. 

Ме ђу тим, од њих ше зде се так, мно ги су би
ли пр ви пут у род ном ме сту на шег је зич ког 
ре фор ма то ра. Њи ма је омо гу ће но да оби ђу спо
менком плекс, да по се те Му зеј је зи ка и пи сма, 
по гле да ју из ло жбу о раз во ју срп ског је зи ка и 

пи сма, по том из ло жбу „Вук и ње го ви са вре ме
ни ци“ и да се упо зна ју са при ме ри ма срп ског 
пи сма од 11. до 19. ве ка, да ви де аба џиј ску рад
њу, ли ци дер ску рад њу, по се те Му зеј Ву ко вих са
бо ра, са бо ри ште и Ву ко ву ку ћу. 

На кон оби ла ска Тр ши ћа го сти су мо гли да 
при су ству ју пред ста вља њу про јек та Ин сти ту та 
за књи жев ност и умет ност „Срп ско усме но ства
ра ла штво у ин тер кул тур ном ко ду“. О овом је дин
стве ном про јек ту ко ји се ба ви на шом усме ном 
тра ди ци јом го во ри ли су: др Ми о драг Ма тиц ки, др 
Сми ља на Ђор ђе вић Бе лић и проф. др Бо шко Су
вај џић, ко ји је ујед но и ру ко во ди лац про јек та.

У по по днев ним ча со ви ма, у Ку ћи пи са ца у 
Тр ши ћу одр жа на је за вр шна пле нар на сед ни
ца На уч ног са ста на ка сла ви ста у Ву ко ве да не. 
Углед ни сла ви сти, про фе со ри из зе мље и ино
стран ства уче ство ва ли су у раз го во ру на две те
ме: Ино ва ци о ни про це си у срп ском књи жев ном 
је зи ку – ути ца ји дру гих је зи ка и кул ту ра и  Ње
гош у свом вре ме ну и да нас чи ме је и Ме ђу на
род ни сла ви стич ки цен тар же лео до стој но да 
обе ле жи го то во дво ве ков но Ње го ше во при су
ство у срп ској кул ту ри.

Мла дим сла ви сти ма и го сти ма 80. Ву ко вог 
са бо ра у су бо ту ве че, у Вуковoм до му кул ту
ре, упри ли чен је кон церт хо ра „The In ter na ti o
nal Bel gra de Sin gers“. Хор је осно ван у фе бру а ру 
2012. го ди не и оно што је за ни мљи во је сте чи
ње ни ца да хор чи не за по сле ни у ам ба са да ма, 
стра ни др жа вља ни ко ји жи ве и ра де у Бе о гра ду. 
Ди ри гент ки ња хо ра је Betty Ann Ger man. У Ву
ко вом до му кул ту ре, за мла де сла ви сте ко ји су 
до шли са свих стра на све та, пе ва ло се на не ко
ли ко је зи ка, а пе ва ле су ди пло ма те из 12 ам ба
са да у Бе о гра ду. Про гра мом хо ра об у хва ће не су 
тра ди ци о нал не пе сме из Фран цу ске, Шкот ске, 

У ор га ни за ци ји Цен тра 
за кул ту ру „Вук 
Ка ра џић” из Ло зни це, а 
под по кро ви тељ ством 
Ми ни стар ства кул ту ре 
и ин фор ми са ња 
Ре пу бли ке Ср би је и 
гра да Ло зни це, у Тр ши ћу 
је од 22. до 26. ма ја 
одр жан 42. Ђач ки Ву ков 
са бор ко ји је из ра стао 
у нај зна чај ни је и 
нај ма сов ни је оку пља ње 
ђа ка у ре ги о ну

У 
Ву ко вом до му кул ту
ре, 22. ма ја по чео је 42. 
Ђач ки Ву ков са бор. Ма
ни фе ста ци ја је отво ре
на „Хим ном Ву ку“ ко

ју је из вео Деч ји цр кве ни хор „Све ти 
Са ва“, уз прат њу Ло знич ког гу дач
ког три ја и ди ри го ва ње Дра га на Ђе
до ви ћа. При сут не је по здра ви ла Ана 
Про ко пић, про шло го ди шњи ђак ге
не ра ци је Основ не шко ле „Пе тар Та
сић“ из Ле шни це, ко ја је ис та кла да је 
са бо ро ва ње ђа ка Ср би је још јед ном 
по твр ди ло да је реч о нај ма сов ни јој 
ма ни фе ста ци ји мла дих, та лен то
ва них, ма што ви тих и отво ре них за 
но ва зна ња и ве шти не. За но ве иза
зо ве на пу ту од ра ста ња. Ву ков за ви
чај је и овог пу та био ин спи ра ци ја за 
усва ја ње ле по те на шег ма тер њег је
зи ка, али и ин спи ра ци ја за сло бо ду и 
кре а тив ност у свим дру гим обла сти
ма ства ра ла штва. Био је то са бор зна
ња, игре и ра до сти мла дих це ле Ср
би је, ге не ра ци је ко ја ће уско ро рав
но прав но сту пи ти у свет од ра слих.  

При го дан про грам „Бес крај ни пла ви 
круг“, по све ћен 120. го ди шњи ци ро ђе
ња Ми ло ша Цр њан ског, из ве ла је Фил
хар мо ни ја мла дих „Бо ри слав Па шћан“ 
уз ди ри гент ску па ли цу Ђор ђа Па вло ви
ћа, док је по е му „Стра жи ло во“ го во ри ла 
Ива на Шће па но вић, драм ска умет ни
ца. Мла дост и вр хун ска ин тер пре та
ци ја де ла Све ти сла ва Бо жи ћа, Хајд на, 
Шо ста ко ви ча, Рах ма њи но ва, Мен дел
со на, Фа ље, Би зеа учи ни ли су да ово 
ве че бу де јед но од нај све ча ни јих отва
ра ња Ђач ких Ву ко вих са бо ра. Фил хар
мо ни ју мла дих чи не нај та лен то ва ни ји 
уче ни ци сред њих му зич ких шко ла, као 
и сту ден ти Фа кул те та му зич ке умет но
сти из Бе о гра да и Кра гу јев ца. Ове го
ди не Фил хар мо ни ја мла дих обе ле жа ва 
35 го ди на по сто ја ња.

У че твр так, 23. ма ја у Тр ши ћу су по
че ле да ра де ра ди о ни ца тка ња и ли
ков на ра ди о ни ца, а на ста ви ле су да 
ра де ра ди о ни ца „Вук и звук“, књи жев
на ра ди о ни ца „Ми лош Цр њан ски као 
ин спи ра ци ја“ и ра ди о ни ца је зи ка „О 
Нем ци ма“ ау тор ке Фран ци ске Ви ке.

Ова ра ди о ни ца ба ви ла се гер ма
ни зми ма у срп ском је зи ку. Ви ше од 
две хи ља де гер ма ни за ма је од сред
њег ве ка до шло са ру да ри ма, за на тли
ја ма, вој ни ци ма и до се ље ни ци ма из 
не мач ког је зи ка на те ри то ри ју не ка
да шње Ју го сла ви је. То је био по вод да 
Фран ци ска Ви ке, умет ни ца из Бер ли
на, на чи ни зид ну ин ста ла ци ју ко ја се 
са сто ји од сто обо стра но штам па них 
фа сци кли, ко је уче шћем по се ти ла
ца по ста ју пу ту ју ћи ар хив у ко јем се 
са ку пља ју ре чи. По се ти о ци из ло жбе 
мо гли су да на пи шу у фа сци кле сво
је асо ци ја ци је, при че и исто риј ске чи
ње ни це, али и да ове ко ве че но ве ре чи 
у при ло же ном реч ни ку. По ла зни ци 
ове ра ди о ни це би ли су уче ни ци ОШ 
„Ка ди ња ча“ ко ји уче не мач ки је зик.

Ра ди о ни ца „Ми лош Цр њан ски као 
ин спи ра ци ја“ по че ла је са ра дом још 
у фе бру а ру, с ци љем да се у го ди ни ју
би ле ја скре не па жња на овог ве ли ког и 
зна чај ног ау то ра ко ји, из ме ђу оста лог, 
има сво је ме сто и у сред њо школ ској ли
те ра ту ри. У ра ди о ни ци су ра ди ли сред

њо школ ци из Ло зни це, а то ком Ђач ког 
Ву ко вог са бо ра при дру жи ли су им се и 
по ла зни ци Гру пе за кре а тив но пи са ња 
из Пан че ва, ко ји су у вре ме 42. Ђач ког 
Ву ко вог са бо ра бо ра ви ли у Тр ши ћу. 

Ра ди о ни ца „Вук и звук“ оку пи ла је 
уче ни ке основ них и сред њих шко ла из 
Ло зни це. Во ди ли су је уред ни ци, но ви
на ри и ре ди те љи Ра дио Бе о гра да ко ји 
су са де цом ра ди ли на на стан ку две 
ра дио дра ме по све ће не је зи ку и Ву ку. 
Нај ва жни ји ефе кат овог про гра ма је
сте чи ње ни ца да се де ца и мла ди уво
де, на ви со ко пр о фе си о нал ни на чин, 
у свет умет нич ког об ли ко ва ња тра
ди ци је и ујед но их ру ко во ди о ци ра
ди о ни це упу ћу ју у бо гат ство срп ског 
је зи ка. Ва жан ефе кат ове ра ди о ни це 
је сте и чи ње ни ца да Звуч ни ар хив Му
зе ја је зи ка и пи сма по ста је бо га ти ји за 
не ко ли ко но вих звуч них за пи са.

Ли ков на ра ди о ни ца је оку пи ла 
основ це и сред њо школ це из Ср би је, 
Ре пу бли ке Срп ске и Цр не Го ре, ко ји су 
ода бра ни на кон ку р су Цен тра за кул
ту ру. 

ОДР ЖАН 42. ЂАЧ КИ ВУ КОВ СА БОР У ТР ШИ ЋУ

Са бор зна ња, игре и ра до сти мла дих

Уче сни ци Са бо ра По зо ри шна пред ста ва „Де вет сто пет на е ста – тра ге ди ја јед ног на ро да“

ОДР ЖАН 80. ВУ КОВ СА БОР У ТР ШИ ЋУ

У сла ву Ву ка и ње го вог де ла
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У ра ди о ни цу тка ња сва ке го ди не се 
укљу чу је све ви ше за ин те ре со ва них 
мла дих љу ди ко ји би да стек ну основ
на зна ња ве за на за ову тра ди ци о нал
ну ве шти ну. Ча со ви тка ња одр жа ва ли 
су се у ра ди о ни ци ста рих за на та у Тр
ши ћу. 

Основ на шко ла „Ан та Бо ги ће вић“ 
би ла је до ма ћин Цен тру за про мо ци
ју на у ке ко ји је пред ста вио свој Пу
ту ју ћи пла не та ри јум – еду ка тив ни 
про грам ко ји на са вре мен мул ти ди
сци пли на ран на чин пру жа по се ти о
ци ма основ на зна ња из ге о гра фи је и 
астро но ми је. Овај про грам по ка зао је 

ка ко би шко ле у бу дућ но сти тре ба ло 
да ра де и на ко ји на чин да сва зна ња, 
па и она нај ап стракт ни ја, при бли же 
де ци на њи ма ра зу мљив на чин.

У Ву ко вом до му кул ту ре при ре ђен 
је кон церт фол клор них ан сам ба ла из 
Ло зни це, Лип нич ког Шо ра, Ба ње Ко
ви ља че, Ко ре ни те, Бра си не, Ро ће ви
ћа, Бо га ти ћа и Ба нат ског Но вог Се ла. 
Овај сег мент дру же ња у окви ру Ђач
ког Ву ко вог са бо ра је увек нај ша ре ни
ји и нај ра зи гра ни ји. 

Ис так ни мо да су уче ни ци Гим на
зи је „Вук Ка ра џић“ уго сти ли вр шња
ке из Ре ги о нал ног цен тра за та лен те 

„Ми хај ло Пу пин“ из Пан че ва ко ји су 
пред ста ви ли рад Гру пе за кре а тив но 
пи са ње, као и ча со пис „Пу пин“ ко
ји об ја вљу је овај ре ги о нал ни цен тар. 
При ка за ни су и крат ки фил мо ви ко је 
су на чи ни ли бив ши по ла зни ци овог 
цен тра. Мла ди гим на зи јал ци ужи ва
ли су у ра ду сво јих вр шња ка са ко ји
ма су има ли при ли ке да се дру же и 
то ком ле та у кре а тив ној ра ди о ни ци 
пи са ња у Тр ши ћу.

У пе так, 24. ма ја, у Гим на зи ји „Вук 
Ка ра џић“ про гла ше ни су по бед ни
ци ли те рар ног кон кур са „Ву ко во зво
но“. На 11. ли те рар ном кон ку р су, ко ји 

рас пи су је Огра нак Ву ко ве за ду жби не, 
Гим на зи ја „Вук Ка ра џић“ и Цен тар 
за кул ту ру, ме ђу 40 при сти глих ра до
ва из Ни ша, Зе му на, Бе о гра да, Бе лог 
По то ка, Сом бо ра и Ло зни це, про гла
ше ни су мла ди ла у ре а ти. На гра де за 
нај у спе шни је обез бе ди ли су Ву ко ва 
за ду жби на и Цен тар за кул ту ру „Вук 
Ка ра џић“, а уру чио их је Ву ле Жу рић, 
књи жев ник. У Му зе ју Ја дра би ла је 
отво ре на из ло жба Јо ва не Ви шњић, 
ко ја је 2012. за вр ши ла ма стер сту ди је 
на од се ку сли кар ство Фа кул те та ли
ков них умет но сти у Бе о гра ду, у кла
си про фе со ра Сло бо да на Рок сан ди ћа. 
Јо ва на Ви шњић је ро ђе на у Ло зни ци 
и уче сни ца је прет ход них ли ков них 
ко ло ни ја и Ђач ких Ву ко вих са бо ра у 
Тр ши ћу. У Му зе ју Ја дра Јо ва на је из
ло жи ла се ри ју сли ка и цр те жа из ци
клу са „Пр о сто ри под све сног“. 

З
а вр шне све ча но сти 42. 
Ђач ког Ву ко вог са бо ра 
по че ле су у су бо ту, 25. ма
ја, у Тр ши ћу. У 10 ча со ва, 
у Ву ко вој спо меншко ли, 

отво ре но је 23. Ре пу блич ко так ми че
ње уче ни ка основ них шко ла из срп
ског је зи ка и је зич ке кул ту ре. Так
ми ча ре је по здра вио проф. др Бо
шко Су вај џић, пред сед ник Дру штва 
за срп ски је зик и књи жев ност, и др 
Ми о драг Ма тиц ки, пред сед ник Ву
ко ве за ду жби не, ко ји је пред ста вио 
и Да ни цу за мла де – књи гу Ву ко ве 
за ду жби не за мла де и о мла ди ма. 

По ди за њем за ста ве Ву ко вих са бо
ра и „Хим ном Ву ку“, у из во ђе њу хо ра 
Гим на зи је „Вук Ка ра џић“, под ди ри
гент ском па ли цом Дар ка Не сто ро ви
ћа, по че ла је за вр шна све ча ност 42. 
Ђач ког Ву ко вог са бо ра на са бо ри шту 
у Тр ши ћу.

При сут не је по здра вио Ми ло је Ђу
ка но вић, уче ник ло знич ке Гим на зи је, 
осва јач брон за не ме да ље на Ме ђу на
род ној ју ни ор ској на уч ној олим пи ја
ди у Ира ну.

На кон то га усле ди ла је по зо ри шна 
пред ста ва „Ка пе тан Џон Пиплфокс“ 
Ду шка Ра до ви ћа. Са вре ме на из вед ба 
уз мно го му зи ке, по кре та и за ни мљи
вих ре ди тељ ских ре ше ња, учи ни ла 
је овај мно го пу та из во ђен текст са
свим но вим и мо дер ним. Пред ста ва 
је оства ре на у про дук ци ји Деч јег кул
тур ног цен тра и Би теф те а тра, у ре
жи ји Је ле не Бо га вац и ко ре о гра фи ји 
Иси до ре Ста ни шић, уз ау тор ску му
зи ку Иго ра Го сту шког.

У не де љу 26. ма ја, у Ву ко вој спо мен
шко ли у Тр ши ћу одр жа но је Ре пу
блич ко так ми че ње из срп ског је зи ка 
и је зич ке кул ту ре за сред њо школ це. 

По кро ви те љи 42. Ђач ког Ву ко вог 
са бо ра би ли су град Ло зни ца и Ми
ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња 
Ре пу бли ке Ср би је. Био је то још је дан 
пра зник зна ња и мла до сти, а ор га ни
за то ри мо гу да се по хва ле ве ли ким 
бројем уче сни ка и хи ља да ма по се ти
ла ца овог ђач ког са бо ро ва ња. 

 Да ја на ЂЕ ДО ВИЋ

По што ва ни при ја те љи Ву ко вог са бо ра, 
Ву ко вог жи во та и ра да, 
Ву ко вих ре чи ко ји ма да нас го во ри мо, 
Ву ко вог пи сма ко је вам чи там „као што је на

пи са но“, 
част ми је да вас по здра вим на овом ју би лар

ном, осам де се том Ву ко вом са бо ру.

В
у ков са бор је нај ста ри ја кул тур на 
ма ни фе ста ци ја у Ср би ји. Од свог 
осни ва ња и пр вог Са бо ра, одр жа
ног 1933. го ди не, ова про сла ва је 
пре жи ве ла не ко ли ко др жа ва и др

жав них уре ђе ња, кул тур них и не кул тур них 
по ли ти ка, де се так вла да ра и вла да ко ји ма је 
бри га о кул ту ри би ла по след њи тон на на шој 
чу ве ној сви ра ли.

Ву ко вом Тр ши ћу и Ву ко вој ку ћи до ла зи ло се 
пе шке и на ко њи ма пу тем ко ји је био скрај нут и 
за бо ра вљен ви ше од јед ног ве ка. Ву ков за ви чај 
и Ву ков рад ожи вео је са пр вим Са бо ром.

Ву ко ва ку ћа је об на вља на „де се так пу та“ по сле 
па ље ња; Ву ко во име је од 1816. го ди не и по ја ве 
ње го вог Срп ског Рјеч ни ка слу жи ло као по вод за 
под смех и на па де не би ра ним ре чи ма, увре да ма 
и оп ту жба ма да је сво јим (на род ним) го во ром 
„на о па ког пра во пи са“ иза звао код уче ног све та 
„гну ше ни је, пре зре ни је и омер зе ни је“.

И да нас Ву ка по не ко про зи ва ње го вим ре
чи ма, ње го вим пи смом и пра во пи сом, за бо ра
вља ју ћи Ву ков рад и „ко нач ну по бе ду“ срп ског 
књи жев ног је зи ка 1847. го ди не кад се (у тој го
ди ни) по ја вљу је пре вод Ву ко вог „Но вог за ве та“, 
ру ко ве ти пе са ма „ве чи тог мла ди ћа“, Бран ка Ра
ди че ви ћа, и, као кру на те 1847. го ди не, „Гор ски 
ви је нац“ вла ди ке и вла да ра, пе сни ка и фи ло
зо фа да нас по ми ња ног не ка ко кри шом и без 
ве ћег зна ча ја да је ова, 2013. го ди на, јед на од 
нај ва жни јих за срп ску књи жев ност и кул ту ру – 
200 го ди на од Ње го ше вог ро ђе ња. Сла ви ли смо 
ту ђег ца ра ове го ди не, уме сто вла ди ке срп ске 
по е зи је. За што је то та ко и за што смо ми то ли
ко „за бо рав ни“, нео д го вор ни? И за што се да нас 
чу ди мо што нам се све ово до га ђа и што смо на
род ко ји по ла ко али си гур но не ста је?

Пар то кра ти ја – вла да ви на днев не по ли ти ке 
над здра вим ра зу мом, кро ји нам суд би ну ве ко
ви ма. Пе тар II Пе тро вић Ње гош је, да нас, у Ср
би ји, пе сник из Цр не Го ре – Цр но го рац. У Цр ној 
Го ри је Ср бин, и то не оби чан Ср бин, већ срп ски 
пе сник ко ме ва ља ис пра ви ти све су ви шно срп
ско на пи са но он да кад Цр на Го ра ни је би ла то 
што је да нас, а Ње гош то ни је пред ви део па је 
пи сао не оба зи ру ћи се на бу дућ ност.

Го ди не 1847. по ја вљу ју се љу ди и књи ге ко је 
ће за у век обе ле жи ти наш књи жев ни и жи вот ни 
пут. А са мо 15 го ди на пре те „суд бо но сне го ди
не“ вла дар Ср би је – го спо дар без „зна ња пи са ња 
и чи та ња“ за бра њу је упо тре бу Ву ко вог пра во
пи са у Ср би ји, 1832. го ди не. И Ми ло шу то ни је 
би ло до вољ но; он Ву ку ну ди но вац да не пи ше 
– да пре ста не да пи ше! Док по све ту вла да ри 
пла ћа ју зла том пе сни ке, ком по зи то ре и сли ка
ре да им ство ре де ла по ко ји ма ће се пам ти ти 
њи хо ва вла да ви на, у зе мљи Ср би ји вла дар же
ли да пла ти – ну ди па ре Ву ку да не пи ше, јер је 
он – Вук Сте фа но вић Ка ра џић, по Ми ло ше вом 
опи су за Ву ков па сош „у мла до сти ко зар, а са да 
спи са тељ срп ске гра ма ти ке; уста су му – као ча

ра пин по че так“. Та ко го во ри не пи сме ни вла дар 
о нај пи сме ни јем по да ни ку. Та ко је то са кул ту
ром би ло и та ко је то са кул ту ром оста ло до да
на да на шњег.

Исте го ди не – 1832, два на е стог апри ла, пи
ше Вук кне зу Ми ло шу, и у пи сму му са ве ту је и 
пред ла же без има ло љут ње на по ме ну ту увре
ду: „Ва ља ло би уре ди ти шко ле“... То Вук пи ше 
1832. го ди не Ми ло шу и на ма, да нас: „Ва ља ло 
би уре ди ти шко ле“.

И још до да је у том пи сму шта је уз шко ле нај
ве ћи про блем ове зе мље: „По мом мне њу, Ср
би ја да нас не ма ни у че му ве ћег не до стат ка ни 
ве ће ну жде и по тре бе не го у људ ’ма спо соб ним 
за на род не слу жбе!“

Пи ше Вук вла да ру, Ми ло шу, 1832. го ди не, да 
је у Ср би ји нај ве ћи про блем што не ма пра вих 
и ква ли тет ни јих љу ди „спо соб них за на род не 
слу жбе“.

И пред ла же Вук да се по Ср би ји иза бе ру нај
да ро ви ти ји мла ди љу ди и о „др жав ном тро шку 
по ша љу у Евро пу да ље да уче на у ке и је зи ке“.

Упр кос свим увре да ма, Вук са ве ту је Ми ло ша: 
„А да би све ово лак ше би ло учи ни ти, и да би 
сла ва Ва ше све тло сти би ла са свим са вр ше на, 
ми слио сам да нај пре Ва шу све тлост на у чим 
чи та ти и пи са ти, по том да на чи ни мо не ко ли ке 
књи ге за Ва шу све тлост, па не ке да вам се од
ре ђе но вре ме чи та ју, а не ке са ми на бес по сли
ци да чи та те“.

Вук опо ми ње та да шњег вла да ра Ср би је и на
ше вла да ре, да нас: ...„ста ра ти се, што је год ви ше 
мо гу ће, да се љу ди обо га те, јер смо у по чет ку бу
не на да хи је (1804) ви де ли да су бу ни нај ра ди ји 
би ли они ко ји ни шта ни су има ли... А по свој при
ли ци та ко би ва сву да, јер ко ји не ма шта из гу би
ти, онај се у сва кој про ме ни и бу ни на да за це ло 
што до би ти, а ко ји што има, без ве ли ке не во ље 
ни је рад има ње сво је на коц ку мет ну ти“.

Пи ше Вук Ми ло шу, ве ли ком вла да ру Ср би је, 
ка ко да „из бег не“ но ву бу ну на до ма ће да хи је; 
са ве ту је га „да се љу ди обо га те... јер ко ји не ма 
шта из гу би ти, онај се у сва кој про ме ни и бу ни 
на да за це ло шта до би ти“... Те „бу не на да хи је“ 
одав но се зо ву – ре во лу ци је, сву да по све ту. Да 
сам вла дар Ср би је, чи тао бих Ву ка сва ки дан.

И Ми лош га је при кра ју жи во та по што вао и 
по ма гао, али је све би ло ма ло ка сно.

Не ма мо вре ме на – смр ка ва се бр зо, да про чи
та мо са мо оно „нај ва жни је“ што је Вук ура дио од 
1814. го ди не и по ја ве ње го ве Пи сме ни це у ко јој 
се из ја шња ва за но ви пра во пис – „нај јед но став

ни ји и нај са вр ше ни ји на све ту“ и на род ни је зик 
као „нај дра го це ни је бла го на ро да“.

Пр о пу то вао је Вук, што пе шке, што на ко њи ма 
и у ко чи ја ма, „вас це лу Евро пу“ (у ко ју ми да нас 
жу ри мо) и срео се са нај зна чај ни јим љу ди ма 
сво га вре ме на, име ни ма – сим бо ли ма кул ту ре 
та да шње и са да шње Евро пе. Пре ско ро два ве
ка Вук је био це ње ни ји и по што ва ни ји у Евро пи 
не го што смо ми да нас.

Од мно гих Ву ко вих са ве та и опо ме на шта нас 
све мо же сна ћи ако не бри не мо о „суд би ни на
ро да“, под се тио бих на по дат ке ко је сви зна мо и 
ко ји ма се ба ви мо по вре ме но кад при ча мо о хи
ља ду на пу ште них се ла, о сто ти на ма за тво ре них 
шко ла, о учи те љи ма, на став ни ци ма и про фе
со ри ма без по сла, јер нас је из го ди не у го ди
ну све ма ње.

Про шле го ди не, 2012, Ср би ју је на пу сти ло – 
пре се ли ло се на „онај свет“ 67.000 љу ди ви ше 
не го што се ро ди ло. Том по ра жа ва ју ћем бро ју – 
тре ба при до да ти и хи ља де љу ди ко ји су оти шли 
из зе мље у по тра зи за по слом или због ве ков ног 
стра ха од не ког но вог бал кан ског ра та.

Од ла зе па мет ни и мла ди; стар ци, из гле да, ни
су ни ко ме по треб ни, па смо, да нас, је дан од нај
ста ри јих на ро да на све ту – по про се ку гра ђа на 
Ср би је, све ви ше под се ћа мо на ста рач ки дом.

Де мо граф ски по да ци ка жу да нас је сва ке го
ди не у про се ку ма ње за око 40.000 ста нов ни
ка. За де сет го ди на Ср би ја из гу би град од око 
400.000 љу ди, што зна чи, ако се та ко на ста ви, 
за 100 го ди на би ће мо пре по ло вље ни кад не ста
не че ти ри ми ли о на ста нов ни ка. А сто го ди на 
про ђе бр зо.

И ако ни шта не учи ни мо да се Ср би ја опо ра ви 
од „бе ле ку ге“ ко ја од но си ви ше ста нов ни ка не го 
би ло ко ја бо лест, пи та ње је ко ли ко ће нас би ти 
на Ву ко вом са бо ру за сто го ди на 2113. го ди не.

И шта ће би ти са на шом зе мљом ако љу ди не
ста ну: ко ме гра ди мо мо сто ве, пу те ве, ко ри до ре, 
за ко га спре ма мо и об на вља мо (бар у обе ћа њи
ма) Ср би ју као зе мљу „по ште ног, че сти тог и до
брог жи во та“? Ко ће го во ри ти Ву ко вим је зи ком 
кад се Ср би срет ну за 200 го ди на, ко ли ко је већ 
про шло од по ја ве Ву ко ве Пи сме ни це 1814. го
ди не? И да ли о то ме ико раз ми шља у бор би за 
власт од че ти ри го ди не? 

Да нас је пи та ње оп стан ка на ро да нај ве ћа бри
га и, си гур но, нај ва жни ја опо ме на са овог све ча
ног Ву ко вог са бо ра, у име Ву ка и ње го ве ве чи те 
бри ге „за зе мљу и на род“.

На дај мо се – мо ра мо ве ро ва ти, и све учи ни ти 
да се ове су мор не при че не по но ве за про сла ву 
сто го ди шњи це Ву ко вог са бо ра 2033. го ди не.

На дај мо се – мо ра мо ве ро ва ти, да ће мо се при
зва ти па ме ти и да ће мо пре „не бе ског“ би ти ма
ло и ово зе маљ ски на род.

Ни је ло ше жи ве ти и на овом све ту ако је жи
вот при сто јан.

Уме сто по здра ва, по што ва ни при ја те љи, про
чи та ћу вам по че так јед не од нај леп ших срп ских 
пе са ма ко ју је Вук спа сао за бо ра ва за пи сав ши 
је у Кра гу јев цу 1822. го ди не, за хва љу ју ћи стар
цу Ми ли ји.

Не тко бе ше Стра хи њи ћу ба не!
Бје ше ба не у ма ле ној Бан ској,
у ма ле ној Бан ској крај Ко со ва,
да та ко га не има со ко ла.

Сеп тем бар, 2013.

Младост и игра у ТршићуПодизање заставе Вуковог сабора

БЕ СЕ ДА АКА ДЕ МИ КА ДУ ША НА КО ВА ЧЕ ВИ ЋА НА 80. ВУ КО ВОМ СА БО РУ

Да сам вла дар Ср би је, 
чи тао бих Ву ка сва ки дан

Ака де мик Ду шан Ко ва че вић

Ир ске, Ен гле ске, Не мач ке, као и ду хов на му зи ка 
аме рич ких цр на ца. Да му зи ка не по зна је гра ни
це и да се у Ло зни ци и Тр ши ћу за вре ме Ву ко вог 
са бо ра сви раз у ме ју, ма ко јим је зи ком да го во ре, 
по све до чи ла је и чи ње ни ца да су сви у са ли пе
ва ли са хо ром го то во цео њи хов ре пер то ар. 

З
а вр шни дан 80. Ву ко вог са бо ра, у не
де љу 15. сеп тем бра, по чео је отва ра
њем из ло жбе под на зи вом Наш Ву
ков са бор у га ле ри ји Спо меншко
ле у Тр ши ћу. Ау тор ке из ло жбе, мр 

Да ја на Ђе до вић и Ана Чу гу ро вић, ку стос Му
зе ја је зи ка и пи сма, ис при ча ле су при чу ду гу 
осам де сет го ди на кроз при зму исто ри је, иде
о ло ги је и по ли ти ке, као и по је ди нач не лич не 
при че по се ти ла ца ове кул тур не ма ни фе ста
ци је ко је се пре пли ћу са ко лек тив ним до жи
вља јем са бо ра и са бо ро ва ња. У сва ком слу ча ју 
овај је дин ствен фе но мен у срп ском на ро ду у 
ве зи је са ве ли ком бли ско шћу на ро да и Ву ка 
Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа и ње го вим ра дом на 
ре фор ми је зи ка. Та нит ко ја по ве зу је Ву ка и 
на род осно ва је сва ког дру гог кон тек ста у ко ји 
је ста вљан и Ву ков са бор и Ву ко ва ре фор ма и 
срп ски на род кроз исто ри ју и кул тур не по ли
ти ке прет ход них го ди на и де це ни ја. Из ло жбу 
је отво ри ла др Ве сна Мар ја но вић му зеј ски са
вет ник Ет но граф ског му зе ја у Бе о гра ду.  

У Му зе ју је зи ка и пи сма про мо ви сан је рад 
Лет ње шко ле пре во ди ла штва и је зи ка ко ја је одр
жа на у ју ну у Тр ши ћу. О ре зул та ти ма ра да ове 
ра ди о ни це го во ри ле су мр Дра га на Гр бић из Ин
сти ту та за књи жев ност и умет ност, ру ко во ди лац 
ра ди о ни це, по том Гор да на Мар ко вић про фе сор 
сла ви сти ке на Уни вер зи те ту у Бе чу, Ања Ви соч
ник и Леа Гла дис, уче сни це ра ди о ни це. Нај вред
ни ји ре зул тат ра да ове ра ди о ни це је чи ње ни ца 
да су сту ден ти пре ве ли из ло жбу о раз во ју срп ског 
је зи ка и пи сма на шест је зи ка и да ће та из ло жба 
на ред не го ди не, по во дом 200 го ди на од об ја вљи
ва ња „Пи сме ни це серб ско га је зи ка“, оби ћи уни
вер зи те те у Ру си ји, Ау стри ји, Не мач кој, Ита ли ји, 
Ве ли кој Бри та ни ји, са ко јих су сту ден ти до шли у 
Тр шић. Ва жно је на по ме ну ти да је из ло жба ко
ју су пре ве ле сту дент ки ње са Ка те дре за сла ви
сти ку Др жав ног уни вер зи те та из Бе ло ру си је већ 
пред ста вље на струч ној јав но сти на Ме ђу на род
ном сла ви стич ком кон гре су у Мин ску. Пред ста
вља њу ра да ра ди о ни це у Му зе ју је зи ка и пи сма 
при су ство вао је и То ми слав Јо ва но вић, ми ни стар 
про све те у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је. 

Тач но у под не, по ди за њем са бор ске за ста ве и 
из во ђе њем „Хим не Ву ку“ Сте ва на Ст. Мо крањ ца, 
у из во ђе њу хо ра Цен тра за кул ту ру „Вук Ка ра џић“ 
(ди ри го вао Дар ко Не сто ро вић), по че ла је за вр шна 
све ча ност 80. Ву ко вог са бо ра. При сут не је по здра
вио Ви до је Пе тро вић, гра до на чел ник Ло зни це, 
ис та кав ши да је „Вук Ка ра џић све ту при бли жио 
кул ту ру, умет нич ко ства ра ла штво, исто риј ска 
зби ва ња, оби ча је, тра ди ци ју  би ће свог на ро да. 
Вук је био по крет ни уни вер зи тет, по крет на скуп
шти на ка европ ским кул ту ра ма пре ко Ко пи та
ра, Ге теа, Пу шки на или пољ ског пе сни ка Ада ма 
Миц ки је ви ча ка мно ги ма из ве ли ке по ро ди це је
зи ка Евро пе ко је да нас, баш ов де, сва ког ле та упр
кос ге о граф ској раз у ђе но сти, ак тив но збли жа ва ју 
и ује ди њу ју сла ви сти ка и сла ви сти“.  

По сле Са бор ске бе се де, ко ју је из го во рио ака
де мик Ду шко Ко ва че вић, на отво ре ној по зор ни
ци у Тр ши ћу је усле ди ла по зо ри шна пред ста ва 
„Де вет сто пет на е ста – тра ге ди ја јед ног на ро да“. 
Пре ми јер но из во ђе ње тек ста Бра ни сла ва Ну ши
ћа дра ма тур шки је уоб ли чио Спа со је Ж. Ми ло
ва но вић, ре жи ју пот пи су је Ми лан Не шко вић, 
игра ли су глум ци Кру ше вач ког по зо ри шта и На
род ног по зо ри шта из Ни ша. Пред ста ва је ура ђе
на у ко про дук ци ји ова два те а тра и Цен тра за 
кул ту ру „Вук Ка ра џић“. 

У по по днев ном са бор ском по се лу, по пре ле
пом вре ме ну и пред пре пу ним гле да ли штем, 
уче ство ва ли су го сти из Сло ве ни је, Кул тур но 
дру штво „Крањ“ и КУД „Ка ра џић“ из Ло зни це.

 Да ја на ЂЕ ДО ВИЋ
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у 
знак се ћа ња и ви
со ке ме ре по што
ва ња пре ма Де
ја ну Ме да ко ви
ћу (1922–2008), 

исто ри ча ру умет но сти, ме мо
а ри сти, пе сни ку, хро ни ча ру и 
про за и ку, ИК „Про ме теј“ је за
сно ваo на гра ду за ду го пам ће
ње „Де јан Ме да ко вић“, ко ја се 
сва ке го ди не до де љу је за књи
гу или спис по све ћен на шем 
нео п ход ном не за бо ра ву. Хо до
ча сник и му драц, Де јан Ме да
ко вић је био ре пре зен та ти ван 
ау тор ове ку ће, а на гра да се до
де љу је за чи та во је зич ко под
руч је срп ско га је зи ка у те ку ћој 
го ди ни, од 1. ок то бра јед не до 
1. ок то бра на ред не го ди не.

На гра да се до де љу је од 2008. 
го ди не, и са сто ји се од ди пло ме, 
ди вот из да ња јед не од Ме да ко
ви ће вих књи га, као и злат ни ка 
са ли ком ау то ра Ефе ме ри са, је
дин стве не на ше са ге о срп ском 
гра ђан ству се ве ра. 

До са да шњи до бит ни ци овог 
при зна ња су: Мо мо Ка пор, Ми
о драг Б. Про тић, Мир ко Де мић, 
Ва си ли је Кре стић и Ра ди во је 
Сто ка нов. На гра да се, по пра ви

лу, до де љу је на тра ди ци о нал ном 
при је му „Про ме те ја“, у ја ну а ру 
ме се цу, на дан осни ва ња ове из
да вач ке ку ће.

На са стан ку ко ји је, по тра ди ци
ји, одр жан у про сто ру Ву ко ве за
ду жби не, 9. 10. 2013. го ди не, жи ри 
у са ста ву: Дра шко Ре ђеп, пред сед
ник, Јо ван Ћи ри лов и Ра до ван По
по вић, јед но гла сно је од лу чио да 
се на гра да „Де јан Ме да ко вић“ до
де ли Алек сан дру Га та ли ци, и то 
за књи гу есе ја Пи сац не ста ну је 
ов де, у из да њу Књи жев не оп шти
не Вр шац, 2013.

Ау тор из у зет не про ниц љи
во сти, Алек сан дар Га та ли ца је 
про ми шљао по зи ци ју пи сца у 
да на шњем вре ме ну, али са ну
жним и дра го це ним асо ци ја ци
ја ма на дав не да не књи жев но сти. 
Ње го ве про це не су су ге стив не и 
бо га то ар гу мен то ва не, а у мно
го број ним фраг мен ти ма мо гу да 
се са гле да ју и као осо бен во дич 
кроз суд бо но сне тре нут ке исто
риј ског, али и не ис то риј ског вре
ме на. Књи га се на ла зи на фо ну 

већ по пу лар них ра ни јих Га та ли
чи них оства ре ња (Ве ли ки рат, 
Мо но и Ма ња на, 2012), 20 при
ча за 20 го ди на, „Про ме теј“, 2013, 
Огром ни ми кро ко смос, Ча роб на 
књи га, 2013). Та ко се и мо гло де
си ти да се књи га Пи сац не ста ну
је ов де по ја вљу је као зна ме ни ти 
ин ци дент са про шло шћу. Ни ма
ло кон вен ци о нал но пи та ње о 
то ме где смо и ка ко смо, наш зна
ме ни ти пи сац ту ма чи не као тек 
уста но вље ну мо гућ ност, не го као 
тра ја ње са мо, не му што спо ра зу
ме ва ње, не из ве сност ис ка за. Не
ти пи чан днев ник нај ак ту ел ни јег 
пи сца, бре ви јер бр зо ре ак ти ван 
и не склон на кнад ним ком би
на ци ја ма, ова све ска ра чу на са 
суд би на ма пи са ца да нас, у тер
ми ни ма вер ти кал не ге не ра ци је, 
али и са пе ри фер ним, ре кло би 
се анег до тич ним мар ги на ли ја
ма, не у те шним и не сна ла жљи
вим удо ви ца ма, ис пи сни ци ма, 
ва га бун ди ма, бун тов ни ци ма са 
свим раз ло зи ма гне ва. Јан Па
ран дов ски му и та да ни је ни 
до ко ле на. Слу ча је ви Бор хе са 
и Ки ша ја вља ју се ов де на по
ре до с ис ку стве ном по до зри во
шћу Цр њан ског и Се ли мо ви ћа. 
Га та ли ца, уо ста лом, ни је са мо 

пр ви пре по знао па ра лел ну бли
зи ну Каф ке и Ко њо ви ћа, не го и 
на шу не пре ва зи ђе ну, спи рал ну 
не зго ду, она ко ка ко су је ви де ли 
и Ман и Ка ми: сан ни је тек те ра
пи ја, не го ко нач на је сен.

Из ри чит у опре де ље њу, Га
та ли ца сло бод но и зна лач ки и 
ле жер но, на раз да љи ни од Мо
цар та до Шен бер га, али и од Еди
па до Ашен ба ха, пло ви оке а ном 
ре чи без за зо ра. Ве ро до стој но и 
ути цај но.

Књи га ко ја ис це ље но по ка зу
је да је ви ше бој не са мо са вр
ше но ис пла ти во клуп ко на ших 
мо гућ но сти, не го и бли зу нај ви
ших ступ ње ва услов но сти, оства
ре но сти по се би.

Ак ту е лан без прем ца, Га та ли
ца је на пи сао дра ма тич ну књи гу 
о пи сцу као бес кућ ни ку, по чи ни
о цу гре ха, укле том би ћу, двој
ни штву са мом, ми сти фи ка то ру, 
хо до ча сни ку и ве ли ком ше та чу. 
У њој не ма пу то ка за. Мо жда нам 
за це ло је ди но ва тро ка зи још мо
гу по мо ћи. Д. Р. 

И
ма тре ну та ка ка да 
срећ ни за стој, по не
кад на лик на пу ко 
ме ђу вре ме, отва ра 
низ мо гућ но сти раз

ре ше ња, спо ра зум ко ји тра је, ти ши
ну ко ја мно го шта под ра зу ме ва. Ка
да би ме не не ко упи тао шта је то 
срп ски се вер, нај пре бих се за це ло 
се тио кар ло вач ке че сме на тр гу: Вој
во ди на ста ра је нај бли жа оним ту
ма че њи ма ко ја су из ме ђу два мла за 
ле ко ви те, опе ва не, нео т кло њи ве во
де ко ја и да ље те че. На о ко 
све је на лик на сту де нац 
ко ји Те ке ри опи су је у ро
ма ну Хен ри Езмонд. Али 
све је опет са свим спе ци
фич но, друк чи је, не по но
вљи во и не у по ре ди во у 
сва ком слу ча ју.

Ка да смо се и ове го ди не 
оку пи ли у Срем ским Кар
лов ци ма, 5. ју ла, да кле баш 
из ме ђу да на смр ти и да на 
ро ђе ња Де ја на Ме да ко ви
ћа (За греб, 7. 7. 1922 – Бе
о град, 1. 7. 2008), ни смо се 
са мо до се ћа ли ко ли ко нам 
овај из у зет ни хо до ча сник и 
осо бе ни му драц не до ста је, не го смо, у 
до жи вље ној хла до ви ни ри зни це у Па
три јар шиј ском дво ру, об ло же ној др ве
том и ко жом, али ус по ста вље ној и под 
бла гим по гле ди ма пре да ка ко ји нас и 
опо ми њу, али су ка дри и да нам ове
ра ва ју по ступ ке си ве нам сва ко дне
ви це – има ли на уму баш то чи сто 
усред сре ђе ње, упра во ту на шу да ти
ра ну про шлост, за ве те и са ве те оних 
ко јих ви ше не ма ме ђу на ма.

Зна се већ до бро, и ја сам се по тру
дио да у сво јој бе се ди то и ар гу мен ту
јем, да су Ме да ко ви ћи је дан од оних 
на ших слав них гра ђан ских ро до сло ва. 
Још из вре ме на Ми ло ра да и Да ни ла 
би ли су на пра вом ме сту и, нај че шће, 
у пра во, исто риј ско вре ме, слу же ћи 
ода но на пол зу на ро да, без за др шке 
и би ло ка квих на кнад них ком би на
ци ја. Де јан Ме да ко вић је, ва ља ло је и 
та да по но ви ти, био је дан од ро до на
чел ни ка на ше хо до ча снич ке ли ри ке, 
за јед но са Све ти сла вом Ман ди ћем, 
Вас ком По пом и Ми о дра гом Па вло ви
ћем. Пр ви је упор но и пре да но про го
во рио о на шим ка ме но ви ма, са че сто 
за тра вље ним и за бо ра вље ним име ни
ма и пре зи ме ни ма. Уме сто ка ме ња, 
ко је је, као гра див но ста ње, ву кло ка 
ано ним но сти и от кло ну, он је те на
ше ме ђа ше сред њо ве ков них исти на 
и све ти ња про но сио по пут бро ја ни ца. 
Ве ли ки ње го ви мо но граф ски про јек
ти ба ве се на шим гра ни ца ма ко је још 
ни ко спо знао ни је, а ко је су, као коб, 
по ми ња ли и Ми лан Ћур чин и Ми лош 
Цр њан ски. Тек по сле ње го вих књи га, 
Ср би у Хи лан да ру, Тр сту, Бе чу, За гре бу, 
Сен тан дре ји, Те ми шва ру, Но вом Са ду 
и овим истим Кар лов ци ма, ни су би

ли са мо руб ни про сто ри ве ли ких ми
гра ци ја, не го су би ли вас по ста вље ни 
у не ка да шњој сла ви и по ле ту. На ци
о нал на бри га му је би ла нај пре ча, а 
три бун ска ми си ја увек у ве ли ком, са
бор ном окру же њу. Го то во да и не знам 
на шег са вре ме ни ка ко ји је са то ли ко 
бри жно сти ма рио за са бор ност, као 
овај зри ње вач ки па три циј из вре ме
на ка да су уз За греб ишли атри бу
ти ко смо по ли ти зма, и ка да је ње гов 
де да, Бог дан Ме да ко вић, од 1905. до 
1918.  био пред сед ник Хр ват ског са

бо ра. Срп ски ба рок, тек по сле дра гог 
нам Де ја на, ни је био скрај ну та те ма 
ам би ци о зних до це на та, не го стил ви
со ке осо бе но сти. Онај ко ји је огром но 
до при нео бо гат ству ства ра лач ког ду ха 
епо хе у сред њој Евро пи. 

По но вље но је и у кар ло вач кој мо јој 
бе се ди ка ко је нај у збу дљи ви ји ли ков
ни аде кват Ме да ко ви ће вом из у зет
ном на сто ја њу да срп ски Атос учи ни 
не са мо по зна ти јим, не го и да га сви 
за јед но са гле да мо у то та ли те ту ко ји 
за слу жу је, за пра во онај Ба че ви ћев 
ждрал, ко ји сто ји на јед ној но зи, на 
ве чи тој, па и ноћ ној стра жи, и др жи 
ка мен, све док не за дре ма. Наш Ди
ми три је као да је пред ви део да ће буд
ни сан Де ја нов би ти и пло до но сан и 
бо га то ис ку ствен, на да све ути ца јан, и 
да нас, сре ћом, ко ји на ста вља ју при
чу.

Ме да ко ви ће ве про зе, на ста зи ко
ју је сво јим слав ним, ар хи ман дрит
ским и бо го слов ским при ча ма, „у 
сје ни ба рок них кар ло вач ких зво
ни ка“ (Ми ро слав Кр ле жа), ис пи сао 
Вељ ко Пе тро вић, има ју упра во ту не
пре ва зи ђе ну аро му до жи вљај но сти 
ле ген дар них гим на зи ста и њи хо вих 
про фе со ра. Са мо о пе ро ну же ле знич
ке ста ни це, она квом ка квог га је ви део 
и упам тио зна ме ни ти срп ски ме мо а
ри ста, мо гло би се на пи са ти не ко ли
ко огле да. Сви че ка ју, сви ча сов ни ке 
про ве ра ва ју пре ма про ла ску ме ђу на
род ног во за, а по след њи Обре но вић са 
фа мо зном кра љи цом Дра гом, упра во 
одав де кре ће у Кру ше дол, на гроб свог 
оца Ми ла на. Све је у не до дир љи во сти, 
и све је у ми ри си ма са мим. Бе ли ру си, 
ста ри фо то гра фи, Ру вар че ви след бе

ни ци, све се то сја ти ло и на стра ни ца
ма Ме да ко ви ће вих хро ни ка, сва ка ко 
је дин стве них.

При зна јем да ни сам одо лео а да не 
ци ти рам, у тој ис тој бе се ди се ћа ња, Ге
пар да, по зна ти ро ман ко ји је на пи сао 
Ђузепе Томазо ди Лампедуза: „То је 
би ла ба шта за слеп це: из глед је стал но 
сме тао; али осе ћа ње ми ри са је мо гло 
да до би је сна жну, иа ко не баш не жну 
сласт.“ Пи сац из слав не си ци ли јан ске 
кне жев ске по ро ди це, чи ји пре ди кат 
се сад че сто по ми ње по остр ву Лам

пе ду за, ко је је пр во, че сто 
тра гич но уто чи ште апа три
да са вре лог африч ког кон
ти нен та, сва ка ко је имао на 
уму ин тер у те рин ске рај ске, 
исто сле пе успо ме не. Но, у 
овом кон крет ном слу ча ју, 
фру шко гор ско окру же ње је 
би ло и оста ло го то во све то, 
и на да све све тло.

О то ме је, по во дом пет ве
ко ва жи во та и ути ца ја Кру
ше до ла го во рио Ва си ли је 
Срем ски, епи скоп ко ји је 
био и на да све бла го род ни 
до ма ћин на шег но вог по хо
да Ме да ко ви ће вом ства ра
ла штву. Та мо леп стви ја, та 

опе ла, те слу жбе бож је, те мо ли тве, ти 
уз да си и те су зе, не ми нов но су мо ра ле 
да оства ре и ам би јент, и ту фру шко
гор ску па ве дри ну, за у век.

У сва ком слу ча ју, реч је о на ста вља
њу, о пре дач ком ти пи ку, о ства ри ма 
ко је се ви де из ну тра.

Ни је дис кон ти ну и тет, не го баш кон
ти ну и тет суд би на на ше кул ту ре, по пут 
све то са вља, по пут ћи ри ли це ко јом се 
је ди но не ке ре чи мо гу за ми сли ти, из
го во ри ти, упам ти ти за на век.

Баш ов де је и тре ба ло, пред рас ко
шним кар ло вач ким ве ду та ма, утвр
ди ти као је не тач на те за, гру бо и 
по вр шно на и ви стич ка, али не и бе
за зле на, ка ко нам но ва књи жев ност 
по чи ње оног ча са ка да је у Хо по ву До
си теј сву као ман ти ју. Пре не бре гло се 
на да све по уч но са зна ње ка ко је он на 
сва сво ја пу те ше стви ја кре нуо са па
ли цом, не по гре ши во до бро усме ре
ним шта пом, од се че ним у шу ма ма 
Фру шког бр да, баш на до мак и Ста рог 
и Но вог Хо по ва, бли зу Ири га, те има
ги нар не и ствар но сне ва ро ши це са 
„сље пач ком ака де ми јом“.

Све са ви је но у ти хо пле ти во, ско ро 
мо ли тве но, ко јим сам се, са нај бли
жим ње го вим ро ђа ци ма и при ја
те љи ма, по кло нио хра бром на шем 
му дра цу и из у зет но све жем ду ху ко
ји је, ни ка да не тре ба за бо ра вља ти, и 
од Ву ко ве за ду жби не, као њен ду го го
ди шњи пред сед ник, ство рио ре спек
та бил ну адре су срп ског и европ ског 
на ци о на, све зна дар и по ли хи стор без 
прем ца.  

Дра шко РЕ ЂЕП
(5. јул 2013, у Срем ским 

Кар лов ци ма)

До де ље на на гра да 
Де јан Ме да ко вић

О
д 3. до 11. ав гу ста у Срем ским Кар
лов ци ма је одр жа на два де сет пр
ва лет ња шко ла цр кве ног по ја ња 
„Кор не ли ју у спо мен“. Као и про
те клих го ди на, шко лу је во ди ла др 

Да ни ца Пе тро вић, на уч ни са вет ник Му зи ко ло
шког ин сти ту та СА НУ, а ор га ни за то ри су би ли 
чла но ви „Дру штва за не го ва ње тра ди ци ја и раз
вој Срем ских Кар ло ва ца“. Рад шко ле је те као уз 
бла го слов епи ско па срем ског Ва си ли ја и пу ну, 
то плу по др шку рек то ра Бо го сло ви је Св. Ар се ни
је, про то је ре ја ста вро фо ра Јо ва на Пет ко ви ћа. 

По ла зни ци ово го ди шње шко ле, ме ђу њи ма 
бо го сло ви, цр кве ни пе ва чи и ди ри ген ти, као 
и му зич ки ама те ри, би ли су из ра зних кра је
ва Ср би је и ре ги о на (Сом бор, Бе чеј, Но ви Сад, 
Срем ски Кар лов ци, Зе мун, Бе о град, Ле ско вац, 
Не го тин, Про ку пље, Под го ри ца, Па ле). Са ве ли
ким рад ним ела ном, сви су сва ко днев но по ха
ђа ли ви ше ча сов не про бе, у окви ру два кур са. 
Хор ску ра ди о ни цу је во ди ла Сне жа на Жу јић, 
ди ри гент цр кве ног хо ра Св. Јо ван Кр сти тељ из 

Бач ке Па лан ке. Курс јед но гла сног, тра ди ци о
нал ног срп ског по ја ња во дио је мр Пре драг Ђо
ко вић, про фе сор на Од се ку за цр кве ну му зи ку 
Му зич ке ака де ми је у Ис точ ном Са ра је ву. Обе 

ра ди о ни це су струч но осми шља ва не, мир но и 
стр пљи во во ђе не кроз те о риј ски и прак тич ни 
рад, у за ви сно сти од ин те ре со ва ња и пред зна
ња по ла зни ка. Пе ва чи ма је пре до чен исто ри јат 
раз во ја срп ског цр кве ног по ја ња, ту ма че не су 
глав не од ли ке Осмо гла сни ка, као и осно ве по
рет ка бо го слу же ња. Ди ри ген ти су на сто ја ли да 
ода би ром про гра ма про ши ре уо би ча је ни кор
пус са вла да не му зич ке ли те ра ту ре ме ђу пој ци
ма и хор ским пе ва чи ма. Сва ко днев но уче шће 
на слу жба ма у кар ло вач кој Са бор ној цр кви би
ло је при ли ка за по ла зни ке да на у че не цр кве не 

пе сме из во де и у прак си.  
Ве чер ња пре да ва ња би ла 

су по све ће на раз ли чи тим 
ак ту ел ним те ма ма. Основ
но пи та ње о уло зи цр кве не 
му зи ке и цр кве них му зи ча
ра у бо го слу же њу раз ма тра
но је у увод ном пре да ва њу 
ау тор ке про гра ма, др Да ни
це Пе тро вић, и у пре да ва
њу епи ско па ре ме зи јан ског 
Ан дре ја (Ћи лер џи ћа). Слу
ша о ци су по зва ни на раз ми
шља ње о срп ском на род ном 
цр кве ном по ја њу као бит
ном сег мен ту на ци о нал не 
кул ту р не ба шти не, о зна ча
ју не го ва ња ле пог пе ва ња у 
цр кви и естет ског уна пре
ђи ва ња оп штег му зич ког 

уку са, на ро чи то ме ђу мла ди ма. Из у зет ну част 
су нам сво јим пре да ва њи ма и ове го ди не учи
ни ла дво ји ца ака де ми ка, ду го го ди шњи са рад
ни ци шко ле: Ди ми три је Сте фа но вић (Цр кве ни 

му зи чар – лич на ис ку ства) и Вла де та Је ро тић (О 
по ја ви на ме та ња и од у пи ра ња – у по ро ди ци и 
дру штву). Два пре да ва ња сим бо лич но су обе ле
жи ла ве ли ки ју би леј – три сто ле ћа Кар ло вач ке 
ми тро по ли је. Пре да ва чи су би ли др Ма ри ја Пе
тро вић и др Не над Ри сто вић, еми нент ни на уч
ни ци у обла сти исто ри је и кла сич не фи ло ло ги је. 
По себ но ве че би ло је ре зер ви са но за про јек ци ју 
фил ма Ci ne ma Ko mu ni sto мла де ре ди тељ ке Ми
ле Ту рај лић.

По ду го го ди шњој тра ди ци ји, по ла зни ци су на 
за вр шном кон це р ту одр жа ном у све ча ној са ли 
Кар ло вач ке гим на зи је при ка за ли ре зул та те сед
мо днев ног ра да на му зич ким ра ди о ни ца ма. Са 
ве ли ким по ле том, али и са осо би том уз др жа
но шћу, мир ним, ујед на че ним то ном при клад
ним за из во ђе ње бо го слу жбе не му зи ке, пе ва чи 
су из не ли ви ше гла сне ду хов не ком по зи ци је и 
јед но гла сне цр кве не хим не по тра ди ци о нал ном 
срп ском, ка сно ви зан тиј ском грч ком и зна ме
ном ру ском на пе ву. У за вр шном де лу кон цер та 
ат мос фе ра је до би ла но ву ди на ми ку уз ве дре 
му зич ке сли ке у све тов ним ком по зи ци ја ма 
Стан ко ви ћа, Мо крањ ца, Ле он то ви ча. Чи ни се 
да су у овој му зич кој ве че ри под јед на ко ужи
ва ли из во ђа чи и пу бли ка, ко ја је пе ва че и ди
ри ген те на гра ди ла ду гим апла у зом. 

Но вих не де љу да на ис пу ње них му зи ком, уче
њем, дру же њем, кре а тив ним раз го во ри ма и са
др жај ним по у ка ма, сна жан су под сти цај за све 
уче сни ке и ор га ни за то ре шко ле да тра ди ци ју 
на ста ве и сле де ће го ди не – у тре ћој де це ни ји 
оку пља ња „Кор не ли ју у спо мен“, са но вим иде
ја ма, ми сли ма о лич ном уса вр ша ва њу, а ти ме 
и оп штем на прет ку. 

 На та ша МАР ЈА НО ВИЋ

Кон церт у Кар ло вач кој гим на зи ји

21. лЕт њА шко лА ЦР квЕ ног по јА њА 
„коР нЕ ли ју у спо МЕн“

Ра дост за јед нич ког 
по ја ња и уче ња

Зо ран Ко лун џи ја и Дра шко Ре ђеп

Па три јар шиј ски двор у Срем ским Кар лов ци ма

ДРА шков РА Бош

Та јан стве на тач ка, 
кар ло вач ка
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Раз вој на ли ни ја жи во та 
и ра да проф. На де 
Ми ло ше вић Ђор ђе вић 
је ли ни ја стал ног 
уз ра ста ња срп ске 
књи жев но и сто риј ске, 
књи жев но те о риј ске 
и књи жев но кри ти чар ске 
ми сли по све ће не 
усме ној књи жев но сти 
и фол кло ру

Н
а род на усме на тра
ди ци ја по чи ва ко ли
ко на пам ће њу то ли
ко и на пре но ше  њу и 
мо ди фи ко ва њу ’чи

ње ни ца’, да би, у ства ри, при хва ти
ла ка зи ва ње о тим чи    ње ни ца ма у 
сти ху или про зи,  у об ли ци ма ко
ји има ју сми са о ну, али и емо тив
ну вре  дност за сва ког по је дин ца 
ко ји при па да од ре ђе ној за јед ни
ци. Та јед ном усво је на вред ност се 
не ме ња (или се те шко ме ња) све 
док за јед ни ца тра је, ма кар у се ћа
њу и у ду ху, све док по сто ји и нај
та ња спо на из ме ђу по је дин ца и те 
за јед ни це са ко јом се он иден ти фи
ку је, све док бив ству ју кул тур ни, ду
хов ни, етич ки и есте тич ки обра сци 
ко је члан да те за јед ни це при хва та 
као сво је. Ства ра ње обра за ца, кле   са
ње есте тич ке фор ме, емо тив на сти
ли за ци ја, сред ства су за одр жа ва ње 
тра ди ци  је, за спа ја ње с про шло шћу, 
за угле да ње на прет ке.

У на ве де ном пред ло шку за сту ди
ју о Сте фа ну Не ма њи у срп ској на ро
дној књи жев но сти, про фе сор ка На да 
Ми ло ше вић Ђор ђе вић да је и осо бе ни 
пре  дло жак соп стве не по е ти ке (ства
ра ње обра за ца, кле са ње есте тич ке 
фор ме, емо тив на сти ли за ци ја), али 
и ци ље ве сво га ра да, у нај све де ни јем 
об ли ку: одр жа ва ње тра ди  ци је, спа ја
ње с про шло шћу, угле да ње на прет ке.

Раз вој на ли ни ја жи во та и ра да проф. 
На де Ми ло ше вић Ђор ђе вић је ли ни ја 

стал ног уз ра ста ња срп ске књи жев но и
сто риј ске, књи жев но те о риј ске и књи
жев но кри ти чар ске ми сли по све ће не 
усме ној књи жев но сти и фол кло ру. 
Пре све га, уз ра ста ња љу ба ви и бри  ге, 
истин ског ста ра ња пре ма сво ме је зи
ку, ро ду, на ци о ну. На нај бо љи мо гу ћи 
на чин, ко  ји је уста но вио још ве ли ки 
Ла за Ко стић „те о ри јом укр шта ја“, на 
осно ву ко је је у сво јим про у ча ва њи ма 
на род не књи жев но сти из дан ке до ма
ће на уч не ми сли ка ле ми ла нај пле ме
ни ти јим и нај плод ни јим ка ле ми ма 
евро пске и све тске на у ке. Увек у то ку, а 
по не кад бо га ми и ис пред стра них узо
ра. То је сми сао и иде ја во ди ља. Али 
је јед на тен де нци ја све ја ча. Узо ри се 
све ви ше тра же у про шло сти, на род на 
књи жев ност и кул ту ра се окре ћу сред
њем ве ку. И то ни је слу ч ај но. Ду хов на 
вер ти ка ла срп ског усме ног пам ће ња 
и тра ди ци је про жи ма се са вер ти ка
лом сред њо ве ков не срп ске жи тиј не 
књи жев но сти и цр кве не по е зи је, као 
и са исто ри о граф ским спо ме ни ци ма 
сред њег ве ка – хро ни ка ма, ро до сло
ви ма и ле то пи си ма. Та ко опле ме ње на 
хри шћан ском ле ген дар ном иде о ло ги
јом, она пре ла зи из пи са не у усме ну 
књи жев ност, за хва љу ју ћи пре све га 
уну тар њим по ду дар но сти ма у умет
нич ком, жан ров ском си сте му (у „ве ро
до стој но сти“ ис ка за ног, сли ков но сти, 
„есте ти ци исто вет но сти“). 

По сто ји још је дан, спо ља шњи, раз
лог за што је то та ко. Про фе сор ка На да 
Ми ло ше вић Ђор ђе вић се у на у ци чу ва 
круп них из ра за и кло ни пре ја ких из
ли ва емо ци ја. А, ипак, из сва ког ње ног 
рет ка из би ја љу бав пре ма кул ту ри и 
на ро ду ко ји има та кво га ду ха и то ли ко 
сна ге да се бо ри, да не кло не, да ис тра
је и пре тра је сво је вре ме. Про фе сор
ка На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић је је дан 
од нај си сте ма тич ни јих ис тра жи ва
ча исто ри је и по е ти ке на род не књи
жев но сти и фол кло ра у на у ци дру ге 
по ло ви не XX ве ка, тво рац соп стве не 
књи жев не шко ле и осо бе не ме то до ло
ги је, ори ги нал на ко ли ко у при сту пу 
иде ји, то ли ко и у иде ји при сту па тра
ди ци ји. Про фе сор ка На да Ми ло ше вић 
Ђор ђе вић је увек би ла мо дер на, па и 
ка да би ти мо де ран ни је би ло мо дер
но у срп ској на у ци и кул ту ри. Та ко, 
ре ци мо, ка да је го во ри  ла о на род ној 
књи жев но сти као мен тал ном про це су, 

као о на чи ну ми шље ња, као да ви ди
мо пре сли ка не са вре ме не пој мо ве те
ксту а ли за ци је и ме нтал ног тек ста, у 
ве зи са спе  ци фи чно сти ма из во ђач ких 
кон тек ста у све тлу са вре ме не фол кло
ри сти ке. Или пак у лек си ко ну На род
на књи  жев ност, где се ре ак ту е ли зу ју 
не ки од основ них пој мо ва те о ри ја ко
му ни ка ци је и ин тер    те ксту ал но  сти.

Лек си кон На род на књи жев ност је 
„отво ре но де ло“. То се ви ди из ње го вог 
дру   гог из да ња. У Реч ни ку проф. Рад ми
ле Пе шић и На де Ми ло ше вић Ђор ђе
вић, у два из да ња (1984, 1997), по себ но 
је ис так ну та син кре тич ност жан ро ва 
усме не књи  жев но сти, као и нео п ход
ност про у ча ва ња ус ме не књи жев но сти 
из пер спе кти ве спе
ци фи ко ва них зна ња: 
исто риј ских, ет но ло
шких, те о риј ских, кул
ту ро ло шких и сл. Овај 
реч ник је не сум њи
во имао ва жну уло гу 
у за сни ва њу мо дер не 
на у ке о на  род ној књи
жев но сти и фол кло ру 
код нас.

Ви до Лат ко вић, тво
рац пр вог уџ бе ни ка 
из На род не књи жев
но сти на овим пр
о сто ри ма, остао је 
упам ћен по том при
руч ни ку упра во не
се бич ним ста ра њем 
проф. Рад ми ле Пе
шић и проф. На де 
Ми ло ше вић Ђор ђе
вић. Ве ли ки зна лац и бри љан тан ум, 
је дан од нај лу цид ни јих из у ча ва ла ца 
еп ске по е зи је срп ског на ро да, Лат ко
вић не би био та ко ве ли ки без уџ бе ни
ка ко јим су му проф. Рад ми ла Пе шић 
и На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић оста ви
ле сво је вр сни спо ме ник. Овај уџ бе ник 
је у ме то ди чкоме то до ло шком сми слу 
озна чио ко ре нит пре врат у из у ча ва њу 
на род не књи же вно сти, у пи та њи ма 
кла си фи ка ци је, пре гле да ка рак те
ри сти ка усме них вр ста, ра зма тра ња 
фе но ме на ва ри јант но сти у усме ној 
кул ту ри и сл.

Дру ги ве ли ки дуг, про фе со ру и учи
те љу Вла да ну Не ди ћу, оду жен је одр
жа ва њем и не го ва њем пре сти жне 
на гра де за нај бо љи се ми нар ски рад 

из обла сти на род не књи жев но сти на 
Ка те дри за срп ску књи жев ност Фи ло
ло шког фа кул те та у Бе о гра ду. 

У ра ду про фе сор ке Ми ло ше вић 
ви дљи во је при бли жа ва ње на у ке ме
то до ло шким под сти ца ји ма струк ту
ра ли зма и се ми о ти ке, отва ра ње ка 
ан тро по ло ги ји и исто ри ји ре ли ги
је. Тра га ње за ду бин ским сло је ви ма 
тек ста, при бли жа ва ње се мио ти ци и 
се ман тич ким про у ча ва њи ма по ја
ва, ко ри шће ње ком па ра ти ви стич ке 
ме то де, за сно ва не на до стиг ну ћи ма 
са вре ме не исто ри је, ар хе о ло ги је, лин
гви сти ке, ет но ло ги је. Не од ба цу ју се 
ни фи ло ло шки при ступ усме ном „тек
сту“ ни ти по зи ти ви стич ка ис тра жи
ва ња ау то ра. 

У окви ру на уч но и стра жи вач ких про
је ка та Исто ри ја и исто ри ча ри срп ске 
књи же вно сти и Срп ско усме но ства
ра ла штво: на сле ђе на гра ђа до кра ја 19. 
ве ка, чи ји је ру ко во ди лац би ла проф. 
На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић, об ли ко
ва на је сво је вр сна исто ри ја про у ча ва
ла ца и ту ма ча на род не књи жев но сти. 
Од ра ни је мо но гра фи је о Ву ку Вр че
ви ћу проф. Пе шић, пре ко сту ди је Сне
жа не Са мар џи је о Ва тро сла ву Ја ги ћу, 
Љи ља не Пе ши кан Љу шта но вић о То ми 

Ма ре ти ћу, Ми ло ва на 
Ми ло ви ћа о Сто ја ну 
Но ва ко ви ћу, Бо шка 
Су вај џи ћа о Ила ри о ну 
Ру вар цу, Со ње Пе тро
вић о Дра гу ти ну Ко
сти ћу, ре ђа ју се име на 
ве ли ких исто ри ча ра 
књи жев но сти и књи
же вних кри ти ча ра и 
те о ре ти ча ра ко ји су 
не мер љи во до при не
ли уста но вље њу на у ке 
о на род ној књи жев но
сти у де ве тнае стом и 
два де се том ве ку.

О од но си ма на род
не и сред њо ве ков не 
књи жев но сти про фе
сор ка На да Ми ло ше
вић Ђор ђе вић го во ри 
још у сво јој док тор

ској ди сер та ци ји За јед нич ка те ма
тскоси жеј на осно ва не ис то риј ских 
еп ских пе са ма и усме не про зне тра ди
ци је (1971), те же ћи да ус по ста ви тач ке 
пре се ка раз ли чи тих по е тич ких си сте
ма и тра ди ци ја. Та ко, ре ци мо, ка да го
во ри о еп ским пе сма ма о све том Са ви 
и срп ској сред њо ве ков ној књи жев но
сти, про фе сор ка ће на гла си ти: „Ми 
ће мо, ме ђу тим, при ћи овој те ми из 
дру гог угла. Ба ви ће мо се са мим про
це сом ње ног пре но ше ња из пи са не у 
усме ну књи жев ност, ко ре ла ци јом еп
скоусме них и цр кве нохри шћан ских 
сло је ва у пе сма ма, узро ци ма и ви до
ви ма њи хо ве ко ег зи сте  нци је, од но
сом из ме ђу ва ри ја на та, окон ча ће мо 
сво је вр сни, за по че ти ком па ра ти вни 

пре глед мо ти ва ових пе са ма, ко ји је 
за по чео В. Ћо ро вић“.

У 
пр вом пла ну у на уч ном 
ра ду проф. На де Ми ло
ше вић Ђор ђе вић сто ји 
од нос исто ри је и по е зи
је, свест о „сво је вр сној 

ре цеп ци ји усме не тра ди ци је као ве
ро до стој не исто риј ске исти не, и то у 
жан ро ви ма као што је еп ска по е зи
ја, кул тур ноисто риј ско и исто риј ско 
пре да ње”. Исто ри ја и пре да ње. Исто
ри ја срп ског ду ха и дух срп ске исто
ри је. На род ни ка зи ва чи и сред њо ве
ков ни ди ја ци. Од нос пое зи је пре  ма 
исто ри ји, по го то во у до ме ну пре по
зна ва ња и по и сто ве ћи ва ња. Удео ис
то риј ског и ле ге ндар ног у из гра ђи
ва њу и са мо и згра ђи ва њу срп ског 
ду хов ног иде нти  те та: од Не ма њи
ћа, пре ко Ко со ва до Ка ра ђор ђа и ко
ри фе ја Бу не. По себ на па жња се по
кла ња од го во ри ма на пи та ње ко јим 
је исто риј ским лич но сти ма да то да 
узму уде ла у пре дај ној, ми то тво рач
кој и је зи ко твор ној ма три ци об ли ко
ва ња усме ног све та код Ср ба, у ко ме 
се скри ва ну кле ус пи са ног. Ево ка ко 
се са гле да ва од нос из ме ђу исто ри је, 
као не књи жев ног ге не рич ког мо де
ла и исто риј ских и кул ту р ноисто
риј ских пре да ња код Ср ба:

„Ком по зи ци о на струк ту ра, ре до след 
зби ва ња у де ло ви ма пи са них тек сто ва 
у овом пе ри о ду: Жи ти је ца ра Уро ша 
из 1642. го ди не и Тро но шки ро до слов 
из сре ди не XVI II ве ка је го то во исто ве
тан са на род ним пе сма ма. То ме тре ба 
до да ти по кла па ња на си жеј ном ни
воу, по ду дар но сти у стил ским по ступ
ци ма, из ра зи ту фор му ла тив ност обе 
ка те го ри је тек сто ва, иден тич ност од
ре ђе ног бро ја син таг ми, слич ност у 
на чи ну ми шље ња, нај зад, ге не рал но 
по зи ва ње пи са ца на из во ре, ко је от
кри ва не са мо про жи ма ње тра ди ци је 
у оп штем сми слу ре чи и пи са них де ла 
не го ука зу је и на кон крет не ути ца је 
еп ске по е зи је на ове по след ње.“ 

Узор ни пе вач за Ву ка је сте онај ко
ји ка зу је ре дом, а ка за но по ве зу је у 
за о кру же ну це ли ну. Узор ни ис тра жи
вач је сте онај ко ји ка зу је он да ка да 
има шта да ка же, а ка за ном да је ме
ру ан тич ке су здр жа но сти, му дро сти и 
ду би не. Ка зи ва ти ре дом. По ре ду. Осо
би том ре ду на ших пре да ка, ко ји је ди
ни мо же да нас оку пи и очу ва у овом 
свет ском без ред ном ме те жу и ме те
жним бес по ре ци ма.

 Бо шко Ј. СУ ВАЈ ЏИЋ

Реч из го во ре на 20. ју на 2013. го ди не 
на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, 
по во дом уру чи ва ња на гра де Злат на 
срп ска књи жев ност, из Фон да „Алек
сан дра Ар на у то ви ћа“, ака де ми ку На
ди Ми ло ше вић Ђор ђе вић.

Ж
и вот на при ча Ми ло ми ра 
Глав чи ћа, ка над ског би
зни сме на, ве ли ког срп ског 
па три о те и до бро тво ра, ни
је уо би ча је на и по мно го че

му је из у зет на. По стао је жи ва ле ген да у свом 
кра ју, ко ји ни је по се тио ви ше од шест де це ни
ја, али ко ји, ка ко сам ка же, ни ка да ни је за
бо ра вио. Ро ђен је 6. де цем бра 1924. го ди не у 
По па ма, за се о ку се ла Ко ва чи на об рон ци ма 
Ко па о ни ка и Зе љи на, не да ле ко од Јо ша нич ке 
ба ње. Вр ло бр зо му уми ре отац, а по сле не ко
ли ко го ди на оста је и без мај ке. Бри гу о ње му 
и се стри Де сан ки, по на ло гу су да, 
пре у зео је ро ђак Бла го је Глав чић. 
Као де чак, по за вр шет ку основ не 
шко ле, на пу шта се ло и од ла зи у 
Бе о град да учи за нат у ра ди о ни
ци пре ци зне ме ха ни ке.

Ше сто а прил ско бом бар до ва ње 
га за ти че у Бе о гра ду, на кон ко га се 
вра ћа у се ло и сту па у Дру гу сту де
нич ку бри га ду чет нич ког по кре та 
Дра же Ми хај ло ви ћа. Го ди не 1944. 
од ла зи у се ло Ба ре код ба бе по 
мај ци, а већ сле де ће го ди не (1945) 
од ла зи у ЈНА. Две го ди не ка сни је 
(1947), за си ћен вој нич ким жи во
том, пред о се ћа ју ћи тур бу лент не 
до га ђа је у Ју го сла ви ји и уви ђа ју
ћи бес пер спек тив ност по врат ка у 
се ло, јед не но ћи, у вој нич кој уни фор ми са дру
гом Сло вен цем, иле гал но је пре ве слао Пре спан
ско је зе ро и пре шао у Грч ку. 

У ме те жу гра ђан ског ра та, нај пре се об рео у 
кра ље вој вој сци, а за тим у из бе глич ким ло го ри
ма у Со лу ну и Пи ре ју, а по том у ита ли јан ском 
гра ди ћу Ба њо ли. Из Ита ли је је мо гао да би ра од

ла зак у ви ше зе ма ља, али се од лу чио за Ка на ду, 
под ути ском при че из де тињ ства о Ка на ди као 
обе ћа ној зе мљи. 

Уме сто обе ћа не зе мље, у Ка на ди га је че као 
му ко тр пан пут, од те шког ра да на се о ским фар
ма ма и руд ни ку у Суд бу ри ју, до уго сти тељ ства 
и ту ри зма у Ни ја га ра Фал су. На том пу ту, 1951. 
го ди не, при дру жу је му се и су пру га Ар ме ли на, 
Ка на ђан ка ита ли јан ског по ре кла, са ко јом има 
дво је де це.

До ла ском у Ни ја га ру, Ми ло мир ја сно ви ди 
ве ли ке мо гућ но сти у ту ри зму и тр го ви ни. Ту 
до пу ног из ра жа ја до ла зи ње го ва спо соб ност 

и да ле ко ви дост код до но ше ња ин
ве сти ци о них од лу ка. Од му ко трп
но сте че не уште ђе ви не од ра да у 
руд ни ку и узе тог зај ма успа ва да 
по кре не пр ви би знис отва ра њем 
ре сто ра на Co un try Club. Знао је шта 
да ку пи, ко ли ко да пла ти, ка ко по
сао да раз ра ди и ка да не крет ни не 
да про да. Уз му ко тр пан рад и штед
њу, усле ди ла је ку по ви на мо те ла и 
из град ња хо те ла Ame riCa na, ку по
ви на осам де сет хек та ра зе мље крај 
Ни ја га ре, ком плекс Pyra mid pla ce 
са би о ско пом…

Свој му ко трп ни и успе шан жи
вот ни пут Ми ло мир је опи сао у ау
то би о граф ском де лу Трн у но зи на 
ду гач ком пу ту. Ре чи из овог на сло
ва на нај бо љи на чин из ра жа ва ју 

ње гов на по ран, не из ве стан и успе шан пут. Ми
ло мир је ову књи гу на пи сао у осам де се тим го
ди на ма жи во та и у њој из нео ви ше не го бо га то 
жи вот но ис ку ство. По ред то га што пред ста вља 
ау то би о граф ско де ло, књи га са др жи низ по ру ка, 
пре све га мла дим љу ди ма, бу ду ћим ге не ра ци
ја ма, ка ко би тре ба ло да се вла да ју, ко јим пу

тем да кре ну, од но сно шта је то што ће од ве сти 
чо ве ка та мо где се не ће по сти де ти сво га де ла. 
Књи га је из ван ре дан пу то каз, ко ји мо же по мо
ћи чи та о ци ма, пре све га они ма у би зни су, да 
се бо ље сна ђу у сло же ним усло ви ма са вре ме
ног све та. Ово је де ло, мо же се ре ћи, не ка вр ста 
прак тич ног при руч ни ка из би зни са, јер са др
жи низ по ру ка за све оне ко ји не жа ле тру да и 
ра да за оства ре ње сво јих ци ље ва. Књи га оди ше 
ве ром у чо ве ка и ње го ве спо соб но сти јер, ка ко 
Ми ло мир ка же, не ма не ре ши вих про бле ма, сви 
по ра зи и све по бе де до ла зе из гла ве – у њој су и 
сви на ши не у спе си и сви ус пе си.

Ми ло мир је ве ли ки ху ма ни ста и до бро твор 
на де лу. Ка ко сам ка же, ка да по ма же дру ги ма, 
то је за ње га не ка вр ста пи лу ле од ко је се да ни
ма осе ћа до бро и де лу је ве се ло и жи вах но. Да 
је до бро твор у ср цу, Ми ло мир је по ка зао још у 
ра ном де тињ ству, не се бич но по ма жу ћи дру ге, 
у усло ви ма не ма шти не, па и ка сни је, ка да је и 
сам имао ве ли ке кре ди те ко је је мо рао да вра ћа 

у уго во ре ном ро ку. Још ше
зде се тих го ди на про шлог 
ве ка слао је но вац сво јој 
фа ми ли ји, а за тим и жи те
љи ма род ног се ла. Кра јем 
ше зде се тих го ди на, по мо
гао је по ди за ње хра ма Све
тог Ђор ђа у Ни ја га ра Фал су. 
Та ко ђе, по мо гао је и по ди
за ње спо ме ни ка Ни ко ли 
Те сли на Ни ја га ри. Ње го
ве су за ду жби не цр ква Св. 
про ро ка Или је у Ко ва чи ма 
и цр ква Св. Пет ке у Зе ра ђу. 
Са да по ма же КУД у Јо ша
нич кој ба њи, ко је има око 
де ве де сет чла но ва. Гра
ду Кра ље ву је 2013. го ди
не да ро вао ми ли он евра за 
из град њу мо ста у Ско пљан
ској ули ци. Уло жио је око 
300.000 евра и за из град њу 
До ма кул ту ре у Јо ша нич кој 
ба њи (деч јег вр ти ћа, по зо
ри шне са ле и би бли о те ке), 
по вр ши не од око 600 ме та
ра ква драт них. Дом је, уз 
при год но на род но ве се ље, 
све ча но отво рен 18. ју ла 
2013. го ди не. У Јо ша нич кој 
ба њи, та ко ђе, по мо гао је и 

из град њу то пло во да за град ску цр кву и по ди за
ње цр кве на Ко па о ни ку. Из гра дио је и ас фалт ни 
пут од Јо ша нич ке ба ње до Ко ва ча, ко ји је од ви
тал ног зна ча ја за ста нов ни ке овог се ла. По мо
гао је и из град њу хра ма Све тог Са ве у Бе о гра ду. 
Ре дов но пру жа по моћ ин ва ли ди ма, бо ле сним 
љу ди ма, по себ но де ци, вер ни ци ма, ро ђа ци ма 
и ком ши ја ма.

Ми ло мир Глав чић про гла шен је 9. ок то бра 
2013. го ди не за по ча сног гра ђа ни на Кра ље ва. 
У обра зло же њу од лу ке се ис ти че да се ово при
зна ње до де љу је го спо ди ну Глав чи ћу за ње гов 
ду го го ди шњи ху ма ни тар ни рад и све у куп ну по
моћ ко ју је пру жио, и са да пру жа, свом кра ју и 
свом на ро ду. 

Срп ска пра во слав на цр ква од ли ко ва ла га је 
ор де ном Све тог Са ве III ре да за ху ма ност, пле
ме ни тост и по моћ на ро ду и цр кви, ко ји му је 
уру чио па три јарх срп ски, го спо дин Ири неј, у То
рон ту 2012. го ди не.

 Ја дран ка МИ ЛО ВА НО ВИЋ

Ра дост пре по зна ва ња 
про фе сор ке На де 

Ми ло ше вић Ђор ђе вић

Нада Милошевић 
Ђорђевић

Ми ло мир Глав чић

Дом кул ту ре у Јо ша нич кој ба њи

ЈЕД НА ЖИ ВОТ НА ПРИ ЧА: МИ лО МИР ГлАВ ЧИћ

Ве ли ки ху ма ни ста 
и до бро твор на де лу



8ДЕЦЕМБАР 
2013.

Уто рак, 23. април 2013. 
У До му Ву ко ве за ду жби не одр жа на 

је про мо ци ја књи ге раз го во ра са ис
так ну тим лич но сти ма срп ске кул ту ре 
При че из пла вог кру га, ауто ра Дра га не 
Ли три чин Ду нић. При сут не је по здра
вио Слав ко Ве ји но вић, а о књи зи су 
го во ри ли: проф. др Ми шо Ку лић, Ма
ри ја Ми ље вић Рај шић, Ива на Жи гон, 
Алек сан дар Ду нић и аутор.

Сре да, 24. април
У окви ру ак ци је „Књи га со ли дар

но сти“ Ра дио Бе о гра да, Ву ко ва за ду
жби на је да ро ва ла сво ја из да ња за 
би бли о те ку Гим на зи је у Ра шкој, као 
и за основ ну шко лу у се лу Де же ва код 
Но вог Па за ра.

Че твр так, 16. мај
У Основ ној шко ли „Бра ћа Ба рух“ 

пред ста вље на је Да ни ца за мла де V. 
О књи зи је го во рио Ми о драг Ма тиц ки 
и на ја вио на ред но из да ње Да ни це за 
мла де, чи та ју ћи при том део тек сто ва 
мла дих ко ји су при сти гли. Пред ста
вља њу књи ге при су ство ва ла је и Љи
ља на Си мић.

Уто рак, 21. мај
Одр жа на че твр та (XVII) сед ни ца Над

зор ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не.

Су бо та, 25. мај 
У Огран ку Ву ко ве за ду жби не у Ба

ва ни шту све ча но су отво ре ни Два на
е сти „Да ни ћи ри ли це“. По сле до де ле 
на гра да, отво ре на је из ло жба на гра
ђе них уче нич ких ра до ва. При сут ни 
су мо гли да уче ству ју у ра ди о ни ца ма 
ка ли гра фи је, ве за, ке ра ми ке, срп ског 
ко ла. Ву ко ва за ду жби на је на гра ђе
не уче ни ке да ро ва ла сво јим из да
њи ма.  

Уто рак, 28. мај 
У На род ној би бли о те ци „Сте ван 

Пр во вен ча ни“ у Кра ље ву одр жа на је 
про мо ци ја Да ни це и Да ни це за мла де 
V. На про мо ци ји је го во рио Ми о драг 
Ма тиц ки, а уче ство ва ли су и Љи ља на 
Си мић, Гор да на Ти мо ти је вић и Ми
ло је Ра до вић.  

Че твр так, 6. јун
На про гра му 56. Зма је вих деч јих 

ига ра на шла се Да ни ца за мла де V. 
Го во ри ли су Ми о драг Ма тиц ки, Гор
да на Ма ле тић, Сло бо дан Ста ни шић и 
Рај ко Лу кач. При су ство ва ли су уче ни
ци Основ не шко ле „Ни ко ла Те сла“ из 
Но вог Са да, про фе сор Ма ја Чме лик и 
Љи ља на Си мић, са рад ник Ву ко ве за
ду жби не.

Сре да, 13. јун 
Одр жа на 19. Три би на из ци клу са 

Кул тур но на сле ђе. Го во ри ло се о књи
зи др Се ле не Ра ко че вић Тра ди ци о нал
ни пле со ви Ср ба у Ба на ту, Пан че во 
2012. Уче ство ва ли су: др Оли ве ра Ва
сић, др Је ле на Јо ва но вић, Здрав ко Ра
ни са вље вић и аутор ка књи ге. 

Су бо та, 15. јун
У ор га ни за ци ји Ме сне за јед ни це и 

Цр кве не оп шти не Ве ли ки По по вац, а 
под по кро ви тељ ством оп шти не Пе
тро вац на Мла ви, одр жа на је пе та по 
ре ду пе снич ка ма ни фе ста ци ја „Ћи ри
ли ца – огле да ло срп ске ду ше“. Ма ни
фе ста ци ји су при су ство ва ли Ми о драг 
Ма тиц ки и Слав ко Ве ји но вић. 

Уто рак, 25. јун 
Про грам 56. Зма је вих деч јих ига ра 

одр жан је у Све ча ној са ли Ву ко ве за
ду жби не. Са де цом пред школ ског уз
ра ста из об да ни шта „Те ра зи је“ и ОШ 
„Ми ле на Па вло вић Ба ри ли“ из Бе о гра
да дру жи ли су се пи сци Зо ри ца Ба јин 

Ђу ка но вић, Бо жи дар Пе шев и Рај ко 
Лу кач, уред ни штво Да ни це за мла де 
Ми о драг Ма тиц ки и Гор да на Ма ле тић 
и Љи ља на Си мић, са рад ник. 

Сре да, 26. јун
Дру же ње са де цом, у окви ру про

гра ма 56. Зма је вих деч јих ига ра, 
на ста вље но је у До му Ву ко ве за ду
жби не, ко ји су по се ти ли пред школ ци 
из об да ни шта „Мај ски цвет“ – де ца 
из бе о град ских основ них шко ла „Бра
ћа Ба рух“, „Ни ко ла Те сла“ и „Га ври ло 
Прин цип“ са ро ди те љи ма и учи те љи
ма. Да ни цу за мла де V пред ста ви ли 
су ауто ри Бо жи дар Ман дић и Ве сна 
Ви до је вић Га јић, Бран ко Сте ва но вић, 
Гор да на Ма ле тић и Љи ља на Си мић.

Че твр так, 4. јул
У све ча ној са ли Ву ко ве за ду жби не 

по че ло је са ра дом Ву ко во чи та ли ште. 
Пред ста вље на је Да ни ца за мла де V, а 
са но ви на ри ма и го сти ма раз го ва ра ли 
су Ми о драг Ма тиц ки, уред ник, и Љи
ља на Си мић, са рад ник.

Че твр так, 11. јул 
У про гра му Ву ко вог чи та ли шта 

пред ста вље на је књи га Ми ло ша Ни
ко ли ћа Бу вља књи га. Уче ство ва ли су 
Ми ро слав Жу жић, глу мац, Пе тар Па
влов, про фе сор и ком по зи тор, де ца из 
Основ не шко ле „Брат ство и је дин ство“ 
из Пан че ва, про фе сор Да ни ца Ву ли
че вић и аутор. 

Че твр так, 11. јул 
Фон да ци ја Ву ко ве за ду жби не Жа

бљак, Шав ник, Плу жи не, у окви ру 
ма ни фе ста ци је „Да ни дур ми тор ског 
цви је ћа“, ор га ни зо ва ла је про мо ци ју 
књи жев ног ства ра ла штва мр Гро зда
не Ко ма ди нић. У пе так, 12. ју ла до де
ље не су на гра де уче ни ци ма VII, VI II и 
IX раз ре да за нај бо ље ли те рар не, ли
ков не и руч не ра до ве.

Че твр так, 29. ав густ 
У ор га ни за ци ји Огран ка Ву ко ве за

ду жби не у Чач ку је одр жа на за вр шна 
ма ни фе ста ци ја Лет њих да на кул ту ре. 
Пре да ва ње на те му „Ко со во у еп ској 
на род ној по е зи ји“ одр жао је проф. др 
Бо шко Су вај џић, члан Управ ног од бо

ра Ву ко ве за ду жби не. Све ча но сти је 
при су ство вао и управ ник Ву ко ве за
ду жби не Слав ко Ве ји но вић.

Че твр так, 5. сеп тем бар
У До му Ву ко ве за ду жби не, књи

жев ни ца Ве сна Алек сић из Бе о гра да 
дру жи ла се са уче ни ци ма основ них 
шко ла Ла зар Са ва тић из Зе му на и По
сав ски пар ти за ни из Обре нов ца и том 
при ли ком пред ста ви ла књи гу При ча 
о Та та ли ји. У про гра му су уче ство ва
ли: Љи ља на Си мић, са рад ник Ву ко ве 

за ду жби не, Љи ља на Ма рин ко вић из 
Кре а тив ног цен тра и Алек сан дра Ни
ко лић. 

Уто рак, 10. сеп тем бар 
Одр жа на X (120) сед ни ца Управ ног 

од бо ра Ву ко ве за ду жби не на ко јој су 
до не те од лу ке у ци љу пре ва зи ла же ња 
те шке еко ном ске си ту а ци је.

Че твр так, 26. сеп тем бар 
Да ни ца за мла де V пред ста вље на је 

уче ни ци ма ОШ „Га ври ло Прин цип“ у 
Зе му ну. При су ство ва ли су Ми о драг 
Ма тиц ки, уред ник, Сла ђа на Ри стић, 
Гор да на Ма ле тић и Бла го је Ро гач, 
ауто ри, и Љи ља на Си мић, са рад ник.

У про сто ри ја ма Ву ко ве за ду жби не 
уче ни ци ма основ них шко ла из Бе о
гра да „Иво Ло ла Ри бар“ и „Вла ди мир 
На зор“ и ОШ „Брат ство и је дин ство“ из 
Пан че ва пред ста вље но је Пе то го ди
ште Да ни це за мла де. При су ство ва ли 
су Ми о драг Ма тиц ки, уред ник, Бо шко 
Ло мо вић, аутор, и Љи ља на Си мић, са
рад ник.

Че твр так, 2. ок то бар 
Основ ну шко лу „Ми ле на Па вло вић 

Ба ри ли“ по се ти ли су Бо жи дар Пе
шев и Љи ља на Си мић и, дру же ћи се 
са уче ни ци ма и про фе со ри ма, пред
ста ви ли Да ни цу за мла де V.

Сре да, 9. ок то бар 
Од бор за до де лу на гра де Ву ко ве за ду

жби не у обла сти умет но сти одр жао сед
ни цу и до нео од лу ку о ла у ре а ту за 2013. 
го ди ну. До бит ник на гра де је Ђор ђе Си
би но вић за књи гу Реч ник по е зи је.

Пе так, 11 ок то бар 
Од бор за до де лу на гра де Ву ко ве за

ду жби не у обла сти на у ке одр жао сед
ни цу и иза брао књи ге ко је су ушле у 
нај у жи из бор за до де лу на гра де. 

Не де ља, 20. ок то бар 
Отво рен 58. Ме ђу на род ни са јам књи

га у Бе о гра ду, на ко јем се пред ста ви ло 
442 из ла га ча из Ср би је и 48 из ино
стран ства. Ву ко ва за ду жби на је сво ја 
из да ња пред ста ви ла на за јед нич ком 
штан ду са За ду жби ном „До си теј Об
ра до вић“.

Че твр так, 24. ок то бар 
На Бе о град ском сај му, у окви ру 

школ ског да на, у са ли „Сло бо дан Се
ле нић“ Ву ко ва за ду жби на је пред ста
ви ла Да ни цу за мла де V. Про мо ци ји 
су при су ство ва ли Ми о драг Ма тиц ки, 
глав ни уред ник, Гор да на Ма ле тић, 
уред ник, и Љи ља на Си мић, са рад
ник; пи сци: Бо жи дар Пе шев, Рај ко 
Лу кач, Сло бо дан Се ле нић, Бла го
је Ро гач, Оли вер Јан ко вић, Ра до мир 
Пут ник и Сла ђа на Ри стић; уче ни ци 
Ни ко ла Ми ли на и Ана Јо ва но вић из 

шко ле „Ла зар Са ва тић“ из Зе му на, 
Вук Лу кић из шко ле „Ни ко ле Те сла“ 
из Бе о гра да и уче ни ци из Основ не 
шко ле „Брат ство и је дин ство“ из Пан
че ва.

Пе так, 25. ок то бар 
Ву ко ва за ду жби на при дру жи ла се 

ак ци ји Бе о град ског сај ма и не ка сво
ја из да ња да ро ва ла би бли о те ка ма у 
Кла до ву и При је по љу.

Уто рак, 29. ок то бар 
На ок то бар ском оку пља њу Удру

же ња Па ра ћи на ца и при ја те ља Па
ра ћи на одр жа но је књи жев но ве че и 
том при ли ком пред ста вље на је Да ни
ца за 2014. го ди ну. Го во ри ли су Ми
о драг Ма тиц ки, Гор да на Ма ле тић, 
Рај ко Лу кач, Сла ђа на Ри стић и Љи
ља на Си мић. 

Че твр так, 31. ок то бар 
Одр жа на XI (121) сед ни ца Управ ног 

од бо ра Ву ко ве за ду жби не. За пред
сед ни ка Управ ног од бо ра иза бран 
је проф. др Вељ ко Бр бо рић, а за пот
пред сед ни ка проф. др Бо шко Су вај
џић. Усво је ни су пред ло зи Из ве шта ја 
и Про гра ма ра да и упу ће ни Скуп шти
ни Ву ко ве за ду жби не на раз ма тра ње 
и усва ја ње. 

Пе так, 1. но вем бар 
Одр жа на сед ни ца од бо ра за на гра

де Ву ко ве за ду жби не у обла сти на у ке. 
До бит ник го ди шње на гра де за 2013. 
го ди ну је Дра го љуб Жи во ји но вић, за 
књи гу „La Dal ma zia o mor te“. Ита ли јан
ска оку па ци ја ју го сло вен ских зе ма ља 
(1918–1923).

Че твр так, 14. но вем бар
У На род ној би бли о те ци Ср би је одр

жа на је 26. Скуп шти на Ву ко ве за ду
жби не. Ака де мик На да Ми ло ше вић 
Ђор ђе вић бе се ди ла је на те му, У су
срет сто пе де се тој го ди шњи ци смр
ти Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа. 
На сед ни ци су све ча но 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 и са
оп ште не од лу ке од бо ра за до де лу на
гра да у на у ци и у умет но сти за 2013. 
го ди ну. 

Пе так, 22. но вем бар
У Основ ној шко ли „Мар ко Оре шко

вић“ одр жа на је про мо ци ја Да ни це за 
мла де V. Про мо ци ји су при су ство ва ли: 
Гор да на Ма ле тић, уред ник, и ауто ри 
Рај ко Лу кач, Бо жи дар Пе шев, Бран ко 
Сте ва но вић и Љи ља на Си мић, са рад
ник. Дру жи ли су се, у два на вра та, за 
уче ни ци ма че твр тог и пе тог раз ре да 
и њи хо вим на став ни ци ма.

Че твр так, 5. де цем бар
У Основ ној шко ли „Бран ко Ра ди

че вић“ у Бе о гра ду, уче ни ци ма и њи
хо вим на став ни ци ма (че твр том и 
пе том раз ре ду) пред ста вље но је Пе
то го ди ште Да ни це за мла де. Уче ство
ва ли су: уред ник Гор да на Ма ле тић и 
ауто ри: Рај ко Лу кач, Бо жи дар Пе шев, 
Бран ко Сте ва но вић и Љи ља на Си мић, 
са рад ник Ву ко ве за ду жби не.

Че твр так, 5. де цем бар
У Му зе ју На род ног по зо ри шта у Бе

о гра ду, све ча ном ака де ми јом, обе ле
же но је 20 го ди на од смр ти Ми ла на 
Ђо ко ви ћа, пр вог пред сед ни ка Скуп
шти не Ву ко ве за ду жби не. Ака де ми ји 
је при су ство вао др Ми о драг Ма тиц ки, 
пред сед ник За ду жби не. 

Пе так, 6. де цем бар
Кул тур нопро свет на за јед ни ца Ср

би је, по 50. пут, до де ли ла Ву ко ву на
гра ду за 2013. го ди ну, ко ју су до би ли: 
Ра до мир Ан дрић, књи жев ник, Мом
чи ло Ан то но вић, ака дем ски сли кар, 
мр Дра гу тин Бо го са вље вић, ви о ли ни
ста, Ко ста Ди ми три је вић, про фе сор, 
књи жев ник, Со ња Ја у ко вић, драм
ска умет ни ца, Са ва Б. Јо вић, про то је
реј ста вро фор, Гро зда на Ко ма ди нић, 
про фе сор ка, књи жев ни ца, Мо шо Ода
ло вић, књи жев ник, Вла дан Ра до ва но
вић, сли кар, про фе сор му зи ке, и Са лих 
Се ли мо вић, исто ри чар, ис тра жи вач. 
До бит ни ци Из у зет не Ву ко ве на гра де 
за 2013. го ди ну су: Кар ло вач ка гим
на зи ја и књи жев ни ци Ла за Ла зић и 
Ла за Чур чић.

Од лу ку о до бит ни ци ма Ву ко ве на
гра де за 2013. го ди ну до нео је жи ри у 
са ста ву: проф. Све ти слав Бо жић, ком
по зи тор (пред сед ник), проф. Ми ло
ван Ви те зо вић, књи жев ник, Жар ко 
Ди мић, исто ри чар, Бо ра Ду гић, му
зич ки умет ник, Ра да Ђу ри чин, драм
ска умет ни ца, проф. Дра ган Мра о вић, 
књи жев ник и књи жев ни пре во ди лац, 
Љу би во је Ршу мо вић, књи жев ник, 
проф. др Дар ко Та на ско вић, про фе сор 
Бе о град ског уни вер зи те та, и Ра до ван – 
Ми ћа Тр на вац, ака дем ски сли кар.  

Пе так, 6. де цем бар
Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Ни шу 

одр жао је го ди шњу Скуп шти ну у про
сто ри ја ма Град ске оп шти не Ме ди ја на. 

У на став ку сед ни це одр жа на је Осни
вач ка скуп шти на Дру штва за не го ва ње 
ду хов них вред но сти „Вук Ка ра џић“.

Уто рак, 10. де цем бар
У До му Ву ко ве за ду жби не одр жа на 

је све ча на сед ни ца Про грам ског са
ве та Ву ко вих са бо ра. Раз мо трен је и 
усво јен Из ве штај о 80. Ву ко вом са бо ру, 
за тим пред лог Про гра ма 43. Ђач ког 
Ву ко вог са бо ра и пред лог Про гра ма 
81. Ву ко вог са бо ра. 

 При ре ди ла Сне жа на БО ЈИЋ

Мла ди чу ва ри на род не ду хов не кул ту ре у Чач ку
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По зив за на гра де Ву ко ве за ду жби не 
у 2014. го ди ни

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 ау то 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 ау то 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 2014. 
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 2014. го ди не, на адре су: Ву ко ва за ду жби на, 
11000 Бе о град, Кра ља Ми ла на 2.

ВукоВе народне послоВице о Вину

• Вино и старца заигра.
• Доброг је вина и киселица добра.
• Ђе Цигани пију, онђе је добро вино.
• Ко вина вечера, воде руча. 
• Ко вина не пије, рђа га бије, а ко много пије, по глави се бије.
• Ко вино пије, опиће се. 
• Ко за чорбом вино пије, од онога не ваља савјета искати.
• Луди бој бију, а мудри вино пију. 
• Љубим бабу док ј’ у тикви вина, а ђевојку док је годе жива.
• Неста вина, неста разговора, неста блага, неста пријатеља. 
• Није вино вода, него војвода. 
• Од воде воде, а од вина носе.
• Оженио бих се и ја и Мија, али нема хљеба и вина.
•  Онђе нема нигда старјешине, старјешине, ни да судит’ може, 

који није кадар платит’ у механи за потребна друга.
• Пијан без вина. Луд.

 Приредио: Славко ВЕЈИНОВИЋ



9 ДЕЦЕМБАР 
2013.

ПОД СЕ ЋА ЊЕ

Мар ко Ва сић 
– пр ви чу вар 
об но вље не 

Ву ко ве ку ће

О
ве го ди не, се дам на е
стог сеп тем бра, на вр
ши ло се тач но осам де
сет го ди на од осве ће ња 
и све ча ног отва ра ња 

Ву ко ве спо менку ће и уте ме ље ња 
Ву ко вог са бо ра. Че ти ри ме се ца пре 
тог до га ђа ја и све ча ног обе ћа ња тр
шић ког кме та Ми лу ти на Ла зи ћа да 
ће ову је дин стве ну гра ђе ви ну с по
што ва њем и по бо жно шћу увек чу
ва ти – чла но ви Од бо ра за по ди за ње 
спо менобе леж ја Ву ку Сте фа но ви ћу 
Ка ра џи ћу у Тр ши ћу и Ло зни ци, све
сни ма те ри јал не вред но сти и кул
тур ног зна ча ја об но вље не Ву ко ве 
ку ће, ко ју су до жи вља ва ли као оп

ште до бро, по бри ну ли су 
се да на ђу и од го ва ра ју
ћег ку ће па зи те ља и бри
жљи вог ста ра те ља о при
па да ју ћој окућ ни ци.

Пре ма бо га тој пи са ној 
гра ђи из тог вре ме на ар хи
ви ра ној у КУД „Ка ра џић“, 
пр ви пут се о то ме рас пра
вља ло на сед ни ци Од бо ра, 
одр жа ној 16. ма ја 1933. го
ди не, ка да је од лу че но да 
се ан га жу је по год на осо ба 
ко ја ће, по ред по ме ну тих за ду же ња, 
бу ду ћим по се ти о ци ма, по по тре би, 
да ва ти и од ре ђе на оба ве ште ња. С об
зи ром да су ра до ви на об на вља њу Ву
ко ве ку ће те кли по пла ну, већ 22. ју ла 
у кан це ла ри ји ло знич ког Про свет ног 
дру штва „Ка ра џић“, ко је је са ве ли ким 
ен ту зи ја змом из га ра ло на по сло ви ма 
у Тр ши ћу, се кре тар Дру штва и ујед но 
и се кре тар Од бо ра, Вла сти мир Илић, 
скло пио је не ку вр сту пи са ног уго во
ра са Мар ком Ва си ћем, тр гов цем из 
Ло зни це. 

На и ме, Ва сић се оба ве зао да уз ме
сеч ну на кна ду од 150 ди на ра, у три 
на ред на ме се ца (ав густ, сеп тем бар, 

ок то бар) оба вља ду жност 
чу ва ра „по пра вил ни ку ко
ји од бор до не се“. Он је, том 
при ли ком, оста вио и мо
гућ ност да му унајм љи вач 
и ра ни је от ка же слу жбу, ако 
при ме ти да се не при др жа
ва ње го вих од лу ке и по ме
ну тог пра вил ни ка. 

Исте го ди не, 21. ок то бра, 
Од бор је са пр вим чу ва
ром Ву ко ве ку ће и окућ ни
це про ду жио уго вор, под 
истим усло ви ма, на још го

ди ну да на – до но вем бра 1934. го ди
не. (Ово га пу та Ва сић је из ра зио же љу 
да му се пла та, ако то бу де мо гу ће, по
ве ћа.) 

По ре чи ма Мир ја не Пе јак, ћер ке 
ду го го ди шњег до пи сни ка По ли ти ке 
из Ло зни це и при ље жног из ве шта
ча са Ву ко вих са бо ра, ко ја по жен
ској ли ни ји ву че ко ре не из по ро ди це 
Ва си ћа и чи јој љу ба зно сти мо же мо 
за хва ли ти за фо то гра фи ју ко ју об ја
вљу је мо уз овај текст, Мар ко је био 
успе шан тр го вац, на пре дан и дру
же љу бив чо век, ко ји је га јио ве ли ко 
по ве ре ње у дру ге љу де. Упра во то ће 
га и до ве сти до бан кро та, јер је нео

пре зно при ста ју ћи да бу де жи рант 
дру ги ма и от пла ћу ју ћи ту ђе ду го ве, 
у да ни ма ве ли ке еко ном ске кри зе и 
до жи вео фи нан сиј ску про паст. Ина

че, за ње го вог си на Ми ли са ва Ва си ћа 
за бе ле же но је да је вра ћа ју ћи се „са 
шко ло ва ња у Бир мин ге му до нео пр
ву фуд бал ску лоп ту и пра ви ла фуд
бал ски игре у Ло зни цу“.

Ло зни ча нин Ми ло рад Зе бић (1883–
1976), пре Дру гог свет ског ра та ви со ки 
др жав ни функ ци о нер, ви це гу вер нер 
На род не бан ке и при зна ти струч њак 
за еко ном скофи нан сиј ска и прав на 
пи та ња и на род ну при вре ду, у сво јој 
књи зи се ћа ња  Мо је род но ме сто, де
тињ ство и ђа ко ва ње, ме ђу два де се
так ста ри јих Ло зни ча на ко ји су би ли 
„од  зна ча ја за тр го ви ну и при вред
ну сна гу овог кра ја“ по ми ње и Мар
ко вог срод ни ка Стан ка Ва си ћа (стр. 
90). Има ју ћи у ви ду да су по сло ве на 
из град њи Ву ко ве спо менку ће во ди
ли ло знич ки ар хи тек та Ми о драг Ст. 
Ва сић и ин же њер Ми о драг Јо ва но
вић „ко ји је вр шио над зор у то ку град
ње“, као и на шу по сло вич ну скло ност 
ка не по ти зму – ни смо да ле ко од по
ми сли да је баш по ме ну ти ар хи тек
та ути цао на од лу ку Од бо ра да се за 
пр вог чу ва ра об но вље не Ву ко ве ку ће 
при ми упра во ње гов ма те ри јал но по
ср ну ли ро ђак.

 Ми ло ван М. РА ДИ ВО ЈЕ ВИЋ

У 
За ду жби ни је од овог броја 
по кре ну та ру бри ка по све
ће на са мо у ким му зи ча ри
ма – да ро ви тим пе ва чи ма 
и сви ра чи ма из се о ских 

сре ди на у Ср би ји, о ко ји ма се у јав но
сти не го во ри мно го. На њи хо вом зна њу, 
ис ку ству и во љи да их пре не су и по де ле 
са дру ги ма те ме ље се сва ет но му зи ко ло
шка ис тра жи ва ња и об ја вље ни ра до ви. 
Сним ци њи хо вог пе ва ња, сви ра ња и ка
зи ва ња осло нац су мла ди ма ко ји усва ја ју 
за ко ни то сти тра ди ци о нал ног му зи ци ра
ња, а исто вре ме но у ње го вим окви ри ма 
спо зна ју сло бо ду из ра жа ва ња и по и ма
ња све та. По све ће ност и пле ме ни тост ко
је кра се ове из у зет не лич но сти, опле ме
њу ју сва ко га ко са њи ма сту па у кон такт 
и слу ша њи хо ву му зи ку.

Углед ни сви рач на не ко ли ко тра ди ци о
нал них ду вач ких ин стру ме на та, До бри во је 
То до ро вић, ро ђен је пре се дам де сет де вет 
го ди на у се лу Вла шка под но Ко сма ја, не
да ле ко од Мла де нов ца. До бри во је је, из ме
ђу оста лог, по след њи сви рач са под руч ја 
Шу ма ди је ко ји уме да 
сви ра на ду гач кој сви
ра ли, свир âјки, од но
сно свир ôјки. Ово су 
ње ни ста ри ји на зи ви 
у Шу ма ди ји, где се у 
но ви је вре ме ко ри сти 
тер мин фру ла, док То
до ро вић овај ин стру
мент на зи ва ду дук, 
као што се за њу ка же 
у ис точ ним кра је ви
ма Ср би је. 

Као де те, ни је слу
тио да ће му жи вот 
би ти му зи ком опле ме њен, док јед ног да
на ње го ва мај ка Ан ка, вра ћа ју ћи се са њи
ве, ни је про на шла ма лу, ме тал ну сви рај ку. 
Овај не на да ни по клон, из ва ђен из мај чи не 
ко та ри це, ве о ма је об ра до вао три на е сто го
ди шњег де ча ка. Тон по тон, из ове сви ра
ле убр зо су се огла си ле пр ве пе сме и ко ла 
ко је је мај ка уз рад пе ву ши ла: На ли ва ди 
чу ва Ма ра сто ти ну ова ца, Ко ле ни ке, вре
те но, Осу се не бо зве зда ма, Па ле жан ка... И 
та ко по чи ње при ча о До бри во ју – До ци То
до ро ви ћу. 

О сво јим сви рач ким по че ци ма и пр вим 
на сту пи ма у се лу, До бри во је То до ро вић го
во ри: „Пр ву пра ву фру лу, ма њи ду дук, по
кло нио ми је је дан мој ујак. Рат но вре ме је 
би ло али су се се ља ци оку пља ли и ја сам 
по чео да сви руц кам на пре ли ма и, ка сни
је, на игран ка ма. Та да се ни сам на дао да 
ћу ика да сви ра ти пред пу бли ком, а ка мо
ли на ра ди ју!“

У то вре ме, на та ла си ма Ра дио Бе о гра да 
пе ва ли су сјај ни гла со ви и сви ра ли пра ви 
вир ту о зи ме ђу ко ји ма је био и фру лаш Са
ва Је ре мић. Он је био је дан од пр вих ко ји је 
на род на ко ла из во дио уз прат њу На род ног 
ор ке стра Вла сти ми ра Па вло ви ћа Ца рев ца 
и ан сам бла Ра дој ке и Ти не та Жив ко ви ћа. 
У До бри во је вом се лу, ме ђу тим, та да ни је 
би ло ни стру је, ни ра дио апа ра та. Ипак, 
по сто јао је на чин да се у се лу чу је ра дио 
про грам, о че му са зна је мо од То до ро ви
ћа: „Љу ди се увек не ка ко сна ђу, па смо сви 
из се ла слу ша ли про грам Ра дио Бе о гра да 
пре ко де тек то ра на пра вље ног од на мо та
ја жи це. Не се ћам се баш тач но, али се јед
на жи ца раз ву че пре ко дво ри шта, дру га се 
по ве же са ме тал ном шип ком, на пра ве се 
фа за и ну ла и не ка ко се им про ви зу је звуч
ник и ето, про грам Ра дио Бе о гра да у се лу 
Вла шка. А на про гра му ча роб на фру ла Са

ве Је ре ми ћа уз Ца рев чев ор ке стар. Ех, те 
ле по те. Се ћам се да сам слу шао ка ко чи ка 
Са ва сви ра, па сам по сле еми си је сâм по
ку ша вао да од сви рам оно и она ко ка ко сам 
чуо. Би ло ми је те шко јер ни сам успе вао да 
за пам тим све де ло ве ко ла ко је је Са ва Је
ре мић сви рао. Да  ње га ни сам чуо ни сам 
не бих сви рао фру лу.“

По сле од слу же ња вој ног ро ка, До бри во је 
То до ро вић до ла зи у Ра дио Бе о град на ау ди
ци ју за ра дио пе ва че и сви ра че. Ау ди ци ју је 
по ло жио из пр вог пу та и до био је при ли ку 
да сви ра на та ла си ма ра ди ја, а 1957. го ди
не сни мио је пр ве трај не сним ке за Звуч ни 
ар хив. То су би ла три ко ла: ко ко ње ште, ко је 
је на у чио пре ма сви ра њу Ми ли је Спа со је
ви ћа на хар мо ни ци, за тим лу жнич ко ко ло 
и ше ше вич ко ко ло, на зва но пре ма јед ном 
кра ју се ла Вла шка. Сви рао је уз прат њу На
род ног ор ке стра Ра дио Бе о гра да под вођ
ством Вла сти ми ра Па вло ви ћа Ца рев ца.   

Од та да па до да нас, До бри во је То до ро
вић је за Ра дио Бе о град сни мио ве ли ки број 
трај них сни ма ка на род них ко ла и пе са ма, 
ка ко со ли стич ки на ду ду ку, фру ли, ока ри ни 
и двој ни ца ма, та ко и уз ор ке стар ску прат

њу. Са ра ђи вао је са ис
так ну тим умет ни ци ма 
и вр хун ским на род ним 
ор ке стри ма, на сту пао је 
на мно гим кон цер ти ма, 
ра диј ским и те ле ви зиј
ским еми си ја ма, се ри ја
ма и фил мо ви ма (Се о бе, 
Вук Ка ра џић, Бој на Ко со
ву). Ње го ва из во ђе ња су 
увр ште на на че ти ри ЛП 
пло че са тра ди ци о нал
ним пе сма ма и ко ли ма 
из Ср би је. На сту пао је у 
ду е ту То до ро вић –Јо ва но

вић и у Квар те ту фру ла ша. То ком ка ри је ре 
ду ге ви ше од по ла ве ка, До бри во ју То до ро
ви ћу до де ље на су број на при зна ња и на
гра де ме ђу ко ји ма су на гра да Са ва Је ре мић 
(До бри во је је њен пр ви до бит ник), Злат ни 
ми кро фон, Злат ни Ор феј.

З
на ча јан део сви рач ке ка ри је
ре То до ро вић је про вео на се
ми на ри ма на род них ига ра ко
ји су се одр жа ва ли ши ром Ју
го сла ви је и у Ср би ји. Сво јим 

на чи ном сви ра ња на род них ко ла, је дин
стве ним и ме ким, пред ста вљао је си гур
ну и дра го це ну по др шку сви ма ко ји су 
же ле ли да на у че не што ви ше о му зич кој 
прат њи и ка рак те ру шу ма диј ских ига ра. 
Као фру лаш – де мон стра тор са ра ђи вао је 
у Де чи јем кул тур ном цен тру у Бе о гра
ду ра де ћи са нај мла ђим игра чи ма, али 
и бу ду ћим сви ра чи ма на на род ним ин
стру мен ти ма. Ду бо ко све стан зна ча ја и 
уло ге ко ју му је жи вот на ме нио, а ма ла, 
ме тал на сви рај ка од ре ди ла, До бри во је 
сво ју ми си ју пре но ше ња на мла ђе и дан 
да нас оба вља са пу но во ље и ела на. Ре
зул тат ње го вог стр пље ња, за ла га ња, тру
да и љу ба ви утка них у рад са мла ди ма, 
је сте Хор фру ла ша вла ди ке Ни ко ла ја Ве
ли ми ро ви ћа из се ла Вла шка.

И да нас, До бри во је – До ца То до ро вић жи
ви у свом се лу на ка пи ји Шу ма ди је, сви ра 
сви рај ку, ду дук, фру лу, сви рај чи цу, ока ри
ну и двој ни це. За пи са не у вре ме ну оста ју 
ме ло ди је ко је је на у чио у мла до сти и ко је 
је учио од ра ста ју ћи и ста са ва ју ћи као на
род ни умет ник, а део ње го ве ду ше оста је 
у Се нај чи ци, Тро јан цу, Цр ве ном кон цу, Чо
бан ској свир ци, Вр би чан ки, Мо рав ки...

 Мир ја на ДРО БАЦ

Ма ни фе ста ци ја ће оста ти 
упам ће на по на сту пу ве ли ког 
бро ја кул тур ноумет нич ких 
дру шта ва и пе вач ких гру па ко је 
из во ђе њем тра ди ци о нал них 
на род них пе са ма и ига ра да ју 
зна ча јан до при нос очу ва њу 
на род не ба шти не

И 
ове го ди не, сед ми пут по ре
ду, одр жа на је ма ни фе ста ци ја 
„Да ни кне ги ње Љу би це“ у Вра
ћевш ни ци – руд нич ки крај, оп
шти на Гор њи Ми ла но вац. Пр

ви пут је ор га ни зо ва на 2007. го ди не на ини ци
ја ти ву гру пе „Цр ну ћан ка“ и ме сне за јед ни це 
Вра ћевш ни ца, у спо мен на кне ги њу Љу би цу, 
су пру гу кне за Ми ло ша Обре но ви ћа. На и ме, 
на кон устан ка у Та ко ву 1815. го ди не, по ро ди
ца Обре но вић жи ве ла је у обли жњем ко на ку 
у Гор њој Цр ну ћи, не да ле ко од ма на сти ра Вра
ћевш ни ца. Пре ма пре да њу на ро да руд нич ког 
кра ја, кне ги ња Љу би ца је то ком жи во та у Гор
њој Цр ну ћи, ор га ни зо ва ла пре ла и ску по ве ко
ји су упам ће ни као „кне ги њи на пре ла“.

По сто ји ле ген да да су упра во та оку пља ња 
ка сни је ини ци ра ла на ста нак пе вач ке гру пе 
„Цр ну ћан ка“. Кон ти ну и тет ко ји тра је до да нас 
„Цр ну ћан ка“ от по чи ње 1966. го ди не, на ини ци
ја ти ву Алек сан дра Ле са Ђор ђе ви ћа, пе сни ка из 
Гор ње Цр ну ће. Рад гру пе ове ко ве чен је број ним 
на гра да ма и на сту пи ма у зе мљи и ино стран
ству, а нај зна чај ни је при зна ње је Европ ска на
гра да за на род ну умет ност, ко ја је гру пи уру че на 
1976. го ди не. У са рад њи са ет но му зи ко ло зи ма, 
ме ло ди је из њи хо вог бо га тог ре пер то а ра увр
ште не су у ан то ло гиј ска ау дио из да ња, а по
све ће на им је и за себ на струч на мо но гра фи ја 
(Пе тро вић и Јо ва но вић, ̀ Еј, Руд ни че, ти пла ни но 
ста ра, 2003). По ред ста ри јих пе ва ча, „Цр ну ћан
ка“, ко ја је ре ги стро ва на као кул тур ноумет нич
ко дру штво, отво ре на је и за мла ђе чла но ве ко ји 
су спрем ни да уче и из во де пе сме углав ном из 
руд нич ког кра ја. 

Под по кро ви тељ ством ме сне за јед ни це Вра
ћевш ни ца, гру пе „Цр ну ћан ка“, Ту ри стич ке 
ор га ни за ци је и Кул тур ног цен тра Гор њег Ми ла
нов ца, ма ни фе ста ци ја „Да ни кне ги ње Љу би це“ 
одр жа на је и ове го ди не. Про грам ма ни фе ста
ци је по де љен је у два да на. Пр вог да на (31. ма ја) 
одр жа не су две из ло жбе – др во ре за и ико но
пи са, на кон че га је упри ли че но пе снич ко ве
че. Дру ги дан ма ни фе ста ци је (1. јун) обе ле жен 
је цен трал ним до га ђа јем – кон цер том на ко
ме су уче ство ва ле број не се о ске и град ске, ста
ри је и мла ђе пе вач ке гру пе из чи та ве Ср би је. 
Као струч ни кон сул тант за са ста вља ње про гра

ма ан га жо ва на је Ива на Не дић, ет но му зи ко лог. 
На кон оку пља ња уче сни ка и њи хо вог де фи леа, 
при ре ђен је ма њи кул тур ноумет нич ки про
грам у пор ти ма на сти ра Вра ћевш ни ца, да би 
глав ни кон церт био одр жан у дво ри шту се о ске 
основ не шко ле. Пре не го што је кон церт от по
чео, уче сни ке је по здра вио пред сед ник оп шти
не, а за тим и по зна ти пе сник и ве ли ки при ја тељ 
и по што ва лац „Цр ну ћан ке“, До бри ца Ерић, ко ји 
је и сам ро ђен у се лу Цр ну ћа. Бу ду ћи да је чи
та ва ма ни фе ста ци ја при ре ђе на у част кне ги ње 
Љу би це, пре по чет ка на сту па пе вач ких гру па, 
глу ми ца На та ша По по ска из ве ла је од ло мак из 
мо но дра ме На ка фи код кне ги ње Љу би це са ци
љем да се пу бли ци што бо ље до ча ра ју кне ги
њин жи вот и де ло.

На ма ни фе ста ци ји су уче ство ва ле му шке, 
жен ске и ме шо ви те пе вач ке гру пе из раз ли чи
тих кра је ва Ср би је. Го сту ју ћи ан сам бли ду жи 
низ го ди на са ра ђу ју са „Цр ну ћан ком“ и за њу их 
ве зу је чвр сто при ја тељ ство. Нај ве ћи број уче сни
ка чи не но си о ци пе вач ке и играч ке тра ди ци је 
Шу ма ди је и По мо ра вља: из око ли не Аран ђе лов
ца („Сре тењ ске зо ре“, Ра ни ло вић; „Сре те ње“, Ора
шац), Чач ка (КУД „Абра ше вић“, „Ви дов дан“; КУД 
„Бр ђа ни“, Бр ђа ни; „Та на ско Ра јић“, Љу бић), То по
ле (КУД „Опле нац“), Кра гу јев ца („Сте во Кни ћа
нин“, Кнић), Руд ни ка („Ви дов дан“), Руд нич ког 
По мо ра вља („Ста ри по ме ља ри“, Мр ча јев ци) и 
Кра ље ва (КУД „Мо рав ци“, „Опла ни ћи“), а за тим 
и кра је ва за пад не Ср би је: Ужи ца („Је ло ва Го ра“, 
Ужи це; „Ри ба шев ке“, Ри ба ше ви на; „Дра га чев ци“, 
Гу ча; „Сла вуј“, Се вој но) и Ива њи це (КУД „Бро ја
ни ца“, Ива њи ца) и, нај зад, ис точ не Ср би је: из 
око ли не Ни ша (КУД „Бран ко Миљ ко вић“, Га џин 
Хан). По себ но је зна чај но да су на овом кон цер
ту уче ство ва ле и две мла де пе вач ке гру пе ко је 
не гу ју тра ди ци о нал не пе сме свог кра ја по угле
ду на ста ри је пе ва че: из Га џи ног Ха на и То по ле. 
На кон цер ту је на сту пио и про фе си о нал ни пе
вач ки ан самбл „Мо ба“ из Бе о гра да.

Пре ма за ми сли ор га ни за то ра, сва ка од гру па 
тре ба ло је да се пред ста ви са по две тра ди ци о
нал не се о ске пе сме – јед ном „на глас“ и јед ном 
„на бас“; ме ђу тим, све су гру пе из во ди ле но ви
је пе сме, док су пе сме ста ре тра ди ци је от пе ва ле 
са мо мла де гру пе из То по ле и Га џи ног Ха на и 
бе о град ска „Мо ба“. По ред број них пе са ма, мо гле 
су се ви де ти и тра ди ци о нал не игре ко је су из
ве ли КУД „Шу ма ди ја“ из Гор њег Ми ла нов ца и 
КУД „Бран ко Миљ ко вић“ из Га џи ног Ха на, чи је 
је игра че пра тио из ван ред ни сви рач на гај да ма 
Сло бо дан Ди ми три је вић Га лић. У бо га том про
гра му ма ни фе ста ци је уче ство вао је и тру бач ки 
ор ке стар из Пра ња на, као и нај мла ђи чла но ви 
КУД „Шу ма ди ја“ из Вра ћевш ни це и тру бач ког 
ор ке стра ОШ „Иво Ан дрић“.

Ма ни фе ста ци ја ће оста ти упам ће на по ве ли
ком бро ју кул тур ноумет нич ких дру шта ва и пе
вач ких гру па ко је из во ђе њем тра ди ци о нал них 
на род них пе са ма и ига ра да ју зна ча јан до при
нос очу ва њу на род не ба шти не.

 Је ле на ЛА ЛО ВИЋ

ОСВЕТЉЕЊА

Мар ко Ва сић

„Цр ну ћан ка“, му шка и жен ска гру па

Уго вор о чу ва њу Ву ко ве ку ће

ИС ТАК НУ ТИ НО СИ О ЦИ СРП СКЕ СЕ О СКЕ МУ ЗИЧ КЕ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ

До бри во је То до ро вић – 
на род ни умет ник из Вла шке

До бри во је То до ро вић

Да ни кне ги ње Љу би це 
(Вра ћевш ни ца, 31. мај – 1. ју ни 2013. го ди не)
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У 
Збор ни ку о ис тра жи ва њу не ма
те ри јал ног кул тур ног на сле ђа 
Алек сан дро вач ке жу пе и око ли
не осна же на су до са да шња зна
ња о бо га тој кул тур ној ба шти ни 

ових про сто ра. У са рад њи са кул тур ним и на
уч ним пре га о ци ма, ко ри сте ћи соп стве на из
во ри шта не ма те ри јал не кул ту ре, ло кал на са
мо у пра ва сна жи свој еко ном ски и дру штве ни 
раз вој и оп ста нак без ута па ња у оп ште гло
бал не то ко ве, ко ји че сто за по сле ди цу има ју 
гу би так иден ти те та. 

Гру па ис тра жи ва ча оку пље них на пр о јек ту 
„Ис тра жи ва ње не ма те ри јал ног кул ту р ног на
сле ђа Алек сан дро вач ке жу пе“, из не ла је у сво
јим ра до ви ма пре ли ми нар не ре зул та те пр ве 
ета пе на ве де ног по ду хва та ко ји ће, на да мо се, 
би ти на ста вљен у ско рој бу дућ но сти. 
Збор ник, као и сам про је кат, пред
ста вља до бар при мер мул ти ди сци
пли нар ног при сту па про у ча ва њу 
не ма те ри јал не кул тур не ба шти
не. Је дан од оп штих ути са ка ко ји се 
сти че чи та ју ћи ра до ве, је сте да се 
не ма те ри јал на кул ту р на ба шти на 
од ре ђе ног под руч ја са мо ова квим 
при сту пом мо же ва ља но про у чи
ти. Уред ник Збор ни ка, Иви ца То до
ро вић, у увод ном ра ду об ја шња ва 
по тре бу за кон ти ну и ра ним, мул ти
ди сци пли нар ним про у ча ва њи ма 
са др жа ја тра ди ци о нал не кул ту ре, 
чи ме се у скла ду са кон вен ци јом УНЕ СКО по
ма же ње но очу ва ње и пре но ше ње. Та ко ђе, за
ла же се за про ме ну ста ва пре ма са др жа ји ма 
срп ске тра ди ци о нал не кул ту ре ко ја у по је ди
ним на уч ним кру го ви ма би ва не га тив но вред
но ва на и од ба ци ва на као пред мет из у ча ва ња. 
Сам ау тор је са сво јим са рад ни ци ма при ку пио 
зна ча јан ет но граф ски ма те ри јал на под руч ју 
Алек сан дро вач ке жу пе и пре по знао ње не жи
те ље као ба шти ни ке „жи ве“ тра ди ци је са ја сно 
утвр ђе ном функ ци јом у сва ко днев ном жи во ту. 
У да љим ета па ма про јек та на ја вље на је мо но
гра фи ја са ре зул та ти ма и ана ли за ма при ку
пље не гра ђе. 

Не ко ли ко ау то ра на че лу са пр о фе со ром Ми
ро љу бом Ми лин чи ћем у за јед нич ком ра ду из
но си ета пе дру штве ног и те ри то ри јал ног раз во ја 
Алек сан дро вач ке жу пе са об ја шње њем са мог 
пој ма „жу па“ и ана ли зом фак то ра ко ји су ути
ца ли на да на шњи из глед овог под руч ја. Текст 
ко јим се по твр ђу је зна чај те ри то ри је Жу пе као 
пред ме та про у ча ва ња срп ских на уч ни ка до ла зи 
нам од истог ау то ра и под се ћа на бе се ду Јо си
фа Пан чи ћа, ко јом је сту пио на по ло жај рек то ра 
Ве ли ке шко ле, а у ко јој са оду ше вље њем го во ри 
о овом про сто ру.

Зна ча јан при лог из у ча ва њу дру штве ноисто
риј ских про це са ко ји су се де ша ва ли на те ри
то ри ји Жу пе, је сте рад Дра го ми ра Бон џи ћа, 
„Опи сме ња ва ње у Жу пи 1945–1950“ у ко ме се на 
осно ву ана ли зе ар хив ске гра ђе, ло кал не штам
пе и ста ти стич ких из во ра сти че увид о кул тур

нопро свет ним при ли ка ма у Жу пи 
ХХ ве ка.

Иван Бр бо рић у ра ду „130 го ди
на од имен да на Алек сан дров ца“, 
го во ри о го ди шњи ци гра да Алек
сан дров ца ко ји је та ко на зван по 
пре сто ло на след ни ку Алек сан дру 
Обре но ви ћу. За хва љу ју ћи му дро сти 
и так тич но сти сво јих нај у глед ни
јих жи те ља, ва ро ши ца Ко же тин је, 
ука зом кра ља Ми ла на Обре но ви ћа, 
19. ју на 1882. го ди не пре и ме но ва
на у Алек сан др о вац. Овим по чи ње 
пе ри од пр о спе ри те та, у ко ме на кон 
са мо две го ди не Алек сан дро вац по

ста је ад ми ни стра тив ни, при вред ни и кул тур ни 
цен тар Жу пе.

Мул ти ди сци пли нар ни и ви ше ди мен зи о нал
ни ка рак тер збор ни ка упот пу њу је рад Ми ло ша 
Стан ко ви ћа ко ји се ба ви ви зу ел ном кул ту ром 
и умет но шћу ХIХ ве ка у Жу пи. Ја сно је ука за но 
на цр кве ну умет ност ХIХ ве ка, да те су смер ни це 
за да ља про у ча ва ња у ви ду пре гле да са крал них 
обје ка та бит них за овај пе ри од у ко ме је про стор 
Алек сан дро вач ке жу пе део ши рег кул тур ног и 
дру штве ног кон тек ста.

Рад ар хе о ло га Иго ра Сто ји ћа, „Ре зул та ти пре
ли ми нар них ре ког ни сци ра ња Жу пе“, пре зен ту је 
ар хе о ло шка на ла зи шта про на ђе на на про сто

ру Жу пе, ко ја су спро ве де на у окви ру про јек та. 
Ау тор се до ти че зна ча ја ма те ри јал не кул ту р не 
ба шти не у схва та њу ком плек са ду хов не кул ту
ре овог под руч ја.

Не за о би ла зан део сва ког про јек та ко ји има 
за циљ све о бу хват но из у ча ва ње не ма те ри јал не 
кул ту р не ба шти не, је су аде кват на ет но му зи ко ло
шка ис тра жи ва ња. У збор ни ку су пред ста вље на 
два ра да по све ће на овој те ма ти ци. Ма ри ја Де
лић ана ли зи ра се о ске свад бе не пе сме из Алек
сан дро вач ке жу пе, док се Раст ко Ја ко вље вић 
ба ви про бле мом ло ци ра ња му зи ке и пре го ва
ра њем пар ти ку ла ра ло кал не кул ту ре кроз од но
се па ра диг ми ет но му зи ко ло шких ис тра жи ва ња, 
на при ме ру не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа 
Алек сан дро вач ке жу пе и око ли не Тр сте ни ка.

По след њи рад у збор ни ку је сте „Би бли о гра
фи ја се ла Кри ва Ре ка на Ко па о ни ку“, Ми ло ва на 
Ма ти ћа, ко ји је уло жио труд да се си сте ма ти зу
ју ре фе рен це зна чај не за про у ча ва ње исто ри
је овог се ла. 

На уч ни и кул тур ни рад ни ци, ко ји су се при
хва ти ли ова квог по ду хва та, ус пе ли су да осве же 
до са да шња зна ња о бо га тој кул тур ној ба шти ни 
Алек сан др о вач ке жу пе. Нај зна чај ни ји ре зул
тат овог збор ни ка био би за јед ни ца ко ја по ста
је све сна зна ча ја оно га што ба шти ни. Та ко би 
пот по мог ну та си сте мом ло кал не са мо у пра ве, у 
са рад њи са кул тур ним и на уч ним пре га о ци ма, 
ко ри сте ћи соп стве на из во ри шта не ма те ри јал не 
кул ту ре, по мо гла свој еко ном ски и дру штве ни 
раз вој и оп ста нак без ута па ња у оп ште гло бал не 
то ко ве, ко ји че сто за по сле ди цу има ју гу би так 
иден ти те та. Та ко ђе, ова кав при ступ из у ча ва њу 
и очу ва њу кул тур не ба шти не мо гао би да по слу
жи као под стрек за слич на ис тра жи ва ња дру гих 
ге о кул тур них це ли на у Ср би ји. 

 Ма ја МАР ЈА НО ВИЋ

З
а што Ме то хи ја? Одав но се све у ме
ни бу ни кад чу јем ка ко на ши ме
ди ји, на ши по ли ти ча ри, на ши ин
те лек ту ал ци на зи ва ју на шу ју жну 
по кра ји ну са мо реч ју Ко со во и та ко 

се укла па ју у не чи ји ту ђи план, ути чу на наш 
на род и на пре о бли ко ва ње све сти обич ног чо
ве ка. Из о ста вља ње ре чи Ме то хи ја из на зи ва 
Ко со во и Ме то хи ја ни је са мо не мар и ле њост, 
то је не по што ва ње и за бо рав.

Ми лан Ива но вић пи сао ми је 9. де цем бра 
2010. го ди не: Ра дио сам за сво је го ди не ис цр пљу
ју ћих пу них 20 го ди на у Од бо ру за Ко со во и Ме
то хи ју Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, 
и то по сле ре дов ног од ла ска у пен зи ју. Ја сам 
у Ака де ми ји ура дио огро ман по сао – оста вио 
сам три ор ма на пу на до ку мен та ци је о Ко со
ву и Ме то хи ји, не ко ли ко хи ља да ру ком пи са них 
кар тон чи ћа за кар то те ку спо ме ни ка кул ту
ре Ко со ва и Ме то хи је, во дио као се
кре тар Из да вач ког од бо ра за три 
штам па на Ко сов скоме то хиј ска 
збор ни ка (1990–1999), пи сао мно ге 
стра ни це тек ста за За ду жби не Ко
со ва, збор ни ке… те пре у зео оба ве
зу да пи шем и за Ва шу ку ћу. Не што 
по чео и ура дио, али не и за вр шио. Ја 
сам свој рад ово га пу та по све тио са
мо Ме то хи ји, и то у ши рем са ста
ву за јед но са Пећ ким и При зрен ским 
Под го ром, Пре ко ру пљем, Др шков ни
ком, Дре ни цом, Под ри мљем, Ха сом, 
Го ром, Опо љем и Сред ском и пре тре сао по дат
ке и сво је бе ле шке за пре ко 740 се ла (са да шњих 
и не ста лих)…

Та ко је пи сао Ми лан Ива но вић, пре дао ми по
том уре дан ру ко пис и пот пу не спи ско ве илу
стра ци ја без ко јих би ова књи га би ла не пот пу на. 
Ста вио је ве лик и те жак за да так пре да ме, али 
тај за да так је био ин спи ра ти ван и ни сам га до
жи вља вао као оп те ре ће ње. Ни је се мо гло бр зо 
због оба ве за да се мно го то га про ве ри или при
ба ви. У то ме сам имао и по моћ и по др шку, по
чев од пле ме ни те и до бро на мер не го спо ђе др 
Ми ли це Гр ко вић, пре ко сјај ног фо то гра фа Дра
га на Бо сни ћа, ко ле ги ни ца и ко ле га из Мне мо зи
не, те Му зе ја При шти не, Ре пу блич ког за во да за 
за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Ср би је, Ми ни стар
ства за Ко со во и Ме то хи ју (са да Кан це ла ри ја за 

Ко со во и Ме то хи ју), Ми ни стар ства кул ту ре, не
вла ди не ор га ни за ци је „ЕУ про грес” и, ко нач но, 
до го спо ди на др Ми ло ша Ја го ди ћа и су и зда ва ча, 
го спо ди на др Ра до ша Љу ши ћа и ње го вих спо
соб них са рад ни ка из Слу жбе ног гла сни ка. Хва
ла сви ма!

Овом по слу при сту пио сам са же љом да дам 
скро ман до при нос на шем трај ном на ци о нал
ном за дат ку да Ме то хи ја веч но оста не у пам ће
њу срп ског на ро да. Она је увек би ла нео дво ји ви 
део срп ске др жа ве, и у њој је уко ре ње на још од 
кне за Ча сла ва. Број на су све до чан ства о то ме 
(срп ски пра во слав ни ма на сти ри: Пећ ка па три
јар ши ја, Де ча ни, Бу ди сав ци, Го ри оч и Де вич 
– још очу ва ни, а и они ко ји су да нас у ру ше ви
на ма: Сту де ни ца Хво стан ска, Све ти ар хан ђе ли 
код При зре на, Бањ ска, по том и дру ги исто риј ски 
из во ри: по ве ље, за пи си и нат пи си, фре ске, ико
не и над гроб не пло че са нат пи си ма).

Да Ал ба на ца на Ко со ву и у Ме то хи ји ни је би
ло, по твр ђу ју срп ски то по ни ми, цр
кве и ма на сти ри, а ту су и по да ци 
из тур ских деф те ра све до кра ја ХVI 
ве ка. Про па ганд на је и не до ка зи ва 
до сет ка да су на Ко со ву и у Ме то хи
ји прет ход но жи ве ли Ал бан ци, па 
су ка сни је, у VII ве ку до шли Ср би и 
про те ра ли их. До вољ но је ука за ти на 
не ке од ме то хиј ских то по ни ма, ко ји 
ве ко ви ма, ве ро ват но ви ше од ми ле
ни ју ма, но се сло вен ске на зи ве. Ми
лан Ива но вић ка же ова ко: Не ко ли ко 
ме то хиј ских ре ка зо ву се Би стри це. 

А хлад на пла нин ска, ско ко ви та и бе ла са ста Бје
лу ха из ме ђу пла ни на за пад но од Пе ћи, су прот
ста вља се сво јим име ном то плој, ти хој и спо рој 
жуп ској То плу хи у При зрен ској жу пи. Сло вен ски 
су и на зи ви се ла, од оних упи са них 1220. го ди не 
у по ве љи Сте фа на Пр во вен ча ног: Цр ни Врх, Че
ло пек, На кло, Го ра жде вац, до да на шњих Цр них 
Лу го ва и Бе лих По ља; од Ба ра на, Ре ча на, До ља
на до оних на вр хо ви ма бре го ва и гла ви ца: Свр
хе, Бре жа ник, Гла ви чи ца, На глав ци; од До брих 
До ло ва, До бро до ља на и До бру ша до Злих По то
ка и Зло ку ћа на; од Дво ра на и Ста ро дво ра на до 
оних ко ји но се на зи ве по во ћу: Ора хо вац, Воћ
њак, Ле ско вац (по ле ски, упи сан 1019. под истим 
име ном и у по ве љи ви зан тиј ског ца ра Ва си ли ја 
II), Кру ше вац, Дре но вац, Црн це (по цр ним ду до
ви ма ко ји и са да ра сту у се лу на оста ци ма цр

кве, и ко ји се по ми њу у исто риј ским за пи си ма 
ХIII–ХIV ве ка), до Ја го де и Оско ру ши шта. Да по
ме не мо и она се ла ко ја но се на зи ве по срп ским 
сред њо ве ков ним вла сте ли ни ма и вла сте лин
ка ма: Бу ди сла ву, Ива ну, Да ни лу, Го ра зду, Ми ла
ну, Дра га шу, Ви то ми ру, Дра го љу, вла сте лин ки 
Сте па ни ди (Сте па ни ци), кћер ки вој во де Мрк
ше Си ћев ског, вла сни ка обли жњег се ла Си ће ва и 
кти то ра цр кве Св. Ни ко ле у се лу. Има на зи ва и 
оних се ла ко ји се бри ну о на чи ну ис хра не: Ка ши
ца или Мле ча ни, или оних ко ја све до че о нео п
ход но сти га је ња жи ви не: Гу ска, Пат ка и Ко кот. 
Сви ови на зи ви оста ли су не про ме ње ни и у тур
ским по пи си ма то ком ХV и ХVI ве ка.

И на зи ви пла ни на но се сво ја ста ра сло вен ска 
име на: од не про ход них Про кле ти ја и ње них вр
хо ва Бо ги ће ви це, Ђе ро ви це и Бог да че, Ујезд не и 
Ру па са оста ци ма сред њо ве ков них ру дар ских ја
ма у под нож ју, до Ко прив ни ка и Је лен ка на де
сној стра ни Пећ ке Би стри це са се лом Ко шу та не 
на ле вој стра ни исте ре ке; од Ру со ли је на зва не 

та ко по ста рим сло вен ским мит ским ру сал
ка ма, Жље ба, Ште ди на, го ло вр хог Пле ша ви ше 
ма на сти ра Де ча на, Го ле ша на крај њем ис то ку 
и пла ни на об ра слих шу мом: од Ко сма ча и Ли
по ви ца, па до Је ре би ња и Мо кре го ре, „бал кан ске 
ле по ти це”, ка ко је на зи ва Јо ван Цви јић. Да по ме
не мо и пла ни ну уса мље ног име на, Ико ну, ви ше 
се ла Му шу ти шта код При зре на и Су ве Ре ке, где 
се у бур ним и не си гур ним вре ме ни ма скла ња ла 
и са чу ва ла култ на ико на из цр ка ва и ма на сти
ра у се ли ма ње ног под нож ја.

За вр шна го ди на ХХ и пр ве го ди не ХХI ве ка до
не ле су нај те же да не Ме то хи ји. Срп ска се ла спа
ље на су и опљач ка на, Ср би уби ја ни и про те ра ни. 
У гра до ви ма слич ни зло чи ни – уби ства, пљач ке 
и из гон Ср ба из ку ћа и ста но ва. Спа ље но је или 
сру ше но 155 срп ских сред њо ве ков них цр ка ва 
(при ме ри це, а са упи са ним го ди на ма град ње: 
Му шу ти ште – 1315, Ђу ра ко вац – 1362, Пла ња не 
– 1363, Ре ча не – 1370, При зрен – 1330. и 1371, 
Уње мир, Бе ло По ље, Бу ди сав ци – ХIV век).

На три че твр ти не укуп не по вр ши не Ко со ва и 
Ме то хи је не ма ни јед ног чи та вог срп ског гро
бља. Са мо у по след њој де це ни ји уни ште но је 
нај ма ње де се так хи ља да над гроб них спо ме ни
ка. Бул до же ри ма се бри шу срп ски то по ни ми, 
по рав на ва ју и за трав њу ју оста ци цр ка ва и гро
ба ља (у Ђа ко ви ци, Дол цу, Греб ни ку, На бр ђу, Дво
ра ни ма, итд.).

Ал бан ске вла сти сво је вољ но ме ња ју ве ков
не срп ске на зи ве на се ља, а нај ве ћа опа сност је 
пре о бли ко ва ње исто ри је где не до зво ља ва ју да 
се на ши спо ме ни ци кул ту ре на зо ву срп ским. 
До след но се зва нич но, у ме ђу на род ним кул
тур ним, на уч ним и дру гим ор га ни за ци ја ма и 
сред стви ма ин фор ми са ња на ме ћу но ви на зи ви 
и син таг ме. У овој књи зи ука зу је мо и на то:

– „ви зан тиј ски пра во слав ни ма на сти ри и цр
кве Ко со ва”,

– „ко сов ски ма на сти ри и цр кве”,
– „хри шћан ски вер ски објек ти Ко со ва”,
– „кул тур на ба шти на ко сов ских хри шћа на”,
– „ко со вар ски хри шћан ски вер ски објек ти”,
– „ри мо ка то лич ки са мо ста ни и цр кве ко сов

ских Ал ба на ца”.
Чи ње ни це су ипак дру га чи је: и по сле свих 

ра за ра ња на ших спо ме ни ка, ипак је кул ту р на 
ба шти на Ме то хи је и Ко со ва (осим не ко ли ко ото
ман ских џа ми ја) – го то во сва срп ска.

Ме то хи ја је се ћа ње на злат но до ба срп ске др
жа ве и цр кве, уз то она је ге о граф ска пи то ми на 
и ле по та, и то на ше бла го оста је у веч ном пам
ће њу срп ског на ро да као ко рен ње го вог бив ство
ва ња и сим бол иден ти те та.

Мно го се зла де си ло у про шлом и овом ве ку 
у Ме то хи ји, а стра ху је мо и од но вих зло чи на. 
Ум ни Де јан Ме да ко вић ука зао нам је на Та ци
то ве ре чи: Страх је сво јом стра вич ном си лом 
уни штио сва ко људ ско са о се ћа ње. И што је сви
ре пост би ла го ра, са жа ље ња је би ло све ма ње… 
(за то је) нај ва жни ји за да так исто ри је да не до
зво ли да ни јед но ве ли ко де ло не пад не у за бо рав, 
да злим ре чи ма и де ли ма обез бе ди веч но про
клет ство. Уве рен сам да књи га Ми ла на Ива
но ви ћа Ме то хи ја – спо ме ни ци и ра за ра ња баш 
то по сти же.

 Зо ран КО ЛУН ЏИ ЈА

Пред ста вље на 
Ву ко ва за ду жби на

У 
На род ној би бли о те ци Сте фан 
Пр во вен ча ни у Кра ље ву 29. ма
ја 2013. го ди не пред ста вље на је 
Ву ко ва за ду жби на. По себ но је 
би ло ре чи о ње ном из да вач ком 

про гра му: чу ве ном го ди шња ку Да ни ца, ко ји 
је ове го ди не обе ле жио свој вре дан ју би леј 
– 20 го ди на от ка ко кон ти ну и ра но из ла зи и 
књи зи Да ни ца за мла де, ко ја је ове го ди не по 
пе ти пут иза шла и као по себ но из да ње. О то
ме су, с ве ли ком љу ба вљу, го во ри ли Ми о драг 
Ма тиц ки, уред ник Да ни це, и са рад ни ца Љи
ља на Си мић. Ре че но је да Да ни ца и Да ни ца 
за мла де има ју сво је вр сну је зич ку и кул ту
ро ло шку ми си ју, на ро чи то ме ђу омла ди ном, 
и да сви ми за јед но мо ра мо ви ше ра ди ти на 
то ме да мла ди на у че да ба ра та ју је зи ком и да 
ко ри сте ње го ву „си лу“. Из нет је по да так да су 
чла но ви Уре ђи вач ког од бо ра, са са рад ни ци
ма, у то ку ове го ди не об и шли три де се так шко
ла, би бли о те ка и гра до ва у Ср би ји, дру же ћи се 
са уче ни ци ма, мла дим ства ра о ци ма, пи сци
ма и би бли о те ка ри ма. Ми о драг Ма тиц ки је 
ис та као да су са по себ ном ра до шћу до шли у 
Кра ље во, за ко је се с пра вом ка же да је књи
жев на ме тро по ла. 

У пред ста вља њу Да ни це и Да ни це за мла де  
уче ство ва ли су и пи сци за де цу Гор да на Ти мо
ти је вић и Ми ло је Ра до вић.

До го во ре на је са рад ња ове две зна чај не уста
но ве у обла сти кул ту ре, а Ма тиц ки ни је крио 
оду ше вље ње кра ље вач ком би бли о те ком, на гла
сив ши да је оно што је ов де ви део за ње га био 
истин ски пра зник. Љ. С.

Са три би не у краљевачкој би бли о те ци

Ми лан Ива но вић ро ђен је 15. ок то бра 
1923. го ди не у се лу До бру ши код Пе ћи. 
Основ ну шко лу је за вр шио у До бру ши, а до 
1941. и шест раз ре да гим на зи је у Пе ћи, ка
да су све срп ске шко ле на Ко со ву и Ме то
хи ји уки ну те. Да ље шко ло ва ње на ста вља у 
Би то љу и Бе о гра ду, у VI му шкој гим на зи ји. 
Ди пло ми рао је на Фи ло зоф ском фа кул те
ту у Бе о гра ду 1954. го ди не на Оде ље њу за 
исто ри ју умет но сти. Од 1954. до 1956. био 
је про фе сор Сред ње умет нич ке шко ле у 
Пе ћи. Го ди не 1956, као пр ви ди пло ми ра ни 
исто ри чар умет но сти по ре клом са Ко со ва и 
Ме то хи је, по ста вљен је за ди рек то ра По кра
јин ског за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту
ре у При шти ни и на тој ду жно сти je про вео 
два на ест го ди на. Од 1968. до 1976. го ди не 
био је ди рек тор Га ле ри је фре са ка у Бе о гра
ду и му зеј ски са вет ник На род ног му зе ја у 
Бе о гра ду до од ла ска у пен зи ју. По од ла ску у 
пен зи ју име но ван је за чла на, а по сле смр
ти ака де ми ка Ди ми три ја Бог да но ви ћа и за 
се кре та ра ме ђу о де љењ ског од бо ра СА НУ за 
про у ча ва ње Ко со ва и Ме то хи је. Пре ми нуо 
је 30. но вем бра 2011. у Бе о гра ду.

Пр о је кат Не ма те ри јал но кул ту р но на сле
ђе и ло кал на сре ди на, ре зул та ти са вре ме
них мул ти ди сци пли нар них ис тра жи ва ња 
Алек сан дро вач ке жу пе и окол них обла сти 
спро ве ден је у ор га ни за ци ји За ви чај ног 
му зе ја Жу пе – Алек сан дро вац, под по кро
ви тељ ством Ми ни стар ства кул ту ре Ре пу
бли ке Ср би је, чи ји је ру ко во ди лац др Иви ца 
То до ро вић. Осим овог ис тра жи ва ња, Збор
ник је ре зул тат ра да и на про јек ту „Ин тер
ди сци пли нар но ис тра жи ва ње кул тур ног и 
је зич ког на сле ђа Ср би је. Из ра да мул ти ме ди
јал ног ин тер нетпор та ла Пој мов ник срп ске 
кул ту ре“ Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ.

Ис тра жи ва ње кул тур не ба шти не 
Алек сан дро вач ке жу пе

Ме то хи ја – нео дво ји ви део 
срп ске др жа ве 

У Ко лар че вој за ду жби ни, 22. ма ја 2013. го ди не представљенo је ка пи тал но де ло Ми ла на 
Ива но ви ћа „Ме то хи ја – спо ме ни ци и ра за ра ња“. Го во рио је Зо ран Ко лун џи ја, ди рек тор и осни вач 
ИК „Про ме теј“, ко ји је ово вред но де ло об ја ви о за јед но са „Слу жбе ним гла сни ком“ из Бе о гра да
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2013.

Ма ли је број по све ће ни ка 
и струч ња ка ко ји се 
ба ве је зи ком, ње го вом 
за шти том и раз ви ја њем 
ћи ри лич ног пи сма. 
Све до ци смо да се све 
ви ше ко ри сте стра не 
и не по зна те ре чи, чи ја 
пре ко мер на упо тре ба 
де лу ју збу њу ју ће 
и по не кад не ја сно

П
ро фе сор Ра до мир Жи
во тић (1937), у нај но
ви јој сту ди ји Не бри га 
о је зи ку и по ли тич ко 
оп ште ње (256 стр., 

Ја сен, Бе о град, 2013), ар гу мен то ва
но и пре ци зно ука зу је на овај про
блем, раз ма тра ју ћи га са раз ли чи
тих угло ва (исто риј ски, по ли тич ки, 
на уч ни). Ње го ве кри тич ке је зич ко
стил ске ана ли зе су пот кре пље не ва
ља ним при ме ри ма, чи ње ни ца ма и 
не по бит ним до ка зи ма, са ку пље ним 
са ра зних стра на, а пр вен стве но из 
до ма ће јав но сти (но ви не, ча со пи си, 
књи ге, ме ди ји). За ла жу ћи се за ја
ча ње на ци о нал не са мо све сти и бес
по штед ну бор бу за очу ва ње је зи ка 
и пи сма, ау тор у увод ној на по ме ни 
на гла ша ва ту по тре бу и же љу, ис ти
чу ћи ко ји су то штет ни стра ни ути
ца ји и про пу сти са ко ји ма се го то во 
сва ко днев но су сре ће мо. 

Књи га је, ина че, по све ће на проф. др 
Бра ни во ју Ђор ђе ви ћу по во дом го ди
шњи це ро ђе ња (1924–2014), а ни ма
ло слу чај но за по чи ње ци та ти ма из 
Хи лан дар ске по ве ље, од но сно за ве
шта њем Сте фа на Не ма ње о очу ва њу 
је зи ка, као и ми сли ма Иве Ан дри ћа 
о јед но став но сти сти ла и, на по слет ку, 
за по ве сти ма кне за Ми ло ша Обре но
ви ћа у из ра ди за ко на са из о ста вља
њем стра них ре чи.

Жи во ти ће ву сту ди ју са чи ња ва ју из
вор ни тек сто ви об ја вљи ва ни у на уч

ним и струч ним ча со пи си ма, а ко ји се 
са да пр ви пут по ја вљу ју об је ди ње ни 
и си сте ма ти зо ва ни на јед ном ме сту, 
тво ре ћи та ко ујед на че ну и за о кру же
ну идеј ноте мат ску и ме то до ло шку 
це ли ну. Лин гво сти ли стич ком ана ли
зом и син те зом раз ма тра на су број на 
и ак ту ел на пи та ња, не до у ми це и про
бле ми, али са при хва тљи вим по ну да
ма и пред ло зи ма за њи хо во ре ша ва ње 
и пре ва зи ла же ње. „Па жљи вим је зич
костил ским рас пра ва ма ау тор се за
ла же за чи сто ту је зи ка, гра ма тич ку 
пра вил ност, стил ску ко рект ност и 

функ ци о нал ност“ (стр. 13). Про фе
сор Жи во тић с раз ло гом на гла ша
ва по јам по ли тич ко оп ште ње, јер у 
ње му на ла зи нај ви ше при ме ра и до
ка за за је зич ке не пра вил но сти, упо
тре бу стра них ре чи, не кул ту ру го во ра 
и по мо дар ство. Кри тич ки и кон крет но 
ука зу је на по ли тич ку ко му ни ка ци ју и 
на по тре бу ка ква она уи сти ну тре ба 
да бу де, у скла ду са ре то рич ким, ме
диј ским и дру гим зах те ви ма са вре
ме ног до ба. 

По ред увод не на по ме не, ин дек са 
име на, ужег из бо ра ли те ра ту ре, би
бли о гра фи је и бе ле шке о ау то ру, сту
ди ја об у хва та сле де ћа по гла вља: Је зик 
и на ци ја, Ге о по ли ти ка, гло ба ли зам и 
је зик, На ста нак и раз ви так срп ског 
је зи ка, Пра во пис срп ског 
је зи ка, Ко му ни ка ци ја и 
здра вље, Од бра на срп ског 
је зи ка и пи сма, Устав и је
зик, Ло ши но ви на ри ква ре 
срп ски је зик, Гра ди те љи 
је зи ка и са вре ме ни фо ли
ран ти, По ли тич ко оп ште
ње, Кул ту ра по ли тич ког 
оп ште ња, По себ ни об ли ци 
по ли тич ког оп ште ња.

Сва ка це ли на има ма њи 
или ве ћи број оде ља ка, ко
ји су ме ђу соб но по ве за ни 
и ба ве се од ре ђе ним те ма ма из по ме
ну тих обла сти. 

По ла зе ћи од исто риј ских по че та ка, 
на стан ка го во ра и је зи ка, Жи во тић 
пе дант но и вр ло па жљи во раз ма тра 
раз ви так срп ског је зи ка и пи сма, а 
на ро чи то ње гов по ло жај у са вре ме
ним кул ту ро ло шким и дру штве ним 
од но си ма. Не по бит ним до ка зи ма и 
при ме ри ма ука зу је на по је ди не про
пу сте но вог пра во пи са, те при том 
пред ла же њи хо ва ре ше ња и пре ва зи
ла же ње не ја сно ћа. Го во ре ћи о ква ре
њу срп ског књи жев ног је зи ка, проф. 
Жи во тић ис ти че да су за не го ва ње 
го вор ног и пи са ног из ра жа ва ња за
ду же ни учи те љи, на став ни ци, про фе
со ри у сред њим шко ла ма, про фе со ри 
на фа кул те ти ма, ис тра жи ва чи у на
уч ним ин сти ту ци ја ма, на уч ни ци, 
ака де ми ци. 

„Де те се од ма лих но гу учи ле пом 
и пра вил ном из ра жа ва њу, учи по чев 
од бу ква ра па да ље, али на ша штам па 

по не кад ру ши ау то ри тет деч јих вас
пи та ча, об ја вљу ју ћи тек сто ве с мно го 
гре ша ка. Де те слу ша лош го вор и на 
ра ди ју, и на ТВ (ми сли се на ло ше но
ви на ре), и не зна ко ме да ве ру је: свом 
учи те љу или оном што пи ше у но ви
на ма“ (стр. 99).

Ау то ро во ин те ре со ва ње и ба вље
ње овом про бле ма ти ком ни је од ју че 
и прак тич но тра је дветри де це ни је, 
што по твр ђу је и ин тер вју ко ји је дат 
ли сту Мла дост (Бе о град, 1986) под 
на зи вом Ка ко го во ре по ли ти ча ри. 
Ов де Жи во тић без пар до на и уви ја

ња ука зу је на гре шке и про пу сте на ше 
по ли ти ке, на фра зе о ло ги ју обра ћа ња 
ши ро ким на род ним ма са ма, на де
ма го ги ју у по ли тич ким го во ри ма и 
по себ но на је зич ке гре шке и пра зно
сло вље на шег Уста ва. Као лу ци дан и 
кре а ти ван дух, по знат као брит ко и 
оштро пе ро, проф. Жи во тић из но си 
низ за ни мљи вих и при хва тљи вих ту
ма че ња, ко ја и те ка ко мо гу би ти од 
ко ри сти на шој ши рој јав но сти, а по
себ но они ма ко ји во де бри гу о је зи ку 
и ње го вој сва ко днев ној упо тре би. 

Ове рас пра ве о је зи ку мо гу се чи
та ти као бе ле три стич ко шти во, јер 
су пи са не јед но став но и ра зу мљи во, 
а са дру ге стра не – мо гу по слу жи ти 
као до бар пу то каз и струч на ли те ра

ту ра о је зи ку и по ли тич
ком оп ште њу код нас и у 
све ту. Иа ко на ста ли у ду
жем вре мен ском ра спо ну, 
ови при ло зи су са чу ва ли 
сво ју ак ту ел ност и при
јем чи вост пред ко ји ма 
чи та о ци, но ви на ри, пи
сци, по ли ти ча ри и дру ги 
јав ни де лат ни ци не сме ју 
оста ти рав но ду шни, бу ду
ћи да се ова про бле ма ти
ка нај ве ћим де лом од но си 
на њих. У сво јој ши ри ни и 

идеј ноте мат ском раз ма тра њу, Жи
во ти ће ва ком плек сна сту ди ја, по ред 
оста лог, до ти че и по је ди не по ли тич
ке, дру штве не и со ци о ло шке про бле
ме, у ко ји ма се кри ти ку је по ре ме ће на 
хи је рар хи ја вред но сти, пад ча сти и 
мо ра ла, спољ њи при ти сци свет ских 
си ла и чи тав низ дру гих пи та ња из 
на шег и свет ског окру же ња (ра то ви, 
еко ном ска кри за, по ли тич ки из бо ри, 
исе ља ва ње Ср ба и Цр но го ра ца са Ко
со ва и Ме то хи је...). У та квом етич ком 
и есте тич ком кон тек сту ау тор, да кле, 
об ра ђу је и ту ма чи (не)бри гу о је зи ку 
и по ли тич ко оп ште ње, са основ ним 
ци љем да им и дру ги по све те ве ћу па
жњу за рад њи хо вог очу ва ња и за шти
те у „ери ком пју те ри за ци је и свет ске 
гло ба ли за ци је“.

Тре нут ну је зич ку анар хи ју Жи во тић 
зна лач ки и ви спре но ис тра жу је, по зи
ва ју ћи се на број не при ме ре и чи ње ни
це из сва ко днев не ме диј ске прак се и 
по ли тич ког жи во та. У за вр шном де лу 
На че ла по ли тич ког оп ште ња (Уме сто 
за кључ ка) да та су мно га об ја шње ња 
ко ја се ти чу ја сно ће и ра зу мљи во сти 
ми сли, кон ци зно сти, тач но сти из ра
жа ва ња, жи во сти ис ка за по ли тич ке 
по ру ке, па ро ле, сми сла по ли тич ког го
во ра и дру гих пра те ћих еле ме на та.

Овим из да њем проф. Жи во тић је 
још јед ном по твр дио сво ју ства ра
лач ку агил ност, ис тра жи вач ку ра до
зна лост и не сум њи ву на уч ноструч ну 
оба ве ште ност, ко ја га чи ни ве о ма ау
то ри та тив ним и ком пе тент ним за 
број на пи та ња и рас пра ве о је зи ку 
и по ли тич кој ко му ни ка тив но сти на 
на шим про сто ри ма. Ње го ва упут ства, 
са ве ти и са зна ња су по мно го че му ко
ри сни и дра го це ни, а на ро чи то за оне 
ко ји се ба ве јав ним и дру гим слич ним 
по сло ви ма. По хвал но је, та ко ђе, што 
ау тор упу ћу је чи та о це на ли те ра ту ру 
и дру ге из во ре, где се оп шир ни је мо
гу упо зна ти са од ре ђе ном те ма ти ком 
и про бле ма ти ком.

 Ми лу тин ЂУ РИЧ КО ВИЋ

Т
о ком ма ја ове го ди не 
Дру штво за срп ски  је
зик и књи жев ност Ср
би је про мо ви са ло је 
но ве књи ге из еди ци

је На став не би бли о те ке у Рим ској 
дво ра ни Би бли о те ке гра да. Пр ва 
про мо ци ја би ла је по све ће на књи
зи Срп ски је зик кроз те сто ве 3, ау
то ра Бо сиљ ке Ми лић.

Уред ни ци и ре цен зен ти (се ри ја
ла Срп ски је зик кроз те сто ве, /2/3) 
про фе со ри Фи ло ло шког фа кул те та у 
Бе о гра ду – проф. др Љу бо мир По по
вић, проф др Ми лан Ста кић, проф. др 
Вељ ко Бр бо рић и мр Зла та Зла та но
вић – да ли су сво је ви ђе ње ове књи ге 
и оце ну од ка кве је ко ри сти у на ста ви 
срп ског је зи ка у на шим шко ла ма. 

У њи хо вој ре чи до вољ но је осве тље
на кон цеп ци ја при руч ни ка и обра
зло же на ње го ва по тре ба у на ста ви 
срп ског је зи ка. Са мим тим су обра зло
же ни и раз ло зи ко ји су Упра ву Дру
штва опре де ли ли да по кре не рад на 
об ра ди и сре ђи ва њу дра го це не је зич
ке гра ђе са свих ни воа так ми че ња из 
срп ског је зи ка и је зич ке кул ту ре, ко ју 
је тре ба ло по но во функ ци о на ли зо ва
ти и вра ти ти у на став ни ток.

На кра ју је Бо са Ми лић, ау тор књи ге 
Срп ски је зик кроз те сто ве 3 (и прет
ход не, Срп ски је зик кроз те сто ве 2), 
ис та кла не ке по је ди но сти ко је ка рак
те ри шу ове при руч ни ке:

1.  Так ми чар ски ма те ри јал je пот
пу но при ла го ђен на став ним 
про гра ми ма и зах те ви ма ре дов
не на ста ве. Иа ко је пре зен ти ран 
у се квен ца ма (по раз ре ди ма и 
обла сти ма), из ра зи то до ми ни ра 
ко хе зи о но је дин ство це ло ви те 
књи ге. Упра во, по ступ но сти ца
ње и усва ја ње трај ни јих лин гви
стич ких зна ња о ма тер њем је зи ку, 
умре же них хо ри зон тал но по раз
ре ди ма, раз у ђе них кроз је зич ке 
по ја ве, и вер ти кал но по ве за них и 
по ступ но раз ви ја них од основ не 
шко ле до за вр шног раз ре да сред
ње шко ле у ви ду све отво ре ни је 
спи ра ле, ви шим при сту пом је
зич кој ор га ни за ци ји, чи ме се до
би ја  це ло ви та сли ка о срп ском  
је зи ку. 

2.  Дра го це но је све што са др же ови 
при руч ни ци, без об зи ра на то што 
ће се не што учи ти тек у ста ри јим 
раз ре ди ма, или пак, што се не
што већ учи ло у мла ђем уз ра сту. 
Сти че се ути сак да ове књи ге са
др же све оно што мо ра да се зна 
о свом ма тер њем је зи ку и да је 
ком плет ним са др жа ји ма и зах те
ви ма оства рен стан дард срп ског 
је зи ка као на став ног пред ме та. 
То нај ре чи ти је по твр ђу ју ви со ко 
по ста вље ни ци ље ви так ми че ња 
за срп ски је зик и је зич ку кул ту ру 
ко ји се ре а ли зу ју сва ке школ ске 
го ди не ма сов ним уче ство ва њем 
уче ни ка. 

3.  Та ко ђе тре ба има ти у ви ду да на 
оп штин ским так ми че њи ма уче
ству је у јед ној школ ској го ди ни 
ви ше од 20.000 уче ни ка – уче сни
ка и да су пи та ња при ла го ђе на 

осред њем ни воу зна ња. Пи та ња 
за окру жна так ми че ња мо би ли шу 
сло же ни ја зна ња, док је нај ви ши 
ни во оства рен на ре пу блич ком 
так ми че њу где је из вр ше на нај
ве ћа се лек ци ја уче ни ка са си
гур ни јим сти ца њем и при ме ном 
те о риј ских зна ња о књи жев но
је зич кој и пра во пи сној нор ми 
срп ског је зи ка. За то ове књи ге са
др же лак ша и те жа пи та ња, за из
ди фе рен ци ра не ни вое уче нич ког 
зна ња. Да кле, њи хо вом при ро дом 
и на ме ном оства ру ју се све ка рак
те ри сти ке са вре ме ног на став ног 
про це са. 

Боса Милић је по том из ло жи ла и 
ко ји су је мо ти ви опре де ли ли да се 
при хва ти овог зах тев ног по сла зна ју
ћи да је за пр ву књи гу, на ко јој је ра
дио тим аси сте на та са на ше ка те дре 
за срп ски је зик (њих пе то ро, под ру
ко вод ством проф. По по ви ћа), да кле, 
нај ком пе тент ни ји за овај по ду хват, 
би ло по треб но не ко ли ко ме се ци. А 
ско ро по сле де сет го ди на по из ла ску 
из штам пе пр ве књи ге (ко ја је од мах 
бу квал но раз гра бље на), ни ко се ни је 
при хва тао тог ра да!

„Мо жда ду гим при су ством и ра
дом у Дру штву (не где од дав не 1976. 
го ди не сам члан Упра ве Дру штва, а 
од 1988. члан уже Упра ве, па ево све 
до да нас) осе ћам да је на ше Дру штво 
кроз све ме не и ре фор ме ус пе ло да 
са чу ва сво је ме сто у обра зов новас
пит ном си сте му про на ла же њем 
но вих и раз ви је ни јих са др жа ја и ме
то да оства ри ва њем но вих де лат но сти, 
сход но зах те ви ма вре ме на. Дру штво 
је ус пе ло да са чу ва свој ути цај и углед 
др же ћи се основ них на че ла и ци ље ва 
по ста вље них при осни ва њу, пре чи та
вог сто ле ћа, ’уза јам но се оба ве шта
ва ти о на уч ним пи та њи ма срп ског 
је зи ка и књи жев но сти и ра ди ти на 
уса вр ша ва њу на ста ве тих пред ме та’. 
Ти ме су де лат но сти Дру штва од ре ђе
не на ре ла ци ји фи ло ло шки фа кул те ти 
– шко ла. И не ки мој лич ни до при нос 
ра ду Дру штва про и за шао је из те жње 
да та ре ла ци ја не бу де фор мал на, не
го да бу де увек жи ва, да се оства ру је 
са др жа ји ма ко ји су од ко ри сти на ста
ви: да под сти че уна пре ђе ње на ста ве 
срп ског је зи ка и књи жев но сти пу тем 
ча со пи са (по кре та њем „Све та ре чи“), 
об на вља њем на став не би бли о те ке, 
се ми на ра, так ми че ња уче ни ка, сек
ци ја, ли сто ва и ча со пи са у основ ним 
и сред њим шко ла ма. За то ни је би ло 
мно го пре ми шља ња при ли ком при
хва та ња при ре ђи ва ња ова два при
руч ни ка: Срп ски је зик кроз те сто ве 
2 и Срп ски је зик кроз те сто ве 3.“ 

На дај мо се да ће так ми чар ски за да
ци (у овој по став ци) знат но до при не
ти по ма ку у ква ли те ту зна ња на ших 
уче ни ка, на рав но, пре све га, за хва љу
ју ћи по кре та њу так ми че ња – да кле, 
Дру штву и Ву ко вој за ду жби ни, за тим 
за хва љу ју ћи за ла га њу уче ни ка и на
став ни ка, Ми ни стар ству пр о све те и 
Ву ко вој спо меншко ли, а из над све га 
ве ли кој ан га жо ва но сти ау то ра те сто
ва и ре цен зе на та са Ка те дре за срп
ски је зик Фи ло ло шког фа кул те та у 
Бе о гра ду. Наш за јед нич ки циљ је да 
уче ни ци за во ле свој је зик и уна пре
де је зич ку кул ту ру. Б. М.

Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност 
Ср би је, Ми ни стар ство про све те, на у ке и 
тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, 
Школ ска упра ва Но ви Сад и Кар ло вач
ка гим на зи ја ор га ни зо ва ли су пр ву Књи
жев ну олим пи ја ду, тач ни је – Ре пу блич ко 
так ми че ње уче ни ка основ них и сред њих 
шко ла из књи жев но сти. 

Так ми че ње је одр жа но 11. и 12. ма ја 2013. 
го ди не у Срем ским Кар лов ци ма, у зна ме ни
тој Кар ло вач кој гим на зи ји, ко ја је осно ва на и 
по че ла са ра дом пре ви ше од 220 го ди на. По
ред так ми че ња у зна њу, на олим пи ја ди је за 
уче сни ке при ре ђен и по се бан сцен ски про
грам (из ве де на је по зо ри шна пред ста ва). 

Олим пи ја ду је отво ри ла про фе сор ка 
Сла ви ца Шо ки ца, ди рек тор ка Гим на зи је, 
за јед но са проф. др Бо шком Су вај џи ћем, 
пред сед ни ком Дру штва за срп ски је зик и 
књи жев ност Ср би је. С. В. 

Так ми че ње 
уче ни ка основ них 
и сред њих шко ла 
из књи жев но сти

ДРУ ШТВО ЗА СРП СКИ ЈЕ ЗИК И КЊИ ЖЕВ НОСТ

Срп ски је зик 
кроз те сто ве 3

РАС ПРА ВЕ О ЈЕ ЗИ КУ

Не бри га о је зи ку 
и по ли тич ко оп ште ње

Др Ра до мир Жи во тић (1937), уни вер зи тет ски про фе сор у пен зи ји, ау
тор је број них сту ди ја, уџ бе ни ка и књи га из обла сти књи жев но сти, но ви
нар ства, ре то ри ке, по ли ти ке, лин гви сти ке и сти ли сти ке. Зна чај на из да ња: 
ПО Е ЗИ ЈА ЗА ДЕ ЦУ ДРА ГА НА ЛУ КИ ЋА (1975), ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ НО ВИ НА РА 
(1981), НО ВИ НАР СКИ ЖАН РО ВИ (1993). РЕ ТО РИ КА И ПО ЛИ ТИ КА (1996) и 
др. Са рад ник је мно гих углед них ли сто ва и ча со пи са, до бит ник не ко ли ко 
дру штве них при зна ња и на гра да. Жи ви и ства ра у Бе о гра ду.



12ДЕЦЕМБАР 
2013.

Да ни Бе о гра да 
Од 16. до 19. апри ла, по 11. пут, одр жа на је тра

ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја Да ни Бе о гра да, уз 
бо гат кул тур ноумет нич ки и за бав ни про грам. 
Ма ни фе ста ци ја се одр жа ва ла у зна ку два бит на 
да ту ма из исто ри је срп ске пре сто ни це. Реч ј о 
16. апри лу 878. го ди не, ка да се пр ви пут бе ле жи 
име Бе о град у јед ном са чу ва ном до ку мен ту, и о 
19. апри лу 1868. го ди не, ка да је окон ча на тро и
по ве ков на оку па ци ја Бе о гра да пре да јом кљу че
ва гра да кне зу Ми ха и лу Обре но ви ћу. 

Глав ни про грам ма ни фе ста ци је ре а ли зо ван 
је на пет пунк то ва, уз уче шће по ла зни ка бе о
град ских му зич ких шко ла. Део про гра ма Да ни 
Бе о гра да био је по све ћен Ње го шу, Цр њан ском и 
Де сан ки Мак си мо вић. 

У хо лу Ста рог дво ра отво ре на је из ло жба Пеј
за жи Бе о гра да, ко ју је при ре дио Му зеј гра да 
Бе о гра да. При ка за ни су пеј за жи на ста ли по ло
ви ном 20. ве ка, а ме ђу њи ма су и ра до ви На
де жде Пе тро вић, Јо ва на Бје ли ћа, Ми о дра га 
Пе тро ви ћа, Јеф те Пе ри ћа... Ту ри стич ка ор га ни
за ци ја Бе о гра да при ре ди ла је низ за ни мљи вих 
про гра ма, ко ји су об у хва та ли раз гле да ње Бе о
гра да из са свим но вог угла.

Тра гом ми си о нар ског пу та 
Ћи ри ла и Ме то ди ја
У На род ној би бли о те ци Ср би је, 24. ма ја, отво

ре на је ре пре зен та тив на из ло жба ћи рил ских ру
ко пи са Ра се ја ше ре чи ме ђу на ро де но ве, по во дом 
1150 го ди на од по чет ка ми си је Ћи ри ла и Ме
то ди ја. Го ди ну ве ли ког ју би ле ја хри шћан ства, 
Уне ско је про гла сио и го ди ном Ћи ри ла и Ме
то ди ја, у част со лун ске бра ће ко ји су на по зив 
кне за Рас ти сла ва 863. го ди не кре ну ли пут Ве
ли ке Мо ра ве да про по ве да ју хри шћан ску ве ру. 
Пи смом ко је су ство ри ли за по тре бе пре во ђе ња 
цр кве них књи га за ду жи ли су сло вен ске на ро
де и од ре ди ли њи хо ву кул ту ру у ве ко ви ма ко
ји су до ла зи ли. 

Пу бли ка је би ла у при ли ци да ви ди ори ги
нал не ру ко пи се с по чет ка три на е стог ве ка, као 
и при зрен ске пре пи се Ду ша но вог за ко ни ка и 
сред њо ве ков ног ро ма на Алек сан дри да. 

Сте ри ји но по зор је

У Срп ском на род ном по зо ри шту у Но вом Са
ду, 25. ма ја, по че ло је 58. Сте ри ји но по зор је, ко је 
је отво рио ре ди тељ Емир Ку сту ри ца. Пр ва пред
ста ва так ми чар ског про гра ма би ла је Зо на Зам
фи ро ва, у из во ђе њу По зо ри шта на Те ра зи ја ма, 
у ре жи ји Ко ка на Мла де но ви ћа. 

При ли ком отва ра ња ово го ди шњег По зор ја, 
Емир Ку сту ри ца је по ме нуо Ја ко ва Иг ња то ви
ћа, Ми ло ша Цр њан ског, Ђу ру Јак ши ћа, Сте ва на 
Срем ца, Са ву Шу ма но ви ћа, Иси до ру Се ку лић, 
ко ји су, ка ко је ре као, би ли део ње го ве мла до
сти и раз во ја, а ка да се тој пле ја ди до да и име 
Јо ва на Сте ри је По по ви ћа – он да је то пра ва 
ре пре зен та ци ја, што је иза зва ло бу ру сме ха и 
апла уз пу бли ке. По себ но је ис та као да по сто је 
мно ги раз ло зи за очу ва ње Сте ри ји ног по зор
ја, а је дан од глав них је – очу ва ње Сте ри ји
ног де ла. 

На гра да Бран ко Ћо пић

На гра де из Фон да За ду жби не Бран ка Ћо пи ћа 
за де ла об ја вље на у 2012. го ди ни, уру че не су 29. 
ма ја 2013. у Са ло ну Срп ске ака де ми је на у ка и 
умет но сти Дра гу Ке ка но ви ћу за ро ман Ве про во 
ср це и Ве ро љу бу Ву ка ши но ви ћу за збир ку по е
зи је Из над обла ка. 

О на гра ђе ним књи га ма, али и о Бран ку Ћо пи
ћу го во ри ли су ака де ми ци Све то зар Ко ље вић и 
Ми ло сав Те шић. Бе се ди ли су и на гра ђе ни, ко ји 
су по себ но ис та кли ути цај Бран ка Ћо пи ћа на 
њи хо во ства ра ла штво.

Ди со ва пла ке та

У Чач ку је 29. ма ја 2013. уру че на Ди со ва пла
ке та Пе те ру Ханд кеу, ау стриј ском књи жев ни
ку, за це ло ку пан књи жев ни до при нос ши ре њу 
исти не о срп ском на ро ду и кул ту ри. Од лу ка о 
до де ли Ди со ве пла ке те Ханд кеу до не та је по
во дом обе ле жа ва ња по ла ве ка тра ја ња Ди со вих 
све ча но сти. Пр во Ди со во про ле ће ор га ни зо ва но 
је 13. апри ла 1964. го ди не, а на гра ду је уста но
ви ла Град ска би бли о те ка Вла ди слав Пет ко вић 
Дис. Ор га ни за то ри 50. Ди со вог про ле ћа би ли су 
Град ска би бли о те ка и Од бор, а по кро ви те љи су 
град Ча чак и Ми ни стар ство кул ту ре Ре пу бли
ке Ср би је. 

Дан Ју го сло вен ске ки но те ке 
Дан Ју го сло вен ске ки но те ке обе ле жен је 6. 

ју на 2013. го ди не све ча ном ака де ми јом и до
де лом на гра да у но вом зда њу Ки но те ке, док је 
у Му зе ју Ки но те ке отво рен 15. фе сти вал игра
ног фил ма, на ко ме је при ка за но 50 филм ских 
оства ре ња, с по чет ка 20. ве ка, из два де се так 
европ ских ар хи ва. 

Ово го ди шњи Злат ни пе чат Ки но те ке до би
ли су глу мац Дра ган Ни ко лић и сце на ри ста 
Гор дан Ми хић. У окви ру про сла ве Да на Ју го
сло вен ске ки но те ке при ка зан је екс клу зив ни 
до ку мен тар ни ма те ри јал Про сла ва 1600 го ди на 
Ми лан ског едик та у Ни шу 1913. го ди не и По вра
так срп ске вој ске из бал кан ских ра то ва, Ђо ке 
Бог да но ви ћа.  

У сла ву му зи ке

У Ко лар че вој за ду жби ни, 15. ју на, у окви ру 
ци клу са У су срет ју би ле ју, Бе о град ска фил хар
мо ни ја је из ве ла Бе то ве но ву Де ве ту сим фо ни ју, 
ко јом је обе ле жи ла 90 го ди на свог по сто ја ња. На 
по чет ку кон цер та шеф – ди ри гент Му хаи Танг 
обра тио се пу бли ци ре чи ма да ће би ти из ве
де но не што нео че ки ва но, а за тим су се за чу
ли то но ви до бро по зна те ну ме ре Happy Birt hday 
to You. Ди рек тор Фил хар мо ни је, Иван Та со вац, 
обра тио се пу бли ци  би ра ним ре чи ма и за хва
лио при сут ни ма и њи хо вим пре ци ма што су 
90 го ди на би ли вер ни по кло ни ци Фил хар мо
ни је, јер она без те љу ба ви не би ни оп ста ла. 
Та ко ђе је на ја вио пр ву аме рич ку тур не ју Бе о
град ске фил хар мо ни је, 2014. го ди не, за ко ју је 
део сред ста ва при ку пљен на до бро твор ном га
ла кон цер ту и до на тор ској ве че ри са ма е стром 
Зу би ном Мех том. 

У из во ђе њу Бе то ве но ве Де ве те сим фо ни је 
уче ство вао је и хор Ви ва вокс и со ли сти Со фи
ја Пи жу ри ца, Је ле на Кон чар, Са ша Пе тро вић и 
Дра го љуб Ба јић. 

Ци клу сом У су срет ју би ле ју Бе о град ска фил
ха р мо ни ја је то ком це ле се зо не ево ци ра ла успо
ме не из сво је де ве де се то го ди шње исто ри је.

Де сан ки у част

У Спо менку ћи Кра ља Пе тра, 18. ју ла, у ор га
ни за ци ји Би бли о те ке гра да Бе о гра да отво ре на 
је из ло жба Де сан ка Мак си мо вић – Пам ти ћу све, 
по во дом обе ле жа ва ња 20 го ди на од смр ти и 115 
го ди на од ро ђе ња ве ли ке срп ске по е те се. 

На 25 ве ли ких ба
не ра пред ста вље ни су 
нај ва жни ји мо мен ти 
из жи во та и ства ра ла
штва Де сан ке Мак си
мо вић – де тињ ство и 
мла дост, шко ло ва ње 
од Бран ко ви не, Ва
ље ва, Бе о гра да до Па
ри за, пр ви пе снич ки 
по ку ша ји, као и пр
ви об ја вље ни сти хо
ви у ча со пи су Ми сао. 
По се ти о ци су мо гли 
да ви де и нај зна чај
ни је стра не и до ма ће 
на гра де и при зна ња 
ко ја је пе сни ки ња до
би ла то ком свог ду гог 

и плод ног жи вот ног ве ка. 
За ре а ли за ци ју из ло жбе ко ри шће на су до

ку мен та, фо то гра фи је, из да ња књи га ко ја су у 
вла сни штву по ро ди це Де сан ке Мак си мо вић, 
Ар хи ва Ју го сла ви је, Ар хи ва СА НУ, Ар хи ва Зма
је вих деч јих ига ра, Ву ко вог са бо ра... 

Ау тор из ло жбе би ла је Ол га Кра сић Мар ја но
вић, а за ди зајн из ло жбе и ка та ло га би ла је за
ду же на Ама ли ја Ви те зо вић.

Осам ве ко ва 
Ђур ђе вих сту по ва
Ма на стир Ђур ђе ви сту по ви код Бе ра на 3. и 4. 

ав гу ста обе ле жио је осам ве ко ва по сто ја ња. За 
све то вре ме имао је ка пи тал ну уло гу у очу ва
њу на ци о нал не све сти, је дин ства срп ског на ро
да и ши ре њу кул ту ре на се ве ру Цр не Го ре. Био 
је је дан од ма на сти ра ко ји је у про шло сти имао 
и уло гу ду хов ног цен тра осло бо ди лач ке бор бе 
про тив тур ског осва ја ча. По диг нут је 1213, као 
за ду жби на жу па на Пр во сла ва Не ма њи ћа, си
нов ца Сте фа на Не ма ње, а све ти Са ва је 1219. 
го ди не у том ма на сти ру осно вао јед ну од пр вих 
се дам епи ско пи ја – Бу ди мљан ску. 

Ма на стир је у про шло сти пет пу та спа љи ван и 
ра за ран, али исто то ли ко пу та и об на вљан. Пр
ви пут је то би ло 1738. го ди не, а пе ти пут 1912. 
го ди не, уо чи Пр вог бал кан ског ра та. Од 2001. го
ди не ма на стир је се ди ште Епар хи је бу ди мљан
сконик шић ке. 

Про сла ва Осам ве ко ва тра ја ла је два да на: пр
вог да на одр жа на је све ча на ака де ми ја, а дру
гог је слу же на све та ар хи је реј ска ли тур ги ја. Овој 
зна чај ној го ди шњи ци при су ство ва ли су па три
јарх срп ски, Ири неј, пре ми јер Ср би је, Иви ца 
Да чић, и цр но гор ски пред сед ник, Фи лип Ву ја
но вић.   

Ра шке ду хов не све ча но сти

У ма на сти ру Гра дац, од 15. до 19. ав гу ста, отво
ре на је из ло жба ли ков них ра до ва на ста лих у ме
ђу на род ној ли ков ној ко ло ни ји Ака де ми ја Је ле на 

Ан жуј ска. Овом ма ни фе ста ци јом кул ту ре, умет
но сти и на у ке отво ре не су и 20. Ра шке ду хов не 
све ча но сти, на ко ји ма су у про те клих 20 го ди на 
уче ство ва ли по зна ти умет ни ци, пи сци, фи ло зо
фи, ду хов ни ци, на уч ни ци, филм ски и по зо ри
шни ства ра о ци. 

То ком ове све ча но сти пред ста вље ни су књи
жев ни пор тре ти Све ти сла ва Ба са ре и Сло бо да на 
Ра ки ти ћа, а глу мац Ми лан Гу то вић је имао сво је 
ау тор ско ве че. Ка да је реч о на уч ном пр о гра му, 
при ка зан је филм о Те сли ном чу де сном све ту 
елек три ци те та и одр жа на три би на о при ме ни 
ве штач ке ин те ли ген ци је. У му зич ком пр о гра му 
го сто вао је Ду шко Гој ко вић, је дан од ве ли ка на 
европ ске и свет ске џез сце не. 

Ра шке ду хов не све ча но сти сва ке го ди не пру
жа ју при ли ку да се оби ђу исто риј ске и ар хе
о ло шке зна ме ни то сти овог кра ја, као што су 
ма на сти ри Кон чул, Но ва Па вли ца и Гра дац.   

Да ни срп ског ду хов ног 
пре о бра же ња 
Од 19. до 28. ав гу ста у Де спо тов цу је одр жа на, 

21. пут за ре дом, тра ди ци о нал на кул тур на ма
ни фе ста ци ја Да ни срп ског ду хов ног пре о бра же
ња. Пу бли ка је ужи ва ла у број ним кон цер ти ма 
ду хов не, џез, за бав не и срп ске тра ди ци о нал не 
му зи ке и књи жев ним ве че ри ма. 

Ма ни фе ста ци ја је по че ла ин то ни ра њем хим
не Бо же прав де, а за тим је на сту пи ло Пр во бе о
град ско пе вач ко дру штво са кон це р том ду хов не 
му зи ке Дру гом ру ко ве ти Сте ва на Мо крањ ца. 

То ком тра ја ња ма ни фе ста ци је из ве де не су 
две по зо ри шне пред ста ве, отво ре на је и из ло
жба сли ка, а Да не срп ског ду хов ног пре о бра же
ња за тво рио је на ступ КУД Срп ске за јед ни це из 
Ма ке до ни је.                 

Све тлост Те сли ног де ла 

По во дом се дам де це ни ја од смр ти ве ли ког 
срп ског на уч ни ка Ни ко ле Те сле, у Га ле ри ји на
у ке и тех ни ке СА НУ, 21. ав гу ста, отво ре на је из
ло жба сли ка Све тлост Те сли ног де ла – Ср бин 
ко ји је за ду жио чо ве чан ство – Ни ко ла Те сла, ко
ју је при ре дио Мом чи ло – Мо ша То до ро вић. Ис
пред СА НУ је при вре ме но би ла по ста вље на и 
скулп ту ра Ни ко ле Те сле, рад ва ја ра Ни ко ле – Ко
ке Јан ко ви ћа. Отва ра њу из ло жбе при су ство вао 
је и па три јарх срп ски, го спо дин Ири неј.  

Ор га ни за то ри из ло жбе су Кан це ла ри ја Вла де 
Ср би је за са рад њу са ди ја спо ром и Ср би ма у ре
ги о ну и Умет нич ка га ле ри ја Ра ди о ни ца ду ше. 

По сле Га ле ри је СА НУ, из ло жба је у сеп тем бру 
би ла при ка за на у згра ди Ми си је Ср би је у Ује
ди ње ним на ци ја ма у Њу јор ку, где је би ло из ло
же но 40 ли ков них ра до ва еми нент них сли ка ра, 
по пут Зо ра на Или ћа, Ја сми не Са рић, Бра ни сла
ва Сте фа но ви ћа, Љу бо дра га Јан ко ви ћа, ин спи
ри са них Те сли ним де лом и ли ком.

Из ло жба Све тлост Те сли ног де ла, на кон Њу
јор ка, при ка за на је у То рон ту, Чи ка гу, Фи ла дел
фи ји... 

Да ни Пе тра Ко чи ћа 

Опе лом и по ла га њем ве на ца на гроб књи
жев ни ка у Але ји ве ли ка на на Но вом гро бљу, 
у Бе о гра ду су 22. ав гу ста по че ли Да ни Пе тра 
Ко чи ћа. Пр ви пут су ми ни стри кул ту ре Ср би је, 
Бра ти слав Пет ко вић, и Ре пу бли ке Срп ске, Го ран 
Му таб џи ја, као и пред став ни ци За ви чај ног дру
штва из Ба ња лу ке и два удру же ња књи жев ни ка 
уче ство ва ли у обе ле жа ва њу књи жев нона род
ног са бо ра Ко чи ћев збор – ма ни фе ста ци је ко ја 

се већ 48 го ди на одр жа ва у Ко чи ће вом за ви ча
ју Зми ја њу, ма на сти ру Го ми о ни ца и Бе о гра ду. 
У при год ном обра ћа њу го сти ју и до ма ћи на ис
так ну то је да се Пе тар Ко чић под јед на ко ба вио 
књи жев ним ра дом и кроз пи са ну и жи ву реч бо
рио се за оне вред но сти ко је су и да нас ак ту ел
не. Ре че но је да је он пи сао за 21. век, јер же ља 
за сло бо дом, бор ба за ма лог чо ве ка, за прав ду и 
пра ви цу, је су уни вер зал не и веч не те ме. 

Да ни Пе тра Ко чи ћа на ста вље ни су у Чу бур
ском пар ку где су пе сни ци ка зи ва ли сво је сти
хо ве ис пред спо ме ни ка Ко чи ћу. 

У Удру же њу књи жев ни ка Ср би је одр жа но је 
и књи жев но ве че Зми ја ње у Бе о гра ду, Срп ска у 
Ср би ји.

Бран ко во ко ло 

У Срем ским Кар лов ци ма, од 6. до 16. сеп
тем бра, одр жа на је пе снич ка ма ни фе ста ци ја 
Бран ко во ко ло, у част срп ског пе сни ка Бран ка 
Ра ди че ви ћа. Ово го ди шње, 42. Бран ко во ко ло, 
при год ном бе се дом отво рио је пе сник Вла ди
мир Ја гли чић ко ји је ис та као да је Бран ко Ра
ди че вић мла дост срп ске по е зи је ко ја не уме 
оста ри ти. На отва ра њу ове зна чај не пе снич ке 
ма ни фе ста ци је уче ство ва ли су: гај даш Мак сим 
Му дри нић, опер ска умет ни ца Ве сна Аћи мо вић, 
Бо ја на Ни ко лић и ет но гру па Срп ски гла со ви, 
као и пе сни ци ко ји су ка зи ва ли сво је сти хо ве – 
Сте ван Тон тић, Мир ја на Бо жин, Го ран Си мић, 
Ми ле на Се ве ро вић, Дра го слав Де до вић, Да мир 
Ма ле шев и Сте ла Ма на си је вић. 

Ово го ди шње Бран ко во ко ло би ло је у зна ку 130 
го ди на од пре но ше ња зем них оста та ка Бран ка 
Ра ди че ви ћа из Бе ча на Стра жи ло во и два ве ка 
од ро ђе ња Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша. 

Про грам ма ни фе ста ци је од ви јао се и на Стра
жи ло ву и у Но вом Са ду. 

Има ги нар ни Бал кан

У Исто риј ском му зе ју Ср би је, на Тр гу Ни ко ле 
Па ши ћа, 9. сеп тем бра све ча но је отво ре на ме ђу
на род на пу ту ју ћа из ло жба Има ги нар ни Бал кан. 
Иден ти те ти и се ћа ње у ду гом 19. ве ку“. Из ло
жба је при ре ђе на за јед но са на ци о нал ним исто

риј ским му зе ји ма из 
ју го и сточ не Евро пе, 
а под окри љем Уне
ско вог Ре ги о нал ног 
би роа за на у ку и кул
ту ру у Евро пи, са се
ди штем у Ве не ци ји. 
У из ло жби је уче ство
ва ло 12 на ци о нал них 
исто риј ских му зе ја 
из Ал ба ни је, Бо сне и 
Хер це го ви не, Бу гар
ске, Цр не Го ре, Грч ке, 
Ки пра, Хр ват ске, Ма
ке до ни је, Не мач ке, 
Ру му ни је, Сло ве ни је 
и Ср би је. Оку пља ју
ћи пред ме те из 12 зе
ма ља, ова из ло жба је 
пр ви пут по ку ша ла да 
при ка же исто ри ју ре

ги о на као це ли ну, под вла че ћи фе но ме не ко ји су 
би ли за јед нич ки дру штви ма овог под не бља у 19. 
ве ку. У окви ру из ло жбе при ка зан је и до ку мен
тар ни филм Чи ја је ово пе сма Аде ле Пе је ве. 

Мо крањ цу у спо мен

У Не го ти ну су од 13. до 20. сеп тем бра одр жа
ни 48. Мо крањ че ви да ни, у спо мен на јед ног од 
нај ве ћих срп ских ком по зи то ра. Тра ди ци о нал на 
ма ни фе ста ци ја по че ла је по ди за њем за ста ве и 
по ла га њем цве ћа на спо ме ник ком по зи то ру у 
дво ри шту Мо крањ че ве ку ће у Не го ти ну. О Сте
ва ну Сто ја но ви ћу Мо крањ цу го во рио је књи жев
ник Адам Пу сло јић. У окви ру Мо крањ че вих да на 
одр жа но је тра ди ци о нал но нат пе ва ва ње хо ро
ва, а од пет хо ро ва по бе ди ло је Цр кве но пе вач
ко дру штво Ви ла из При је до ра. 

Мо крањ че ви да ни ове го ди не су би ли у зна ку 
обе ле жа ва ња две го ди шњи це: 200 го ди на од ро
ђе ња Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша и 200 го ди на од 
смр ти Хај дук Вељ ка. Тим по во дом је из ве ден по
зо ри шни игро каз Жи ти је Хај дук Вељ ка Пе тро
ви ћа, у ре жи ји Ср бо љу ба Бо жи но ви ћа. 

Из ло жба о Сте фа ну 
Не ма њи
У На род ном му зе ју у Бе о гра ду, од ок то бра 

2013. до фе бру а ра 2014. би ће отво ре на из ло жба 
За ве ти и по ру ке. Сте фан Не ма ња – де вет ве ко
ва, по во дом 900 го ди на од ро ђе ња ро до на чел
ни ка ло зе Не ма њи ћа. 

По став ка об у хва та 23 ко пи је фре са ка из срп
ских сред њо ве ков них ма на сти ра и 85 ори ги нал
них сред њо ве ков них пред ме та из бо га тог фон да 
На род ног му зе ја, а из ло же ни су и пред ме ти из 

12. ве ка са ло ка ли те та Рас и на кит про на ђен у 
не кро по ла ма. Из ло же но је и Ми ро сла вље во је
ван ђе ље ко је је ак том На род не скуп шти не из 
1979. про гла ше но за кул тур но до бро од из у зет
ног зна ча ја, а 2005. го ди не упи са но у ли сту свет
ске кул тур не ба шти не Уне ска.

 При ре ди ла Ка та ри на Г. СА ВИЋ

КУЛТУРНИ МОЗАИК

Ла у ре а ти, Дра го Ке ка но вић 
и Ве ро љуб Ву ка ши но вић

Спо ме ник Пе тру Ко чи ћу у Бе о гра ду

Ми ро сла вље во је ван ђе ље

Пла кат за слет 
срп ских шко ла 1914, 
Му зеј Ре пу бли ке 
Срп ске, Ба ња Лу ка

Де сан ка 
Мак си мо вић
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Л
о зни ца је тек ове го
ди не смо гла сна ге да, 
по пут не ких гра до ва 
у Ср би ји, сво јим са да
шњим ге не ра ци ја ма и 

ши рој јав но сти пред ста ви са мо део 
свог, оди ста ве ли ког ин те лек ту ал
ног и кре а тив ног по тен ци ја ла, ко ји 
се у ми ну лим де це ни ја ма од лио из 
ње и, зна њем и та лен том, угра ђи вао 
у то ко ве срп ске али и свет ске на у ке, 
кул ту ре и умет но сти. 

Учи ње но је то на је дан спе ци фи чан 
на чин. Књи га Мо ја Ло зни ца до но си 
се ћа ња љу ди ко ји су ро ђе њем, де тињ
ством, ра ним шко ло ва њем или не ким 
дру гим по во дом ве за ни за ло знич ки 
крај. О тим да ни ма го во ри три де се так 
ви ђе ни јих лич но сти, про фе си о нал но 
оства ре них у дру гим сре
ди на ма: успе шних спор
ти ста, на уч ни ка, рад ни ка 
и уни вер зи тет ских про фе
со ра, естрад них по сле ни
ка, умет ни ка ре спек тив но 
по зи ци о ни ра них у све
ту му зич ког и ли ков ног 
ства ра ла штва, филм ског, 
по зо ри шног и ли те рар ног 
из ра за – а ме ђу ко ји ма су 
и че ти ри ака де ми ка: Јо ван Цви јић, 
Мом чи ло Спре мић, Ми ћа По по вић и 
Зо ран Ж. Авра мо вић. 

У овим се ћа њи ма – пи са ним, ка
ко се и мо гло оче ки ва ти, емо тив но 
и но стал гич но – упо ре до са ур ба ни
стич ком сли ком не гда шње Ло зни це 
жи ве и де та љи из сва ко днев ног жи
во та ва ро шког и упам ће ни учи те
љи, на став ни ци, про фе со ри и дру ги 
дра ги ли ко ви ко ји су, по сред но или 
не по сред но, ути ца ли на жи вот на 
усме ре ња „ју на ка“ овог за ни мљи вог 
збор ни ка. Сва ка ње го ва стра ни ца за
слу жу је по себ ну па жњу чи та о ца, па 
био он Ло зни ча нин или не, јер са тих 
стра ни ца про го ва ра ју за и ста нео бич
не људ ске суд би не. Ка ко, на при мер, 
не по ме ну ти „чи сто крв ног Нем ца“, др 
Јо зе фа – Јо цу Де бе љу ха, ро ђе ног Пан
чев ца, ко га ће жи вот ни пу те ви од ве
сти у Келн, али ко ме је би ло до вољ но 
са мо 45 го ди на про ве де них у „ма
лој ва ро ши на Шти ри“ па да Ло зни цу 
за у век по не се у ср цу и сво ју при вр
же ност овом гра ду и Ср би ји ис ка же 
зна чај ним до на ци ја ма ло знич ком 
Цр ве ном кр сту, при ку пље ним уз по
моћ не мач ких ху ма ни тар них ор га
ни за ци ја то ком де ве де се тих го ди на? 
Ка ко и у јед ном ова ко огра ни че ном 
при ка зу за о би ћи лик учи те љи це Зо ре 
Ва сић, ко ја је ро ди тељ ску ку ћу са шест 
со ба за из да ва ње „пре ко пу та Ву ко вог 
пар ка у Бе о гра ду“ (а „пре уда је ни је 
хте ла да је де хлеб већ са мо ки фле“) 
за ме ни ла ва ја том у Гор њој Ба да њи, у 
ко ме се „ле ди ла во да у ла во ру“, а ки
фле – твр дом ја дар ском про јом. Ка ко 
пре ви де ти Ле шни чан ку, др Ле по са ву – 
Пеп шу Ву шко вић, про фе сор ку фи зи ке 
на уни вер зи те ту у Нор фол ку (Вир џи
ни ја), ко ја са сво јом по том ством жи
ви у пет вре мен ских зо на? Или: за што 
не скре ну ти па жњу на Ми ре ка Бже
жињ ског, ко ји је – от ка ко је као ше
сна е сто го ди шњак и члан фол клор ног 
ан сам бла из Плоц ка упо знао Ло зни цу 
и го сто љу би вост Ло зни ча на – по стао 
на про сто оп сед нут Ср би јом, спри ја
те љио се са мно гим игра чи ма из „Ка
ра џи ће вог“ фол кло ра, на у чио срп ски 
је зик, па ни да нас, ка ко ка же, не уме 
да раз ре ши ин тим ну ди ле му да ли је 
„пољ ски Ср бин или срп ски По љак“? 

Иа ко су сви ау то ри при ло га, ко је је 
мар љи ви уред ник Зо ран Ми ло ше вић 
увр стио у књи гу, ко рект но схва ти ли 
„за да так“ и у сво јим се ћа њи ма по
хра ни ли и не ке дра го це не чи ње ни це 
оп шти јег зна ча ја, ду би ном про ми
шља ња жи во та и на чи ном об ли ко ва
ња сво јих ви ђе ња из два ја се не ко ли ко 
књи жев них за пи са. Ту је, пре све га, 
из у зе тан за пис, увек ре тор ски на дах
ну тог Све ти сла ва Бо жи ћа, још у де
тињ ству за гле да ног у тај но ви те та ла се 
Дри не, ко ја нај леп ше пе ва код Бра ње
ва, по е тич но и ме та фо рич но на зва
ног за ви јут ка под но Ло знич ког по ља, 
озна че ног у тек сту не са мо као ри бо
ло вач ки ел до ра до већ и као ге не ра тор 

ау то ро ве ства ра лач ке енер ги је. Ослу
шку ју ћи удес чо ве ка овог на шег под
рињ скобал кан ског под не бља, ау тор 
баш ту ра за зна је „хук ага и бе го ва и 
си ро ти ње ра је“, „гер ман скоугар ске и 
рим ске игре без гра ни ца“, ра за би ра 
су дар ау тох то ног са ме ди те ран ским, 
за пад ним и ори јен тал ним и ме ди ти
ра о хар мон ском ме ха ни зму „јед ног 
све та“ ко ји се кроз исто ри ју не бро је но 
пу та пре ме тао за бо ра вља ју ћи сво јим 
по вр шин ским сло јем из во ре на па ја
ња и по сто ја ња. 

Зо ран Сте фа но вић – дра ма тург, пи
сац и ме ђу на род ни кул ту р ни ак ти ви
ста – пи шу ћи о се би, сво је уте ме ље не 
и убе дљи ве оп сер ва ци је за вр ша ва су
ге сти јом да са мо са ја сном све шћу о 
то ме ко смо и шта смо мо же мо си гур
но ко ра ча ти у из ве сни ју бу дућ ност. 

Ми ло мир Ђу ка но вић, 
је дан од 4–5 успе шних 
књи жев них ства ра ла ца 
по те клих из Ву ко вог и Цви
ји ће вог за ви ча ја, та ко ђе је 
ис ко чио из кли шеа и уме
сто кла сич ног се ћа ња чи
та о ци ма по да рио прав ца ту 
умет нич ку при чу Мост на 
Шти ри као са бир ну тач ку 
сво јих ве за са Ло зни цом. 

На вре ме шни је Ло зни ча не и оне ко ји 
се при се ћа ју не ких ли ко ва из пе де се
тих – са ва ро шких ули ца, не у ре ђе них 
„спорт ских“ те ре на или учи о ни ца – 
елик сир ски ће де ло ва ти ур не бе сна 
ху мо ре ска Шут са Ме ра је кар ди о ло
га, уни вер зи тет ског про фе со ра ме ди
цин ских на у ка, др Вје ко сла ва – Бра це 
Оро зо ви ћа. Ака де мик др про фе сор 
Мом чи ло Спре мић при ла же књи зи и 
за ви ча ју за ни мљив ис тра жи вач ки рад 
Ду бров ча ни у За ја чи.

Ова кви ка кви смо – су јет ни, инерт
ни, его цен трич ни пар тиј ски и стра
нач ки за ва ђе ни – на ћи ће мо, сва ка ко, 
и од ре ђе них (не)оправ да них за мер
ки уред ни ку и идеј ним твор ци ма 
овог збор ни ка, али све оне па да ју у 
во ду пред чи ње ни цом да је књи га Мо
ја Ло зни ца сво је вр стан мост из ме ђу 
не ка да шњих, са да шњих и бу ду ћих 
Ло зни ча на, од пр вог до по след њег 
сло ва уз бу дљив до ку мент о ме на ма 

кроз ко је је овај град де це ни ја ма, па 
и ве ко ви ма про ла зио. Обо га ће на ства
ра лач ким би о гра фи ја ма и ре пре зен
та тив ним фо то гра фи ја ма, ова књи га 
је по твр да да ро ви то сти љу ди из овог 
кра ја,  ши ри не и до ме та њи хо вих ду
хов них ин те ре со ва ња, а, у исти мах, 
вас пит но шти во и још је дан до каз 
пер ма нент ног чо ве ко вог на по ра и 
по тре бе за пре ва зи ла же њем по сто
је ћег. И, на кра ју, она но си и осо бе
ну пре по ру ку да је Ло зни ца, са сво јом 
око ли ном, и при јат на ту ри стич ка де
сти на ци ја и ме сто пер спек тив ног по
слов ног ула га ња.

 Ми ло ван М. РА ДИ ВО ЈЕ ВИЋ

Ђор ђе Стра ти ми ро вић, „Успо ме не“, 
дру го из да ње, при ре дио Жар ко Ди мић, 
Ма ло исто риј ско дру штво – Но ви 
Сад, Но ви Сад, 2013, стр. 425

П
ро шло је тач но 100 го ди на ка ко је 
син ге не ра ла Ђор ђа Стра ти ми ро ви
ћа об ја вио ње го ве Успо ме не на срп
ском је зи ку. Успо ме не су са ста вље не 
1894. го ди не та ко што их је ге не рал 

Стра ти ми ро вић дик ти рао сво јој кћер ки Љу би ци. 
Де сет го ди на ка сни је Стра ти ми ро вић је сво је успо
ме не на пи сао и на не мач ком је зи ку. Оне су под 
на сло вом Was ich er leb te об ја вље не у Бе чу 1911. а 
Успо ме не на срп ском, уз до дат ке ко је је при ре дио 
ње гов син Ђор ђе Ђ. Стра ти ми ро вић, 1913. го ди не. 
У Успо ме на ма ге не ра ла Стра ти ми ро ви ћа на срп
ском је зи ку ко ри шће ни су и не ки де ло ви из књи
ге на не мач ком. Сво јом глав ни ном оне об у хва та ју 
пе ри од од 1848. до 1872. го ди не.

По сле сто го ди на, Ма ло исто риј ско дру штво – Но ви 
Сад, уз фи нан сиј ску по др шку Град ске упра ве за кул
ту ру Но вог Са да, по но во је об ја ви ло Успо ме не ге не
ра ла Ђор ђа Стра ти ми ро ви ћа, зна ју ћи да је књи га из 
1913. по ста ла ра ри тет ко ји се мо же на ћи још са мо у 
цен трал ним би бли о те ка ма, а да је њен са др жај, као 
и ау тор, ва жан не са мо ге не ра ци ја ма из про те клих 
ве ко ва, већ и да на шњим ге не ра ци ја ма. При ре ђи ва ње 
дру гог из да ња Успо ме на ге не ра ла Ђор ђа Стра ти ми
ро ви ћа, уз тех нич ку по моћ ку сто са Ђор ђа Бо шко ви ћа 
из Ру ме, де ло је на шег по зна тог исто ри ча ра Жар ка 
Ди ми ћа, управ ни ка Ар хи ва СА НУ у Срем ским Кар
лов ци ма. Уред ник из да ња је др Дра го Ње го ван, му
зеј ски са вет ник из Но вог Са да.

Дру го из да ње Успо ме на Ђор ђа Стра ти ми ро ви ћа 
снаб де ве но је оп шир ним пред го во ром Жар ка Ди ми
ћа и имен ским ре ги стром ко ји је при ре ди ла Гор да на 
Ђи лас, чи ме је са вре ме ном чи та о цу овог шти ва пру
же на нео п ход на по моћ за бо ље раз у ме ва ње основ
ног тек ста.

Ђор ђе Стра ти ми ро вић је у срп ску и европ
ску исто ри ју ушао 1848. го ди не, за вре ме 
срп скома ђар ског ра та за и про тив Срп ске 
Вој во ди не, ко ја је про гла ше на на Мај ској 
скуп шти ни у Срем ским Кар лов ци ма. На и
ме, Ма ђа ри су 1848. го ди не по ве ли не са мо 
бор бу за сво ју сло бо ду у од но су на Беч, већ 
и бор бу про тив срп ске сло бо де у од но су на 
Бу дим и Пе шту. По ред па три јар ха Јо си фа 
Ра ја чи ћа, као не сум њи во пр ве лич но сти у 
Срп ском на род ном по кре ту 1848/1849. го
ди не, дру га по зна ча ју лич ност сва ка ко је 
мла ди Ђор ђе Стра ти ми ро вић, ко ји је на вој
ном пла ну чак и пред ња чио. Овај пле мић 
и шко ло ва ни офи цир, због свог рат ног уме ћа, лич не 
хра бро сти и уро ђе ног пред вод ни штва, за слу жио је име 
„во жда“, по узо ру на Ка ра ђор ђа Пе тро ви ћа.

Ђор ђе Стра ти ми ро вић, ро ђен 1822. го ди не у Но вом 
Са ду, по ти че из зна ме ни те по ро ди це Стра ти ми ро
вић, по ре клом из Хер це го ви не. За вој нич ке за слу
ге Стра ти ми ро ви ћи су до би ли плем ство по чет ком 
18. ве ка од ау стриј ског ца ра Кар ла VI, као и пу ста
ру Кул пин у Бач кој са ви ше од 10.000 ју та ра плод
не зе мље. Је дан од нај зна ме ни ти јих пред став ни ка 
ове по ро ди це био је кар ло вач ки ми тро по лит Сте фан 
Стра ти ми ро вић, ко ји је од 1790. до 1836. го ди не био у 
сто ли ци па три јар ха Ар се ни ја III Чар но је ви ћа у Срем
ским Кар лов ци ма.

Отац Ђор ђев, Ва си ли је пл. Стра ти ми ро вић, кул пин
ски ве ле по сед ник, свр шио је пра ва и био фи шкал 
фру шко гор ских ма на сти ра. Ма ти ње го ва, Ју ли ја на, 
би ла је кћи Јо ва на Пе тро ви ћа, се на то ра но во сад ског 
и си но ви ца епи ско па бач ког Ге де о на Пе тро ви ћа.

Ђор ђу је би ла пред о дре ђе на вој нич ка ка ри је ра, за 
ко ју се и шко ло вао, јер је тај пут мно гим Ср би ма, а 
на ро чи то пле ми ћи ма, у Ау стриј ској ца ре ви ни под 
Хаб збур зи ма отва рао вра та успе ха у жи во ту. По сле 
ка дет ског кур са у Ти те лу, ко манд ном ме сту Шај ка
шког ба та љо на, Ђор ђе је са успе хом за вр шио беч
ку Вој ну ака де ми ју. Пр ву вој ну слу жбу као ху сар ски 
офи цир оба вљао је у Лом бар ди ји. Вој ну слу жбу на пу
стио је 1843. го ди не и вра тио се у Но ви Сад и Кул пин, 
где се оже нио Ма ри јом пл. За ко, ко ја је умр ла 1848. 
го ди не. По сле се (1854) оже нио Ал би ном пл. Бек из 
Бе ча. Кум на вен ча њу био је срп ски кнез у ег зи лу Ми
ха и ло Обре но вић, а вен ча ње је оба вио епи скоп бач ки 
Пла тон Ата нац ко вић. Из овог бра ка имао је кћер ку 
Љу би цу и си но ве Ми ло ша, Ђор ђа и Ми ла на.

Ђор ђе Стра ти ми ро вић је још пре Мај ске скуп шти не 
у Срем ским Кар лов ци ма, ка да је про гла ше на Срп ска 
Вој во ди на, до шао у су коб са во де ћом лич но сти Ма ђа
ра – Ла јо шем Ко шу том. На и ме, као члан но во сад ске 
де ле га ци је, чи ји је био циљ да се спо ра зу ме са ма ђар
ском ре во лу ци о нар ном вла дом о уки да њу фе у да ли
зма, сло бо да ма гра ђан ским и на род ним, при спо ме ну 
пра ва Ср ба као на ци је, чуо је Ко шу то во ре зо лут но да у 
Угар ској по сто ји са мо јед на на ци ја, и то ма ђар ска. Он 
је та да ре као да у том слу ча ју Ср би сво ја пра ва мо ра ју 
по тра жи ти на дру гој адре си (што је зна чи ло у Бе чу), 
на шта је Ко шут из ја вио: „Он да ће мо укр сти ти сво је 

ма че ве!“ На то је Стра ти ми ро вић ре као: 
„Ср бин ни ка да ни је био ку ка ви ца“.

По сле овог не у спе шног са стан ка Ма ђа
ри су се отво ре но спре ма ли за рат. Рат је 
по чео 12. ју на 1848. на па дом ма ђар ских 
тру па под ко ман дом ге не ра ла Хра бов ског 
из Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве на Срем ске 
Кар лов це. На пад је од би јен уз пре суд но 
ко ман до ва ње Ђор ђа Стра ти ми ро ви ћа што 
је би ла пр ва срп ска по бе да. То ком 1848–
1849. би ло је још ве ли ких бо је ва у ко ји ма 
је Стра ти ми ро вић пред во дио по бед нич ку 
срп ску стра ну. Ме ђу тим, ову бор бу, ка ко 
вој нич ку, та ко и по ли тич ку, обе ле жи ли 
су по вре ме ни су ко би ње го ви са па три јар

хом Ра ја чи ћем ко ји је у сво јој лич но сти скон цен три
сао сву власт по сле из не над не смр ти вој во де Сте ва на 
Шу пљик ца кра јем 1848. Сле ди ла су те а трал на ми ре
ња, па но ва спо ре ња. Рат са Ма ђа ри ма, у скло пу ау
стриј скома ђар ског ра та ши рих раз ме ра, за вр шен је 
сре ди ном ав гу ста 1849. по сле ру ске ин тер вен ци је у 
ко рист ау стриј ског ца ра.

Та да је Ау стри ја про гла си ла на те ри то ри ји исто
риј ске ју жне Угар ске Вој вод ство Ср би ју и Та ми шки 
Ба нат као кру но ви ну, пот пу но не за ви сну од Угар
ске, а ау стриј ски цар је узео се би ти ту лу срп ског вој
во де. Вој вод ство је уки ну то по сле је да на ест го ди на, 
али иде ја срп ске др жав но сти ни је мо гла би ти уки
ну та. На Бла го ве штен ском са бо ру (1861) по но во је 
тра же на срп ска ау то но ми ја, али ни је до би је на, већ 
је по сле не ко ли ко го ди на усле ди ла ау строугар ска 
На год ба (1867), те за кон о на род но сти ма (1868), ко ји 
Ср бе, као ни Сло ва ке, Ру му не и оста ле на род но сти у 
Угар ској, ви ше ни је мо гао за до во љи ти.

О све му то ме пи ше у сво јим Успо ме на ма Ђор ђе 
Стра ти ми ро вић, ко ји ће по сле ре ак ти ви ра ња сво је 
вој нич ке слу жбе сти ћи до ге не рал ског чи на, се ћа ју
ћи се иде а ла и бо је ва из мла до сти.

Стра ти ми ро ви ће ве Успо ме не су уз бу дљи во и по уч
но шти во, исто риј ски из вор пр вог ре да У овој књи зи 
на ћи ће мо опи се би та ка, еп ске пе сме о Стра ти ми ро
ви ће вим бо је ви ма и дру ге за ни мљи ве при ло ге. Га
ле ри ја ли ко ва ко је по ми ње Стра ти ми ро вић об у хва та 
нај зна чај ни је Ср бе и дру ге Евро пља не из 19. ве ка.

Дру гим из да њем Успо ме на ге не ра ла Ђор ђа пл. 
Стра ти ми ро ви ћа учи ни ли смо га на шим са вре ме ни
ком од ко га се има шта чу ти и на у чи ти. Ђор ђе Стра
ти ми ро вић је опет ме ђу Ср би ма.

 Дра го ЊЕ ГО ВАН

ИЗ НА РОД НОГ КА ЗИ ВА ЊА

Са ва и Ум ка
Јед ном, кад је би ла стра шна зи ма и пу ца ли и др

во и ка мен, и ве ли ка ре ка крај Бе о гра да се за ле ди. 
Љу ди ни су тра жи ли пу та и мо ста, не го су ре ком 
хо ди ли, би ло у гру пи или по је дин це, би ло на ко
ли ма или пе ши це.

Та ко кад већ про ле ће бе ше на по мо лу, а лед још 
сав, де вој куси ро ти цу по име ну Ум ка пут на не се на 
за ле ђе ну ре ку. Вра ћа ла се из гра да где је про да ва ла 
ри бу и жу ри ла да још за ви де ла стиг не ку ћи, ка ко је 
и због то га ње на ма ће ха не би ка ра ла и ту кла.

Бр зим ко ра ком си ро ти ца до ђе не где до сре ди не, 
кад у тај час не што стра шно по че да тут њи, да се кр

ши и ло ми, да се она већ ма упла ши. Уто се за ле ђе
на ре ка ста де де ли ти на ве ли ко и ма ло ко ма ђе ко је 
си ла во де ста де на јед ном низ вод но кре та ти.

Ум ка по че за по ма га ти, при зи ва ти до бре љу де и 
са мо га Бо га, али спа са ни от ку да. Да л’ је ни су чу ли 
или ни су сме ли, оно, ни ко не по мо же.

У ис по снич кој ће ли ји на оба ли ре ке за де си се 
чу ве ни Све ти тељ ко ји је оби ла зио цр кве и ће ли
је гле да ју ћи ка ко му на род жи ви, и ка ко ви де ону 
јад ни цу где скру ше но иш че ку је суд њи час, он се 
сил но ра жа ло сти.

Очи по ди же не бу, ја ви се са мом Го спо ду, па он да 
пре кр сти у ва зду ху, и ствар но се до го ди чу до: ре ка 
ста де да те че, лед се по но во за це ли и де вој ка пр во 
бо ја жљи во, а по сле тр че ћи пре ђе на дру гу оба лу и 
ку ћи сти же пре мра ка.

На род је чуо за ово Све ти те ље во де ло и у спо мен на 
ње га ре ку на зо ву СА ВА, а ме сто ода кле ова не срећ
ни ца бе ше ро дом до би по њој но во име УМ КА.

Ђор ђе Стра ти ми ро вић 
по но во ме ђу Ср би ма

Ђор ђе Стра ти ми ро вић

Споменик Вуку у Лозници

Ви ше од обич них 
се ћа ња

Књи га Мо ја Ло зни ца – уред ник Зо ран Ми ло ше вић, 
из да вач Цен тар за кул ту ру Вук Ка ра џић, Ло зни ца 
– сво је вр стан је мост из ме ђу не ка да шњих, са да шњих 
и бу ду ћих Ло зни ча на. Од пр вог до по след њег сло ва она 
је и уз бу дљив до ку мент о ме на ма кроз ко је је овај град 
де це ни ја ма, па и ве ко ви ма про ла зио. Са др жај књи ге 
обо га ћен је и ства ра лач ким би о гра фи ја ма 
и ре пре зен та тив ним фо то гра фи ја ма ис так ну тих 
лич но сти из ло знич ког кра ја
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ЧА ЧАк

Ко со во у еп ској на род ној 
по е зи ји

Еп ске на род не пе сме су на ша кла си ка, 
је ди на и пра ва, на ко јој смо од ра сли. 
Ко сов ска ле ген да пру жа по глед у ду би ну 
срп ске тра ди ци је

Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Чач ку, у 
окви ру за вр шног про гра ма Лет њих да
на кул ту ре ор га ни зо вао је кра јем ав гу ста 
2013. го ди не, у са рад њи са Ре ги о нал ним 
цен тром за про фе си о нал ни раз вој за по сле
них у обра зо ва њу, три би ну на те му Ко со во у 
еп ској на род ној по е зи ји. Го во рио је др Бо шко 
Су вај џић, про фе сор Фи ло ло шког фа кул те та 
у Бе о гра ду, пред сед ник Дру штва за срп ски 
је зик и Ме ђу на род ног ко ми те та сла ви ста и 
за ме ник пред сед ни ка Управ ног од бо ра Ву
ко ве за ду жби не.

Не гу ју ћи тра ди ци о нал не вред но сти на ше ду
хов не кул ту ре, ми у Огран ку Ву ко ве за ду жби
не као чу ва ри сим бо ла и ба шти не соп стве ног 
иден ти те та, сма тра ли смо сво јом ду жно шћу да 
про го во ри мо о исто риј ским ра на ма ве за ним 
за ко смет ски про стор, али је зи ком на род не по
е зи је. У то име, број ну пу бли ку је по здра ви ла 
пред сед ник Огран ка, мр Гро зда на Ко ма ди нић, 
ис та кав ши да на ша еп ска по е зи ја и „је сте и ни
је исто ри ја, али је на род увек у не че му тра жио 
упо ри ште, да би на ста вио свој жи вот и бор бу да
ље“, као и управ ник Ву ко ве за ду жби не Слав ко 
Ве ји но вић, ко ји је ча чан ски Огра нак из дво јио 
као је дан од нај у спе шни јих у за ду жби нар ској 
мре жи. Ди рек тор ка Ре ги о нал ног цен тра Го ри
ца Ста но је вић ре кла је да ће се по но во учи ти у 
шко ла ма на род на по е зи ја и да је по треб но об на
вља ти то ко лек тив но пам ће ње. Сво јим бар шу на
стим гла сом ве че је опле ме ни ла Са ра Пла зи нић 
пе ва ју ћи ко сов ске пе сме, с ко јом је на кра ју и 
чи та ва пу бли ка за пе ва ла, не рет ко и кроз су зе, Еј, 
дра ги, дра ги, бо жу ро ве са ди. Ма ту ран ти ча чан
ске Гим на зи је Јо ва на Ла зо вић и Па вле Глин тић 

ре ци то ва ли су од ло мак из пе сме Смрт мај ке 
Ју го ви ћа, а уче ни ци из шко ле у Тр на ви, ко је је 
сцен ски при пре ми ла на став ни ца Ми ла Му тав
џић, при ка за ли су од ло мак из пе сме Ко сов ка 
де вој ка.

Ко сов ски бој је тра јао је дан дан 

– Ни је дан из вор из пе ри о да Бо ја на Ко со ву не 
го во ри о по ра зу хри шћан ства. По у зда но се зна 
да је бој тра јао са мо је дан дан, ве ро ват но са мо 
јед но пре под не, и да су оба вла да ра по ги ну ла, 
кнез Ла зар и сул тан Му рат. По у зда но се зна да 
је у бо ју уче ство вао и Вук Бран ко вић, на чи јем 
се по се ду бит ка од ви ја ла, и да је сул тан Му рат 
до шао са оба сво ја си на, Ба ја зи том и Ја ку бом, 
као и нај ва жни јим вој ско во ђа ма из Ма ле Ази
је, да кле, са нај ве ћом вој ном си лом... То је би ла 
стра хо ви то кр ва ва бит ка, гу бит ке је има ла и јед
на и дру га стра на, али се од тих гу би та ка срп
ска стра на ни је опо ра ви ла. Тур ци су се вра ти ли 
у Је дре не да се опо ра ве и да кре ну да ље. Бран
ко вић се спа сио, а ве ћи на хри шћан ске вој ске је 
оста ла на бој ном по љу, а све оста ло по ла ко по
ста је ле ген да – ре као је про фе сор Су вај џић, по
зи ва ју ћи се на исто риј ске из во ре о до га ђа ју ко ји 
је био осно ва бу ду ћег ве ков ног ми та.  

У де сет култ них спи са о кне зу Ла за ру, ко ји су 
на ста ли по сле са мог бо ја од 1390. до 1420. го ди
не, а не ки спа да ју у ред нај леп ших спи са на ше 
сред њо ве ков не књи жев но сти, на при мер, Је фи
ми ји на По хва ла кне зу Ла за ру, го во ри се о вен
ци ма ду хов не по бе де, ко ја је оства ре на ве ли ком 
жр твом на бој ном по љу. 

– На осно ву ових спи са кнез Ла зар Хре бе ља
но вић је и ка но ни зо ван. Је дан од нај зна чај ни јих 
спи са то га до ба је сте Жи ти је де спо та Сте фа на 
Ла за ре ви ћа Кон стан ти на Фи ло зо фа, у ко ме се 
го во ри о Ко сов ском по љу и Ла за ре вој по ги би ји, 
али и не ком ко је ве о ма бла го ро дан и ко је из
вр шио под виг и убио тур ског сул та на. Ту су два 
ме ђу соб но по ве за на ослон ца ко сов ске ле ген де, 
реч је о ју на ку ко ји вр ши под виг и из дај ни ку ко
ји ће да окле ве та ју на ка. И јед на и дру га ле ген
да су се раз ви ја ле та ко да су до ве ле до про це са 
на кнад не исто ри за ци је и кон кре ти за ци је, од

но сно ин ди ви ду а ли за ци је. У ни зу исто риј ских 
спо ме ни ка по ми ње се и да је по сто ја ла не ка ква 
не сло га у хри шћан ском та бо ру, и гру па де вет за
ве ре ни ка, ме ђу њи ма и не и ме но ва ни ју нак ко
ји је убио сул та на, ви зан тиј ски из во ри по ми њу 
Ми ло ша Ко би лу, а тек кра јем 15. ве ка по ми ње 
се и име ју на ка, Ко би лић, а по том Оби лић – ка
же др Бо шко Су вај џић и на во ди два кру га из во
ра о Ко сов ском бо ју.

Ви зи ја на ци о нал не исто ри је

Пр ви и нај ста ри ји слој на род них пе са ма су 
ве ли ке пе сме ду гог сти ха – бу гар шти це (1516 
сло го ва) у ко ји ма је ве ли ка па жња по све ће на 
Ми ло шу Ко би ло ви ћу и на чи ну ње го вог хва та ња, 
са ни зом ми то ло шких оста та ка, ко ји у на род ној 
књи жев но сти по ста је ми то ло шки хе рој ко ји се 
у ко смо го ниј ском сми слу су прот ста вља де мо
ну, а не са мо еп ски ју нак. Ту је ви те шки мо тив 
са хра њи ва ња под но га ма вла да ра, мо тив за ва
ђа них же на око по ре кла и пр вен ства вла сти о 
ко ме је не при ме ре но го во ри ти, али ве ко ви ма 
се про се ја ва ло оно што оста је, до Ву ка се де ша
ва ло „ре се то ва ње“ тра ди ци је, али та спо на са 
исто ри јом оста је, јер је су шти на еп ског пе ва ња 
да се упра во очу ва спо мен на оно што је вред но 
спо ме на. У еп ској по е зи ји ан га жо ва не су упра
во нај ви ше ин стан це у ви шем сми слу ка да се 
ка же „Све је све то и че сти то би ло и ми ло ме Бо
гу при сту пач но” да би се „оправ дао“ по раз, ка ко 
се то ис по ста ви ло ка сни је у исто риј ским из во
ри ма, а као раз ло зи се на во де: број ност тур ске 
вој ске, из да ја Ву ка Бран ко ви ћа и Бо жи ја во ља. 
Ви тал ност ко сов ске ле ген де жи ви и у свим пе
сма ма Фи ли па Ви шњи ћа, иа ко он пе ва то ком 
Пр вог срп ског устан ка о по бе ди, са ви зи јом на
ци о нал не исто ри је. 

– Та ве ли ка при ча о жр тво ва њу и сло бо ди је у 
на ше вре ме при лич но ба на ли зо ва на, то су уни
вер зал не ства ри и ре ци мо оп ту жи ва ти еп ску на
род ну по е зи ју за не ко ши ре ње на си ља и мр жње 
или Ње го ша, исто је што и оп ту жи ва ти Шек спи
ра за пе до фи ли ју због Ро меа и Ју ли је, или Ге теа 
за цр ну ма ги ју због Фа у ста... То је пот пу но бе
сми сле но, и тра жи ти не што из ван књи жев но сти 
је по губ но. Та ко сов ска епи ка ис ти че оно ва жно, 
пре ла ма ње ко лек тив не тра ги ке кроз при зму ин
ди ви ду ал ног уде са (Ко сов ка де вој ка, Смрт мај ке 
Ју го ви ћа...). Еп ске на род не пе сме су на ша кла си
ка, је ди на и пра ва, ре као је Вас ко По па, на њој 

смо од ра сли, а са ма ко сов ска ле ген да пру жа по
глед у ду би ну срп ске тра ди ци је, у сти ца ње цар
ства у ду ху, ко је се мо же по сти ћи са мо ду хов ном 
жр твом. Да се „смр ћу за иде ју, са ма иде ја са чу ва 
од смр ти“, чу ве на је ми сао исто ри ча ра Ра до ва
на Са мар џи ћа – ре као је Су вај џић и ус твр дио, 
да ни је тач но да је Ко сов ски бој 1389. озна чио 
по че так роп ства под Осман ли ја ма, а да је Пр ви 
срп ски уста нак био крај, али је ипак озна чио по
че так про це са осло ба ђа ња. Роп ство по чи ње тек 
са па дом Сме де ре ва 1459, а за вр ша ва се Бер лин
ским кон гре сом 1878, ка да Ср би ја до би ја пот пу
ну не за ви сност од тур ске вла сти.  З. Л. С.

О тра ди ци ји ко ја од у ми ре

Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Чач ку, од не дав
но ре ги стро ван као Удру же ње Чу ва ри де ла Ву ка 
Ка ра џи ћа, при ре дио је на Ви дов дан у Га ле ри ји 
На род ног му зе ја, а у окви ру про гра ма Лет њих 
да на кул ту ре – Ча чак 2013, про грам Ви дов дан
ско гле да ње ћи ли ма, по све ћен тра ди ци ји срп
ског на род ног ства ра ла штва ко ја од у ми ре. 

Уз при год не бе се де и пре да ва ње пред сед ни ка 
Удру же ња мр Гро зда не Ко ма ди нић, пред ста вље
на је из ло жба ћи ли ма из при ват них ко лек ци ја. 
Из ло жбу је пра тио и и кра так осврт на тех ни ке 
тка ња, бо је, по ре кло лек се ма и тра ди ци је до не
те у на ше кра је ве са ис то ка. Би ла је то при ли ка 
да се ода при зна ње вред ним тка ља ма, мај ка
ма и ба ка ма, ко је су, уз сав дру ги рад око по ро
дич ног ог њи шта, има ле вре ме на и по ри ва за 
руч ни рад.

Гро зда на Ко ма ди нић је том при ли ком пред
ло жи ла осни ва ње ткач ке ра ди о ни це у Чач ку и 
об на вља ње тра ди ци је тка ња ме ђу мла дим же
на ма. Ди рек тор ка Му зе ја Дел фи на Ра јић под се
ти ла је и на дру ге ша ре ни це, кр па ре, по ја се ве, 
чу ве не пи рот ске ћи ли ме и тка ље, ко је су ства
ра ле пра ва умет нич ка де ла, а мо ти ви и ша ре 
су че сто би ли и сво је вр сни до ку мент (гр бо ви, 
жи го ви, ор на мен ти и дру ги мо ти ви из жи во та). 
Из књи га Гро зда не Ко ма ди нић, за сно ва них на 
на род ној тра ди ци ји, на став ни ца Ми ла Му тав

џић ка зи ва ла је о ћи ли му као мо ти ву у ро ма ну 
По тка од сно ва, а но ви нар и во ди тељ про гра ма 
Зо ри ца Ле шо вић Ста но је вић, о на род ним ве ро
ва њи ма на Ви дов дан из Ва ров ни ца. Ду хов ном 
пе смом про грам је обо га ти ла Ми ле на Сто иљ ко
вић, ет но му зи ко лог, про фе сор му зич ке кул ту ре 
у Пра ња ни ма.

По се та за ви ча ју Ву ко вих 
пре да ка

У окви ру ма ни фе ста ци је Да ни дур ми тор
ског цве ћа, у са ли Скуп шти не оп шти не Жа бљак, 
уочи Пе тров да на, ор га ни зо ва но je књи жев но ве
че Огран ка Ву ко ве за ду жби не из Чач ка и про мо
ци ја књи га из на род не кул ту ре ча чан ског кра ја 
и Дра га че ва мр Гро зда не Ко ма ди нић. До ма ћин 
про мо ци је би ла је Фон да ци ја Ву ко ве за ду жби не за 
Жа бљак, Шав ник и Плу жи не, чи ји су пред став ни
ци ви ше пу та го сто ва ли у ча чан ском огран ку. 

О ства ра ла штву Гро зда не Ко ма ди нић го во
рио је пе сник из Под го ри це Сло бо дан Ву чи нић, 
освр нув ши се по себ но на ро ман По тка од сно

ва, а Зо ри ца Ле шо вић Ста но је вић је го во ри ла 
о збир ци при по ве да ка За ви чај на сно ви ђе ња и 
мо но гра фи ји Љу би ца, ко ју је и уре ди ла. Од лом
ке из књи га ка зи ва ла је за ду жби нар Љи ља на 
Глин тић. Го во ре ћи о свом уте ме ље њу на Ву ко
вом пу ту и по др шци ма тич не Ву ко ве за ду жби не 
из Бе о гра да, Гро зда на Ко ма ди нић је под се ти ла 
на за јед нич ку оба ве зу свих огра на ка да очу ва ју 
срп ску тра ди ци ју, је зик и пи смо, и на ве ла при
ме ре уза јам не плод не са рад ње у при ку пља њу 
на род них умо тво ри на. 

 Зо ри ца ЛЕ ШО ВИЋ СТА НО ЈЕ ВИЋ 

По зив за уче шће 
на кон кур су

Ву ко ва за ду жби на у Бе о гра ду и Удру же ње 
„Чу ва ри де ла Ву ка Ст. Ка ра џи ћа“ из Чач ка

р а с п и с у ј у

К О Н К У Р С

за при ку пља ње ра до ва за тре ћу књи гу на ро
до у мља – Ри зни ца на род ног ка зи ва ња. Кон курс 
је отво рен за све са ку пља че и чу ва ре на род ног 
бла га.

По зи ва мо вас да на кон курс ша ље те све вр сте 
на род ног књи жев ног ства ра ла штва, ко је до са да 
ни су об ја вљи ва не. Књи гу, на ста лу од ва ших ра
до ва, при ре ди ће мр Гро зда на Ко ма ди нић, пред
сед ник Огран ка из Чач ка.

Же ља нам је да овом књи гом обе ле жи мо 150 
го ди на од смр ти Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа 
и 15 го ди на по сто ја ња и ра да Огран ка Ву ко ве 
за ду жби не у Чач ку.

Кон курс је отво рен до 31. ма ја 2014. го ди не, а 
ра до ве тре ба сла ти на адре су: Гро зда на Ко ма
ди нић, пред сед ник Удру же ња „Чу ва ри де ла Ву
ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа“, Пи го ва 4/15, 32000 
Ча чак, Тел. 032/343104, 064/2680403.

БА вА ни штЕ 

Да ни ћи ри ли це 2013. 

Ма ни фе ста ци ја „Да ни ћи ри ли це“, ко ја је о Св. 
Ћи ри лу и Ме то ди ју одр жа на два на е сти пут, по
кре ну та је са же љом да до при не се очу ва њу срп ске 
кул тур не ба шти не, је зи ка и пи сма, пе сме и игре, 
ста рих за на та, оби ча ја и пра во слав не ве ре. 

 Ма ни фе ста ци ју чи ни Кон курс за нај бо љи ли
те рар ни рад, нај леп ши кра сно пис, ка ли граф ски 
рад, вез, ре љеф и илу стра ци ју и из ра ду лут ке у 
на род ној но шњи. Те ма кон кур са ме ња ла се из 

го ди не у го ди ну: Ве ра, На да и Љу бав, Срб, Ми
ло ср ђе, До бро та, Ко лев ка, Част, Брат, Мо сто ви, 
Бу ди мо љу ди!

На Кон курс за нај бо љи ли те рар ни и нај леп
ши ли ков ни рад, ко ји је Ми ни стар ство про све
те увр сти ло у Про грам ре пу блич ких смо три, ове 
го ди не се ода зва ло 6.500 уче сни ка из ви ше од 
400 основ них и сред њих шко ла из Ср би је, Ре пу
бли ке Срп ске, Цр не Го ре, Хр ват ске, Ма ке до ни је, 
Грч ке, Ру му ни је, Ма ђар ске, Ал ба ни је, Ау стри је, 
Не мач ке, Швај цар ске, Швед ске, Фин ске, Нор ве
шке, Ен гле ске, Ки не, Ау стра ли је, Ју жне Афри
ке, Но вог Зе лан да, Аме ри ке, Ру ске Фе де ра ци је 
и Фран цу ске.

Жи ри у са ста ву: др Ми о драг Ма тиц ки, Љи ља
на Си мић и Јо ван Ћи ри лов, за ли те рар не ра до ве, 
и проф. др Су за на По лић Ра до ва но вић, ди рек
тор ка Ет но граф ског му зе ја, Вил ма Ми шка но
вић, проф. Дра ган Бо снић и ака дем ски сли кар 
Че до мир Ми ло са вље вић, за ли ков не ра до ве, 
пре гле да ли су ви ше од 6.500 ра до ва, од ко јих 
су на гра ди ли 88 и по хва ли ли 46 уче сни ка.

Нај ве ћу па жњу при ву кло је шест лут ки, ко је 
пред ста вља ју мо бу у за пад ној Сла во ни ји, а ко је 
су на пра ви ле и обу кле по ла зни це Срп ске ет нич
ке шко ле из Аде ла и де у Ау стра ли ји, уз по моћ 
учи те љи ца Је ле не Ре кић и Го ран ке Пи ља.

На гра ђе ним уче ни ци ма по де ље но је око 600 
вред них књи га, од ко јих су ви ше од по ло ви не 
по кло ни ли из да ва чи.

То ком бо рав ка у Ба ва ни шту, уче сни ци кон
кур са су уче ство ва ли у ра ду ма лих ра ди о ни ца 
ка ли гра фи је, ке ра ми ке, ве за, аран жи ра ња цве
ћа и срп ског ко ла. Ве ћи на, од око 500 го сти ју, 
по се ти ли су ма на стир Ба ва ни ште.

По ред из ло жбе на гра ђе них ра до ва, по се ти о
ци су ви де ли и из ло жбу ико на сту де на та СПЦ 
за жи во пис и кон зер ва ци ју.

Љу би те љи на род них ига ра ужи ва ли су на кон
цер ту, ко ји је одр жан у ве чер њим са ти ма.

Ор га ни за тор ма ни фе ста ци је ће и ове го ди не 
штам па ти нај бо ље од укуп но 1.200 при спе лих 
ли те рар них ра до ва. Нај леп ши ли ков ни ра до ви 
би ће из ла га ни, као и прет ход них го ди на, на Ме
ђу на род ном бе о град ском сај му књи га, у Хра му 
Све тог Са ве на Вра ча ру, у Ки кин ди, Сме де ре ву, 
а по чет ком ју на ће, у окви ру Да на срп ске кул
ту ре, би ти из ло же ни у Па ри зу. 

 Ве ра СЕ КУ ЛИЋ

вЕ ли ки По По вАЦ

Пе снич ка ма ни фе ста ци ја 
„Ћи ри ли ца – огле да ло 

срп ске ду ше“

Пет на е стог ју на ове го ди не у Ве ли ком По пов
цу, оп шти на Пе тро вац на Мла ви, у пор ти цр кве 
Све ти Про рок Или ја, одр жа на је Пе та пе снич ка 
ма ни фе ста ци ја Ћи ри ли ца – огле да ло срп ске ду
ше. Ову смо тру пе снич ког ства ра ла штва ор га
ни зо ва ли су Ме сна за јед ни ца, Огра нак Ву ко ве 
за ду жби не и Цр кве на оп шти на Ве ли ки По по
вац, под по кро ви тељ ством оп шти не Пе тро вац 
на Мла ви. Уз огра нак је ста ла и На род на би бли
о те ка Ђу ра Јак шић Пе тро вац на Мла ви.  

Све ча ност су отво ри ли Ми хај ло Ми ле тић, на
род ни по сла ник, и Ми ли ја – Ба ја Ра ди во је вић, 
на род ни по јац, пе сник и здра ви чар. 

На ово го ди шњи књи жев ни кон курс сти гло је 
ви ше од 300 пе са ма. Жи ри пе снич ког кон кур
са Ћи ри ли ца – огле да ло срп ске ду ше до де лио је 
при зна ње „Злат ни пе чат ћи ри ли це“ Дра го сла ву 
Сте ва но ви ћу из Ни ша, за пе сму „Ви со ки Де ча
ни“, „Сре бр ни пе чат ћи ри ли це“ уру чен је пе сни
ки њи Љи ља ни Бра ло вић из Пра ња на за пе сму 
„Са Ов ча ра и Ка бла ра“, док је „Брон за ни пе чат 
ћи ри ли це“ уру чен Дра го сла ву Пре мо ви ћу из 
Кра ље ва за пе сму „Ви со ким Де ча ни ма“.  

Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Ве ли ком По пов
цу осно ван је 24. фе бру а ра 2012. го ди не, и то је 

Ма ту ран ти ча чан ске Гим на зи је Јо ва на Ла зо вић и Па вле Глин тић 
ре ци то ва ли су од ло мак из пе сме „Смрт мај ке Ју го ви ћа“

Књи жев на три би на одр жа на 
у са ли Скуп шти не оп шти не Жа бљак

Ра ди о ни ца ка ли гра фи је

Уче сни ци пе снич ке смотре

Ми ли ја – Ба ја Ра ди во је вић, 
на род ни по јац, пе сник и здра ви чар
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пр ви огра нак Ву ко ве за ду жби не Бра ни чев ском 
окру гу. Од осни ва ња огран ку је при сту пи ло ви
ше од 100 но вих чла но ва, ко ји зна ју, ка ко је ис
так ну то на све ча но сти, да нам је на ше пи смо 
– ћи ри ли ца ба шти на за оп ста нак на ве тро ме
ти ни ко ја по сто ји на рас кр шћу где је ина че на
ша Ср би ја.

Пе тој пе снич кој ма ни фе ста ци ји при су ство
ва ли су Ми о драг Ма тиц ки и Слав ко Ве ји но вић. 
Том при ли ком Ву ко вој за ду жби ни уру че на је 
По хва ла за да ро ва ни стих Ћи ри ли ца – огле да
ло срп ске ду ше, ко ју је у пор ти цр кве при мио 
Слав ко Ве ји но вић, управ ник. 

 Ра де М. ОБ РА ДО ВИЋ 

ЖА БљАк, ШАв ник, Плу Жи нЕ 

Уз Ву ка љеп ше при ча ју 
и пи шу

У ор га ни за ци ји Фон да ци је Ву ко ве за ду жби
не Жа бљак, Шав ник и Плу жи не и ОШ Ду шан 
Об ра до вић из Жа бља ка, осму го ди ну за ре дом у 
Спо менпар ку Ву ко ви ко ри је ни у Пет њи ци код 
Шав ни ка, у ју ну 2013. го ди не ор га ни зо ва на је 
ма ни фе ста ци ја под на зи вом Пе тров дан ски ви
је нац. На овој све ча но сти уче ни ци ма сед мих, 
осмих и де ве тих раз ре да основ них шко ла у Цр
ној Го ри уру че не су на гра де за ли те рар не и ли
ков не ра до ве, вез и су ве ни ре. 

Жи ри у са ста ву проф. Алек сан дра Ву ко вић, 
пред сјед ник, и чла но ви проф. Пет ко Ми нић и 
проф. Јан ко Је лић, од лу чио је да у ка те го ри ји 
ли те рар них ра до ва уче ни ка сед мог раз ре да ко
ји су пи са ли на те му Др во се на др во на сла ња, 
а чо вјек на чо вје ка, пр во мје сто осво ји рад Ан
дре ја Ву ле ви ћа из ОШ Иван Ву шо вић из Ви дро
ва на код Ник ши ћа. Дру га на гра да при па ла је 
Ањи Ота ше вић из ОШ Ок то их из Под го ри це, а 
тре ћу је осво ји ла На ђа Да бе тић из ОШ Ву ка шин 
Ра ду но вић из Бе ра на. 

Уче ни ци осмог и де ве тог раз ре да пи са ли су 
на те му Мно го је си ла у при ро ди али не ма ве ће 
и ја че од чо вје ка. Пр ву на гра ду осво ји ла је Миа 
Кли сић из ОШ Ок то их Под го ри ца. Дру го мје сто 
при па ло је Ан ђе ли Сте ше вић из ОШ Ду шан Об
ра до вић из Жа бља ка, а тре ће Бо жи ци Пе трић, 
уче ни ци ОШ Алек са Бе ћо Ђи лас из Рав не Ри је
ке код Би је лог По ља. 

У кон ку рен ци ји ли ков них ра до ва на те ме Мо
сто ви спа ја ју љу де и Бре зе ми се осмје ху ју, нај у
спје шни ји рад по слао је Кри сти јан Сте во вић из 
ОШ Лу ка Си мо но вић, Ник шић, док је дру га на

гра да при па ла Те о до ри Бу ла то вић ОШ Ок то их 
Под го ри ца, а тре ћа Мар ку Ру жи ћу из ОШ Ми
ли ја Ник че вић из Ник ши ћа. 

Кон кур сом је би ла об у хва ће на и ри зни ца ста
рих за на та. Пр во мје сто осво јио је груп ни рад 
Вје ре и Ву ка Ле ко ви ћа из ОШ Па вле Ро вин ски из 
Под го ри це. Дру го, од но сно тре ће мје сто осво ји
ли су Алек сан дра Бо шко вић и Сте фа на Ни ке зић, 
уче ни це ОШ Ок то их из Под го ри це.

У из ра ди су ве ни ра по бјед нич ки је за јед нич
ки рад Ма ри је Вла хо вић и Алек сан дра Је ли ћа 
из ОШ Па вле Ро вин ски из Под го ри це, док је дру
го пла си ра ни су ве нир Ра до ва на Ши му на из ЈУ 
Обра зов ни цен тар Плу жи не. Као тре ће пла си ра
ни про гла шен је рад уче ни ка шко ле Мар ко Ми
ља нов из Би је лог По ља. 

Сви уче ни ци су на гра ђе ни при зна њи ма, нов
ча ном на гра дом и књи гом Спо менпарк Ву ко ви 
ко ри је ни, ау то ра ака де ми ка Не на да Ву ко ви ћа. 

По здра вља ју ћи го сте, Бу ди мир Но во сел, члан 
Управ ног од бо ра Фон да ци је Ву ко ве за ду жби
не за Жа бљак, Шав ник и Плу жи не, ис та као је 
да Фон да ци ја, по ред на уч них ску по ва ко је ор
га ни зу је сва ке тре ће го ди не, већ осму го ди ну 
за ре дом ор га ни зу је и кон курс ко ји је ве зан за 
дје ло ве ли ка на на ше књи жев но сти и кул ту ре, 
Ву ка Ка ра џи ћа. Фон да ци ја је успје ла да мла
ди ма учи ни при јем чи вим ли ков но и ли те рар
но ства ра ла штво, а они су, кроз ове ак тив но сти 
и так ми че ња, по ка за ли ка ко су овла да ли Ву ко
вим књи жев ним је зи ком. 

Све ча но сти су при су ство ва ли пред став ни ци 
Ву ко ве за ду жби не из Чач ка, са пред сјед ни цом 
Гро зда ном Ко ма ди нић. 

У кул ту р ноумјет нич ком пр о гра му уче ство
ва ли су уче ни ци ОШ Ду шан Об ра до вић ко ји су 
се пред ста ви ли на род ним игра ма и пје сма ма. 
За хвал ни цу Ву ку Ка ра џи ћу ка зи ва ла је Ни ко
ли на Ан ђе лић, док је Алек са Да кић уз стру не 
гу са ла от пје вао пје сму Те кла во да на ва ло ве. 
Про грам је во ди ла Ве ра Ћет ко вић, та ко ђе уче
ни ца те шко ле. 

 Л. НИК ЧЕ ВИЋ

СТА Ри ТР СТЕ ник – ЧЕ ТР нА Е СТи 
Ду БРАв Ски СА БОР

„Мо рав ска по ве ља“ 
уру че на Ми лу ну Ба би ћу

За ви чај но дру штво Ду бра ва Ста ри Тр сте ник 
ор га ни зо ва ло је 15. ју ла 2013. го ди не Ду брав ски 
са бор, ко ји је ове го ди не одр жан по 14. пут. Уз 
при су ство пред став ни ка оп шти не Тр сте ник, Ра
син ског окру га и ве ли ког бро ја ме шта на, на све
ча но сти су ево ци ра на се ћа ња на 95 го ди на од 
про бо ја Со лун ског фрон та и осло бо ђе ња Кра ље
ви не Ср би је. Код спо ме ни ка, ис пред Ду брав ског 
дво ра, по ло же но је цве ће и ода та по шта рат ни ци
ма па лим за сло бо ду 1912–1918. У све ча ном де лу 
про гра ма на сту пио је Ме шо ви ти хор Све ти Ро ман 
Слат ко по јац из Пе тро ва ра ди на ко ји је, под ди ри
гент ском па ли цом Ев ге ни је Вла ди ми ров не Ко
јић, при ре дио кон церт ду хов не и све тов не му зи ке. 
Ово го ди шње при зна ње Мо рав ска по ве ља уру че на 
је Ми лу ну Ба би ћу, књи жев ни ку из Ча и ра. О ла у ре
а ту и ње го вом де лу го во рио је Ми лан Ра дић.

Ко ли ко би леп ша би ла на ша Ср би ја кад 
би сва ко ње но на се ље има ло бар по јед ног 
Ми лу на – Ми ћу Ба би ћа

„Зе мљо де лац Хра ни слав Ан дре јић, не гда шњи 
до ма ћин ове ку ће и овог дво ри шта, ко је је ње гов 
син Жи во рад пре тво рио у Ду брав ски ду хов ни 
двор, са не ба и сад гле да сво ју авли ју и не мо же 
да се ра за бе ре: се о ска сла ва Вра че ви би ла је ју
че; од Ви дов да на – кад се авли ја не кад ша ре ни ла 
ћи ли ми ма и на ви де ло из но сио вез из де во јач
ких сан ду ка, има ви ше од две не де ље. Све јед но, 
ра ду је се Хра ни слав Ан дре јић што му је у авли ји 
ово ли ко на ро да, ми ло га што му је ку ћа жи ва и 
што ви ди да пред ку ћом не што до бро би ва...

На Ду брав ским са бо ри ма ста ро тр сте нич ка 
За ви чај на дру жи на и ње на упра ва са Жи во ра
дом Ан дре ји ћем, и до не дав но Ми ло јем Или ћем, 

оку пља ства ра о це, при ста ли це и по што ва о це 
ви ших вред но сти са обе стра не Ре ке, под сти че 
пи са ње књи га и за пи са о на се о би на ма и љу ди
ма у За ви ча ју (и да ље), об на вља пам ће ње уло
га у пре ску пе на ци о нал не и др жав не те ко ви не, 
во ди ле то пис о свом вре ме ну, тра га за узо ри ма 
и си ла ма за чу па ње из жи во га бла та у ко је смо 
се и у ко је су нас до гу ше за гли би ли... 

Рас при чао сам се, а че ка ме реч о Ми лу ну Ба
би ћу, ко јом тре ба прав да ти „Мо рав ску по ве љу“ 
ко јом га да ру је За ви чај но дру штво „Ду бра ва“ из 
Ста рог Тр сте ни ка, па за оне ко ји не зна ју да ка
жем ко је Ми лун – Ми ћа Ба бић:

Ми лун – Ми ћа Ба бић је наш, и мој, са вре ме
ник; с њим ме ује ди њу је исто вет ност у ви ђе њу 
све та око нас, ода ност род ном се лу, не ке по ду
дар но сти око чо ве ко ве ду хов не бра зде, си ро тињ
ско де ча штво и жу ље ви на мла дим дла но ви ма 
од ја се но ве др жа ли це на мо ти ци...

Ро дио се у Ча и ри ма 1939. го ди не. Основ ну 
шко лу и шко лу за над ни ча ре из у чио је у Ча и
ри ма, Гим на зи ју у Тр сте ни ку, По љо при вред ни 
фа кул тет у Зе му ну... од ма ле на вре дан, ви де ло 
се ра но да ће по ста ти и вре дан чо век. Од мах 
по свр ше ном фа кул те ту остао је та мо још го
ди ну да до пу ни струч но зна ње о тех но ло ги ји 
пи ћа; вра тио се у свој Гра дић на Мо ра ви, где је 
у „Раз вит ку“, за чи јом се ру жи цом јаг ми ли ју
го сло вен ски уго сти те љи, про вео пр вих се дам 
ено ло шких го ди на. Та да је у ча со пи су „Ју го сло
вен ско ви но гра дар ство и ви нар ство“, чи ји је и 
пред сед ник Из да вач ког са ве та био, об ја вио три
де се так струч них ра до ва, па оти шао у „Ру бин“, 
па се вра тио у „Ком би нат“..., па га је про фе си о
нал на ра до зна лост од ве ла у Сло ве ни ју где је у 
углед ној фир ми са вла дао тај не за про из вод њу 
воћ них кон цен тра та, аро ма и екс тра ка та, пре но
сио их у Ср би ју и са сло ве нач ком, не баш скром
ном пла том, стал ни бо ра вак имао у Тр сте ни ку.

А кад су се, по сле Ми ћи них 15 сло ве нач ких и 
срп ских го ди на, над Ју го сла ви јом над ви ли цр ни 
обла ци раз врг ну ћа др жа ве и пре те ћи ко ви тлац 
ра то ва, на пу шта рад но ме сто и по ну ду да оста
не на, сво јом за слу гом, до бро ухо да ном по слу. 
Без дво у мље ња вра ћа се у род ни крај са мно го 
же ља и ма гло ви тих пла но ва. За ви чај је био ја чи 
од са свим из ве сне ег зи стен ци јал не си гур но сти 
та мо да ле ко. До шао је ку ћи у ко јој се, ка ко се и 
ко ли ко мо гло, 1991. го ди не ро ди ла Ми ћи на ра
ди о ни ца „Ете ри ка“.

Ба ве ћи се про из вод њом пре храм бе них пр о из
во да и ком по не на та за ин ду стри ју хра не и пи ћа, 
„Ете ри ка“ да нас ис пу ња ва све са вре ме не стан
дар де за без бед ну про из вод њу пре храм бе них 
ар ти ка ла, и у про из вод ном про гра му има око 
300 про из во да по кри ве них злат ном ме да љом 
„Ар хи мед“ из Мо скве, ди ја мант ском на гра дом 
из Па ри за, злат ним ме да ља ма у зе мљи, на ци о
нал ном на гра дом „Оскар ква ли те та“...

Али тим злат ним по кри ва чем Ми ће Ба би ћа и 
ње го ве Ра ди о ни це по кри ве не су и мно ге ко му
нал не, ху ма ни тар не, кул тур не, ду хов не, вер ске 
уста но ве, ро до љу би ве ак ци је и кул тур на до бра. 
Јер, Ба би ћи су – Ми ћа и су пру га Ма ра, ле кар 
ане сте зи о лог – од оно га ре да ко ји ра дом сти че, 
а да ва њем се бо га ти. Син Ми лан и кћи Ми ле на, 
ка сни је сна ха Ива на и јед на Ми ли ца, уз ви си ну 
су са мо уз ви си ли. 

Да ро дав ство и за ду жби нар ство одав но има ју 
сво је ме сто у про из вод ном пр о гра му Ми ћи не 
Ра ди о ни це и бит на су став ка по ро дич ног фи
нан сиј ског пла на и по ро дич не ра до сти. У тим 
пи та њи ма јед но гла сје ни ка да ни је из о ста ло: ни 
кад се на Ле пе нач ком по то ку, за ча ир ске њи ве 
гра дио мост; ни кад је Док тор ка сво јим по зна
њем, зна њем и ле ко ви ма, у кам пу на ае ро дро му, 
ле чи ла не срећ ни ке из бе гле из Срп ске кра ји не; 
ни ка да је у цр кве ну пор ту од не ла не бро је не 
па ке те са по сте љи ном и оде ћом за стра дал ни ке 
са Ко со ва и Ме то хи је; ни кад је Ми ћа дао да се 
на ка пи ји тр сте нич ке пор те ура ди ре љеф Све
тог трој ства; ни ка да су ма те ри ја лом, нов цем, 
књи га ма... по ма га ли ма на сти ре, цр кве, шко ле... 
у Љу бо сти њи, Ве лу ћу, Ђу ни су, Сту блу, Оџа ци ма, 
Бре зо ви ци, Тр сте ни ку...; ни ка да су, гра де ћи сво
ју ку ћу, др жа ви за бес кућ ни ке вра ти ли ста но ве 
у Кру шев цу и Тр сте ни ку...

Ни ка да је Ми ћа Ба бић, по хри шћан ском мо
ра лу, за кле твом Ча сном кр сту и ро до љу бљем 
ста рих кти то ра, у зе мљи у ко јој се све сро за ло, 
пре кро ји ло и из ви то пе ри ло, шест го ди на, тро
ше ћи се бе и име так, об на вљао и об но вио ча
ир ску Цр кву све тог Јо ва на и све те Пет ке, са 
зво ни ком и зво ни ма.  

Упо ре до са са на ци јом и до град њом ча ир ског 
хра ма, те кла је и те ме љи ла се, про ми шље на и 
осми шље на, кул тур ноду хов на ма ни фе ста ци ја, 
тач но кр ште на: „Ча ир ско ју тре ње“. Ве ли ки на
род ни са бор, у пре кра сном оном Ча и ру, слу шао 
је за ви чај не и дру ге срп ске пе сни ке, му дра це, 
фи ло зо фе, са мо у ке на род не гла со твор це, ме ђу 
ко ји ма и До бри цу Ери ћа и Љу би шу Ђи ди ћа, и 
про фе со ра на Бе о град ском и че ти ри фран цу
ска уни вер зи те та – ака де ми ка Дра го љу ба Не
дељ ко ви ћа и дру ге... И сад бих ја за ћу тао, да 
се Ми ћа Ба бић, још од гим на зиј ских да на, у 
сво јој вр сти ни је чуо и про чуо да ром да ле по 
сла же ре чи на шег је зи ка. Ис под ма лог џе па на 
ко шу љи та да је у по во ју би ла јед на дру га Ми
ћи на ра ди о ни ца. Усуд ко ји га је окре нуо дру
гој стра ни ни је ни мо гао ни хтео да сре ди да 
се Ми ћа Ба бић над сво јом све ском срет не са 
мно гим сва ну ћи ма. Нас ко ји га та квог ни смо 
до бро зна ли нај при јат ни је су из не на ди ле ње
го ве „Сли ке мо га се ла Ча и ри“, књи га о род ном 
се лу, друк чи ја од мно гих ње но га ро да, дра го
це ном до ку мен тар но шћу и ле пом ли те рар но
шћу, пре све га. Род ном се лу са чу ва ти цр кву и 
на пи са ти књи гу нај ви ше је што чо век мо же да 
вра ти сто пи на ко јој је из ни као.

По том су до шла књи га при по ве да ка и Гли ши
ће ва на гра да за јед ну од њих, па ро ма ни: „Ла бу
ди ца над Мо ра вом“ и „Ми рис Мо ра ве у Па ри зу“, 
па но ва вер зи ја „Ла бу ди це...“ ко ја је опет нај чи
та ни ја у тр сте нич кој Би бли о те ци. А ја бих му 
одав де по ру чио да ко нач ну вер зи ју „Ла бу ди це 
над Мо ра вом“, ње му с раз ло гом то ли ко дра ге, 
ви ше не фа бу ли ра фик ци јом, не го да је из жи
во та са мо пре ме сти у ро ман. То јест, да Не вен ку 
Ба шић и Ми ло ша Бо шко ви ћа – ли ко ве из ро ма
на не раз два ја ни за трен.

Ко ли ко би леп ша би ла на ша Ср би ја кад би 
сва ко ње но на се ље има ло бар по јед ног Ми лу
на – Ми ћу Ба би ћа.“

 Ми лан РА ДИЋ

Мла ди у Спо мен-пар ку Ву ко ви ко ри је ни у Пет њи ци код Шав ни ка

Хор „Све ти Ро ман Слат ко по јац“ из Пе тро ва ра ди на и Ми лун Ба бић, 
књи жев ник из Ча и ра, до бит ник ово го ди шње „Мо рав ске по ве ље“

Удру же ње „Да ни ћи ри ли це Ба ва ни ште“, под по кро ви тељ ством
Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је

26222 Ба ва ни ште, ул. Ж. Зре ња ни на бр. 3, 
тел. 013/751080, 065/5751080

Email: da ni ci ri li ce@g mail.co m, www.ci ri li ca.or g.rs 

рас пи су је

К   О   Н   К   У   Р   С 
 

Д  А  Н  И     Ћ  И  Р  И  Л  И  Ц  Е   

Б  А  В  А  Н  И  Ш  Т  Е    2  0  1  4.

на ме њен уче ни ци ма основ них и сред њих шко ла

Ор га ни за тор је за те ме ода брао: 

По јам   С  В  Е  Т  И  Њ  А,

Ини ци јал пр вог сло ва ау то ро вог име на и

Из ра ду лут ке у но шњи из ба ки ног род ног кра ја

Напомене
На те му СВЕ ТИ ЊА мо же се од го во ри ти из ра дом: 

– ли те рар ног ра да, ду жи не тек ста до јед не ку ца не стра не,

– илу стра ци је, фор ма та до 50х70 см,

     ка ли граф ског тек ста, ко ји са др жи де сет до три де сет ре чи, фор ма та до 50х70 см и
  

– ве за, ве ли чи не џеп не ма ра ми це.

Ини ци јал се мо же из ра ди ти у свим тех ни ка ма.
Лут ку, ви си не до 30 сан ти ме та ра, тре ба на пра ви ти од при род ног ма те ри ја ла и 
обу ћи је у но шњу из ба ки ног род ног кра ја, уз оба ве зну на зна ку ко ји је то крај.

Ра до ви из ра ђе ни од не по сто ја них ма те ри ја ла не ће се оце њи ва ти.
Од ра сле осо бе мо гу уче ство ва ти ван кон ку рен ци је.

Ра до ви се не вра ћа ју.
      Ре зул та ти Кон кур са би ће об ја вље ни на сај ту www.ci ri li ca.or g.rs  до 19. ма ја 2014. 

Мо ле се учи те љи, ве ро у чи те љи, на став ни ци, про фе со ри и ро ди те љи да по мог ну за ин те
ре со ва ним уче ни ци ма, као и да нај бо ље ра до ве, са име ни ма ау то ра на по ле ђи ни, до ста ве 

на адре су Огран ка у Ба ва ни шту до 18. апри ла 2014. 
Струч ни жи ри про гла си ће три нај бо ља ра да за сва ки уз раст, чи ји ау то ри ће до би ти ди пло
ме и на гра де. На гра де и за хвал ни це до би ће и нај у спе шни ји уче сни ци ван кон ку рен ци је.
Ор га ни за тор ће на гра ди ти и нај у спе шни јег на став ни ка и про гла си ти нај у спе шни ју шко лу.

До де ла на гра да пред ви ђе на је за су бо ту, 24. мај 2014, на дан Св. Ћи ри ла и Ме то ди ја.
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ОтвОрена 
врата 

вукОве 
задужбине

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

За ду жби на осни ва сво је огран ке у зе мљи и све ту. Да би 
се осно вао огра нак Ву ко ве за ду жби не нео п ход но је да За-
ду жби ни при сту пи 15 но вих за ду жби на ра.

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

Ву ко ва за ду жби на, Бе о град, Кра ља Ми ла на 2
Тел./факс: 011/2682-803; 011/2683-890
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 

Ми о драг Ма тиц ки, Тре ћа де це ни-
ја Да ни це

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

род ни ка лен дар: Ус кр шњи пра зни ци
Ни ко ла Бу ра, Ле то пис XXI ве ка 
Годишњице
На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић, У су-

срет сто пе де се тој го ди шњи ци смр ти 
Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа 

Ђор ђе Си би но вић, Све у Ву ка (пе-
сма)

Дра го Ње го ван, Еу ста хи ја Ар сић, 
пр ва срп ска књи жев ни ца 

Бо шко Су вај џић, Цр њан ски (пе-
сма)

Ми о драг Ма тиц ки, Од зив Ње го шу са 
Ко со ва 2013. (пе сма Ва лен ти ни Пи ту-
лић)

Осветљења
ВЕЛИКИ РАТ
Сло бо дан Ла за ре вић, Се ћа ње на ју-

на ке са Ле ге та
Ра до ван М. Ма рин ко вић, Крај пу та-

ши по ги ну лих 1914. го ди не 
Да ни ца Ота ше вић, Ра до је М. Јан ко-

вић – пи сац, рат ник и ди пло ма та 
Ка та ри на Пе тро вић, Ка ле мег дан
Љи ља на Сто шић, Сим бо ли ка пру-

га стог
Гор да на Кра ја чић, Пр во бе о град ско 

пе вач ко дру штво
народна књижевност
Бо јан Јо ва но вић, Ка ко и шта на род 

пам ти 
Пре драг Бог да но вић – Ци, За пе ва

ла мо ба де во ја ка. По сле нич ка али и 
об ред на пе сма

Ма ри ја Дум нић, Гу сле, фру ле, гај де 
и грок та ли це

Дан ка Ви ше кру на, Срп ске на род не 
пе сме по ка зи ва њу Ра дој ке Ми хај лов 
из Но вог Са да

Ста ни ша Во ји но вић, Са ку пља чи на-
род них умо тво ри на: Ми лош Ми ли са-
вље вић, Ма ној ло Хр ва ћа нин, Љу би ца 
Ар да лић

Зо ран Ра о нић, Ка же: Чу до ви ште у 
во де ни ци; Ко је ће ко ље но пла ти ти; 
Сна ха, све кр ва и те ле

књижевност
и уметност
ПЕСНИКИЊЕ
Гор да на То до ро вић, Љу бав ни по зив 

не по сто је ћем
Дра шко Ре ђеп, Исти на не схва тљи-

ва, љу бав не до сти жна
Рад ми ла Ла зић, Пе сме: Псалм; Жен

ско пи смо
Зла та Ко цић, Пе сме: ***, Ли ти ја; Со

бе/Ко мо ра ср ча на
Ана Ри сто вић, Пе сме
Је ле на Лен голд, Пе сме: Мут ни на

го ве штај ки ше, Ма ла смрт
Мир ја на Н. Ра до ва нов Ма та рић, Ге

рон ти он (пе сма)
Ма ри ја Ши мо ко вић, Бе се да до бит-

ни це Зма је ве на гра де 2013.
Ђор ђе Пе рић, Му зич ка са рад ња Сте-

ва на Ст. Мо крањ ца и пе ва ча Ра је Па-
вло ви ћа

Ко ста Ди ми три је вић, Јан ко Бра шић, 
сли кар исто ри је и жи во та

Ан ђел ко Ану шић, Злат на ка ши ка 
(пе сма)

Ми ло је Ра до вић, Пе сме: Ма глич, 
Ста лаћ, Го лу бац, Гра бо вац

Ми лан Ра ду ло вић Ра ду ле, Но ва све
ти шта (пе сма)

Ка та ри на Гра на та Са вић, Сли ке за 
не за бо рав. Урош Пре дић

Ацо До ган џић, Бран ко Бе ло брк

Језик
Је ли ца Сто ја но вић, Лич но име Сте-

фан код срп ских вла да ра до кра ја 15. 
ви је ка (лин гво кул ту ро ло шки аспект)

Не дељ ко Бог да но вић, Хлеб наш на-
су шни

Описаније намастира
До бри ца Ерић, Те би по јем. Бо го у год

ни ци Ми ле ше ви за осам сто ти ро ђен
дан (пе сма)

Ра до слав Пре мо вић, Ви со ким Де ча
ни ма (пе сма)

династије
Љу би во је Це ро вић, Срп ско цар ство 

у Па нон ској ни зи ји
Први српски устанак
Ста ни ша Во ји но вић, Трст и Уста-

нак
народни кувар
Во ји слав – Во ки Ко стић, При ча из 

га стро ном ске три ло ги је
Жар ко Ро шуљ, Ша љи вац
астрономија
Ср ђан Са му ро вић, Мултиерзум
задужбине
Ми ша Ана ста си је вић, За ве штај но 

пи смо ве ли ког уни вер зи тет ског до-
бро тво ра М. А. ми ни стру про све те 
(тран скри бо вао и је зич ки оса вре ме-
нио др Алек сан дар Ми ла но вић)

ИЗ ОГРА НА КА ВУ КО ВЕ ЗА ДУ ЖБИ-
НЕ

Дра гу тин Бу до Но во сел, Че ли не (пе-
сма)

Сло бо дан Ву чи нић, Чу вај се, си не 
(пе сма)

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

ну 2014. 

ДО ДА ТАК: 
ДАНИЦА ЗА МЛАДЕ VI ГО ДИ ШТЕ

ЛиЧ нОСт ГО ди не: Ве сна Алек сић (раз го вор во ди ла: 
Гор да на Ма ле тић)

зМа Је вО кО ЛО – ГО ди ШЊи Це
Јо сиф Пан чић (1814–1888): Ко па о ник и ње го во под гор је
Бра ни слав Ну шић (1864–1938): Мој ви но град
Во ји слав Илић (1862–1894): Пе сме: Бај ка о ја си ци; Зве

зда; Пр ви снег
Алек са Шан тић (1868–1924): Ср це (пе сма)
Гри гор Ви тез (1911– 966): За го нет ке
Де сан ка Мак си мо вић (1898–1993): Од го нет ке 
ПО Свет не Пе СМе Ца ру кОн Стан ти ну
Бо жи дар Пе шев: Кон стан тин
Те мат: На рас кр шћу пу те ва, на раз ме ђи ве ко ва, ро дио 

се чу вар хри шћан ства
На гра ђе не пе сме уче ни ка: Бо жи да ра Ба ра ћа из Гра ди-

шке и На та ли је Ко цић из Ни ша
ШкО Ла ОГЛе да ЛО и узОр: Шко ла за му зич ке та лен-

те – Ћу при ја (Сла ђа на Ри стић)
Пе СМе на ШиХ Ства ра Ла Ца за де Цу: Бла го је Ро-

гач, Ми ло ван Да ној лић, Зо ри ца Ба јин Ђу ка но вић, Не дељ-
ко По па дић, Сло бо дан Ста ни шић, Ми ло је Ра до вић, Јо во 
Кне же вић, Ми ле на Се ве ро вић, Со ња Кр ста но вић, Дра ган 
Ха мо вић, Ла за Ла зић, Не дељ ко Тер зић, Ми лан Мр даљ, Ру-
со мир Д. Ар сић, Бо шко Ло мо вић, Ру си ја Ма рин ко вић, Ми-
ло са ва Ми јо вић

При Че на ШиХ Ства ра Ла Ца за де Цу: Гро зда на 
Олу јић, Ти о дор Ро сић, Љи ља на Ду га лић, Ран ко Си мо вић, 
Ве сна Ви до је вић Га јо вић, Гра ди мир Стој ко вић, Ба не Јо ва-
но вић, Гор да на Ти мо ти је вић

ба Сне и При Че О жи вО ти Ња Ма: Ран ко Па вло вић, 
Ра до мир Пут ни ко вић, Љу би ца Си ки мић, Бран ко Сте ва но-
вић, Ли ди ја Ни ко лић, Рај ко Лу кач, Вла ди мир Ан дрић 

аФО ри зМи, за ГО нет ке, еПи Гра Ми, СтиЛ Ске ве
жбе, Ша Ле: Ми тар Ми тро вић, Та тја на Цве јин, Вас ка Ју-
кић Мар ја но вић, Ду шан Поп Ђур ђев, Ми лош Ни ко лић, 
Рај ко Лу кач, Бран ко Сте ва но вић, Ан ђел ко Ер де ља нин 

ХО рО СкОП: ви те зо ви ка лен да ра: Бо жи дар Пе шев 
Стри ПО ва Ње:
Стрип у на ста ви фи ло зо фи је: Мир ко Мар ко вић 
иС три ПуЈ сво ју при чу: Со ња Ми ло ва но вић
Пе СМе и При Че МЛа диХ Ства ра Ла Ца: Јо ва на Ве-

се ли нов, Лен ка Па вло вић, Ми лош Ко ва че вић, Лав Лу кић, 
Иси до ра Те сла, Мир ја на Со ро, Иси до ра Ма ти јаш, Ми ли ца 
Тре бје ша нин, Та тја на То до ро вић, Ја на До бри је вић, Те о до ра 
Ра ди во је вић, Вла ди мир Кон стан ти но вић, Стра хи ња Мар-
се нић, Не ма ња Јо ва но вић

де Ца ГО вО ре: Бу ди мо љу ди
ЧаС ОПи Са Ча СО Пи Са (пе ри о ди ка за де цу): 
Гор да на Ма ле тић: Ин тер нет бло го ви и ча со пи си бе о-

град ских сред њо шко ла ца
П. Д: Ча со пи си за леп ше де тињ ство
кЊи жев на ра ди О ни Ца би бли о те ке „Сте фан Пр

во вен ча ни“ – кра ље во (Гор да на Ти мо ти је вић)

ХрО ни ка ва жниХ дО Га Ђа Ја. Фе Сти ва Ли – так
Ми Че Ња – на Гра де:

Фе сти вал ху мо ра за де цу (при ре ди ла: Ми ли ца Ма ти је-
вић); на гра ђе ни ра до ви на ли те рар ном кон кур су ОШ „ду
шан Об ра до вић“, жа бљак и Фон да ци ја ву ко ве за ду жби не 
жа бљак, Шав ник, Плу жи не; ву ко во зво но (при ре ди ла: 
Не ве на Ми тро вић, на гра ђе не пе сме, ле ген де, крат ке при че): 
Пре драг Об ра до вић, Ма ри ја Мај сто ро вић, Јо ва на Мир ко вић, 
Ма ја Крич ко вић, Ксе ни ја Мар че тић, Бо јан Жи ва но вић; зма
је ве деч је игре (Бо шко Ло мо вић); да ни ћи ри ли це (Ве ра Се-
ку лић); ву ко во чи та ли ште (Љи ља на Си мић)

Пре ПО ру ка кЊи Га: Гор да на Ти мо ти је вић, Свра кин сат, 
нај бо љи деч ји ро ман у 2012. го ди ни; Алек са Глу шац, Ја сам 
го спо дар свог жи во та (Сло бо дан Ста ни шић); Рад ми ла Шу ља-
гић, Ба лон, Бе о град 2012; У све ту ба сне, Ра ди о ни ца ба сно пи-
са ца За ду жби не „До си теј Об ра до вић“ (Ма ри ја Би шоф)

ПО Шта ДА НИ ЦЕ ЗА МЛА ДЕ: Ни ко ла Ми ли на, Да ни ца 
за мла де за 2013. го ди ну; Јо ва на Сми ља нић

Шко ла Ла зар Са ва тић на ла зи се у 
Зе му ну, уз са му оба лу Ду на ва, на Ке ју 
осло бо ђе ња, у нај ста ри јем и нај леп-
шем де лу гра да. Згра да шко ле је гра-
ђе на од 1961. до 1962, а про ши ре на је 
1972. го ди не. На школ ској пар це ли су 
из гра ђе ни спорт ски те ре ни: ру ко мет-
но, ко шар ка шко, од бој ка шко и игра-
ли ште за скок удаљ. Шко лу по ха ђа 883 
уче ни ка у 30 оде ље ња у јед ној сме ни. 
На ста ва се одр жа ва у 30 учи о ни ца и у 
ка би не ти ма фи зи ке, хе ми је, би о ло ги-
је, ли ков ног, му зич ког, ин фор ма ти ке 
и тех нич ког обра зо ва ња.

У шко ли је ор га ни зо ва на це ло днев-
на на ста ва и бо ра вак за уче ни ке пр-
вог и дру гог раз ре да. Шко ла по се ду је 
Мул ти ме ди јал ни цен-
тар ко ји има ве ли ки 
ам фи те а тар са 80 се-
ди шта и ма ли са 40 
се ди шта, би о скоп ску 
са лу, клуб за се ми на ре, 
ди ско те ку у ко јој уче-
ни ци обе ле жа ва ју сво-
је успе хе и ро ђен да не 
и ин тер нет клуб. То је 
је ди на шко ла у Ср би ји 
ко ја има Мул ти ме ди-
јал ни цен тар. По себ но 
је ор га ни зо ва на и ак-
тив на би бли о те ка са 
21.000 на сло ва књи га. 
Хо ло ви и учи о ни це су 
ис пу ње ни из ло жба ма 
и фо то гра фи ја ма уче ни ка ко ји се 
пре по зна ју по из ван ред ном кул тур-
но-обра зов ном ен ту зи ја зму, ко ји се 
огле да у при сту пу ду хов но сти, тра ди-
ци ји, књи жев но сти и умет но сти. 

Ме ђу број ним на гра да ма и дру-
штве ним при зна њи ма шко ли је 
до де ље на: Све то сав ска на гра да Ми-
ни стар ства про све те; Ор ден Све тог Са-
ве Срп ске пра во слав не цр кве; Ву ко ва 
на гра да 2012. и Сре тењ ско од ли ко ва-
ње 2013. го ди не, ко ји све до че о по-
стиг ну тим ре зул та ти ма у дру штве ном 
и вас пит но-обра зов ном ра ду шко ле. 
Хор ска сек ци ја за мла ђи и ста ри ји 
уз раст осво ји ла је пр ве на гра де у Бе-
о гра ду и Ре пу бли ци. Уче ни ци има ју 

драм ску, фол клор ну и фо то сек ци ју. У 
шко ли је ор га ни зо ван про је кат Свет-
ске здрав стве не ор га ни за ци је Здра ва 
шко ла. У њој се учи ен гле ски је зик од 
пр вог раз ре да и фран цу ски је зик од 
пе тог раз ре да. У шко ли се ор га ни зу ју 
се ми на ри за Ак тив ну на ста ву за Зе-
мун и Но ви Бе о град. Та ко ђе, у њој се 
ор га ни зу је и ве ли ки број ску по ва се-
ми на ра и про мо ци ја. 

Шко ла Ла зар Са ва тић је узор на 
вас пит но-обра зов на уста но ва ко-
ја сво је уче ни ке упу ћу је у жи вот и 
оспо со бља ва их зна њем, кул ту ром, 
спорт ским ду хом, али и ра до шћу. То 
је пра ви кул тур но-обра зов ни цен тар 
за уче ни ке у Зе му ну па шко лу по ха ђа 

ви ше од 70 од сто ђа ка 
ко ји те ри то ри јал но не 
при па да ју овој шко ли. 
Ква ли те ту на ста ве се 
по све ћу је по себ на па-
жња, а на став ни ци у 
ра ду ко ри сте са вре ме-
на на став на сред ства 
и ак тив не ме то де ра-
да. Шко ла је ус пе ла да 
раз ви је це ло вит при-
ступ обра зо ва њу уче-
ни ка и ака дем ски ни во 
ра да и са рад ње са свим 
ре ле вант ним ин сти ту-
ци ја ма. Њен школ ски 
ле то пис се на ла зи на 
филм ским до ку мен-

ти ма, фо то гра фи ја ма и књи га ма. Из-
ло жба фо то гра фи ја, ко ја је по све ће на 
обе ле жа ва њу 50 го ди на ра да шко ле, 
на ла зи се у ње ном хо лу и пред ста вља 
пра ви кул тур но-обра зов ни и ин фор-
ма тив ни цен тар.

По себ но је раз ви је на са рад ња и раз-
ме на са основ ним шко ла ма из це ле 
Ср би је. Вред ни уче ни ци осва ја ју на-
гра де у вас пит но-обра зов ним, кул-
тур ним и спорт ским ак тив но сти ма 
Зе му на, Бе о гра да и Ср би је. Шко лу 
по се ћу ју раз не де ле га ци је из на ше 
зе мље и све та и упо зна ју се са вас-
пит но-обра зов ним ра дом и по стиг ну-
тим ус пе си ма у ра ду.  

 Љи ља на Си МиЋ

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

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 

Са др жај Да ни це за 2014. го ди ну

Са др жај Да ни це за мла де vi По се ти ли смо шко лу 
„Ла зар Са ва тић у Зе му ну“


