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До му Ву ко ве за ду жби-
не, 17. апри ла 2014. го-
ди не, све ча но су уру-
че не на гра де Ву ко ве 
за ду жби не за 2013. го-

ди ну. На гра да за умет ност уру че на 
је Ђор ђу Д. Си би но ви ћу за књи гу пе-
са ма Реч ник по е зи је, а за на у ку ака-
де ми ку Дра го љу бу Р. 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). 

О ла у ре а ти ма и на гра ђе ним де ли-
ма го во ри ли су др Дра шко Ре ђеп, ака-
де мик Љу бо мир Мак си мо вић и проф. 
др Сло бо дан Гру ба чић, до пи сни члан 
СА НУ. На гра де су уру чи ли др Ми о драг 

Ма тиц ки, пред сед ник Скуп шти не Ву-
ко ве за ду жби не, и Љу бин ко Ђо кић, 
по моћ ник гра до на чел ни ка гра да Ло-
зни це. Ву ко ва за ду жби на сво је го ди-
шње на гра де за на у ку и за умет ност 

до де љу је од 1990. го ди не и ово је би ло 
24. уру чи ва ње на гра да. До са да је 48 
ла у ре а та при ми ло ово при зна ње.

На гра да Ву ко ве за ду жби не са сто ји 
се из По ве ље, Пла ке те с Ву ко вим ли-

ком и нов ча ног из но са. У умет нич ком 
де лу про гра ма на сту пи ла је Шко ла 
срп ског тра ди ци о нал ног пе ва ња Бо-
ја не Ни ко лић из Бе о гра да.

 С. В.

Речник поезије Ђор ђа 
Си би но ви ћа је уметничко дело 
које представља суштинску 
новину у српском савременом 
песништву, које енергично и 
одлучно обогаћује српски језик 

Н
а по чет ку из ла га ња Дра шко Ре-
ђеп је под се тио да је Од бор за 
до де лу на гра де у 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 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. Ис та као је став Од бо ра 
да је Си би но вић 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 ма лих ства ри ко је жи вот зна-
че. 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, ко је енер гич но и од-
луч но обо га ћу је срп ски је зик. 

У на став ку из ла га ња Дра шко је 
под ву као да би сва ко но во чи та ње 
Реч ни ка по е зи је Ђор ђа Д. Си би но-
ви ћа мо гло да ра чу на и са овим и ова квим про-
ми шља њи ма. 

Hans Мagnus En cen sber ger, је дан од пе сни ка до 
ко јих, ина че, ве о ма др жи Си би но вић, има пе сму 
по све ће ну сли ци, атри бу и ра ној слав ном фла-
ман ском шко лом, из 1521. го ди не, под на сло вом 
Пре дах у збе гу. Мо же се по у зда но, у ка те го ри ја ма 
исто риј ским, ге о по ли тич ким а и пси хо ло шким, 
ла ко утвр ди ти ка ко је тај на слов, у ко но та ци ји 
по зна те сли ке, на лик на Ср би ју ко ја је, уоста-
лом, сво ја раз до бља у со ци јал ном жи во ту, а и у 
умет но сти, упра во ра то ви ма, као опа ким де мар-
ка ци ја ма, оме ђи ла за у век. Има све до чан ста ва, 
са свим по у зда них, ко ја го во ре упра во о та квом 
јед ном коб ном пре да ху, по сле Це ра и Ко лу ба-
ре, 1915. го ди не, ка да се чи тао Хам сун, ци ти рао 
Ни че, а сви рао Чај ков ски. То је раз до бље оних 
чу де сних свих ру жа Ср би је, ко је је пре ви део Ва-
ле ри Лар бо, за ра чун брд ских са мо ћа ма ле зе мље 
ме ђу све то ви ма. Тај пре дах, у осно ви, ве ли ки је 
под сти цај да наш пе сник са оп шти све, пр ве и по-

то ње ства ри ово га жи во та и оног, не до са ња ног 
сна. Пре дах је ве ли ка ме та фо ра, али и зло слут на 
зо на иш че ки ва ња зла, ка та кли зме, пан де ми је. 
Го то во да се мо же утвр ди ти ка ко је ова кав крик 
из тра гич ног окру же ња, са ви со ком ме ром то ле-
ран ци је, био нео п хо дан на шем про фи ли ра ном 
ужит ку о дав ним да ни ма. И о Ве ли ком ра ту. Ко-
ји, за пра во, ни ка да и ни је пре ста јао.

Дру га бе ле шка на бе ли на ма ове ди фу зно ор-
га ни зо ва не књи ге од но и се на ње ну из ри чи то 
вер бал ну ин спи ра ци ју. По пут ра ног Оска ра Да-
ви ча, оног из Ха не, из истог ша бач ког за ви ча ја, 
Си би но вић ор га ни зу је на о ко не си сте ма тич но, а 
за пра во са мо не пре вре ло, сво ју че сто опој ну ре-
че ни цу но вог сми сла. И као што је у струк ту ри 
Реч ни ка нај по е тич ни ји сре ди шњи, му шки или 
баш и муж јач ки део, ко ји као клин про би ја све 
кон вен ци је и при зем не на ше хо ри зон те, та ко 
се и ов де про на ла зак тре ти ра као сло бо да. Уз-
гред, чи та ва ова књи га и је сте у зна ку трој ства. 
У зна ку ерот ског чи на: нај пре ла га на, а по том 
све же шћа пред и гра; он да већ ре че ни вер ти кал-
ни млаз пре ки ну тих ве за са свим и сва ким, сем 
са ко смо сом, и по том оно што је би ло по сле. У 

тра ди ци ји Ву ко вих опре де ље ња и ве-
ро ва ња у реч, ко ја је ов де баш на лик 
на во ће, ко је се нај у спе шни је бе ре у 
зре ло сти сво га по сто ја ња, Си би но вић 
је не дво сми слен, хра бар, ис тра жу ју ћи 
пре во је на ших гла го ла и бо је на ших 
успо на на на чин не у ро ти чан, мра чан, 
не де фи ни сан. 

Нај зад, Си би но вић и ов де тра је као 
пе сник пре ла зног вре ме на. И прем-
да је већ Иси до ра Се ку лић го во ри ла 
да су сва на ша вре ме на и пре ла зна и 
про ла зна, ово ње го во, два де се тве ков-
но вре ме, овај део суд би не ко ме смо 
Оља Ива њиц ки и ја по све ти ли, ни кад 

за вр ше ну, књи гу бер то лу чи јев ског зву ка: XX век. 
За но сно и за го нет но у исти мах, Си би но ви ће во 
(не)ми ре ње па три јар хал ног, аутар хич ног, пле-
мен ског жи во та са са вре ме ним, ус ко ме ша ним, 
по ди вља лим че сто ка та рак ти ма ре чи то сти, ов-
де је до жи вље но, а че сто и до ка за но не са мо као 
све до чан ство, не го и као са у че сни штво са кри-
ву да вим, кре зу бим га ба ри том на ших ур ба них 
пеј за жа. Је су име на пре да ка и срод ни ка сву да 
на по мо лу, али се исто та ко ја вља и Ма же стик, 
и улич ни наш крат ко веч ни жар гон пре по зна-
ва ња, уми ра ња, по ште де. 

У сва ком слу ча ју, Си би но вић оста је да из свог 
суд бо но сног збе га, под стра хо ви ма епо хе и на-
ци о на, ко ји не по зна је сво је гра ни це, увек на 
ру бу, увек на оној ша бач кој сав ској оба ли, на ко-
јој су се, пре јед ног ве ка, по ја ви ли аустро у гар-
ски мо ни то ри, до ви ку је, спа са ва, пре кли ње. То 
је глас бро до лом ни ка и спа си о ца исто вре ме но. 
Сва ко има кан да и Ти та ник ка кав за слу жу је.

 Дра шко РЕ ЂЕП

Темељно и исцрпно дело 
угледног историчара 
Драгољуба Живојиновића

О
д бор за на у ку имао је и ове го-
ди не пред со бом ви ше на уч них 
де ла ко ја ис пу ња ва ју ви со ке зах-
те ве Пра вил ни ка о Ву ко вој на-
гра ди. Ипак, два су де ла би ла с 

пра вом од мах из дво је на: књи га 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) ака де ми ка Дра го љу ба Р. 
Жи во ји но ви ћа, об ја вље на у углед ној би бли-
о те ци Ја зон бе о град ског За во да за уџ бе ни ке, 
и књи га про фе со ра Ми ло ша Ја го ди ћа, Но ви 
кра је ви Ср би је 1912–1915, у из да њу Фи ло зоф-
ског фа кул те та у Бе о гра ду. На кон по дроб ног 
и ви ше ча сов ног раз ма тра ња, Од бор је јед но-
гла сно до де лио на гра ду Дра го љу бу Жи во ји но-
ви ћу. Не по де ље но је ми шље ње да ово те мељ-
но и ис црп но пи са 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.

Књи га го во ри о Ја дран ском пи та-
њу, о спо ру чи ја се скри ве на стра на 
ње ном ауто ру, углед ном исто ри ча-
ру Дра го љу бу Жи во ји но ви ћу, от кри-
ва и пре ла ма у при зми ра зно ли ких 
ви до ва и њи хо вих на лич ја. Стал но 
на тра гу мо ти ва и по сле ди ца пе то го-
ди шње оку па ци је Дал ма ци је (1918–
1923), Жи во ји но вић сво јом узо ри том 
сту ди јом при зи ва у на шу свест онај 
не пре ста но за тег ну ти исто риј ско-по-
ли тич ки лук из не ве ре них на да ња да 
ће се де ло ви ма не ка да шњих „илир-
ских про вин ци ја“ пру жи ти ру ка по мо-
ћи. Он сли ка и спе ци фич ну мре жу оних од но са 
ко ји и да нас та ко моћ но оцр та ва ју суд би ну про-
сто ра ко ји су мно ги сма тра ли сво јим, про сто ра 
што се дра ма тич но по ма љао и на гло иш че за вао 
са по ли тич ких ма па Евро пе. А да је та соп стве-
ност че сто ви ше ствар емо ци ја не го ре ал но сти, 
ви ше сти цај те шко раз мр си вих окол но сти не го 
по ли тич ке пра вич но сти, от кри ва нам упра во 
ве шти на ко јом Жи во ји но вић на мно гим ме сти-
ма при да је дра ми Дал ма ци је го то во еп ску ши-
ри ну и но ву се ман ти ку.

У по гла вљи ма о пи рат ском „Ло ву на аустро у-
гар ске бро до ве“, о по ку ша ју кон со ли да ци је оку-
па ци о ног си сте ма, за јед но са спек та ку лар ним 
Д’Анун ци је вим ула ском у Ри је ку, тај алем ка мен 
ита ли јан ског sac ro ego i zmo; у не пре кид ним по-
ку ша ји ма ви це ад ми ра ла и гу вер не ра Дал ма ци-
је Ен ри ка Ми ла да спо ји две ја дран ске оба ле, да 
по ве же ma re no stro сво јом за кле твом као не ким 
не ви дљи вим абор да жним мо стом, не ким pon te 

di sal va tag gio као сим бо лом оно га „што же лим и 
што мо ра би ти“ – јед на ко као и у за вр шном при-
ка зу суд би не тај ног Лон дон ског уго во ра и ко-
нач ног сло ма ме га ло ман ске иде је „Дал ма ци ја 
или смрт“ – сву да про ми чу ко ло рит ни ли ко ви и 
мар кант ни по да ци, исто ри ји по зна ти и не по зна-
ти, да би се дра ма тич ној са ги о про па сти јед ног 
ве ли ког цар ства, о по след њим ча со ви ма „бо ле-
сни ка на Ду на ву“, са чи нио од го ва ра ју ћи фак то-
граф ски де кор. Ка да би ова књи га би ла сли ка, 
био би то ве ли ки му рал на ко ме, при ка зу ју ћи 
сто ти не ли ко ва и си ту а ци ја, аутор си гур ном ру-
ком до вр ша ва сли ку „Ра пал ски су но врат“.

Ако би, пак, не ко хтео да те о риј ски хлад но 
од ре ди до ме те ове сту ди је, по зна ва ње из во ра, 
исто ри о граф ско раз у ме ва ње епо хе, одав но по-
све до че ну спо соб ност уоча ва ња и де фи ни са ња, 
а по том и до след ног, ви со ко из гра ђе ног дис кур-
са – ипак би мо рао да при бег не сли ко ви тим по-
ре ђе њи ма.

И за и ста, књи га је не ка вр ста вре мен ске ма-
ши не ко ја нас не у мор но за си па по да ци ма о 
суд би ни те ри то ри ја на пре крет ни ци фор ми-
ра ња др жа ва, о вре ме ну ка да је дал ма тин ским 

оп шти на ма, „тек не дав но осло бо-
ђе ним јед ног, већ би ло на ме та но 
дру го роп ство, мно го го ре не го оно 
аустриј ско“.

Ка ле и до скоп ски пре би ра ју ћи по 
исто риј ском кон тек сту ја дран ске 
дра ме, раз ла ма ју ћи хро но ло шки 
след из но ше ња до га ђа ја, Жи во-
ји но вић на и ме, у свом основ ном 
при по вед ном тки ву, гра ди ослон-
це у ди гре сив ним ски ца ма.

Он пом но бе ле жи но стал ги ју и 
на ду ита ли јан ских вла сти, не ре де 
ње ног не за до вољ ног ста нов ни штва 
рас пе тог из ме ђу на си ља и соп стве-
ног де фи ни са ња; он ре ги стру је од-

је ке тог не го до ва ња, од ша па та до раз ја ре них 
уз ви ка, од тај них ло зин ки до по зи ва на оруж је.

Са би ра ју ћи ода свуд, нај ви ше из ита ли јан ских 
би бли о те ка, јав них и при ват них, из аме рич ких 
фон до ва и пре бо га тог за дар ског ар хи ва, уно се-
ћи чак и по дат ке о гим на стич ким дру штви ма, 
школ ству, по шти, ис хра ни и ме ди цин ској по мо-
ћи, о ле ци ма ба ца ним над Ри је ком и За дром, 
али и о пси хич ком устрој ству Д’Анун ци је вих 
ле ги о на ра, он је, у нај бо љем сти лу срп ске кри-
тич ке исто ри о гра фи је, пре ци зно и про ми шље но 
ин кор по ри сао чи ње ни це и ци фре, ар хив ске по-
дат ке и при ват на пи сма ко ја да ју по ве ћа ну до-
зу увер љи во сти, про из во де ћи дво стру ко деј ство 
– сту ди ја на рав ни по ли тич ке по ве сни це не ка 
је вр ста упут ства за чи та ње и на ја ве до га ђа ња 
у по гла вљу ко је сле ди, а са ма на ра ци ја до би ја 
и функ ци ју илу стро ва ња оног о че му се го во ри 
у стил ски не го ва ном дис кур су.
�  Наставак на страни 3

Уручене награде Вукове задужбине 
за уметност и за науку за 2013. годину

Ло зни ца до на тор
Ло зни ца је и ове го ди не би ла до

на тор на гра да Ву ко ве за ду жби не. 
Ву ко ва за ду жби на и град Ло зни ца 
пот пи са ли су 4. фе бру а ра 2011. го
ди не Про то кол о са рад њи на про
гра му до де љи ва ња на гра да Ву ко ве 
за ду жби не, у ко ме је по себ но ис
так ну та њи хо ва са гла сност да, у 
ци љу по пу ла ри за ци је срп ске кул
ту ре и на у ке, ду го роч но са ра ђу ју 
на про гра му до де љи ва ња на гра да 
Ву ко ве за ду жби не.

Уру че ње на гра де Ђор ђу Си би но ви ћу

Дра шко Ре ђеп Слободан 
Грубачић

Уру че ње на гра де Дра го љу бу Жи во ји но ви ћу

РЕЧ ДРАШКА РЕЂЕПА НА ДОДЕЛИ НАГРАДЕ 
ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА УМЕТНОСТ
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Не смањивати број 
часова српског језика

По во дом на ја ва да ће се, већ од сеп тем бра, сма њи ти 
број ча со ва срп ског је зи ка у сред њим струч ним шко ла-
ма, по себ но ме ди цин ским, др Ми о драг Ма тиц ки, пред-
сед ник Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не, и проф. др Бо шко 
Су вај џић, пред сед ник Управ ног од бо ра Ву ко ве за ду жби-
не, обра ти ли су се, 15. апри ла 2014. го ди не, јав но сти сле-
де ћим до пи сом:

„У го ди ни ве ли ких Ву ко вих ју би ле ја, ка да се обе ле-
жа ва 150. го ди шњи ца смр ти Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа и 200 
го ди на од из ла же ња Ма ле про сто на род ње сла ве носерб
ске пје сна ри це и Пи сме ни це серб ско га је зи ка, по во дом 
на ја ве сма њи ва ња бро ја ча со ва срп ског је зи ка и књи-
жев но сти у сред њим струч ним шко ла ма, у пот пу но сти 
по др жа ва мо ак ци ју Дру штва за срп ски је зик и књи жев-
ност Ср би је да се од бра ни ин те гри тет ба зич ног пред ме-
та на шег обра зов ног си сте ма. Број ча со ва срп ског је зи ка 
и књи жев но сти је већ иона ко на ми ни му му европ ских 

стан дар да и сма тра мо да их не из о став но тре ба по ве ћа-
ва ти а не сма њи ва ти. Реч је о ви тал ном на ци о нал ном 
ин те ре су на ко ме по чи ва и Ву ко ва ре фор ма“.

ЗА ДУ ЖБИ НА, Лист Ву ко ве за ду жби не. Го ди на XXVI – број 97, мај 2014. го ди не. Ре дак ци ја: Бе о град, Кра ља Ми ла на 2. Тел/факс: 011-2683-890, 2682-803. УРЕ ЂИ ВАЧ КИ ОД БОР: Слав ко Ве ји но вић (глав ни и од-
го вор ни уред ник), Сне жа на Бо јић (се кре тар), Бран ко Злат ко вић, Је ле на Јо ва но вић, Ми ло рад Јо ва но вић, Ве ра Ми лан ко вић, Ве сна Та на ско вић, Ми лош Не ма њић, Ра до мир Ј. По по вић, Бу ди мир По то чан, Сре-
то Та на сић, Не над Бе љи нац. Ли ков но-гра фич ка об ра да Или ја Ми ло ше вић. Лек тор и ко рек тор Ру жа Ми ло је вић. Фо то гра фи ја То ми слав Гру ји чић Ра ва њац. Ло го тип Не бој ша Ми трић. Ти по граф ско пи смо: 
Ada mant. Лист из ла зи три пу та го ди шње: фе бру ар-март, мај-ју ни, сеп тем бар-ок то бар. Го ди шња прет пла та са по шта ри ном из но си 300 ди на ра. Жи ро-ра чун За ду жби не је 205-8530-09. Де ви зни ра чун: IBAN 
RS35205007080003571468. Ти раж: 1.500 примеракa. Штам па: По ли ти ка Штам па ри ја д.о.о. Web si te: www.vu ko va-za du zbi na.rs; E-mail: slav ko.ve ji no vic @vu ko va-za du zbi na.rs; sne za na.bo jic @vu ko va-za du zbi na.rs

Управни одбор
Управ ни од бор Ву ко ве за ду жби не, 

на сед ни ци одр жа ној 30. де цем бра 
2013. го ди не, раз мо трио је Из ве штај 
о оства ри ва њу про грам ских са др жа-
ја Ву ко ве за ду жби не, као и Из ве штај 
о фи нан сиј ској си ту а ци ји и ра ду Ву-
ко ве за ду жби не. Та ко ђе, раз мо трио је 
и не ка ак ту ел на пи та ња и про бле ме у 
функ ци о ни са њу За ду жби не и, у скла-
ду са сво јим над ле жно сти ма, до нео 
од го ва ра ју ће од лу ке. 

На сед ни ци од 27. фе бру а ра 2014. 
го ди не, Управ ни од бор је раз мо трио и 
усво јио Фи нан сиј ски из ве штај за пе-
ри од ја ну ар–де цем бар 2013. го ди не 
и Фи нан сиј ски план за 2014. го ди ну. 
Ова до ку мен та прет ход но је усво јио и 
Над зор ни од бор Ву ко ве за ду жби не, на 
сед ни ци одр жа ној 26. фе бру а ра 2014. 
го ди не. Управ ни од бор је раз мо трио 
и оства ри ва ње про гра ма Ву ко ве за-
ду жби не и усво јио Оквир ни про грам 
обе ле жа ва ња 150 го ди на од смр ти Ву
ка С. Ка ра џи ћа (1864–2014). 

Че тр на е ста сед ни ца Управ ног од бо-
ра одр жа на је 28. мар та 2014. го ди не. 
Раз мо тре на је ак тив ност на оства ри-
ва њу про гра ма Ву ко ве за ду жби не и 
по др жан Про грам Ре пу блич ког од бо-

ра за обе ле жа ва ње 150. го ди шњи це 
смр ти Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа. Управ ни 
од бор је усво јио Од лу ку о си сте ма ти-
за ци ји по сло ва и рад них за да та ка и 
утвр дио ви си ну на кна де за оба вља ње 
по сло ва ко ји ни су об у хва ће ни си сте-
ма ти за ци јом. 

Три би на Ву ко ве 
за ду жби не

У До му Ву ко ве за ду жби не, 24. апри-
ла 2014. го ди не, одр жа на је Два де се та 
Ву ко ва три би на из ци клу са Кул тур но 
на сле ђе на ко јој је др Бар ба ра Иван чич-
Ку тин, на уч ни са рад ник Ет но граф ског 
ин сти ту та Сло ве нач ке ака де ми је на у-

ка и умет но сти у Љу бља ни, го во ри ла 
на те му Фол клор на при по вест ужи во 
и њен за пис. Три би ни су при су ство ва-
ли са рад ни ци Бал ка но ло шког ин сти-
ту та СА НУ, Ин сти ту та за књи жев ност и 
умет ност, Бе о град и За во да за про у ча-
ва ње кул тур ног раз вит ка. Ру ко во ди лац 
Три би не др Љу бин ко Ра ден ко вић.

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

Признања Вуковој 
задужбини 

Жи ри за до де лу По ве ље Ма ти це срп-
ске за не го ва ње срп ске је зич ке кул ту-
ре, на сед ни ци одр жа ној 5. ма ја 2014. 
го ди не, јед но гла сно је до нео од лу ку да 
се Ву ко вој за ду жби ни до де ли По ве ља 
Ма ти це срп ске за до при нос не го ва њу 
кул ту ре срп ско га је зи ка и ћи ри лич ког 
пи сма у ње ној укуп ној де лат но сти, по-
себ но у из да ва штву, а пре све га у ли сту 
За ду жби на и пу бли ка ци ја ма Да ни ца и 
Да ни ца за мла де. 

Цен тар за кул ту ру Сир ми ју март из 
Срем ске Ми тро ви це до де лио је ове 
го ди не при зна ње Сун ча ни сат Ми о-
дра гу Ма тиц ком за про гра ме Ву ко ве 
за ду жби не ко ји се оства ру ју у окви ру 
пу бли ка ци је Да ни ца за мла де. При-

зна ње се до де љу је углед ним пи сци ма 
и пре га о ци ма ко ји до при но се афир-
ма ци ји и ства ра ла штву мла дих. С. В. 

Задужбинари Вукове 
задужбине (93)

БЕОГРАД
Љубомир Максимовић, добротвор
Марија Пласоња и Милена Лале-

вић, поводом годину дана од смрти 
наше драге снајке Иване Пласоња, 
професора музике 

Светислав Предојевић, велики до-
бротвор

СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Драго Његован, добротвор

Дарови Вуковој 
задужбини

Ву ко вој за ду жби ни да ро ва ли су сво-
је књи ге и књи ге дру гих ауто ра: Мом-
чи ло Ла бо вић и Бо го љуб Ши ја ко вић, 
Бе о град; Ни ка – Ни ко ла Сто јић, Гу ча; 
Де јан То мић, Но ви Сад; Жар ко Ди-
мић, Срем ски Кар лов ци; Дра го Ње го-
ван, Срем ска Ка ме ни ца; Фи ло зоф ски 
фа кул тет, Но ви Сад; Уни вер зи тет у 
При шти ни, Фи ло зоф ски фа кул тет, Ко-
сов ска Ми тро ви ца; Би бли о те ка Ву ко-
вог за ви ча ја, Ло зни ца. 

Упра ва Ву ко ве за ду жби не нај то пли-
је за хва љу је на уру че ним да ро ви ма. 

 С. Б.

> > > из броја у број > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Изложба „Вук Караџић 
– живот и дело“

У Му зе ју Ву ка и До си те ја, 28. фе бру-
а ра 2014. го ди не, отво ре на је из ло жба 
по све ће на жи во ту и де лу Ву ка Ка ра-
џи ћа, ре фор ма то ра и твор ца књи жев-
ног је зи ка, а по во дом обе ле жа ва ња 
65. го ди шњи це осни ва ња Му зе ја Ву ка 
и До си те ја и 150. го ди шњи це смр ти 
Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа. Аутор 
из ло жбе је Љи ља на Чу брић, му зеј ски 
са вет ник и управ ни ца Му зе ја. 

Из ло жбу чи не пред ме ти из Ву ко-
ве оста ви не, од ко јих ве ћи на до са-
да ни је из ла га на. По се ти о ци су та ко 
у при ли ци да пр ви пут ви де Ву ко ву 
пут ну тор бу, дал ма тин ску и бо кељ ску 
ка пу, ко шу љу, гу сле, бу кли ју и ча шу 
за ра ки ју, лу лу, на о ча ре, ма сти о ни цу 
и пе ро, кључ од мр твач ког сан ду ка и 
че ти ри фо то гра фи је по смрт них Ву ко-
вих оста та ка сни мље них при ли ком 
ис ко па ва ња у Бе чу 1897. го ди не. Из-
ло же ни су и Ву ко ви пор тре ти, за тим 
пор тре ти кћер ке Ми не, си на Ди ми-
три ја и су пру ге Ане. У по став ци је и 
пр во из да ње Ву ко вог Рјеч ни ка (Беч, 
1818), за тим Ма ла про сто на род
на сла ве носерб ска пје сна ри ца (Беч, 

1814), Ву ков лич ни при ме рак дру гог 
из да ња Рјеч ни ка (Беч, 1852) са ње-
го вим пи са ним при мед ба ма, Но ви 
за вјет (Беч, 1847) и пре пис чу ве ног 
пи сма кне зу Ми ло шу. Из ло жбу упот-
пу њу је и ма ке та род не ку ће Ву ка Ка-
ра џи ћа. 

Из ло жбу је отво рио Де јан Ри стић, 
др жав ни се кре тар Ми ни стар ства кул-

ту ре и ин фор ми са ња, ко ји је че сти тао 
Му зе ју „ро ђен дан“ и са оп штио да је на 
дар до нео и по клон у ви ду од лу ке о до-
де ли сред ста ва из бу џе та да се уре ди 
дво ри ште Му зе ја и та ко пот пу но за вр-
ши об но ва це лог овог ком плек са.

По се ти о ци мо гу да ви де из ло жбу у 
Му зе ју Ву ка и До си те ја, до 1. ју на 2014. 
го ди не.  С. В.

В
е ли ки исто риј ски град 
Бе о град из гу био је свог 
ве ли ког пи сца Све тла-
ну Вел мар Јан ко вић. 
Го то во чи та вим сво-

јим про зним де лом, а и као вр-
стан уред ник зна ме ни те еди ци је 
Ба шти на, она је би ла окре ну та Бе-
о гра ду, ка ко она ве ли – ка пи ји Бал-
ка на. У при по вет ка ма и ро ма ни-
ма, од по чет ка до кра ја свог ства ра-
лач ког ве ка, од књи ге при по ве да ка 
Дор ћол до књи ге Ка пи ја Бал ка на, 
по ди за ла је гран ди о зни спо ме ник 
Бе о гра ду. Учи ла нас је ка ко ва ља 
во ле ти и по што ва ти свој глав ни 
град, на осо бит на чин упо зна ва ла 
нас је са исто ри јом Бе о гра да.

Она нам Бе о град от кри ва час као 
те сну и раз ва ље ну, час као рас ко-
шну и три јум фал ну ка пи ју исто ри је 
на раз ме ђи ис то ка и за па да, се ве ра 
и ју га, сва ка ко као нај про зрач ни ји 
про зор окре нут пре ма нај че шће тма-
стом и ва зда бр до ви том и нео че ки-
ва ном Бал ка ну. 

Све тла на Вел мар Јан ко вић је као 
спи са те љи ца у ра зним жан ров ским 
об ли ци ма де це ни ја ма ис ку ша ва ла 
ис ку ства ро ман си ра ња исто ри је и 
исто ри зи ра ња ро ма на. Ње на крун-
ска књи га, Ка пи ја Бал ка на, над ра ста 
жан ров ско од ре ђе ње. По не ки ма, то 
је и ро ман, и исто риј ска хро ни ка, и 
исто ри о гра фи ја. Сва ка ко је сте отво-
ре ни на ра тив о Бе о гра ду у ко јем се, 
исто вре ме но, исто ри зи ра ро ма неск-
но и ро ман си ра исто ри ја. Ова књи га 
ни је на ста ла, ка ко ве ли у пред го во-
ру, са мо то ком се дам го ди на ра да. 
Но си ла је она ту књи гу у се би, као 
бе о град ски пи сац пр во га ре да, мно-
го ду же. Реч је о гра ду ко ји је до ју-
че био мо ћан „бе дем хри шћан ства“, 
ко јим се Евро па увек по но си ла ка-
да би Тур ци би ва ли по бе ђе ни, а увек 

од ри ца ла ка да би они би ли по бед-
ни ци, о Бе о гра ду ко ји је сте сва ка ко 
кључ на коп ча Евро пе и Бал ка на, ко-
ји је то, у на гла ше ној ме ри, и ових 
на ших тур бу лент них да на. 

Све тла на Вел мар Јан ко вић је на-
гла ша ва ла да се тру ди да од сме ше 
раз ли чи тих по да та ка, сли ка и са гле-
да ва ња, пру жи „мо гу ћу исто риј ску 
исти ну“, да чи та о ци ма ис при по ве-
да исто ри ју Бе о гра да „као гра ди во 
при хва тљи во за пам ће ње“. У ства ри, 
она је по ста ви ла се би ве ли ке зах те-
ве, оне ко ји ма је ве ко ви ма те жи ла 
еп ска на род на пе сма као сво је вр сни 
об лик пам ће ња исто ри је на ро да, да 
ис ка же су шти ну исто ри је, оно што 
је „вред но пам ће ња“. У том и та квом 
на сто ја њу до шло је до срећ не сим би-
о зе еп ске и исто риј ске исти не у ње-
ној исто риј ској про зи.  

У ње ном де лу от кри ва нам се Бе-
о град као при зма по и ма ња исто ри-
је чи та вог срп ског на ро да, ње го ве 
суд би не кроз ве ко ве, ње го вих иси-
ја ва ња у пре да си ма ра то ва, из ме ђу 
три де сет и се дам осва ја ња и ру ше-
ња фе ник са ко ји има сна ге да увек 

из но ва си не, ство ри ге не ра ци је гра-
ђан ства ко је, по пут па лимп се ста, 
оста вља ју зна чај не тра го ве и вред-
ном ба шти ном обе ле жа ва ју ве ли-
чан стве но тра ја ње гра да-ла бу да на 
ушћу Са ве у Ду нав. 

Оно што је но во и је дин стве но у 
ње ној исто риј ској про зи је сте, пре 
све га, при ступ, на чин пре пу шта ња 
то ко ви ма исто ри је, и ње ним ма ти-
ца ма и ње ним при о бал ним успо ре-
ним то ко ви ма и ру кав ци ма. Пи сац 
се, пре ма по тре би и иза зо ви ма, пре-
о бра ћа у во ди ча, пут ни ка, са пут ни-
ка, не кад тек ше та ча, али увек у том 
вре ме пло ву он оста је не ко ко пра ти 
оно нај ва жни је у про шло сти – ци
ви ли за циј ску ра ван исто ри је. Иако 
се, че сто, огла ша ва из дру гог вре ме-
на и про ху ја лих ве ко ва, она по ку ша-
ва да од го нет не исто риј ска зби ва ња 
то ном са у че сни ка, не кад на бо лан 
на чин, ка да ка зу је о злу, не кад пу на 
ра до сти ка да опи су је цве та ње гра да 
и огла ша ва ње оног гра ђан ског у ње-
му што му је обез бе ђи ва ло но ва оза-
ре ња и жи ла во тра ја ње.

Све тла на Вел мар Јан ко вић би ла је 
ве ли ки за ду жби нар. Да ка ко сво јим 
де лом. На ла зи се ме ђу осни ва чи ма 
Ву ко ве за ду жби не и њен је ве ли ки 
до бро твор од 11. ја ну а ра 1989. го ди-
не. У Ву ко вој за ду жби ни го ди на ма 
је уче ство ва ла у ра ду Од бо ра за на-
гра ду Ву ко ве за ду жби не у обла сти 
умет но сти. Чи та о ци су је во ле ли и 
због ње них књи га и због ње них ре чи 
и ви со ке кул ту ре го во ра. Из ис ку ства 
знам да су ње ни раз го во ри са чи та о-
ци ма по сле књи жев них ве че ри тра-
ја ли ду же од офи ци јел них про гра ма. 
Чи та о ци су се те шко од ње ра ста ја-
ли. Оста ла су ње на де ла са ко ји ма 
ра стан ка не ма. Оста ла је нај ве ћа за-
ду жби на Све тла не Вел мар Јан ко вић. 
Њен град Бе о град.

 Ми о драг МА ТИЦ КИ

ЗА СЕЋАЊЕ

Светлана Велмар Јанковић 
и њен Београд

Иза брани но ви пред сед ник и за ме ник 
пред сед ни ка УО и управ ник Ву ко ве за ду жби не

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 
Бо шка Су вај џи ћа, до са да шњег за ме-
ни ка пред сед ни ка Управ ног од бо-
ра, за ње го вог пред сед ни ка, а Жар ка 
Ди ми ћа, чла на Управ ног од бо ра, за 
за ме ни ка пред сед ни ка Управ ног 
од бо ра. Та ко ђе, Управ ни од бор је 
име но вао Љу бо ми ра Ми лу ти но ви-
ћа, до ско ра шњег пред сед ни ка Над-
зор ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не, за 
управ ни ка Ву ко ве за ду жби не. Слав-
ко Ве ји но вић, до са да шњи управ ник 
За ду жби не, име но ван је за са вет ни-
ка за про грам ске ак тив но сти и за 
глав ног и од го вор ног уред ни ка ли-
ста За ду жби на.

Бо шкo Су вај џи ћ Жар кo Ди ми ћ

Љу бо ми р Ми лу ти но ви ћ

Барбара Иванчич Кутин

Уче ни ци Фар ма це ут ско-фи зи о те ра пе ут ске 
шко ле у Бе о гра ду

Ву ков лич ни при ме рак дру гог из да ња „Рјеч ни ка“ (Беч, 1852) 
са ње го вим пи са ним при мед ба ма
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М
о но гра фи ја „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) 

проф. Дра го љу ба Р. Жи во ји но ви ћа 
да је зна ча јан до при нос про у ча ва њу 
ју го сло вен ске и ита ли јан ске исто-
ри је и раз у ме ва њу ме ђу на род них 
од но са си ла по бед ни ца у го ди на-
ма не по сред но по за вр шет ку Пр-
вог свет ског ра та.

Ве о ма сам по ча ство ван што ми се 
да нас пру жа при ли ка да у име пред-
ла га ча, Оде ље ња исто риј ских на у-
ка СА НУ, из го во рим не ко ли ко ре чи 
у част до бит ни ка ове пре сти жне на-
гра де. Ака де мик Дра го љуб Р. Жи во ји-
но вић, ре дов ни члан СА НУ, по мно го 
че му пред ста вља осо бе ну фи гу ру на-
шег уни вер зи тет ског ми љеа. Пр ви је 
про фе сор но ви је исто ри је на Бе о град-
ском уни вер зи те ту чи ја су де ла об ја-
вље на на ен гле ском у САД са да већ 
дав них се дам де се тих го ди на. На кон 
пост док тор ских сту ди ја на Хар вар ду, 
ис ка зао се као пре да вач о про во ка тив-
ним у струч ном по гле ду исто риј ским 
те ма ма у та ко чу ве ним цен три ма као 
што су Ме ри ленд, Кор нел и Ка ли фор-
ниј ски уни вер зи тет, ути ру ћи пут ис-
тра жи ва њи ма срп ско-аме рич ких и 
ан гло-срп ских од но са, као и од но са 
Ду бро вач ке Ре пу бли ке с аме рич ким 
ко ло ни ја ма и са Сје ди ње ним Др жа-
ва ма кра јем XVI II ве ка.

Проф. Жи во ји но вић је ре дак при-
мер на шег исто ри ча ра ко ји је про вео 
ме се це не у јед ном стра ном ар хи ву, 
већ у стра ним ар хи ви ма нај ма ње пет 
др жа ва (САД, Ве ли ке Бри та ни је, Фран-
цу ске, Ита ли је и Ва ти ка на). С дру ге 
стра не, мно гим сво јим ис тра жи ва њи-
ма, по себ но тро том ном књи гом о кра-
љу Пе тру I Осло бо ди о цу, сим бо лич ки 
и те мат ски је ус по ста вио ве зу из ме ђу 
пред рат не и по сле рат не срп ске исто-
ри о гра фи је. 

Укр шта ње ра зно ли ких ин те ре со ва-
ња ауто ро вих из не дри ло је и ову, да нас 
на гра ђе ну 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), ко ју је из дао За вод 
за уџ бе ни ке у углед ној би бли о те ци Ја
зон. Те ма мо но гра фи је је ита ли јан ска 
оку па ци ја ши ро ких обла сти на ис точ-
ном Ја дра ну и ње го вом за ле ђу, ко је су 
се про сти ра ле од Ра ба до Мље та ка да 
су у пи та њу остр ва, од но сно у за ле ђу 
од Об ров ца до око ли не Спли та, укљу-
чу ју ћи и Книн и Др ниш. 

На осно ву тај но скло пље ног Лон дон-
ског пак та из апри ла 1915, уз са гла-
сност Ве ли ке Бри та ни је и Фран цу ске, 
али и про ти вље ње Сје ди ње них Аме-
рич ких Др жа ва, ове обла сти на шле су 
се под ита ли јан ском оку па ци јом у но-
вем бру, а кра је ви у уну тра шњо сти у 
де цем бру 1918. го ди не. Оку па ци ја та-
ко зва не пр ве зо не у ко јој су би ли де-
ло ви Книн ске кра ји не и остр ва Хвар, 
Вис, Мљет и Кор чу ла тра ја ла је све 
до мар та и апри ла 1921. Дру га зо на 
од Бен ков ца до Ши бе ни ка пре да та је 
Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 
два ме се ца ка сни је. Ко нач но, ши ро ко 
за ле ђе За дра и за дар ска остр ва Кра ље-
ви на Ита ли ја је пре да ла ју го сло вен-
ским вла сти ма у мар ту 1923.

Ова обим на сту ди ја пра ти ита ли јан-
ску оку па ци ју Дал ма ци је ду гу че ти ри 
и по го ди не, об ра ђу ју ћи чи та во пи та-
ње на че ти ри ни воа, и то: 1. кроз ло-
кал ну по ли ти ку ита ли јан ске упра ве у 
Дал ма ци ји; 2. кроз спољ ну по ли ти ку 
Ита ли је; 3. кроз уну тра шњо по ли тич ка 
пре ви ра ња у Ита ли ји иза зва на не из-
ве сно сти ма у Дал ма ци ји и Ри је ци; и 4. 
кроз кон текст ме ђу на род них од но са. 
Ана ли за је све о бу хват на и укљу чу је, 
по ред вој них ме ра, ме то де и ци ље ве 
ита ли јан ске по ли ти ке, став ита ли јан-
ских вла сти пре ма сло вен ском ста нов-
ни штву – од по ку ша ја да га при до би је 
на сво ју стра ну до ма сов ног ин тер ни-
ра ња про тив ни ка ита ли јан ске оку па-
ци је – као и на сто ја ња да се оку пи ра на 
под руч ја, ни зом ад ми ни стра тив них 
ме ра, учи не са став ним де лом Ита ли је. 
Ана ли за иде све до сва ко днев ног жи-
во та у оку пи ра ним под руч ји ма.

У до ме ну спољ не по ли ти ке Ита ли-
је књи га пра ти про ме ну ста во ва ра-
зних ита ли јан ских вла да, од од лу ке 

да се ови кра је ви оку пи ра ју до по сте-
пе ног од у ста ја ња од те иде је и ева ку-
а ци је три ју спо ме ну тих зо на. По ред 
спољ но по ли тич ке ди мен зи је аутор 
скре ће па жњу на уну тра шњо по ли тич-
ку ди на ми ку ко ја је ра ди ка ли зо ва ла 
ита ли јан ско јав но мње ње и олак ша-
ла до ла зак фа ши ста на власт. У то ме 
је кључ ну уло гу од и гра ла ак ци ја Га-
бри је ла Д’Анун ци ја, Му со ли ни је вог 

пре те че. Ака де мик Жи во ји но вић је 
дао ис црп не до ка зе о то ме да је ита-
ли јан ски гу вер нер оку пи ра них обла-
сти одр жа вао од но се с Д’Анун ци јем и 
он да ка да је ита ли јан ска вла да сма-
тра ла овог пе сни ка за од мет ни ка. С 
дру ге стра не, зва нич ни Рим је, под 
при ти ском ве ли ких си ла, а пр вен-
стве но САД, то ком 1919/1920. био све 
по пу стљи ви ји. На кра ју се, Ра пал ским 
спо ра зу мом из но вем бра 1920, ита-

ли јан ска вла да са гла си ла да на пу сти 
оку пи ра не те ри то ри је у Дал ма ци ји. 
Кри зе ита ли јан ских вла да су оду жи ле 
на пу шта ње Дал ма ци је на две го ди не, 
а стал но уз бу ђе ње јав ног мње ња ко је 
је пра ти ло нео ства ри ва ње на да о пре-
тва ра њу Ја дра на у ита ли јан ско је зе ро 
олак ша ло је фа ши стич ку про па ган ду 
про тив вла да у Ри му. На тај на чин је 
ово на из глед ло кал но пи та ње ути ца-
ло на оп ште то ко ве ита ли јан ске по ли-
ти ке и ти ме до би ло раз ме ре зна чај не 
за европ ску, па и свет ску исто ри ју. 

На че твр том ни воу, ко ји се од но си 
на ме ђу на род не од но се, сту ди ја пра ти 
од но се Бе о гра да и Ри ма, уз исто вре-
ме но пра ће ње ути ца ја ве ли ких си ла, 
а по себ но Сје ди ње них Аме рич ких Др-
жа ва, као и Ве ли ке Бри та ни је и Фран-
цу ске. Про фе сор Жи во ји но вић је пр ви 
у ни зу сту ди ја об ја вље них по чет ком 
се дам де се тих го ди на и ка сни је ука-
зао на кључ ни зна чај Сје ди ње них Др-
жа ва, и пред сед ни ка Ву дроа 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 и ану ли-
ра ње од ре да ба Лон дон ског пак та.

Из ова кве мул ти ди мен зи о нал не 
ана ли зе про ис те кла је књи га ко ја 
пред ста вља зна ча јан до при нос не са-
мо про у ча ва њу ју го сло вен ске исто ри-
је, већ и про у ча ва њу мно гих пи та ња 
из ита ли јан ске исто ри је. Исто вре ме но 
књи га је при лог раз у ме ва њу ме ђу на-
род них од но са, од но сно раз у ме ва њу 
на пе то сти у та бо ру си ла по бед ни ца у 
пр вим го ди на ма по за вр шет ку Пр вог 
свет ског ра та.

Да би јед на ова ква сту ди ја би ла на-
пи са на би ло је по треб но ис пи та ти 
гра ђу из На ци о нал ног ар хи ва у Ва-
шинг то ну и са Уни вер зи те та Јејл, као 
и гра ђу из Лон до на и Па ри за. Упо-
тре бље на је оп се жна гра ђа са чу ва на 
у Хи сто риј ском ар хи ву у За дру, као и 
фон до ви ар хи ва у Бе о гра ду и За гре бу. 
Уз све ово, проф. Жи во ји но вић је ис ко-
ри стио гра ђу број них при ват них збир-
ки и др жав них ар хи ва у Ита ли ји. Ја сно 
је да је ова кав рад из и ски вао ви ше де-
це ни ја ис тра жи ва ња, ка ко је ре че но, у 
пет раз ли чи тих зе ма ља (Ита ли ја, САД, 
Бри та ни ја, Фран цу ска и бив ша Ју го-
сла ви ја), пре гле да ње гра ђе де се ти на 
ве ћих и ма њих ар хи ва, са ку пља ње 
ли те ра ту ре на че ти ри је зи ка (ен гле-
ском, ита ли јан ском, фран цу ском и 
срп ском) и увид у оп ште то ко ве ме-
ђу на род них од но са при кра ју Пр вог 
свет ског ра та и у пр вим мир но доп-
ским го ди на ма. Украт ко, реч је о те-
ме ље ном и ис црп ном де лу пи са ном 
у нај бо љој тра ди ци ји срп ске кри тич-
ке исто ри о гра фи је.

Ака де мик
Љу бо мир МАК СИ МО ВИЋ

Жи вот, или по чи ње, 
или се ра ђа, или се 
до ка зу је, или се вра ћа, 
или се по твр ђу је, 
или про сто тра је је ди но 
у је зи ку. Све што је зик 
ни је ожи вео не мо же мо 
до ка за ти да је у на ма 
би ва ло. Је зик зах те ва 
да га учи мо, не гу је мо, 
упо зна је мо, умно жа ва мо, 
шти ти мо и бо га ти мо

О
но што је ура чу на то у 
на ше по сто ја ње и што 
је би ва ло пре суд ним 
усло вом на шег раз во ја, 
да нас по ста је ра зо ре на 

ода ја осо бе но сти ко ју улеп ша ва за-
во дљи во обе ћа ње да ће мо пре те ћи 
тек што се дру го шта не мо же до-
го ди ти; оно у че му смо по ро ђе ни и 
обре те ни мо гућ но сти ма до жи вља-
ја и ра зно ли ке ин тер пре та тив но сти, 
на пу шта нас на оти сци ма би нар не 
ли не ар но сти; не му ште озна ке ко је 
су бол но из ра ста ле из там не утро-
бе и ње не ка ме не по сте љи це са је-
два ра зу мљи вих при ка за не по у-
зда ног жи во та ло ва ца из пе ћи не, 
вра ћа ју се као елек трон ске аве ти 
по јед но ста вље ног софт ве ра на та-
бле ту и оску ди це у мо згу; на цр та не 
гро зни це по но вље ног пре по зна ва-
ња мо гућ но сти оп стан ка због не до-
стат ка ре чи и пре но са, оп се да ју и 
пре вр шу ју илу зи ју да смо ску па јер 
се гле да мо на феј су; не мо пре да ње 
из ко јег је из бу јао по у зда ни обра-
зац људ ско сти пре тва ра се у са бла-
сну не моћ не му што сти а су ве ре на 
раз и гра ност пој мо ва вра ћа се као 
три ви јал на тех но ло шка за ме ни ца; 
ве не мо по тра гу по ко јем нас на пу-
шта је зик и хи та ка ме мљи вој ар-
хи ви не по но вљи во ис пре пле та не 
ве шти не ми шље ња, при по ве да ња 
и пи са ња, од ла зи од нас пре дак, је-
зик наш, ожа ло шће ни ро ди тељ ко ји 
нас не моћ но и ту жно опла ку је, род 
нај ми ли ји, док га пре зри во и охо-
ло по жу ру је мо пу сто ши, чу де ћи 
се за што су де до ви ди ва ни ли, оче-
ви бе се ди ли а бра ћа де кла мо ва ла 
без за др шке и за сто ја, без му ца ња 
и обез на ње но сти, тек да про ме ћу је-
зик од пар ло же ња и учма ло сти, ка-
ко су жи ве ли без смс-ова ња, че му 
све те го ми ле ре чи, пој мо ва, рас по-
ре да и пра ви ла ка да се све мо же ви-
де ти на 3д екра ну без и јед не је ди не 
ре чи, са свим у чу ду за што је то ли ко 
вре ме на улу до по тро ше но уз ди за-
њу је зич ког за но са, ка да је еко но-
ми ја ефи ка сно сти пре ци зно и ко-
ри сно опред ме ће на у сви ма јед на ко 
до ступ ним елек трон ским зна ци ма 
ко ји не по зна ју раз ли ку.

Удар нич ки са хра њу је мо се ме пло да 
ко ји нас хра ни и до ка зу је на ше по сто-
ја ње. Ако се по но во бу де мо цр та ли по 
пла зма тич ним зи до ви ма ви со ке ре зо-
лу ци је не ће мо се пре по зна ти од ра-
та ра до ри ба ра. Ло зин ка ко ја отва ра 
оче ки ва но и ла ко до ступ но по ље опе-
ра тив ног си сте ма за па да ће нам у ду-
шник као не из го во ре на реч са су ше на 
ван свог је зи ка, уда ви ће нас си пљи-
ва кост не по зна тог по ре кла слу чај но 
про на ђе на у на пу ште ном је зич ком 
ата ру. Убе ђе ни да је исто вре ме ност 

без лич ја бит ни ја од са др жај но сти 
раз ли ке, пре зи ре мо је зик ко ји зах те-
ва да га учи мо, не гу је мо, упо зна је мо, 
умно жа ва мо, шти ти мо, бо га ти мо а да 
од све га то га не ма ви дљи ве ко ри сти 
за нас и на ше пред у зе ће.   

А је зик је жар у ог њи шту на ше ку-
ће; на ше тра же ње без од го во ра, по на-
вља ње и тра ја ње; чу до пре по зна ва ња 
и от кри ва ња нео гра ни че ног бро ја на-
чи на да се вра ћа мо и до жи вља ва мо 
ле по ту не по но вљи вог тре нут ка већ 
опи са ног у ус хи ће њу раз у ме ва ња 
обо га ће ног је зи ка; је зик је не по ре-
ци во пра во да пи та мо, да од ме ра ва-
мо соп стве ни раст и до ка зу је мо га 
но вим ре че ни ца ма, раз ме шта јем на 
по ча сна ме ста у го стињ ској со би док 
оче ку је мо на ше дра ге за ко је се уми-
ва мо; је зик је ра дост са мо спо зна је и 
бо гат ства дру гог на чи на и са мо ни-
кле при ли ке да ка же мо и до жи ви мо 
исто као но во, ста ро као по но во ро ђе-
но, дру га чи је као из не над ни обрт; је-
зик је све же ју тро пу но ва зду ха, он је 
нео гра ни че но оче ки ва ње, је зик је вр-
ста, вр ста је кул ту ра, кул ту ра је плод, 
плод је сласт, сласт је страст, страст је 
је зик у ко јем је све мо гу ће док жи ви и 
бу ја из на ших дла но ва и про би ја око-
ве не стр пље ња да га укра си мо, из ве-
зе мо и до те ра мо за све ча ре и са бо ре, 
за жа ло сти и опи се не пре бол не ту ге 
док ми лу је гу би так; је зик је све што 
има мо и што је смо и што као љу ди 
мо же мо би ти.

К
ао би ћа, мо же мо се 
ко нек то ва ти у не слу-
ће ну тех нич ку ци ви-
ли за ци ју уни форм но-
сти и без из ра жај но сти 

ко ја по сто ји на те ме љи ма ко ди ра-
ног соп стве ног пре по зна ва ња у ис-
то сти, исто вре ме но сти, без лич но-
сти и пра зни ни, схе ми за тво ре них 
струј них ко ла ко ја по кре ћу чи по ве и 
број ке без ко јих нас не ма у си стем-
ској функ ци о нал но сти. Има мо сва 
пра ва да је зик ме ња мо за би нар ни 
знак, да ре чи раз ме ни мо за ши фре 
а ре то рич ке и ре че нич ке скло по ве 
у ко ји ма се из о штра ва наш ум, за-
ме ни мо за ми ли о не пик се ла из ко-
јих иси ја ва екран ан дро и да. Убр-
за ње при ви да и бе сми сла ко је ис-
пу ња ва пу ко ти не на шег по сто ја ња 
при кри ва не ви дљи ве и не из ре че не 
не до стат ке; си ро ма штво је зи ка од у-
зи ма мо гућ ност да дра ма ни че га од 
че га се гра ди ку ла елек трон ских ка-
ра та без на ђа бу де из го во ре на и та ко 
от кри ве на и раз об ли че на. 

Жи вот, или по чи ње, или се ра ђа, 
или се до ка зу је, или се вра ћа, или се 
по твр ђу је, или про сто тра је је ди но у 
је зи ку. А раз у ме ва се са мо у ње му. Све 
што је зик ни је ожи вео не мо же мо до-
ка за ти да је у на ма би ва ло. Ка ко до ка-
за ти наш жи вот и ка ко све до чи ти се бе 
ако на пу сти мо је зик, ако је зик за мре 
и за ћу ти. Чи ме и ка ко до ка за ти по сто-
ја ње све та из ме ште ног у кап су ле зна-
ко ва и би зар них сли ка ко је пе ћин ске 
сен ке елек трон ски вор хо ли зу је у за-
мр зну те при ка зе ме ха нич ког при су-
ства и јед но став ног фи зич ког кре та ња 
у исеч ци ма по сто ја ња. Ка ко ће сли ка 
без то на и за што смо жи ве ли ако то 
ни ко ме ни смо ис при ча ли. Ше хе ре за-
да је жи ве ла док је при по ве да ла и док 
јој је је зик био је ди на на да оп стан ка. 
Ако за ћу ти мо за гле да ни у зна ко ве и 
гра фич ке при ка зе, ни ко нас не ће за-
пам ти ти. Ако гла ва бу де без је зи ка, 
ра ме на ће би ти на ба те ри је.

Све у сла ву је зи ка!!!
 Ђор ђе СИ БИ НО ВИЋ

Јадранска
драма

Наставак са стране 1
Као сти ли ста, Жи во ји но вић иде сто па ма сво-

јих прет ход ни ка. Бли зак уме ре ном „ази ја ни-
зму“, са кра ћом и мо дер ни јом фра зом, он уме 
да при ка же сна жно и им пре сив но до га ђа је о 
ко ји ма на ла зи че сто са мо гру ба и шту ра оба ве-
ште ња; уме да ожи ви њи хов су ви, ка лен дар ски 
ка рак тер. Из раз је, на ро чи то у пр вом де лу, сен-
тен ци о зан и је згро вит, пун ан ти те за ко је под-
се ћа ју на стил ске фи гу ре ре то ра. Али, уз сва ку 
рас пра ву о на чел ним по ли тич ким пи та њи ма и 
ве ли ким раз вој ним ли ни ја ма но ви је исто ри је, 
Жи во ји но вић пу шта да до ђу до ре чи са ми про-
та го ни сти ја дран ске дра ме. Он ста вља на сце ну 
глав не ак те ре ко ји су из во ди ли сво ју по ли тич ку 
опе ру, пу шта ју ћи на из ме нич но умил ну пе сму 
си ре на и пре те ће по кли че.

Ита ли јан ско за по се да ње ис точ не оба ле сва ка-
ко пред ста вља фе но мен о ко ме се пи са ло до ста. 
И до бро и ло ше. Исти ни на во љу, исто ри ча ри ни-

су ис тра жи ва чи не по зна тих кон ти не на та; они 
су ар хе о ло зи за гу бље них или по ти сну тих са зна-
ња – му дра ци ко ји до ла зе post fe stum. Жи во ји но-
вић је, та ко, ус пео да уне се „ред и сми сао“ у след 
ва жних чи ње ни ца и по да та ка ко ји су, про ла-
зе ћи кроз не па жљи ве ру ке ра зних за пи си ва ча, 
из гле да ли рас ту ре но – као де ли ћи не ке раз би-
је не сли ке на ста клу, не пре кид но раз ме шта ни 
на нов на чин.

По је ди ни ауто ри ни су уоп ште спо ме ну ли ита-
ли јан ска ис ку ства и по на ша ње на кон Ве ли ког 
ра та, иако је 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 (Пје тра) 
Ба до ља да раз би је но во на ста лу Кра ље ви ну СХС, 
план ко ји је, ка ко Жи во ји но вић ка же, пред ста-
вљао са мо „хи ме ру, сан ко ји ни је ни ка да до са-
њан“. Шта ви ше, ови исто ри ча ри, ови са мо зва ни 
„вла сни ци про шло сти“ по ку ша ли су да при кри-
ју та кве до га ђа је и њи хо ве по сле ди це: звец ка ње 
оруж јем, нер во зу ста нов ни штва, кри ти ку хр ват-
ског кле ра, осу де ми ро тво ра ца.

Не узи ма ју ћи ле ген де за чи ње ни це, из бе га-
ва ју ћи да уне се ма шта што се не за сни ва на 
из во ри ма, 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 спо ра“; да је на слу ти не са мо у ми-
ни ја ту ри по ве сних де та ља, већ у пу ном све тлу 
оног по мно го че му сим бо лич ног су ко ба из ме-
ђу ад ми ра ла Ми ла и пе сни ка Д’Анун ци ја ко ји 
му се, у по чет ку, обра ћао са „mio ca ro e gran de 
fra tel lo“. Дру гим ре чи ма, кре нуо је те жим пу тем 
– са на ме ром да у све тлу ме ђу на род них окол-
но сти про це ни све по сле ди це Ми ло ве па те тич-
не за кле тве из 1919. го ди не ко јом по ку ша ва да 
пе снич ки над ма ши пе сни ка-вој ни ка, оне за кле-
тве „ис кле са не у ка ме ну исто ри је“ ко ја „но си у 
се би цвет ду ше“ – 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 ној оба ли мо ра.

Да би ушао у тај суд бин ски, ве ли ки свет ја-
дран ске дра ме, Жи во ји но вић је пр во мо рао про-
ћи кроз мно штво ма лих жи вот них све то ва, че сто 
ап сурд них и тра гич но гро теск них, ка кве су још 
по чет ком кла сич ног пе ри о да опи си ва ли у сво-
јим де ли ма рим ски нео те ри ци и ре пу бли кан-
ски ана ли сти. То на ро чи то ва жи за се квен це у 
ко ји ма се Д’Анун ци је ви ар ди ши, но ше ни „љу ба-
вљу пре ма Ита ли ји, мр жњом пре ма Хр ва ти ма и 
стра хом од Ср ба“ – но ше ни, уства ри, за па љи вим 
го во ри ма о тзв. оса ка ће ној по бе ди из књи жи-

це под на сло вом Зној кр ви (II sиdоrе де san gue) 
– спре ма ју за „Све ти рат“, ко ји ће мно го му дри-
ји ди пло ма та Кар ло Сфор ца озна чи ти као (све-
ту) „глу пост“.

Пе чат ове ве шти не но се чак и сит ни, за исто-
ри ча ра не из бе жно уче ста ли де та љи, као што је 
не пре ста но од ре ђи ва ње ме ста и тре нут ка, али 
та мо где они до га ђа је об ја шња ва ју нај бли жим 
узро ци ма, или са мо по во ди ма, Жи во ји но вић 
тра жи ду бље об ја шње ње. Све га је то ну жно во-
ди ло, на јед ној стра ни, ка то ме да већ ра ни је 
при ку пље не по дат ке лајт мо тив ски при зи ва и 
по том си сте ма ти зу је већ у то ку са мог из ла га ња; 
да их, са бра не тим ван ред ним, ин те гра тив ним 
тру дом, по да стре у ја сном пре гле ду, а не ке од 
њих под врг не кри тич кој ана ли зи.

По ка за ло се, при том, да је на лич је ја дран ске 
дра ме кри ло са свим но ве, и за исто риј ску на у-
ку дра го це не, хо ри зон те ис тра жи ва ња; да је она 
ду го по ти ски ва на или при кри ва на „за там ње на 
стра на“ су ко ба, уства ри, одав но иш че ки ва ла по-
сле ни ка ауто ро вих тра га лач ких спо соб но сти.

Све су то би ли убе дљи ви раз ло зи да Од бор за 
на у ку ове го ди не до де ли Ву ко ву на гра ду књи зи 
Дра го љу ба Жи во ји но ви ћа.

 Сло бо дан ГРУ БА ЧИЋ

ЂОРЂЕ СИБИНОВИЋ

Све у славу језика
РЕЧ ЉУБОМИРА МАКСИМОВИЋА НА ДОДЕЛИ НАГРАДЕ 

ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА НАУКУ

Далмација или смрт

Историчар 
од угледа
Проф. Жи во ји но вић је ре дак при

мер на шег исто ри ча ра ко ји је про
вео ме се це не у јед ном стра ном 
ар хи ву, већ у стра ним ар хи ви ма 
нај ма ње пет др жа ва (САД, Ве ли
ке Бри та ни је, Фран цу ске, Ита ли је 
и Ва ти ка на). С дру ге стра не, мно
гим сво јим ис тра жи ва њи ма, по
себ но тро том ном књи гом о кра љу 
Пе тру I Осло бо ди о цу, сим бо лич ки 
и те мат ски је ус по ста вио ве зу из
ме ђу пред рат не и по сле рат не срп
ске исто ри о гра фи је.

Aка де мик Љу бо мир Мак си мо вић го во ри на све ча но сти



4МАЈ 
2014.

Ово признање се до де љу је 
по је дин ци ма и уста но ва ма 
за на ро чи те ре зул та те 
оства ре не у ства ра лач ком 
ра ду на ши ре њу кул ту ре, 
обра зо ва ња и на у ке 
у Ре пу бли ци Ср би ји и на 
све срп ском кул тур ном 
про сто ру. Ове го ди не, 
7. фе бру а ра, на 150. го ди шњи цу 
смр ти Ву ка Сте фа но ви ћа 
Ка ра џи ћа, на гра да је до де ље на 
ју би лар ни, пе де се ти пут

К
ул тур но-про свет на за јед ни ца 
Ср би је уста но ви ла је Ву ко ву на-
гра ду 1964. го ди не, у окви ру обе-
ле жа ва ња сто го ди шњи це смр ти 
Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа. 

Ву ко ва на гра да се до де љу је по је дин ци ма и 
уста но ва ма за на ро чи те ре зул та те оства ре-
не у ства ра лач ком ра ду на ши ре њу кул ту ре, 
обра зо ва ња и на у ке у Ре пу бли ци Ср би ји и на 
све срп ском кул тур ном про сто ру. Са сто ји се од 

ди пло ме, ауто ра ака дем ског сли ка ра Ра до ми-
ра Сте ви ћа Ра са, пла ке те чи ји је аутор ака дем-
ски ва јар Не бој ша Ми трић и, уко ли ко по сто-
ји мо гућ ност, нов ча ног из но са за по је дин це. 
По след њих не ко ли ко го ди на уме сто нов ча ног 
из но са сви ла у ре а ти до би ја ју умет нич ку сли-
ку јед ног од по зна тих срп ских сли ка ра. 

Го ди шње се до де љу је до 10 на гра да. Од лу ку о 
до бит ни ци ма до но си де ве то чла ни жи ри са ста-
вљен од нај е ми нент ни јих струч ња ка из раз ли чи-
тих обла сти. Рок за пред ла га ње је 10. но вем бар, 
име на на гра ђе них се са оп шта ва ју до кра ја ка-
лен дар ске го ди не, а на гра де се уру чу ју у пр вој 
по ло ви ни фе бру а ра на ред не го ди не, обич но 7. 
фе бру а ра, на дан Ву ко ве смр ти.

О ви со ком угле ду Ву ко ве на гра де нај бо ље го-
во ре ње ни до бит ни ци – нај и стак ну ти ји срп ски 
ства ра о ци, на уч ни ци, пе да го зи и ис тра жи ва чи 
и број ни по сле ни ци кул ту ре; ве ћи на уста но ва 
кул ту ре, на у ке и про све те од нај ве ћег зна ча ја за 
Ре пу бли ку, али и шко ле, ма на сти ри, про фе си о-
нал на и ама тер ска удру же ња и др. 

Из у зет на Ву ко ва на гра да до де љу је се по вре-
ме но, пре ма по себ ној од лу ци, и са сто ји се од 
ди пло ме и пла ке те. На гра ду мо гу да до би ју и 
на ши ства ра о ци из ди ја спо ре и ино стра ни ства-
ра о ци. 

Ове го ди не, 7. фе бру а ра, на 150. го ди шњи цу 
смр ти Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, на гра да је 
до де ље на ју би лар ни, пе де се ти пут (за 2013. го ди-
ну) у згра ди Пред сед ни штва Ре пу бли ке Ср би је. 

Жи ри за до де љи ва ње Ву ко ве на гра де у са ста-
ву: проф. Све ти слав Бо жић, ком по зи тор, пред-
сед ник жи ри ја; 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 Уни вер зи те та, Ра до ван Ми ћа Тр на вац, ака-
дем ски сли кар, на сед ни ци одр жа ној 6. 12. 2013. 
го ди не до нео је Од лу ку да су до бит ни ци Ву ко ве 
на гра де за 2013. го ди ну:

1. РА ДО МИР АН ДРИЋ, књи жев ник, Бе о град
2.  Мр МОМ ЧИ ЛО АН ТО НО ВИЋ, ака дем ски 

сли кар, про фе сор, Бе о град
3.  Мр ДРА ГУ ТИН БО ГО СА ВЉЕ ВИЋ, 

ви о ли ни ста, про фе сор, Бе о град

4.  КО СТА ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, про фе сор, 
књи жев ник, Бе о град

5.  СО ЊА ЈА У КО ВИЋ, драм ска умет ни ца, 
Бе о град

6.  Др СА ВО Б. ЈО ВИЋ, про то је реј ста вро фор, 
књи жев ник, Бе о град

7.  Мр ГРО ЗДА НА КО МА ДИ НИЋ, про фе сор ка, 
књи жев ни ца, Ча чак

8.  МО ШО ОДА ЛО ВИЋ, књи жев ник, Сме де ре во   
9.  ВЛА ДАН РА ДО ВА НО ВИЋ, ком по зи тор, 

сли кар, ви ше ме ди јал ни умет ник, Бе о град
10.  СА ЛИХ СЕ ЛИ МО ВИЋ, исто ри чар, 

ис тра жи вач, Клад ни ца, Сје ни ца

На пред лог жи ри ја за до де љи ва ње Ву ко ве на-
гра де, Из вр шни од бор Кул тур но-про свет не за-
јед ни це Ср би је до нео је Од лу ку да су до бит ни ци 
ИЗ У ЗЕТ НЕ ВУ КО ВЕ НА ГРА ДЕ за 2013. го ди ну:

1.  КАР ЛО ВАЧ КА ГИМ НА ЗИ ЈА, Срем ски 
Кар лов ци

2.  ЛА ЗА ЛА ЗИЋ, књи жев ник, Бе о град
3.  ЛА ЗА ЧУР ЧИЋ, исто ри чар књи жев но сти, 

би бли о граф, Ти тел.
 Ма ри ја БИ ШОФ

Музеј Вука и Доситеја 
постао је жива 
установа, која 
прикупља архивску 
и библиофилску грађу 
везану за Доситеја 
и Вука, њихове 
савременике и 
сараднике, као и 
за време у којем су 
живели и стварали, 
како у земљи тако 
и у иностранству

М
е мо ри јал ни му зе-
ји са огра ни че ним 
ма те ри ја лом, на 
ко ји су пре ма сво-
јој де лат но сти упу-

ће ни, не ма ју усло ва да се раз ви ја-
ју у му зе о ло шком сми слу. Пре или 
ка сни је до би ја ју ка рак те ри сти ку 
ста тич них уста но ва, као спо ме ни-
ци кул ту ре.

Та кву суд би ну мо гао је да има и 
Му зеј Ву ка и До си те ја. Ма те ри јал ко-
ји се ов де при ку пља и чу ва об на вља 
се ве о ма спо ро, осим оног дра го це ног 
ко ји већ по сто ји и чи ни око сни цу му-
зеј ске збир ке. Он је, или вр ло ре дак, 
као што је то слу чај са До си те је вим 
ма те ри ја лом, или се на ла зи у дру гим 
срод ним уста но ва ма, као што је слу-
чај са ар хив ском гра ђом ве за ном за 
жи вот и рад Ву ка Ка ра џи ћа.

Пре ти ла је опа сност да Му зеј по-
ста не стал на, не по крет на из ло жба 
гра ђе о де ли ма дво ји це на ших ве ли-
ких про све ти те ља. И као та кав он би 
имао сво ју ко ри сну, кул тур но-про-
свет ну уло гу, али од са мог осни ва ња, 
то ком го ди на, за ла га њем за по сле них, 
Му зеј Ву ка и До си те ја по стао је жи ва 

уста но ва, дво стру ке де лат но сти. Пр-
ва је му зе о ло шко-ме мо ри јал на, ко-
ја об у хва та при ку пља ње пред ме та и 
гра ђе ра ди њи хо ве об ра де, док је дру-
га на уч но и стра жи вач ког ка рак те ра и 
са сто ји се у при ку пља њу ар хив ске и 
би бли о фил ске гра ђе ко ја се од но си на 
До си те ја и Ву ка, њи хо ве са вре ме ни ке, 
са рад ни ке и про тив ни ке, као и на вре-
ме у ко јем су жи ве ли и ства ра ли а ко-
ја се на ла зи на раз ли чи тим стра на ма, 
ка ко у зе мљи та ко и у ино стран ству. У 
том сми слу Му зеј је по стао не за о би-
ла зан у са рад њи са дру гим срод ним 
уста но ва ма. 

Да на шњи на зив Му зеј Ву ка и До си-
те ја је до био 1949. го ди не ка да је не ка-
да шњи Ву ков му зеј (тач ни ји на зив био 
је Ву ко ва со ба), ко ји је по сто јао у окви-
ру та да шњег На род ног му зе ја, про-
ши рен де лом по све ће ним До си те ју 
Об ра до ви ћу као Ву ко вом прет ход ни ку 
у бор би за уво ђе ње на род ног је зи ка у 
књи жев ност. Од ње го вих лич них ства-
ри ни шта ни је са чу ва но. Бу ду ћи да се 
он као је ро мо нах ни је же нио ни је би-
ло ни ко га ко би за бу дућ ност, са чу вао 
би ло ка кав пред мет ко ји је при па дао 
овом ве ли ка ну. Згра да Пра ви тељ ству-
ју шчег со вје та, у ко јој је жи вео, из го-
ре ла је 1813. го ди не при ли ком тур ског 
бом бар до ва ња Бе о гра да а са њом и 
све ње го ве ства ри та ко да ову по став-
ку чи не пр ва из да ња књи га, пор тре ти, 
скулп ту ре и ар хи ва ли је.

У по чет ку Ву ков му зеј су пред ста-
вља ле две со бе у дво ри шној згра-
ди На род ног му зе ја ко ји се на ла зио 
на ме сту да на шњег Фи ло ло шког фа-
кул те та. Та згра да је из го ре ла 1915. 
го ди не при ли ком аустро у гар ског бом-
бар до ва ња Бе о гра да а са њом и не ки 
Ву ко ви лич ни пред ме ти – ме ђу оста-
ли ма пи са ћи сто и ка на бе.

Оста ви на оца срп ске књи жев но сти 
сти гла је у Ср би ју 1897. го ди не при ли-
ком пре но са ње го вих по смрт них оста-
та ка из Бе ча у Бе о град. Ову по став ку 
чи не пор тре ти, сви ра ђе ни пре ма жи-
вом узо ру, лич ни и по ро дич ни пред-
ме ти, пр ва из да ња ње го вих књи га и 
не што ар хив ске гра ђе. Та ко ђе, у окви-

ру му зеј ских збир ки чу ва се и нај ве ћи 
део за о став шти не Ву ко ве кће ри, Ми не 
Ка ра џић Ву ко ма но вић.

Осим До си те је ве и Ву ко ве оста ви-
не део му зеј ске збир ке чи ни и дру га 
ар хив ска гра ђа, де ло ви за о став шти на 
Ву ко вих са рад ни ка Ђу ре Да ни чи ћа и 
Ју сти на Ми хај ло ви ћа, као и ње го вих 
след бе ни ка – Ти хо ми ра Ђор ђе ви ћа и 
Дра гу ти на Ко сти ћа.

У окви ру Му зе ја фор ми ра на је и ве-
о ма бо га та струч на би бли о те ка. Не-
по сред но по осни ва њу њу је чи нио 
са мо фонд ста рих и рет ких књи га са 
би бли о фил ским ра ри те ти ма од пре-
ко хи ља ду при ме ра ка, ко ји су про гла-
ше ни кул тур ним до бром и за ко ном су 
за шти ће ни. Ка ко су го ди не про ла зи-
ле би бли о те ка је ре дов но об на вља на, 
та ко да са да са др жи ви ше од два на-
ест хи ља да при ме ра ка струч них књи-
га и ча со пи са.

Уз стал ну му зеј ску по став ку, ко ја је, 
у од но су на ону из 1949. го ди не, у пот-
пу но сти из ме ње на и мо дер ни зо ва-
на (отво ре на је за пу бли ку де цем бра 
2012. го ди не, по сле те мељ не ре кон-
струк ци је му зеј ске згра де), раз ви је на 
је и де лат ност по вре ме них, те мат ских 
из ло жби ка да се пу бли ци пред ста вља-

ју и пред ме ти ко ји се чу ва ју у де по и-
ма и рет ко су до ступ ни оку јав но сти. 
До бар при мер је из ло жба по све ће на 
Ву ко вој Ми ни. Ро ман тич на по сво јој 
те ма ти ци и са др жи ни, ова из ло жба 
је про те клих го ди на иза зва ла ве ли-
ку па жњу ка ко у Ср би ји (го сто ва ла је 
у број ним му зеј ским ин сти ту ци ја ма) 
та ко и у ње ном род ном Бе чу. Две хи-
ља де тре ће про гла ше на је за из ло жбу 
го ди не.

И
пак, нај ве ћа из ло жба 
од осни ва ња Му зе ја 
до да нас, у са рад њи 
са дру гим му зеј ским 
уста но ва ма, као што 

су Исто риј ски му зеј Ср би је, Ет но-
граф ски му зеј и дру ги, оства ре на је 
1987. у окви ру обе ле жа ва ња две сто-
те го ди шњи це ро ђе ња Ву ка Ка ра џи-
ћа. Под ви со ким по кро ви тељ ством 

Пред сед ни штва Ју го сла ви је и кан-
це ла ра Аустри је, по чет ком 1988. го-
ди не ова из ло жба, са ви ше од хи ља-
ду нај вред ни јих екс по на та, отво ре-
на је и у Град ској већ ни ци у Бе чу.
Ове го ди не, ка да се обе ле жа ва сто 

пе де се та го ди шњи ца од Ву ко ве смр ти, 
Му зеј је, у но вом из ло жбе ном про сто-

ру, по ста вио из ло жбу на ко јој се, ме ђу 
оста лим пред ме ти ма, пр ви пут мо гу 
ви де ти и фо то гра фи је отво ре ног Ву-
ко вог ков че га и ло ба ње, сни мље не 
1897. при ли ком ис ко па ва ња ње го вих 
по смрт них оста та ка ра ди пре но са из 
Бе ча у Бе о град. С об зи ром на то да ни-
ка да до са да ни су из ла га не, иза зва ле 
су ве ли ку па жњу јав но сти. 

Зда ње у ко јем се на ла зи Му зеј Ву ка 
и До си те ја, осно ван од лу ком Вла де НР 
Ср би је 28. фе бру а ра 1949. го ди не, нај-
ста ри ја је стам бе на згра да у Бе о гра-
ду, ти пи чан при ме рак тур ске град ске 
стам бе не ар хи тек ту ре. У њој је кра-
јем XVI II ве ка би ло се ди ште фран цу-
ског кон зу ла та, као ре зул тат до брих 
фран цу ско-тур ских од но са, у вре ме 
На по ле о на Бо на пар те, ка да ни јед на 
европ ска зе мља ни је има ла сво ја ди-
пло мат ска пред став ни штва на про-
сто ри ма Ото ман ске им пе ри је.

Та ко је, нај ве ро ват ни је, до че ка ла и 
1806. го ди ну ка да су Бе о град осло бо-
ди ли Ка ра ђор ђе ви уста ни ци а од 1809. 
до 1813. ов де је ра ди ла Ве ли ка шко ла, 
пр ва срп ска про свет на уста но ва на ме-
ње на ви шем обра зо ва њу сво јих по ла-
зни ка. Је дан од ини ци ја то ра осни ва ња 
Ве ли ке шко ле био је До си теј Об ра до-
вић а је дан од пр вих два де се так уче-
ни ка био је Вук Ка ра џић. Од про па сти 
Пр вог срп ског устан ка 1813. па све до 
1949. згра да је би ла стам бе ни обје кат, 
ма да је че сто ме ња ла вла сни ке. Због 
сво је исто риј ске и ар хи тек тон ске ва-
жно сти, про гла ше на је кул тур но-исто-
риј ским спо ме ни ком од из у зет ног 
зна ча ја, нај ви шим у нас.

Три де сет го ди на по осни ва њу, ју на 
1979. го ди не, Му зеј Ву ка и До си те ја 
по но во је при по јен На род ном му зе-
ју из ко јег је и по ни као. Овим чи ном 
на ста ли су по вољ ни ји усло ви за да-
љи раз вој основ не, му зе о ло шке де-
лат но сти. Уз Га ле ри ју фре са ка, Му зеј 
На де жде и Раст ка Пе тро ви ћа, Му зеј 
Ле пен ски вир и Ар хе о ло шки му зеј у 
Кла до ву, Му зеј Ву ка и До си те ја чи ни 
са став ни део ове углед не уста но ве 
срп ске кул ту ре.

 Љи ља на ЧУ БРИЋ

Шездесет пет година Музеја Вука и Доситеја

Му зеј Ву ка и До си те ја

КУЛТУРНОПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА СРБИЈЕ

Јубилеј Вукове награде

До са да 494 до бит ни ка
Од 1964. до 2013. го ди не Ву ко ва на гра да је 

до де ље на 50 пу та. У пе ри о ду од 1964. до 1967. 
го ди шње је по пет ла у ре а та до би ја ло на гра
де. Од 1968. до 1989, за тим од 1993. до 2002. 
и од 2004. до 2013, го ди шње је по 10 ла у ре а та 
до би ја ло ово зна чај но при зна ње. Од 1990. до 
1992. по 15 ла у ре а та го ди шње је на гра ђи ва но 
овим при зна њем, а 2003. го ди не на гра ду је 
при ми ло де вет до бит ни ка. Укуп но је до са да 
494 ла у ре а та при ми ло Ву ко ву на гра ду.

Из у зет не Ву ко ве 
на гра де за 39 ла у ре а та

Од 1971. до 2013. го ди не, 39 ла у ре а та је 
при ми ло Из у зет не Ву ко ве на гра де, и то: Иво 
Ан дрић, књи жев ник, Де сан ка Мак си мо вић, 
пе сни ки ња, Па вле Са вић, на уч ник, ака де мик 
Па вле Ивић, ака де мик Јан ко Ју ран чич, Љу
бља на, ака де мик Бо шко Пе тро вић, проф. др 
Ми о драг По по вић, Вас ко По па, књи жев ник, 
До бри ца Ћо сић, књи жев ник, На род но по зо ри
ште, Бе о град, ака де мик Во ји слав Ђу рић, ака
де мик Ра до мир Лу кић, Из да вач ко пред у зе ће 
„Про све та“, Ју го сло вен ска ки но те ка, Бе о град, 
Ра дио Бе о град, На род на би бли о те ка Ср би је, 
Ни ко лај Пе тро вич Бур ља јев, драм ски умет
ник, Ру си ја, Жан Ди тур, књи жев ник, Фран
цу ска, Ха ролд Пин тер, књи жев ник, Ве ли ка 
Бри та ни ја, Ми кис Те о до ра кис, ком по зи тор, 
Грч ка, Пе тер Ханд ке, књи жев ник, Не мач ка, 
Здрав ко Ве ли ми ро вић, Ет но парк „Ста ро се ло“, 
Си ро гој но, Ђор ђе Ми хај ло вић, чу вар Срп ског 
гро бља Зеј тин лик, Со лун, Деч ји хор Ра дио Бе
о гра да „Ко ли бри“, лист „По ли ти ка“, Срп ско 
пје вач ко дру штво „Је дин ство“, Ко тор, Ак тив 
про фе со ра срп ског је зи ка, Ник шић, ма на стир 
Жи ча, Ма ти ца срп ска, ака де мик Ми ро слав 
Пан тић, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Умет нич
ка лив ни ца „Је ре мић“, Ма ној ло Ву ко тић, но
ви нар, уред ник, проф. др Ра шко Јо ва но вић, 
исто ри чар књи жев но сти, те а тро лог, Ђор ђе 
Ка ди је вић, исто ри чар умет но сти, филм ски 
и те ле ви зиј ски ре ди тељ, Кар ло вач ка гим на
зи ја, Срем ски Кар лов ци, Ла за Ла зић, књи жев
ник, Ла за Чур чић, књи жев ник, Ти тел.

До бит ни ци Ву ко ве на гра де за 2013. го ди ну
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Матица српска је, низом 
манифестација, свечано 
обележила значајан 
јубилеј: 150 година од свог 
пресељења из Пеште у Нови 
Сад. Из Каталога, у којем 
је представљена изложба 
„Пресељење Матице српске 
из Пеште у Нови Сад 
(1864–2014)“, преносимо 
текст Драгана Тубића

М
а ти ца срп ска, нај ста ри ја на-
ци о нал на књи жев на, кул-
тур на и на уч на ин сти ту ци ја, 
осно ва на је као дру штво срп-
ских ин те лек ту а ла ца и при-

вред ни ка 16. фе бру а ра 1826. го ди не у Пе шти. 
Њен пр во бит ни циљ био је да по мог не из ла-
же ње срп ског књи жев ног ли ста Серб ске Ле
то пи си, да на шњег Ле то пи са Ма ти це срп ске, 
док је ње но де ло ва ње од са мог по чет ка би ло 

усме ре но на про све ћи ва ње на ро да и очу ва-
ње на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та. Уз 
по моћ Са ве Те ке ли је и ње го ве за ду жби не Те-
ке ли ја ну ма, ко јим је упра вља ла Ма ти ца срп-
ска, она је раз гра на ла сво је ак тив но сти из да-
вач ком де лат но шћу, фор ми ра њем нај ста ри је 
срп ске на ци о нал не би бли о те ке и Срп ског му-
зе у ма. У овом пе ри о ду, Ма ти ца је, на чи та вом 
срп ском кул тур ном и ду хов ном про сто ру, до-
жи ве ла пу ну афир ма ци ју. 

Ру ко вод ство Ма ти це срп ске је иде ју да се она 
пре се ли из пе штан ског Те ке ли ја ну ма у Но ви Сад 
де фи ни тив но фор му ли са ло 1852. го ди не. Раз лог 
за ову зна чај ну од лу ку на ла зио се у чи ње ни ци 
што је срп ски кул тур ни жи вот у глав ном гра ду 
Угар ске, што због по сле ди ца Ре во лу ци је 1848–
1849, што због про ме ње них по ли тич ких окол но-
сти, био го то во за мро. С дру ге стра не, Но ви Сад 
је од сре ди не XIX ве ка по чео да сти че зна чај као 
на ци о нал ни, еко ном ски и кул тур ни цен тар срп-
ског на ро да у ко ме се оку пља мла да и по лет на 
ин те ли ген ци ја. Ма ти ца је за овај град би ла ве-
за на од са мих сво јих по че та ка пре ко Ле то пи са 
ко ји је у Но вом Са ду осно ван и у ње му уре ђи-
ван и ка сни је. 

По сле ду жег на сто ја ња да до ђе до пре се ље ња 
Ма ти це срп ске, оно је по че ло 28. апри ла 1864. 
го ди не, ка да је окон ча на и ње на по след ња пе-

штан ска сед ни ца. На па ро брод На пре дак ко ји је 
ис пло вио ка Но вом Са ду укр цан је 61 сан дук са 
бла гом срп ске кул ту ре ство ре ним и опле ме ње-
ним у Ма ти ци срп ској. У прат њи ове дра го це не 
имо ви не ка ње ној но вој ку ћи у дво ру вла ди ке Пла-
то на Ата нац ко ви ћа – Пла то не у му, на ла зи ли су се 
Па вле Ко јић, се кре тар Ан то ни је Ха џић, ста ре ши-
на Јо ван Три фу но вић и ка сир Јо сиф Стан ко вић. 
Ма ти ца је до че ка на уз оду ше вље ње и на род не 
све ча но сти, а ње на пр ва но во сад ска скуп шти на, 
одр жа на 12. ма ја, до би ла је ка рак тер на род не све-
ча но сти. За пред сед ни ка је по дру ги пут иза бран 
вла ди ка Пла тон, а на овом ве ли ком ску пу би ли су 
та мо шњи во де ћи срп ски ин те лек ту ал ци – Јо ван 
Ха џић, Јо ван Су бо тић, Све то зар Ми ле тић, Ђор ђе 
На то ше вић, Јо ван Ђор ђе вић, Да ни ло Ме да ко вић, 
Јо ван Бо шко вић, Ђу ра Да ни чић...

Пре ла зак Ма ти це срп ске у Но ви Сад био је од 
пре суд ног зна ча ја за раз вој овог гра да као срп-
ског кул тур ног и ин те лек ту ал ног сре ди шта. Ов де 
су се већ на ла зи ли Ве ли ка срп ска пра во слав на 
гим на зи ја (1810), Срп ска чи та о ни ца (1845), Срп-

ско на род но по зо ри ште (1861), док је Ма ти ца би-
ла кул тур ни узор Ује ди ње ној омла ди ни срп ској 
(1866). Она је по зи тив но ути ца ла и на раз вој срп-
ског но ви нар ства и пу бли ци сти ке, с об зи ром на 
то да је по сле ње ног пре се ље ња по чео да из ла зи 
ве ли ки број ча со пи са. Од тог вре ме на Но ви Сад, 
с пра вом, но си епи тет Срп ске Ати не. То ком де-
це ни ја, Ма ти ца је из не дри ла и не ке од нај зна-
чај ни јих кул тур них ин сти ту ци ја у Но вом Са ду, 
а и ши ре, као што су Би бли о те ка Ма ти це срп ске, 
Га ле ри ја Ма ти це срп ске и Му зеј Вој во ди не. 

Ма ти ца срп ска као уста но ва, и ње ни ис так-
ну ти чла но ви, сво јим пре да ним де ло ва њем у 
Но вом Са ду до при но си ли су то ком прет ход них 
век и по, као што то чи не и да нас, очу ва њу на-
ци о нал не са мо све сти и бри зи о срп ском је зи ку, 
књи жев но сти, умет но сти, на у ци и кул ту ри. Бри-
ну ћи о све му то ме, Ма ти ца бри не и о оп стан ку 
срп ског на ро да у но вим исто риј ским окол но сти-
ма и мул ти кул ту рал ном ам би јен ту на чи та вом 
европ ском и свет ском про сто ру. 

 Дра ган ТУ БИЋ

О
ве го ди не се обе ле жа ва 
150. го ди шњи ца смр ти 
Ву ка Сте фа но ви ћа Ка-
ра џи ћа (Беч, 7. фе бру ар 
1864). Исто вре ме но, ове 

го ди не обе ле жа ва мо и 200 го ди на од 
из ла же ња Ма ле про сто на род ње сла
ве носерб ске пје сна ри це и Пи сме ни
це серб ско га је зи ка. То је при ли ка да 
се кри тич ки про го во ри о Ву ку и ње-
го вом де лу у свим обла сти ма ко ји ма 
се он ба вио, а што тре ба да до при не-
се не го ва њу, под сти ца њу и уна пре-
ђи ва њу књи жев ног и умет нич ког 
ства ра ла штва, на уч них и ис тра жи-
вач ких про је ка та, ко ји за сту па ју Ву-
ко ве трај не по у ке и по ру ке. 

По во дом то га, у Ву ко вој за ду жби ни 
је, 11. фе бру а ра 2014. го ди не, одр жа на 
кон сти ту тив на сед ни ца Ре пу блич ког 
од бо ра за обе ле жа ва ње 150. го ди шњи-
це смр ти Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа. 
У ра ду је уче ство вао и Де јан Ри стић, 
др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству 
кул ту ре и ин фор ми са ња, ко ји је за-
хва лио Ву ко вој за ду жби ни, као ва жној 
на ци о нал ној уста но ви, на ње ном до-
са да шњем ра ду у обла сти кул ту ре, а 
по себ но у ве зи с обе ле жа ва њем ове го-
ди шњи це Ву ка С. Ка ра џи ћа. Ис та као 
је опре де ље ње Ми ни стар ства кул ту ре 
и ин фор ми са ња да ће оно, као др жав-
ни ор ган, по ма га ти и по др жа ва ти ин-
сти ту ци је кул ту ре у ра ду на ва жним 
дру штве ним по сло ви ма и за да ци ма, 
не пре у зи ма ју ћи ни у ком по гле ду њи-
хо ве функ ци је и од го вор но сти.  

За чла но ве Ре пу блич ког од бо ра 
иза бра ни су: ака де мик На да Ми ло ше-
вић Ђор ђе вић (СА НУ), проф. др Дра ган 
Ста нић (пред сед ник Ма ти це срп ске), 
мр Мла ден Ве ско вић (Ми ни стар ство 
кул ту ре и ин фор ми са ња, са вет ник), др 
Ми о драг Ма тиц ки (Ву ко ва за ду жби-
на, пред сед ник Скуп шти не), проф. др 
Алек сан дра Вра неш (де кан Фи ло ло-
шког фа кул те та у Бе о гра ду), проф. др 
Ма то Пи жу ри ца (Фи ло зоф ски фа кул-
тет, Но ви Сад), проф. др Бо шко Су вај-
џић (Ву ко ва за ду жби на, Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар), проф. др Мла-
ден ко Са џак (де кан Фи ло ло шког фа-
кул те та у Ба ња лу ци), проф. др Вељ ко 
Бр бо рић (Фи ло ло шки фа кул тет у Бе-
о гра ду, управ ник Ка те дре за срп ски 
је зик), др Сре то Та на сић (Ин сти тут за 
срп ски је зик СА НУ), др Ве сна Ма то вић 
(Ин сти тут за књи жев ност и умет ност), 
др Оли ве ра Сте фа но вић (На род на би-
бли о те ка Ср би је), Љи ља на Чу брић 
(Му зеј Ву ка и До си те ја), мр Да ја на Ђе-
до вић (Цен тар за кул ту ру Вук Ка ра џић 
– Ло зни ца), пред став ник Ми ни стар-
ства про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја. У са став Од бо ра на кнад но ће 
се укљу чи ти и пред став ни ци стра них 
сла ви ста (Га бри је ла Шу берт, Ро берт 
Хо дел, Ан дреј Ба зи лев ски...).

За пред сед ни ка Од бо ра иза бран је 
др Ми о драг Ма тиц ки, а за за ме ни ка 
проф. др Бо шко Су вај џић. 

У рас пра ви о Про гра му ра да уче-
ство ва ли су сви чла но ви Од бо ра, ко ји 
су на кра ју сед ни це усво ји ли Про грам 
обе ле жа ва ња 150 го ди на од смр ти 
Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа (1864–2014), у 
ко ме се ка же: 

Ву ко ва за ду жби на, у са рад њи са На-
род ном би бли о те ком Ср би је, при пре-
ми ће Све ча ну ака де ми ју по све ће ну 
150. го ди шњи ци смр ти Ву ка Стеф. Ка-
ра џи ћа. По ред зва нич ни ка, на Све ча-
ној ака де ми ји ће бе се ди ти и сла ви сти 
из Бер ли на и Мо скве (Ро берт Хо дел, 
Ан дреј Ба зи лев ски и Га бри је ла Шу-
берт). У Хо лу На род не би бли о те ке 
би ће отво ре на из ло жба по све ће на 
де лу Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа. У при пре-

ми из ло жбе, по ред На род не би бли о-
те ке Ср би је, уче ство ва ће и Му зеј Ву ка 
и До си те ја, Уни вер зи тет ска би бли о те-
ка Све то зар Мар ко вић и фи ло ло шки 
и фи ло зоф ски фа кул те ти.  

Вре ме: Пред са бор ски да ни у Тр ши ћу.

СА НУ, у са рад њи са АНУРС, Ма ти-
цом срп ском и Ву ко вом за ду жби ном, 
ор га ни зо ва ће тро днев ни ме ђу на род
ни на уч ни скуп на ко ме би се осве-
тли ло Ву ко во де ло. Оквир не те ме су: 
фол кло ри сти ка и ет но ло ги ја; ре фор-
ма је зи ка и пра во пи са и нор ми ра ње 
гра ма тич ког си сте ма; ди ја лек то ло ги ја; 
реч ни ци; рад на Но вом за ве ту; исто ри-
ја, ге о гра фи ја, кри тич ки и по ле мич ки 
спи си; пре пи ска. На уч ни скуп одр жа-
ће се у Све ча ној са ли СА НУ, а у Га ле-
ри ји СА НУ при ре ди ће се Из ло жба 
пор тре та Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа. 

Вре ме: де цем бар 2014. го ди не. 
Мо де ра тор: ака де мик На да Ми ло-

ше вић Ђор ђе вић.

Ву ко ва за ду жби на, Ин сти тут за књи-
жев ност и умет ност – Бе о град, Удру-
же ње фол кло ри ста Ср би је и Цен тар 
за кул ту ру Вук Ка ра џић у Ло зни ци ор-
га ни зо ва ће дво днев ни те мат ски скуп 
под на зи вом Са вре ме на срп ска фол
кло ри сти ка II. Скуп ће се ре а ли зо ва ти 
као део ду го го ди шњег на уч но и стра жи-
вач ког про јек та Срп ско усме но ства ра
ла штво у ин тер кул тур ном ко ду, ко ји 
се си сте мат ски ба ви фол кло ром, усме-
ном књи жев но шћу и тра ди циј ском кул-
ту ром срп ског на ро да. 

Вре ме: од 5. до 7. сеп тем бра 2014. го-
ди не у Тр ши ћу.

Мо де ра тор: проф. др Бо шко Су вај-
џић.  

Ву ко ва за ду жби на и За ду жби на До
си теј Об ра до вић ор га ни зо ва ће јед-
но днев но са ве то ва ње на те му: Жи ве 
тра ди ци је срп ског књи жев ног је зи
ка: До си теј и Вук. 

Вре ме: 8. сеп тем бар 2014. 
Мо де ра то ри: др Ми о драг Ма тиц ки 

и др Мар ко Не дић. 
Ме сто: За ду жби на До си теј Об ра

до вић.

У са рад њи са СА НУ и ИП Про све та, 
Ву ко ва за ду жби на об ја ви ће пре о ста-

ле две књи ге из опу са Са бра них де ла 
Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа: XI II књи гу Пре
пи ске и II том III књи ге – О је зи ку и 
књи жев но сти.

По слом ру ко во де: др Ми о драг Ма-
тиц ки и проф. др Бо шко Су вај џић. 

Проф. др Алек сан дар Ми ла но вић 
при ре ди ће књи гу О је зи ку и књи жев
но сти.

Ву ко ва за ду жби на и Фи ло ло шки 
фа кул тет у Бе о гра ду на сто ја ће да се 
у то ку 2014. го ди не об ја ви и елек-
трон ско из да ње Пре пи ске Ву ка Стеф. 
Ка ра џи ћа и из вр ши ди ги та ли за ци ја 
Са бра них де ла, ко ја би, на тај на чин, 
по ста ла до ступ на сви ма ко ји се ба ве 
Ву ком и ње го вим де лом. 

Об ја вљи ва ње фо то тип ског из да ња 
Ков че жи ћа за исто ри ју, је зик и оби
ча је Ср ба сва три за ко на Ву ка Стеф. 
Ка ра џи ћа. Књи гу ће при пре ми ти ака-
де мик На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић.

Ву ко ва за ду жби на об ја ви ће 22. го-
ди ште Да ни це 2015, у ко јој ће се, 
по ред ре дов них те ма и ру бри ка, пред-
ста ви ти и нај зна чај ни је ак тив но сти и 
пу бли ко ва ти ода бра ни тек сто ви по-
све ће ни обе ле жа ва њу 150. го ди шњи-
це смр ти Ву ка Ка ра џи ћа. 

Уред ни ци: др Ми о драг Ма тиц ки и 
ака де мик На да Ми ло ше вић Ђор ђе-
вић. 

Об ја вљи ва ње књи ге и пред ста вља-
ње књи ге, на не мач ком је зи ку, са из-

бо ром тек сто ва из де ла Ву ка Стеф. 
Ка ра џи ћа: Вук Стеф. Ка ра џић 1787–
1864–2014, Mündlic hes Volk sgut der 
Ser ben (Срп ска усме на на род на ба
шти на). 

Уред ник: проф. др Бо шко Су вај џић. 
Ре дак ци ја: др Ми о драг Ма тиц ки и 

Сло бо дан Гру ба чић, до пи сни члан 
СА НУ. 

Пре во ди о ци: Ми на Ђу рић и An net ta 
Ђу ро вић. 

Пред лог је да, као су и зда вач, бу де и 
из да вач ка ку ћа Loj ze Wi e se ra из Кла-
ген фур та.

При пре ми ће се, на два де се так иза-
бра них па ноа, по крет на те мат ска 
из ло жба, по све ће на Ву ку Стеф. Ка ра-

џи ћу и ње го вом де лу. Текст на па но и-
ма би ће пре ве ден на не мач ки и ру ски 
је зик. 

Вре ме: из ло жба ће се при ка за ти у сеп-
тем бру у Мо скви, а у ок то бру у Франк-
фур ту. 

Из бор ма те ри ја ла: проф. др Ду шан 
Ива нић, проф. др Ми лош Оку ка и проф. 
др Јо ван Де лић. 

Ву ко ва за ду жби на и Дру штво за 
срп ски је зик и књи жев ност Ср би је 
рас пи са ли су ли те рар ни кон курс за 
уче ни ке гим на зи је и сред њих шко-
ла, на те ме: Ву ко ви европ ски су сре
ти, Шта би Вук да нас ре као и Вук и 
ди ги тал на азбу ка. Кон курс је отво-
рен до 15. апри ла 2014. го ди не, а три 
пр во на гра ђе на ра да би ће про гла ше-
на до 1. ма ја 2014. го ди не. Све ча но 
уру че ње на гра де би ће упри ли че но 
у Кар ло вач кој гим на зи ји, на Ре пу-
блич ком так ми че њу из књи жев но-
сти – Књи жев на олим пи ја да, 11. ма ја 
2014. го ди не. 

Ву ко ва за ду жби на би ће је дан од по-
кро ви те ља так ми че ња уче ни ка на 
иза бра не те ме по све ће не Ву ку Стеф. 
Ка ра џи ћу, и то: Ре пу блич ког так ми че-
ња уче ни ка основ них и сред њих шко-
ла из срп ског је зи ка и је зич ке кул ту ре 
у Тр ши ћу (у окви ру 42. Ђач ког Ву ко
вог са бо ра); лин гви стич ких сек ци ја 
основ них и сред њих шко ла у Ср би ји 
(за јед но са Дру штвом за срп ски је зик 
и књи жев ност Ср би је и Ми ни стар-
ством про све те, на у ке и тех но ло шког 

раз во ја); Ре пу блич ке смо тре ре ци-
та то ра Пе сни че на ро да мог (мла ђи, 
сред њи и ста ри ји уче нич ки уз раст); 
Ре пу блич ког так ми че ња уче ни ка 
сред њих шко ла у бе сед ни штву, као 
и так ми че ња уче ни ка ко ја ор га ни-
зу ју огран ци Ву ко ве за ду жби не (Ба-
ва ни ште, Ча чак, Ло зни ца, Ниш, Но ва 
Ва рош, Пе тро вац на Мла ви, Жа бљак-
Шав ник-Плу жи не, Гра ди шка...). 

Ву ко ва за ду жби на, за јед но са Би-
бли о те ком Ма ти це срп ске, ини ци-
ра ће рад на из ра ди Би бли о гра фи је 
ли те ра ту ре о Ву ку Стеф. Ка ра џи ћу 
(на по ме на: до 1980. го ди не, у ру ко пи-
су, по сто ји би бли о гра фи ја ли те ра ту ре 
Го лу ба До бра ши но ви ћа). У ак тив ност 
укљу чи ти и PRESS CLIP PING из фон да 
Ву ко вог и До си те је вог му зе ја. 

Раз мо три ти мо гућ ност по кре та-
ња ини ци ја ти ве да се еп ске на род не 
пе сме увр сте у кул тур ну ба шти ну 
УНЕ СКОа (др Бран ко Злат ко вић, др 
Не над Љу бин ко вић, проф. др Бо шко 
Су вај џић).

У до го во ру са Јав ним сер ви сом РТС 
на сто ја ти да се у то ку 2014. го ди не 
обез бе ди ре при зи ра ње се ри ја о Ву ку 
Стеф. Ка ра џи ћу. 

То ком 2014. го ди не за по че ти рад на 
ди ги та ли за ци ји ру ко пи сне за о став-
шти не Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа. 

Ву ко ва за ду жби на ажу ри ра ће свој 
веб сајт, да би се ре дов но и са др жај-
но пред ста вља ле ак тив но сти на обе-
ле жа ва њу 150 го ди на од смр ти Ву ка 
Ка ра џи ћа. 

Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар 
и На став но-на уч но ве ће Фи ло ло шког 
фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду 
усво ји ли су те ме 44. Ме ђу на род ног 
на уч ног са стан ка – У Ву ко ве да не:

Пр ви свет ски рат и пе ри о ди за ци ја 
раз во ја срп ског књи жев ног је зи ка;

Два ве ка од Ву ко ве Пи сме ни це срп
ско га је зи ка;

Пр ви свет ски рат и срп ска књи жев
ност;

Два ве ка од Ву ко ве Ма ле про сто на
род не сла ве носерб ске пје сна ри це.

Вре ме: од 11. до 13. сеп тем бра 2014. 
го ди не 

Ор га ни за ци ја: Ме ђу на род ни сла ви-
стич ки цен тар и Фи ло ло шки фа кул тет 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду

Све ча не ака де ми је по во дом 150. го-
ди шњи це смр ти Ву ка Стеф. Ка ра џи-
ћа одр жа ће се  у Бе чу и Те ми шва ру. 
Пред став ни ци Ву ко ве за ду жби не уче-
ство ва ће на оба ова ску па.

Вре ме: сеп тем бар – ок то бар
Но си лац по сла: за Те ми швар, Са вез 

Ср ба у Ру му ни ји. 
 С. В.

ВЕК И ПО СРПСКЕ АТИНЕ

Сто педесет година 
од пресељења Матице српске 

из Пеште у Нови Сад

Ма ти ца срп ска Са ва Те ке ли ја

Сед ни ца Ре пу блич ког од бо ра

Основан Републички одбор за обележавање 
150. годишњице смрти Вука Стефановића Караџића
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М
а ла са ла За ду жби-
не „Или је М. Ко-
лар ца“ у Бе о гра ду, 
ве че уочи Ме ђу-
на род ног да на ма-

тер њег је зи ка – 21. фе бру а ра 2014, 
би ла је већ уста ље но ме сто пред-
ста вља ња, са да 21. го ди шта об но-
вље не Да ни це, ко ју пре да но из да је 
и пре ну ме ран ти ма уред но до ста-
вља Ву ко ва за ду жби на. До ма ћин 
ве че ри био је проф. др Бо шко Су-
вај џић, пред сед ник Управ ног од-
бо ра Ву ко ве за ду жби не, ко ји је у 
сво јој бе се ди ис та као да је Да ни ца 
за 2014. го ди ну иза шла у вре ме ну 
ка да обе ле жа ва мо 150  го ди на од 
смр ти Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи-
ћа и 200 го ди на од из ла же ња Ма
ле про сто на род не сла ве носерб ске 
пје сна ри це и Пи сме ни це серб ско га 
је зи ка. Су вај џић је, за тим, под се тио 
да – ни је та ко дав но вре ме ка да су о 
срп ским на род ним умо тво ри на ма, 
по себ но о срп ској еп ској и лир ској 
на род ној по е зи ји, у пр вим де це ни-
ја ма де вет на е стог ве ка, рас пра вља-
ли и пи са ли нај бли ста ви ји умо ви 
епо хе: Нем ци Јо хан Вол фганг Ге те 
и бра ћа Грим, По љак Адам Миц-
ки је вич, Фран цуз Клод Фо ри јел и 
др. Ни је та ко дав но вре ме ка да су 
Миц ки је вич и Фо ри јел др жа ли се-
ри је пре да ва ња о срп ској на род ној 
епи ци на уни вер зи те ту Ко леж де 
Франс и на Сор бо ни (1823–1824, од-
но сно 1841–1842). 

Од пр ве об ја вље не Пје сна ри це 
(1814) до Ву ко ве смр ти про шло је пе-
де сет го ди на, и за све то вре ме он у 
кон ти ну и те ту раз ми шља о са ку пља-
њу и об ја вљи ва њу на род них пе са ма. 
Јед ном при ли ком ће на пи са ти да му 
је ску пља ње пе са ма пра ви и нај ми ли
ји по сао, ре као је Су вај џић и ис та као 
да је Вук, на осо бе ни на чин, пред-
ста вио срп ски на род као књи жев ни 
на род и увео га у европ ску ли те ра ту-
ру, исто вре ме но чу ва ју ћи ње го ву са-
мо бит ност, ин си сти ра ју ћи сваг да на 
пој мо ви ма на род но и срп ско, че му су 
по го до ва ле и дру штве не окол но сти. 
У том кон тек сту тре ба гле да ти и на 
раз ло ге об на вља ња Ву ко ве Да ни це од 
стра не Ву ко ве за ду жби не. То је на род-
ни ка лен дар ко ји је по угле ду на Ву-
ков исто и ме ни ка лен дар-за бав ник 
(Беч и Бу дим 1826, 1827, 1828, 1829. и 
1834. го ди не) по кре ну ла Ву ко ва за ду-
жби на 1994. го ди не и ко ји је за др жао 
кон цеп ци ју и дух Ву ко вих ка лен да-
ра (опи си ма на сти ра, ге о граф ско-ста-
ти стич ки спи си, исто риј ски спи си, 
пор тре ти зна ме ни тих Ср ба, при ло зи 
о је зи ку и о на род ним умо тво ри на-
ма), али је, у ду ху обе ћа ња Уред ни-
штва из пр вог го ди шта (ака де мик др 
На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић, др Ми о-

драг Ма тиц ки) и у скла ду са по тре ба-
ма вре ме на, до пу њен и но вим, по све 
ак ту ел ним одељ ци ма и ру бри ка ма.

Од по чет ка из ла же ња об но вље ног 
из да ња Да ни це, уред ни штво се ру ко-
во ди ло иде јом о по тре би, па и о нео-
п ход но сти ства ра ња јед не са вре ме не 
на ци о нал не чи тан ке, упу ће не ши ро-
ком кру гу чи та лач ке пу бли ке, јед не 
озбиљ не на ци о нал не пу бли ка ци је 
по пу лар ног ка рак те ра, у нај бо љем 
сми слу те ре чи – ка лен да ра, ко ји би 
мо гао и учен чи та ти и прост слу ша
ти, ка ко би то ре као ве ли ки Вук. Та ко 
је Да ни ца, јед но вре ме но, и по ме ник 
зна ме ни тих љу ди срп ског на ро да, и 
ле то пис кул тур ног жи во та, и ге о граф-
ска и по ве сна кар та Ср би је, је зич ки 
при руч ник, али и ал ма нах из ко га се 
чи та лац мо же оба ве сти ти о са вре ме-
ним де ша ва њи ма у срп ској књи жев-
но сти и кул ту ри, ре као је Су вај џић.

По себ на па жња усме ре на је на то да 
се из гра де ин те гра тив не ве зе из ме ђу 
Ср ба у ма ти ци и Ср ба у ра се ја њу, на 
че му се по себ но ин си сти ра у одељ ку 
Ср би у све ту. Тврд ња уред ни штва да 
ће стал на те ма Да ни це би ти Вук Сте-
фа но вић Ка ра џић и ње го во де ло ис-
пу ња ва се из све ске у све ску, осо би то 

у ру бри ци На род на књи жев ност. Пред 
на ма је, да кле, 21. го ди ште об но вље не 
Да ни це, ко је је у зна ку обе ле жа ва ња 
ви ше ва жних да ту ма: сто го ди шњи це 
Ве ли ког ра та, сто пе де сет го ди на од 
смр ти Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, 
ве ка од смр ти ком по зи то ра Сте ва на 
Сто ја но ви ћа Мо крањ ца, ауто ра „Хим-
не Ву ку“ и дру гих ју би ле ја, за кљу чио 
је сво је из ла га ње проф. др Бо шко Су-
вај џић.

По том је драм ски умет ник Ми лан 
Ми хај ло вић Ца ци го во рио пе сму Те-
о до ра Па вло ви ћа Мо ја Да ни ца, текст 
Во ји сла ва – Во ки ја Ко сти ћа Џу млек – 

ће вап за Ву ка Ка ра џи ћа, од лом ке из 
Хи лан дар ске по ве ље Си ме о на Не ма
ње – Све ти Са ва и тек ста Ра до ва на 
М. Ма рин ко ви ћа Крај пу та ши по ги
ну лих 1914. го ди не. Ми хај ло вић је из 
ше стог го ди шта Да ни це за мла де го-
во рио од лом ке тек сто ва Јо си фа Пан-
чи ћа Ко па о ник и ње го во про гор је и 
Бра ни сла ва Ну ши ћа Мој ви но град, те 
за го нет ке у сти хо ви ма Гри го ра Ви те-
за. Бо шко Су вај џић је про чи тао сво ју 
пе сму Цр њан ски, а Ми о драг Ма ти ци 
Су вај џи ће ву пе сму Од зив Ње го шу са 
Ко со ва.

Ђ
ор ђе Си би но вић, до бит-
ник на гра де Ву ко ве за-
ду жби не за умет ност за 
2013. го ди ну, го во рио 
је сво ју пе сму Све у Ву

ка, Љу бин ко Ра ден ко вић о Ус кр су у 
Срп ском на род ном ка лен да ру, Дра-
го Ње го ван о Еуста хи ји Ар сић – пр-
вој срп ској књи жев ни ци, Ацо До-
ган џић о Бран ку Бе ло бр ку – дру гој 
ви о ли ни у ор ке стру Вла сти ми ра Па-
вло ви ћа Ца рев ца. Из обим ног бло ка 
Пе сни ки ње Зла та Ко цић и Ана Ри-
сто вић го во ри ле су сво је пе сме Ли
ти ја и Пе гла пре ко цр те. Из Да ни це 

за мла де пу бли ка је од ауто ра чу ла 
пе сме Сло бо да на Ста ни ши ћа Гун
дељ, Ла зе Ла зи ћа Ко ли бри, Бо шка 
Ло мо ви ћа Здра во, мар те, Бо жи да-
ра Пе ше ва Ви те зо ви ка лен да ра, а 
од Ве сне Ви до је вић-Га је вић про зни 
текст За чин ска сло ва.
Пред ста вља ње Да ни це за 2014. го-

ди ну уз ви ше но је и на сту пом Хо ра 
сла ви ста Фи ло ло шког фа кул те та Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду, са ор ке стром, 
ко ји је из вео Чи је је оно де вој че и Та
мо да ле ко, као и још че ти ри сло вен-
ске пе сме.

 Ди ми три је СТЕ ФА НО ВИЋ

Необичан
легат уметничких 

фотографија
Овековечено етнографско благо 
Млаве, Хомоља и Ресаве 

З
а ви чај ни му зеј у Пе тров цу на Мла-
ви, по во дом де се то го ди шњи це по-
сто ја ња, обо га ћен је нео бич ним за-
ве шта њем умет нич ког фо то гра фа 
Стан ка Ко сти ћа. Ин спи ри сан ле по-

та ма при ро де род ног кра ја, спо ме ни ци ма гра-
ди тељ ства, ста рим за на ти ма, на род ним оби-
ча ји ма и ве ро ва њи ма, а по себ но цр ква ма и 
ма на сти ри ма Бра ни чев ске епар хи је – Ко стић 
је ове ко ве чио ет но граф ско бла го Мла ве, Хо-
мо ља и Ре са ве (све до Ку ча ја и Сти га) ко лор 
фо то гра фи јом осо бе ног умет нич ког по ступ ка. 
Ње го ве фо то гра фи је и у цр но-бе лој тех ни ци 
има ју ет но ло шки, ет но граф ски и до ку мен тар-
ни зна чај, али и ду бљи со ци о ло шки сми сао с 
но стал гич ном по ру ком „Се ло ко је из у ми ре“ 
(Ста ри за на ти у до ли ни Мла ве).

Ко сти ћев умет нич ки по сту пак је ори ги на лан и 
не по но вљив. Он не ро бу је оба ве за ма про фе си о-
нал ног фо то гра фа. Сло бо да ства ра ња, нео п ход на 
у сва ком умет нич ком по слу, омо гу ћи ла му је да 
ви ше ис по љи сми сао за ле по, да то при род но ле-

по, ко је мо же да над ма ши и умет нич ки ле по, за-
бе ле жи у жи вот ном тре нут ку, у ам би јен ту жи вог 
чо ве ка без по зе и из ве шта че но сти. Он ода би ра 
ка рак те ри стич ни де таљ ко ји мо же да сим бо ли зу-
је це ли ну. У грн чар ском, ку-
јун џиј ском и опан чар ском 
за на ту, на при мер, ухва ћен 
је не мир ру ку (са мо ру ке и 
пред мет об ли ко ва ња), за не-
ке за на те је по треб на сна га 
(ко вач, ко лар, пин тер...), а 
за не ке осо бе на сми ре ност 
и пре ци зност (сај џи ја, пче-
лар, ис пи рач зла та...). Сли ка-
ју ћи их из ра зних угло ва, а 
во де ћи ра чу на о све тло сним 
ефек ти ма, он ства ра лач-
ким по ступ ком ује ди њу је 
до ку мен тар ност, ин фор ма-
тив ност и емо ци о нал ност. 
Ње го ви пор тре ти су вре-
ме шна из му че на и бри жна 
ли ца крај се о ских брв на ра и 
до рун га ра, у во де ни ца ма и 
ра ди о ни ца ма – за у зе та по-
слом и не гле да ју у ка ме ру 
јер су по све ће ни свом де лу. 
Мла дих го то во да не ма. Бу-
ду ћих пре ља и тка ља не ма, 
а и кор па ра и ужа ра је све ма ње. Чо век га нут 
по тре сним при зо ри ма ве за ним за тра ди ци ју и 
оби ча је, за ко ре не из про шло сти – не ми нов но 
по ста је по ма ло се тан у су ко бу с хлад ном и без-
ду шном ци ви ли за ци јом. 

Ле гат Стан ка Ко сти ћа је по оби му ма ли: све-
га 31 умет нич ка фо то гра фи ја у че ти ри ци клу са: 

Ста ри за на ти (5), Љу ди – но шње – оби ча ји (8), На-
род ни не и ма ри (6) и Пре де ли и во де (11). У пр-
вом ци клу су ис ка зу је љу бав и по што ва ње пре ма 
људ ским за ни ма њи ма у про шло сти ко ја да нас, у 

вре ме мо дер ни за ци је, је два 
та во ре, и то са по ру ком ко ја 
за бри ња ва да „се ло не ста је“, 
а што се од но си на Хо мо ље 
и Бра ни че во. Дру ги ци клус 
бе ле жи оби ча је: Ђур ђев дан, 
Бад ње ве че, Бе ле по кла де и 
сце не се ла ко је про па да. 
Тре ћи ци клус по све ћен је 
се о ском гра ди тељ ству (са-
ла ши, ку ће, во де ни це...). 
Са мо је че твр ти ци клус пун 
оп ти ми зма у сли ка њу при-
род них ле по та Мла ве, Жа гу-
би це, Кре по љи на, Ле пен ског 
ви ра и Ре са ви це. Да кле, ма-
ли ле гат од ве ли ког зна ча-
ја као очи глед ни под сти цај 
За ви чај ном му зе ју да се као 
кул тур на уста но ва обо га ћу је 
и раз ви ја по шту ју ћи тра ди-
ци ју и вред но сти про шлих 
жи вље ња.

Ре ал на сли ка па сив ног 
Хо мо ља (Ста ро Хо мо ље) 

да та је у оштрим кон тра сти ма: по крај ста рих 
брв на ра ни чу ве ле леп на зда ња на ших га стар-
бај те ра, ста нов ни штво све ма ње др жи до тра ди-
ци о нал не но шње и оби ча ја и се ли се у град, а 
са мо из да шне при род не ле по те одо ле ва ју но вом 
ду ху вре ме на. Ко стић, по пут Бо ре Стан ко ви ћа, 
обра ћа па жњу на то ста ро ко је се уру ша ва: брв-

на ре, ку ће из гра ђе не у мо рав ском сти лу, на још 
рет ке па сти ре у ам би јен ту пре див ног Хо мо ља са 
још не за га ђе ним ре ка ма и из во ри ма. До ку мен-
тар ном фо то гра фи јом аутор же ли да са чу ва ста-
ро од про па да ња и за то су у сре ди шту ње го вог 
по е тич ког ви ђе ња љу ди – ви нов ни ци са да шњег 
жа ло сног ста ња, али и га ран ти у тра ди ци о нал-
ној но шњи, со да џи је, ву но вла ча ри и са ра чи, си-
ра џи је и ора чи са за пре жном сто ком... ухва ће ни 
у при род ним ле по та ма ових кра је ва они су крик 
за ста рим и „жал за про шлим“, али и по но си-
ти жи те љи у ам би јен ту не па тво ре не при ро де. 
У овим им пре сив ним сли ка ма утка на је ве ра 
у мо гућ но сти срећ ни јег жи вље ња и хар мо ни ју 
из ме ђу чо ве ка и при ро де.

Умет нич ки фо то граф Стан ко Ко стић, нај зад, 
ужи ва не сум њи ву ре пу та ци ју мно го ши ре од 
род ног кра ја: 84 ко лек тив не и 43 са мо стал не 
из ло жбе у зе мљи и ино стран ству (Ет но граф-
ски му зеј у Бе о гра ду, Ко нак кне ги ње Љу би це, 
Ру ски дом у Бе о гра ду, Га ле ри ја на у ке и тех ни-
ке СА НУ, па ла та Са ве та Евро пе у Стра збу ру, Ин-
сти тут ан тро по ло ги је и ет но ло ги је у Вар ша ви, 
Му зеј на род не умет но сти у Отрем бу си ма код 
Вар ша ве, Ста ро се ло у Си ро гој ну... ту су и на-
гра де и при зна ња: „Че твр ти јун“ Пе тро вац, Ме-
ђу на род ни са лон ЖИ СЕЛ, Гра ма та Епар хи је 
бра ни чев ске... Из ло жбе о кул ту ри и тра ди ци ји 
Ср би је по чи ња ле су у Пе тров цу, што је до каз о 
пи је те ту пре ма род ном кра ју, а за вр ша ва ле се 
у ве ли ким гра до ви ма Ср би је и све та, што све-
до чи о ин тер на ци о нал ној ди мен зи ји ње го вих 
умет нич ких успе ха.

У овом бро ју За ду жби не об ја ви ли смо не ке фо-
то гра фи је из ле га та Стан ка Ко сти ћа.

 Ра до мир ЖИ ВО ТИЋ

Одржана је и Оснивачка 
скупштина „Удружења 
фолклориста Србије“, 
које је формирано као 
невладино, непрофитно, 
струковно удружење. 
За председника 
Удружења изабран 
професор др Бошко 
Сувајџић 

Н
а Фи ло ло шком фа-
кул те ту у Бе о гра ду, 
12. фе бру а ра 2014. 
го ди не, пред ста вљен 
је збор ник Са вре ме

на срп ска фол кло ри сти ка I, ко ји су 
уре ди ле др Зо ја Ка ра но вић и др Ја-
сми на Јо кић. Из да ва чи су Фи ло зоф-
ски фа кул тет Уни вер зи те та у Но вом 
Са ду и Од сек за срп ску књи жев ност 
Цен тра за ис тра жи ва ње срп ског 
фол кло ра. Штам па ње књи ге по мо-
гли су Ми ни стар ство про-
све те и на у ке Ре пу бли ке 
Ср би је и По кра јин ски 
се кре та ри јат за на у ку и 
тех но ло шки раз вој. По-
ред уред ни це Зо је Ка ра-
но вић, о Збор ни ку су го-
во ри ле и ре цен зен ти др 
Сне жа на Са мар џи ја и др 
Да ни је ла По по вић.  

У Збор ни ку, оби ма ви ше 
од 300 стра на, об ја вље но је 
28 са оп ште ња са на уч ног ску па одр-
жа ног 4. и 5. ок то бра 2013. го ди не у 
Но вом Са ду. Циљ ор га ни за то ра овог 
на уч ног ску па и уред ни штва Збор
ни ка је био да се на чи ни књи жев-
но и сто риј ски пре сек кроз исто ри ју 
из у ча ва ња срп ског фол кло ра и раз ли-
чи тих фол кло ри стич ких обла сти ко је 
су се то ком два ве ка фор ми ра ле у срп-
ским сре ди на ма, као за себ не ма ње-
ви ше по ве за не на уч не ди сци пли не. О 
то ме у Збор ни ку по себ но пи ше Бо шко 
Ј. Су вај џић, ко ји је свој рад на сло вио 
са Са вре ме на срп ска фол кло ри сти ка 
(прав ци, ци ље ви, ис хо ди). Ова сту ди-

ја је, уства ри, део ду го го ди шњег про-
јек та Срп ско усме но ства ра ла штво 
у ин тер кул тур ном ко ду Ин сти ту та 
за књи жев ност и умет ност у Бе о гра-
ду, ко ји се ба ви про у ча ва њем усме не 
тра ди ци је као бит ног еле мен та на ци-
о нал ног кул тур ног на сле ђа, узи ма ју-
ћи у об зир нај ши ру кул ту ро ло шку 
ма три цу ко ја укљу чу је со ци о ло шка, 
ет но ло шка, ет но граф ска, исто риј ска и 
дру га про у ча ва ња. О овој те ми, та ко ђе, 
у Збор ни ку пи ше и Бран ко Злат ко вић 
у ра ду Срп ско усме но ства ра ла штво 
у ин тер кул тур ном ко ду – ју че, да нас и 
су тра. По ред ових, ис так ни мо и дру ге 
вред не при ло ге, као што је рад Ве сне 
Мар ка но вић О са ку пља чи ма и ис тра
жи ва чи ма на род не игре у срп ској ет
но ло ги ји и фол кло ри сти ци од 19. ве ка 
до да нас; Сне жа не Мар ко вић На род на 
књи жев ност у на став ним про гра ми
ма за основ ну шко лу у 20. и 21. ве ку; 
ака де ми ка На де Ми ло ше вић Ђор ђе-
вић Пу те ви иден ти фи ка ци је пре да
ња у раз во ју срп ске фол кло ри сти ке; 
Ја сми не Јо кић Са вре ме на про у ча ва
ња еп ског (гу слар ског) ства ра ла штва; 
Би ља не Си ки мић Са вре ме на ис тра
жи ва ња деч јег фол кло ра и дру га са-

оп ште ња.
У на став ку ра да овог ску-

па одр жа на је Осни вач ка 
скуп шти на Удру же ња фол
кло ри ста Ср би је, ко је је 
фор ми ра но као не вла ди-
но, не про фит но стру ков но 
удру же ње. У Осни вач ком 
ак ту, ко ји је на са стан ку 
јед но гла сно усво јен, ис так-
ну то је да је циљ Удру же ња 
из у ча ва ње тра ди ци је и кул-
ту ре срп ског на ро да, кон ти-

ну и ра но уса вр ша ва ње ис тра жи ва ња 
из свих на уч них обла сти, укљу че них 
у фол кло ри сти ку (на род на књи жев-
ност, ет но ло ги ја, ет но му зи ко ло ги ја, 
ет но лин гви сти ка, ет но гра фи ја, ан-
тро по ло ги ја, исто ри ја кул ту ре, ми то-
ло ги ја, ком па ра тив на ис тра жи ва ња 
књи жев но сти и кул ту ре, ком па ра тив-
на ре ли ги ја, исто ри ја, со ци о ло ги ја, 
пси хо ло ги ја). За пред сед ни ка Удру
же ња фол кло ри ста Ср би је иза бран 
је др Бо шко Су вај џић, а за по ча сног 
пред сед ни ка ака де мик На да Ми ло-
ше вић Ђор ђе вић. 

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

Стан ко Ко стић

Промоција зборника 
„Савремена српска 

фоклористика I“

Осни вач ка скуп шти на „Удру же ња фол кло ри ста Ср би је“

Сјај звезде „Данице“
„Да ни ца“ Ву ко ве за ду жби не, по кре ну та 1994. го ди не по угле ду на Ву ков 
исто и ме ни ка лен дарза бав ник (Беч и Бу дим 1826, 1827, 1828, 1829. и 1834. 
го ди не), за др жа ла је кон цеп ци ју и дух Ву ко вих ка лен да ра (опи си ма на сти ра, 
ге о граф скоста ти стич ки спи си, исто риј ски спи си, пор тре ти зна ме ни тих 
Ср ба, при ло зи о је зи ку и о на род ним умо тво ри на ма), али је, у скла ду са 
по тре ба ма вре ме на, до пу ње на и но вим, ак ту ел ним одељ ци ма и ру бри ка ма

Дан ма тер њег је зи ка у Тр ши ћу
Ме ђу на род ни дан ма тер њег је зи ка – 21. фе бру ар 2014. го ди не обе ле жен 

је и у Ву ко вој спо мен-шко ли у Тр ши ћу, а про грам је ор га ни зо вао Цен тар за 
кул ту ру Вук Ка ра џић из Ло зни це, с ци љем да се до дат но ис так не ва жност 
200. го ди шњи це об ја вљи ва ња Ву ко ве Пи сме ни це и пр ве Ву ко ве Пје сна
ри це. Про сла вом тих ју би ле ја под се ћа се на 1814, као го ди ну осни ва ња 
те ме ља на ше је зич ке и књи жев не ре фор ме, ре кла је Не ве на Ми тро вић, 
про фе сор књи жев но сти у ло знич кој Гим на зи ји Вук Ка ра џић и пред сед-
ник огран ка Ву ко ве за ду жби не у тој шко ли, јер је та да об ја вље на пр ва срп-
ска гра ма ти ка и пр ва збир ка срп ских на род них пе са ма, а Вук је на пи сао 
и пр ву књи жев ну ре цен зи ју, кри ти ку ју ћи ро ман Ми ло ва на Ви да ко ви ћа 
Уса мље ни ју но ша. Уче ни ци дру гог раз ре да те гим на зи је уче ство ва ли су у 
том по све ће ном по ет ском ко ла жу, под на зи вом Је зич ко и књи жев но зна
ме ње, до ча рав ши ду хов ну Ву ко ву би о гра фи ју, уз из бор ци та та и са вре ме-
них ства ра ла ца: Го ра на Пе тро ви ћа, Ал ба ха ри ја, Па ви ћа, Ћо си ћа, ко ји су 
– ду хов но бо га ти је зи ко слов ци. У Му зе ју Ја дра у Ло зни ци отво ре на је из-
ло жба о раз во ју срп ског је зи ка и пи сма на срп ском и не мач ком је зи ку, а 
ју би леј ће би ти око сни ца и ра да је дин стве ног Му зе ју је зи ка и пи сма у Тр-
ши ћу, осно ва ног 2011. го ди не.
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РАНКО ЈОВОВИЋ ОВОГОДИШЊИ ЛАУРЕАТ 
НАГРАДЕ „ОДЗИВИ ФИЛИПУ ВИШЊИЋУ”

Признање 
за родољубиво 

песништво

Н
а гра да „Од зи ви Фи ли пу Ви шњи ћу“ за 2014. 
го ди ну при па ла је Ран ку Јо во ви ћу, пе сни-
ку из Под го ри це, „за осо бен, кри ти чан и 
по ле ми чан пе снич ки ис каз са вре ме ног 
ро до љу бља, ко је обес по ко ја ва, бу ди и опо-

ми ње по врат ку тра ди ци о нал ним вред но сти ма, на ци о-
нал ној кул ту ри и ње ним сим бо ли ма, по че му је до сто-
јан след бе ник слав ног узо ра пе сни ка бу не“.

Од лу ку о на гра ди, ко ју За ду жбин ско дру штво „Пр ви срп-
ски уста нак“ до де љу је 19. пут, до нео је жи ри у са ста ву: 
ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић (пред сед ник); чла но ви: ака-
де мик Ми ло сав Те шић, Дра ган Ла ки ће вић, Вла ди мир Ја-
гли чић и мр Иван Злат ко вић. По во дом на гра де об ја вље на 
је Јо во ви ће ва збир ка пе са ма под на зи вом „Спа си, Бо же“. 
Из бор пе са ма и пред го вор књи зи са чи нио је др Бран ко 
Злат ко вић.

Књи жев на ака де ми ја по све-
ће на ово го ди шњем ла у ре а ту 
одр жа на је 13. фе бру а ра 2014. 
го ди не у Са ли Гим на зи је „Ми-
лош Сав ко вић“ у Аран ђе лов цу, 
у ор га ни за ци ји За ду жбин ског 
дру штва „Пр ви срп ски уста нак“, 
На род не би бли о те ке „Све ти Са-
ва“ и до ма ћи на. Осим ауто ра, о 
књи зи је го во рио Бран ко Злат-
ко вић, при ре ђи вач књи ге.

При зна ње је све ча но уру че но 
у Ма ри ће ви ћа ја ру зи у Ора шцу, 
на Сре те ње, 15. фе бру а ра 2014. 
го ди не.

Ран ко Јо во вић ро ђен је 8. ју на 
1941. у Ко си ћу. Аутор је број них 
књи га по е зи је, за пи са, ин тер-
вјуа и есе ја. До бит ник је зна чај-

них књи жев них при зна ња, а по е зи ја му је пре во ђе на на 
стра не је зи ке. Жи ви у Под го ри ци.

До са да шњи до бит ни ци на гра де „Од зи ви Фи ли пу Ви шњи-
ћу“ су: Та на си је Мла де но вић, Ма ти ја Бећ ко вић, Сте ван Ра ич-
ко вић, Ми о драг Па вло вић, Сло бо дан Па ви ће вић, Љу бо мир 
Си мо вић, Ми ло ван Да ној лић, Сло бо дан Ра ки тић, Рај ко Пе-
тров Но го, Дра ган Ко лун џи ја, Ђор ђе Ни ко лић, Дра го мир 
Брај ко вић, До бри ца Ерић, Пе тар Па јић, Ми ро слав Те шић, 
Ђор ђо Сла до је, Дра ган Ла ки ће вић и Вла ди мир Ја гли чић.

 Ве сна ПРО КО ВИЋ

У земљи без воде, 
шта ваља створити
од жеђи?
Гордост.
Ако је народ способан.

 Анри Мишо

К
а да сам на пи та ње от-
куд Јер ме ни у Но вом 
Са ду увек од го ва рао: 
Од пам ти ве ка, он да 
сам нај пре по ми шљао 

на та три из ве сна сто ле ћа гра да на 
Ду на ву, ко ји је кли цу ста ри не но сио 
у се би, као и град Ру се, зван и Ку-
шчук, исто на Ду на ву, за ви чај Ели-
ја са Ка не ти ја. За пра во, њи хо во не-
за о би ла зно при су ство у на ста ја њу 
ва ро ши до бро је уоче но, а сту ди ја-
ма Ва се Ста ји ћа и ове ре но. Пре суд на 
ими гра ци ја де си ла се по сле па да Бе-
о гра да под Тур ке 1739, ка да су – јед-
на ко те же ћи за сло бо дом, сва ка ко и 
тр го ви не – за јед но са Ср би ма, Је вре-
ји ма, Цин ца ри ма, Нем ци ма пре ско-
чи ли ре ку, оста вив ши иза се бе ка-
то лич ки пе тро ва ра дин ски гра дић 
под но Твр ђа ве. Не тре ба за бо ра ви ти, 
па тент о то ле ран ци ји про све ће ног 
ца ра Јо си фа II још ни је био до нет. 
Ро ве ћи, тр гу ју ћи, гра де ћи, пу ту ју ћи, 
до че ка ли су га на ли ма ни ма спрем-
ни. Од ла зи ли су и не ста ја ли ти хо, да 
би их са мо они са ду гим пам ће њем 
ви де ли и пре по зна ли. Пе сни ци су их 
са ња ли, не ста ле на ше Ха за ре, исто-
ри ча ри су, као по пра ви лу: пре ра но, 
за тва ра ли до си је. У њи хо вом слу ча ју, 
сва ка ко је пре вас ход на пом но не го-
ва на гор дост, жи вот трај них гла го ла 
ко ји по сто је упр кос моћ ним си ла ма, 
чу до ви шти ма сва ке вр сте. 

Све ми се чи ни да је то, мир но и пре 
све га, би ло пре суд но да им Ђор ђе Д. 
Си би но вић по све ти пе сму про ду же-
ног, на кнад ног жи во та. 

Све је, оче вид но, у је зи ку. И то Ву ко-
вом.

Чак је Ан дре Жи ду, на пу то ва њу у 
Кон го Бра за вил, би ло по треб но тек 
не што ма ло вре ме на да, за шти ћен 

ком фо ром, Але гре ом, ме ди ка мен-
ти ма, књи га ма, от кри је ону дру гу, 
кр ва ву, роп ску Афри ку. У ње ним по-
след њим африч ким тре ну ци ма. А Си-
би но ви ћу...

На свим и сва ко ја ким мо јим пу то-
ва њи ма, је ди но је Ери ван био на лик 
на цар ски наш град При зрен. Ко тли-
на, та ла са сти пре во ји пла ни на, јер-
мен ска древ на бо ја зе мље, осе ћа ње 
да је људ ско ста ни ште, скроз и скроз 
хри шћан ско вај ка да шње, све је то на-
по ми ња ло Ду ша но ву пре сто ни цу као 
у исти мах да ле ко и по сле бли ско се-
ћа ње на сан. Исти на, не ма Би стри це, 
али за то, као нај тај ни је скро ви ште 
тај ни и ре ли кви је чи та ве јед не на ци-
је из дво је но и не при ко сно ве но, зва но 
Ма та на да ран, тра је упр кос на је зда ма, 
стро гим упра вља чи ма, ту ђем је зи ку. 
Мо жда још је ди но ста ра пре сто ни ца 
Јер ме ни је Ече ме над зин пам ти као то 
скло ни ште пред ја ха чи ма Апо ка лип-
се, пред пан де ми ја ма, пред хор да ма 
за во је ва ча и не тр пе љи во сти.

Јер ме ни, јед на ко као и Ср би, не по-
зна ју сво је гра ни це. Па ра диг ма ти чан 
на род ра се ја ња, сво ју ви тал ност, упр-
кос то ли ким по гро ми ма, нај пре су от-
кри ва ли у свом ге ни јал ном сми слу за 
об но ву, из град њу са му. А по том сва-
ка ко и за нај ви ши до сег ну ти сте пен 
иро нич ног, чак сар ка стич ног од но са 
са дру ги ма, али пре вас ход но са со бом 
са мим. Ни је ни ма ло слу чај но што је, 
у вре ме ни ма со вјет ских ри гид них ме-
ра пре ма сме ху, као и ина че ве ли кој 
опа сно сти за све дог ма ти ча ре и јед но-
ум ни ке, је ди но у без мер но пу та пре-
при ча ва ним до сет ка ма, анег до та ма и 
ви це ви ма јер мен ског ра ди ја био ле ко-
вит, а ко мен та ри ше та ча на глав ном 
је ре ван ском тр гу, из по себ ног угла, Ле-
њи нов спо ме ник су уоча ва ли у ерот-
ском по кре ту. Зна се већ до бро да су 
чу ве ни шан со ње ри и ка пи тал ци у зо-
ни круп ног би зни са по пра ви лу би ли 
и из Јер ме ни је. Ти гран ни је са мо име 
слав ног ша хи сте Пе тро сја на, не го и 
цр но опо ро ви но ко је се јед на ко пи је 
и на те ра си ста ре ку ће у При зре ну.

У сва ком слу ча ју, пре плет суд би на, 
да ту ми ге но ци да, слу ча је ви про те-
ри ва ња, су лу до про ми шље ни по гро-

ми – све је то ме ни до ве ка ства ра ло 
осе ћа ње ви со ког и нај бли жег сте пе на 
со ли дар но сти са на ро дом ис под Ара-
ра та, ко ји до сто јан стве но по ка зу је на 
врх те је дин стве не пла ни не, го во ре ћи 
ка ко одан де по чи ње Ази ја.

На је зе ру Се ван, ко ји је по хо дио дав-
не већ 1990. и Ми ха и ло Ми тро вић, ко-
ји ми је не дав но по слао ин ди ка ти ван 
цр теж, као ка ла уз за шкри њу нај дра-
жих успо ме на, ра но хри шћан ске цр-
кве су ма ле не, по кри ве не шкриљ цем, 
а њи хо ва атри бу ци ја сва ка ко до ти че 
јед но ци фре не бро је ве ве ко ва по сле 
Хри ста.  

О 
цр ква ма је пре вас ход-
но реч. Не знам да ли је 
Мо мо Ка пор био у Јер-
ме ни ји, али сам по у-
зда но уве рен да би он-

де био сре ћан и због то га што, ра-
ши ре них ру ку, мо же да до дир не 
оба, на по ред на зи да ла ђе, као у бо-
го мо ља ма на шег пла нин ског ју га. 
Све по све ће но, ти хо, мо ли тве но. Фа-
са де ни ске, а зво ни ци, је два се по-
ма ља ју ћи из хо ри зон тал не ви со рав-
ни, све на Се ва ну, исто сто пље ни са 
пре де лом. Го то во на лик на про пла-
нак веч но сти.

Ми ро слав Ан тић и ја смо, да ка ко уза-
луд но, на пи са ли 1963. го ди не отво ре но 
пи смо, пре кли њу ћи и убе ђу ју ћи сва ко-
ја ко моћ ни ке да не ру ше Јер мен ску цр-
кву у Но вом Са ду, за рад пра во ли ниј ске 
ме га ло ма ни је уми шље ног са вре ме ног 
ур ба ни зма. (Уз гред, ни дан да на шњи 
ми ни је пре глед но ја сно за што су, у 
гра ду као Но ви Сад, ко ји се и за во-
ји тим ули ца ма и сле пим со ка ци ма, 
од у век бра нио од ко ша ве, ве ја ви це, 
не при ли ка сва ке вр сте, би ли нео п-
ход ни но ви по те зи укр ште них ре чи? 
И за што је, за по тре бе из град ње но-
вог зда ња Срп ског на род ног по зо ри-
шта, би ло баш нео п ход но да се сру ши 
и оба ве зно за бо ра ви чи та во ста ро је-
згро срп ске Ати не, по ред оно ли ких 
ве ли ких не на се ље них и не так ну тих 
ле ди на крај рај ске ре ке Ду на ва?) Ни су 
ни Ан ти ћа, ни ме не узи ма ли озбиљ-
но. То сам бр зо схва тио. Али, у исти 
мах сам у аутен тич ном пе сни ку пре-
по знао и хро ни ча ра, и кри ти ча ра жи-
во та. Све сле де ћи по у ке До си те ја и 
Ву ка, са при ме ром Јо ва на Јо ва но ви-
ћа Зма ја ко ма ско ту дав них да на, исто 
ак ту ел ну. У осно ви, пе сник је ви до вит, 

али му је пам ће ње ду го веч но. Та ко је 
то би ло у на шим да ни ма са Ива ном 
В. Ла ли ћем и ње го вом ту жаљ ком пред 
цр квом у Гли ни, та ко је то исто са Ду-
ша ном Ма ти ћем и ње го вим се ћа њем 
на бом бар до ва ње Бе о гра да на Ус крс 
1944; та ко је то и са Ђор ђем Д. Си би но-
ви ћем, нај но ви јем ла у ре а том На гра де 
за умет ност Ву ко ве за ду жби не.

На и ме, ње го во јер мен ско пам ће-
ње иде са свим је дин стве но из дав-
них да на де тињ ства, са пр сте ном као 
уздар јем на мај чи ној ру ци, Јер мен ке, 
да би, нео че ки ва но, у јед ном бе о град-
ском пар ку био оче ви дац освет нич-
ког пуц ња јер мен ског мла ди ћа у 
тур ског ам ба са до ра, све са по ми сли-
ма на пра зник зла над чи та вим јед-
ним на ро дом, с по чет ка два де се тог 
ве ка. Да ка ко, ње го вој лир ској осе ћај-
но сти ни је про ма кла тра гич на суд-
би на Јер мен ске цр кве у Но вом Са ду. 
Ни је за бо ра вио да су Јер ме ни та ко-
ђе кон сти ту тив ни на род гра да ко ји 
је, че сто, као Пу ла за Ка ли ма ха, био 
при бе жи ште прог на них, лу ка за из-
гна ни ке, за штит нич ко ру хо то ле ран-
ци је. Јер, ов де су сви до шли, кад-тад а 
мо жда и ра ни је.

Си би но ви ће ва пе сма ра ни врх, по
зни мрак, ко ји је ста вио на ол тар Јер-
мен ске сад за у век иш че зле цр кве, 
опо ми ње се за гр ља ја му че ни ка, а дух 
ге о гра фи је та јан стве но али исти ни то 
ра чу на се да љи на ма из ме ђу Ара ра та 
и Па но ни је. Уоста лом, ве ли он, „ви си-
на скра ћу је раз да љи ну“.

Тај по зни мрак ко ји же сто ко пре ти, 
и ко ји су ге ри ше не ста ја ње, у пе снич-
кој има ги на ци ји на ра ста до пла не-
тар не опо ме не. Од Ха за ра на о ва мо, 
ни ка да ово пи та ње, дра стич но ис по-
ље но и ни кад на но во вас по ста вље но, 
ни је би ло ак ту ел ни је и са мер љи ви је. 
При зрен и Ери ван ни ка да ни су би ли 
бли жи по не ис це ље ним ра на ма, по 
жи вом пам ће њу, по исти ни са мој. Си-
би но вић не по сред но, без по сред ни ка 
и по шта па ли ца, под ра зу ме ва наш не-
спо кој, гу бит ни штво без раз ло га, зло-
коб ни чин моћ них. 

Са мо жи ва во да на ци је мо же по ста ти 
за вет, под сти цај, чу ђе ње без прем ца.

 Дра шко РЕ ЂЕП

Ђорђе Д. Сибиновић

РАНИ ВРХ, ПОЗНИ МРАК

На Олтар јерменске цркве

Није сваки врх планина
као што није свако знање
упамћено
јер висина скраћује раздаљину
ако видик јасно
развија зениту
а остаје оно што сви виде
али само један каже.
Није Ноје бирао луку
да барку своју мирно искрца
већ је Онај који клону, крвавим 
шакама, патњом својом,
навигао оштри прамац онима
који га први прихватише.
Страдали су. Патња им
криви носне кости земљи
у сусрет да оборени поглед
издржи неправду света
а кеса црвеног злата
зауставља сечиво
што пробада позни мрак
на грудима престрашеног унука.
Ваздух који згаришта
нису загадила напунио је плућа
повратку и једином животу
у којем несрећа неће спречити
радост сећања и наду спасења
подно Арарата, у загрљају
мученика
испред других, 
који га и данас славе
у бестијалном одрицању.
Амин.

Песма се први пут објављује и њу је 
Ђорђе Сибиновић изговорио у Вуковој 
задужбини, 9. априла 2014. године, 
приликом представљања књиге 
Драшка Ређепа „С обе стране реке“.  

Кратке приче 
о љубави

Миодраг Матицки, „Цегер 
пун љубави“, Чигоја штампа, 
Београд, 2013.

М
а тиц ки је у на шој књи жев-
но сти по знат као на уч ник 
(Ин сти тут за књи жев ност 
и умет ност) и књи жев ни 
ства ра лац. Огле дао се као 

пе сник (две збир ке), при по ве дач (шест 
књи га) и ро ма но пи сац (8). Као исто ри чар 
и те о ре ти чар књи жев но сти об ја вио је зна-
чај не сту ди је, збор ни ке и ан то ло ги је. Књи-
жев не ам би ци је, осло бо ђен од про фе си о-
нал них оба ве за, до пу њу је и са вре ме ним 
крат ким при ча ма ко је се те мат ски про те-
жу од де тињ ства до зре лог до ба.

У овим ре а ли стич ким при чи ца ма је све-
док, глав ни или спо ред ни лик и до па дљив 
на ра тор. При ча ју ћи о про шлим и са да шњим 
до га ђа ји ма и ли ко ви ма, пр вен стве но о љу ба-
ви као вр хун ској хри шћан ској вр ли ни, Ма-
тиц ки ис ка зу је жал за ле по та ма из мла до сти 
(слич но Б. Стан ко ви ћу), а са же том про зном 
фор мом и мо ти ви ма при дру жу је се ве ли ка-
ни ма крат ке при че: А Че хо ву, Е. Хе мин гве ју, 
Д. Ра до ви ћу, Д. Лу ки ћу, Б. Ћо пи ћу, Ђ. Ра ди-
ши ћу, Д. Мак си мо вић...

Крат ка при ча је иза зов ни жа нр за сва ког 
при по ве да ча. Крат ка при ча је са мо тер мин 
ин ди ка тор, ла би лан, рас те гљив, ре ла ти ван. 
Крат ко по вре ме ну или фор ми, а у сти ли-
стич ком сми слу по са же то сти или зби је но-
сти из ра жа ва ња, до се же до гра ни це ло гич ке 
или умет нич ке ре цеп ци је. И овај про зни жа-
нр је ево лу и рао (по е ти ка се раз ви ја ла и уса-
вр ша ва ла, ме ња ла с књи жев ним прав ци ма 
и епо ха ма...), па је упут но из бе га ва ти од ред-
ни цу „мо дер на крат ка при ча“, ко ја мо же би ти 
и све вре мен ска, а тер мин „са вре ме на крат ка 
при ча“ је зна чењ ски кон крет ни ји и до вољ но 
ела сти чан.

Ова збир ка при ча се чи та на ду шак. То је 
умет ни ко ва ис по вест о про жи вље ним до га-
ђа ји ма и ствар ним лич но сти ма (ли ко ви ма) 
опи са ним у пр вом ли цу, што при ча њу по-
ја ча ва драж не по сред но сти. Ли ко ви су ски-
ци ра ни са два-три де та ља, кон крет ни, са 

име ном и пре зи ме ном. Њих је „из ми слио 
жи вот“, а пи сац их је са мо при бе ле жио не 
би ли их са чу вао од за бо ра ва. То су пор тре ти 
осо ба са пи ја це, про дав ци, про да ва чи це, пут-
ни ци у трам ва ју, за на тли је... ма ли обич ни 
љу ди, али у ду ши пле ме ни ти – Је ле на То до-
ро вић, са Бај ло ни је ве пи ја це „При чест“, Мој 
Ци га нин, Џа ку ла, осмех ма ле Ци ган ке, Ци-
ган ска го ди на, пр во па три јар хо во чу до, Секс 
и ке ра ми ка..., а гра до ви: Беч, Бе о град, Вр шац, 
Пан че во... У сва кој при чи је шкрт ди ја лог, би-
ран из раз, је зик јед но ста ван и су ге сти ван, 
при ро дан. У крат кој при чи не ма оп шир них 
де скрип ци ја, ни ди гре си ја, ни пси хо а на ли зе, 
не го нај че шће два-три ли ка и то је све. Те-
мат ски за ни мљи ве, ове са же те при че с раз-
ли чи тих под не бља, са др же и ко ло рит кра ја 
или сре ди не с оба ве зним пи шче вим ути ском 
и мо рал ном по у ком. Нај че шће рас по ло же ње 
је љу бав, мо тив од ан ти ке до да нас то ли ко 
пу та об ра ђи ван и ни кад до ре чен. Веч на те-
ма људ ског ро да и услов оп стан ка.

У овој књи жи ци, у одељ ку „Му зич ки за пи-
си...“, као да су се уму ва ле и оп шир ни је при-

че (Опу шта ње иза кри ви не мо ла, Се ло за крај, 
Смрт по след њег врап ца у Ро ви њу...). Сва ка ко 
је нај сло же ни је ком по зи ци је, са бла гом драм-
ском на пе то шћу и сет ним рас по ло же њем, 
при ча „Ра ста ја ње са Ел ви ром“, ме сто зби ва ња 
Тре би ње, Хер це го ви на. У њој је ори ги на лан 
мо тив ка ко и ма ле ства ри, и сит не па жње мо-
гу да по бу де љу бав на осе ћа ња и чо ве ка учи не 
срећ ним. Осе ћа ју ћи да по мно го че му од у да-
ра од оста лих – пи сац ју је оста вио за крај као 
кру ну свих по ру ка: љу бав је ра зно вр сна као 
и жи вот, ис ка зу је се на мно го на чи на и чо ве-
ка чи ни срећ ни јим и пле ме ни ти јим. Љу бав 
и ху ма ност ме ђу љу ди ма обо га ћу ју чо ве ков 
жи вот и оправ да ва ју ње го во по сто ја ње.

Ова књи жи ца крат ких при ча, не за ви сно 
да ли се ме та фо рич но ис ка зу је као це гер, це-
кер, ко та ри ца или зем биљ, зра чи љу ба вљу 
пре ма ма лом, обич ном чо ве ку ко ји упра во 
тим пле ме ни тим осе ћа њем оправ да ва сми-
сао свог бив ство ва ња. Она мо же под сти цај но 
да де лу је на на ше мла ђе пи сце да се и са ми 
упу сте у аван ту ру крат ке при че.

 Ра до мир ЖИ ВО ТИЋ

Ран ко Јо во вић

Пред ста вља ње књи ге у Ко лар че вој за ду жби ни, 13. мар та 2014.

ДРАШКОВ РАБОШ

Неправда света
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Че твр так, 26. де цем бар 2013. 
Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар (МСЦ) и 

Фи ло ло шки фа кул тет из Бе о гра да пред ста ви ли 
су, у Све ча ној са ли До ма Ву ко ве за ду жби не, сво-
ју из да вач ку де лат ност. О збор ни ци ма ра до ва са 
ме ђу на род них на уч них ску по ва, би бли о граф-
ским при руч ни ци ма и дру гим пу бли ка ци ја ма 
Ме ђу на род ног сла ви стич ког цен тра го во ри ли 
су: проф. др Алек сан дра Вра неш, де кан Фи ло-
ло шког фа кул те та, др Ми о драг Ма тиц ки, пред-
сед ник Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не, др Ста на 
Ри стић, на уч ни са вет ник, ру ко во ди лац про јек-
та на ко ме се из ра ђу је Реч ник СА НУ, проф. др 
Бо јан Ђор ђе вић, Фи ло ло шки фа кул тет, проф. др 
Дра га на Мр ше вић Ра до вић, управ ник МСЦ-а, 
и проф. др Бо шко Су вај џић, за ме ник управ ни-
ка МСЦ-а.

По не де љак, 30. де цем бар 
Одр жа на XII (122) сед ни ца Управ ног од бо ра 

на ко јој је за пред сед ни ка име но ван проф. др 
Бо шко Су вај џић, за пот пред сед ни ка мр Жар ко 
Ди мић а за управ ни ка Ву ко ве за ду жби не мр Љу-
бо мир Ми лу ти но вић.

Пе так, 10. ја ну ар 2014. го ди не
По во дом 24 го ди не Из да вач ке ку ће Про ме теј, 

у Град ској ку ћи у Но вом Са ду, у Све ча ној са ли, 
све ча но је уру че на на гра да „Де јан Ме да ко вић“. 
До бит ник за 2013. го ди ну је Алек сан дар Га та-
ли ца за књи гу Пи сац не ста ну је ов де у из да њу 
Књи жев не оп шти не Вр шац.

Че твр так, 16. ја ну ар 
На Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду по чео 

55. Ре пу блич ки се ми нар за на став ни ке и про-
фе со ре срп ског је зи ка и књи жев но сти. Ву ко ва 
за ду жби на је да ро ва ла књи ге за на гра де нај бо-
љим лин гви стич ким сек ци ја ма. 

Су бо та, 18. ја ну ар 
У Кон фе рен циј ској са ли Са ве за пи са ца Ру си-

је у Мо скви уру че на Го ди шња на гра да Са ве за 
ру ских пи са ца Им пер ска ја кул ту ра Ми ло ва ну 
Ви те зо ви ћу за ро ман Ча ра пе кра ља Пе тра. Књи-
гу је об ја вио Са вез пи са ца Ру си је, у ти ра жу од 
150.000 при ме ра ка. 

Су бо та 25. ја ну ар 
Слав ска све ча ност Дру штва „Све ти Са ва“ одр-

жа на је у На род ној би бли о те ци Ср би је, ка да су 
до де ље не на гра де уче ни ци ма по бед ни ци ма го-
ди шњег кон кур са Дру штва. Ву ко ва за ду жби на је 
и ове го ди не би ла по кро ви тељ на гра де та ко што 
је да ро ва ла сво ја из да ња. Све ча но сти је при су-
ство вао Љу бо мир Ми лу ти но вић, управ ник Ву-
ко ве за ду жби не.

Не де ља, 26. ја ну ар 
Основ на шко ла „Ла зар Са ва тић“ у Зе му ну про-

сла ви ла је школ ску сла ву. Све ча но сти су при су-
ство ва ли пред сед ник За ду жби не, др Ми о драг 
Ма тиц ки, Љу бо мир Ми лу ти но вић, управ ник, 
и Љи ља на Си мић, са рад ник. 

По не де љак, 27. ја ну ар 
У Основ ној шко ли „Ни ко ла Те сла“ у Ра ко ви-

ци одр жа на Све то сав ска про сла ва. Ву ко ва за-
ду жби на је би ла гост на овој све ча но сти. 

Уто рак, 28. ја ну ар 
У сред њој Фар ма це ут ско-фи зи ја триј ској шко-

ли у Бе о гра ду пред ста вље но два де сет пр во го ди-
ште Да ни це Ву ко ве за ду жби не, за 2014. го ди ну. 
Пред ста вља њу су при су ство ва ли глав ни и од го-
вор ни уред ник, Ми о драг Ма тиц ки, Зла та Ко цић, 
аутор, Љи ља на Си мић, са рад ник, и Љу бо мир 
Ми лу ти но вић, управ ник Ву ко ве за ду жби не.

Че твр так, 30. ја ну ар 
Одр жан са ста нак ре дак ци је ли ста За ду жби

на. Да та је оце на ли ста број 96 и усво јен са др-
жај 97. бро ја.

Пе так, 7. фе бру ар 
У Пред сед ни штву Ре пу бли ке Ср би је уру че на 

пе де се ти пут Ву ко ва на гра да, ко ју до де љу је Кул-
тур но-про свет на за јед ни ца Ср би је.

Уто рак, 11. фе бру ар 
У Све ча ној са ли До ма Ву ко ве за ду жби не одр-

жа на Пр ва све ча на кон сти ту тив на сед ни ца 
Ре пу блич ког ор га ни за ци о ног од бо ра за обе ле-
жа ва ње сто пе де се те го ди шњи це смр ти Ву ка 
Стеф. Ка ра џи ћа на ко јој је утвр ђен про грам обе-
ле жа ва ња го ди шњи це ко ји ће би ти ре а ли зо ван 
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. За чла но ве Ре-
пу блич ког од бо ра име но ва ни су: ака де мик На да 
Ми ло ше вић Ђор ђе вић (СА НУ), проф. др Дра ган 
Ста нић (пред сед ник Ма ти це срп ске), мр Мла ден 
Ве ско вић (Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми-
са ња, са вет ник), др Ми о драг Ма тиц ки (Ву ко ва 
за ду жби на, пред сед ник Скуп шти не), проф. др 
Алек сан дра Вра неш (де кан Фи ло ло шког фа кул-
те та у Бе о гра ду), проф. др Ма то Пи жу ри ца (Фи-
ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад), проф. др Бо шко 
Су вај џић (Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар, 
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност), проф. др 
Мла ден ко Са џак (де кан Фи ло ло шког фа кул те-
та у Ба ња лу ци), проф. др Вељ ко Бр бо рић (Фи ло-
ло шки фа кул тет у Бе о гра ду, управ ник Ка те дре 
за срп ски је зик), др Сре то Та на сић (Ин сти тут за 
срп ски је зик СА НУ), др Ве сна Ма то вић (Ин сти-
тут за књи жев ност и умет ност), др Оли ве ра Сте-
фа но вић (На род на би бли о те ка Ср би је), Љи ља на 
Чу брић (Му зеј Ву ка и До си те ја), мр Да ја на Ђе-
до вић (Цен тар за кул ту ру Вук Ка ра џић – Ло зни-
ца), пред став ник Ми ни стар ства про све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја. У са став Од бо ра на кнад-

но ће би ти укљу че ни пред став ни ци стра них сла-
ви ста (Га бри је ла Шу берт, Ро берт Хо дел и Ан дреј 
Ба зи лев ски).

За пред сед ни ка Од бо ра иза бран је др Ми о-
драг Ма тиц ки, а за за ме ни ка проф. др Бо шко 
Су вај џић. 

Сре да, 12. фе бру ар 
На Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду пред-

ста вљен збор ник Са вре ме на срп ска фол кло ри
сти ка I. Овом при ли ком осно ва но је Удру же ње 
фол кло ри ста Ср би је. За по ча сног до жи вот ног 
пред сед ни ка име но ва на је ака де мик На да Ми-
ло ше вић Ђор ђе вић, а за пред сед ни ка проф. др 
Бо шко Су вај џић.

Уто рак, 18. фе бру ар 
Књи жев ну на гра ду „Ме ша Се ли мо вић“, ко ја 

је, у Све ча ној са ли До ма Ву ко ве за ду жби не све-
ча но про гла ше на 26. пут, по де ли ла су дво ји ца 
ауто ра – Иван Не гри шо рац за књи гу пе са ма Ка
ме на чте ни ја и Сло бо дан Вла ду шић за ро ман 
Ми, из бри са ни. 

Че твр так, 20. фе бру ар 
У ма лој са ли Ко лар че ве за ду жби не одр жа-

на је про мо ци ја ка лен да ра Да ни ца за 2014. го-
ди ну и Да ни це за мла де VI. Про грам је во дио 
проф. др Бо шко Су вај џић, а у про гра му су уче-
ство ва ли ауто ри, глав ни и од го вор ни уред ник 
др Ми о драг Ма тиц ки, Хор сла ви ста Фи ло ло шког 
фа кул те та и драм ски умет ник Ми лан – Ца ци 
Ми ха и ло вић. 

Уто рак, 25. фе бру ар 
По во дом 150 го ди на од смр ти Ву ка Сте фа но-

ви ћа Ка ра џи ћа и на ци о нал ног да на књи ге, у 
Ма тич ној би бли о те ци „Љу бо мир Не на до вић“ у 
Ва ље ву одр жа но је ве че „Да ро ви Ву ко ве за ду-
жби не“ по све ће но из да вач кој де лат но сти Ву ко-
ве за ду жби не. Пред ста вље на је Да ни ца за 2014. 
го ди ну и Да ни ца за мла де VI. У про гра му су уче-
ство ва ли др Ми о драг Ма тиц ки, пред сед ник За-
ду жби не и глав ни и од го вор ни уред ник, проф. 
др Бо шко Су вај џић, пред сед ник Управ ног од бо-
ра, и мр Љу бо мир Ми лу ти но вић, управ ник Ву-
ко ве за ду жби не.

Сре да, 26. фе бру ар 
Одр жа на пр ва кон сти ту тив на сед ни ца Над-

зор ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не. За пред сед-
ни ка Над зор ног од бо ра иза бра на је проф. др 
Алек сан дра Вра неш, а за пот пред сед ни ка Ми ло-
мир Пе тро вић. На сед ни ци је раз ма тран фи нан-
сиј ски из ве штај за 2013. го ди ну, ко ји је усво јен 
и упу ћен Управ ном од бо ру.

У тех нич кој шко ли у Обре нов цу пред ста вље-
на Да ни ца Ву ко ве за ду жби не за 2014. го ди ну и 
Да ни ца за мла де VI. Уче ство ва ли су ауто ри: Ве сна 
Ви до је вић Га јо вић, Ве сна Алек сић и Јо во Кне же-
вић, за тим др Ми о драг Ма тиц ки, глав ни и од го-
вор ни уред ник, и Љи ља на Си мић, са рад ник. 

У На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду на гра да 
„Му зи ка кла си ка“ за 2013. го ди ну у ка те го ри ји 
ком по зи тор го ди не све ча но је до де ље на Ве ри 
Ми лан ко вић, за при ме ње ну му зи ку (пред ста ва 
Ми лан ко вић Опе ре и те а тра „Ма дле ни ја нум“).

Че твр так, 27. фе бру ар 
Одр жа на XI II (123) сед ни ца Управ ног од бо ра 

Ву ко ве за ду жби не на ко јој је раз мо трен и усво-
јен фи нан сиј ски из ве штај за 2013. го ди ну. 

У ма лој са ли Ко лар че ве за ду жби не пред ста-
вље на књи га проф. др Бо шка Су вај џи ћа Дно ви де 
во де. Уче ство ва ли су: др Сне жа на Са мар џи ја, др 
Јо ван Де лић, Рај ко Пе тров Но го и аутор.

Пе так, 28. фе бру ар 
У Огран ку Ву ко ве за ду жби не у Гра ди шки (Ре-

пу бли ка Срп ска) одр жа на све ча ност по во дом 
про мо ци је ка лен да ра Да ни ца за 2014. го ди ну. 
Том при ли ком сви при сут ни пре ну ме ран ти до-
би ли су свој при ме рак ал ма на ха. Пред ста вље на 
је и књи га Уче нич ки би се ри ауто ра Ве сне Кру-
нић, пред сед ни ка Огран ка, и упри ли чен при го-
дан умет нич ки про грам. При су ство ва ли су др 
Ми о драг Ма тиц ки, глав ни и од го вор ни уред-
ник Да ни це и пред сед ник За ду жби не, и Љу бо-
мир Ми лу ти но вић, управ ник.

У Му зе ју Ву ка и До си те ја по во дом, 65. го-
ди шњи це осни ва ња Му зе ја и 150. го ди шњи це 
смр ти Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, све ча но је 

отво ре на из ло жба „Вук Ка ра џић – жи вот и де-
ло“ ауто ра Љи ља не Чу брић. Из ло жбу је отво рио 
Де јан Ри стић, др жав ни се кре тар Ми ни стар ства 
кул ту ре и ин фор ми са ња.  

На Сај му ту ри зма у Бе о гра ду пред ста вље на 
Да ни ца 2014. Пред ста вља њу при су ство ва ле Гор-
да на Ма ле тић и Љи ља на Си мић.

Уто рак, 11. март 
У про сто ри ја ма До ма Ву ко ве за ду жби не одр-

жа на кон фе рен ци ја за но ви на ре Ми ни стар ства 
кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је по во-
дом уче шћа на ше зе мље на ово го ди шњем сај му 
књи га у Лај пци гу, али и на ја ве уче шћа на оста-
лим ме ђу на род ним сај мо ви ма књи га. Уче ство-
ва ли су пи сци Дра ган Ве ли кић, Ми хај ло Пан тић 
и Вла ди слав Ба јац, као и Мла ден Ве ско вић, ви-
ши са вет ник и  шеф Од се ка за ме ђу на род ну са-
рад њу Ми ни стар ства. 

Че твр так, 13. март 
По во дом 150 го ди на од смр ти Ву ка Стеф. Ка ра-

џи ћа у Удру же њу Кра гу јев ча на у Бе о гра ду пред-
ста вље на је Да ни ца 2014. Уче ство ва ли су ауто ри: 
Гор да на Ма ле тић, Зла та Ко цић, Сла ђа на Ри стић 
и Бо жи дар Пе шев. Про мо ци ји су при су ство ва ли 

и Љу бо мир Ми лу ти но вић, управ ник, и Љи ља на 
Си мић, са рад ник Ву ко ве за ду жби не.

У Еко ном ској шко ли „На да Ди мић“ у Зе му-
ну пред ста вље на Да ни ца за мла де VI. Уче ство ва-
ли су: Љу бо мир Ми лу ти но вић, управ ник Ву ко ве 
за ду жби не, ауто ри: Зла та Ко цић, Бла го је Ро гач, 
Гор да на Ма ле тић, Бо жи дар Пе шев, Љи ља на Си-
мић, са рад ник и уче ни ци. 

Уто рак, 18. март 
У Основ ној шко ли „Ру ђер Бо шко вић“ у Бе о гра ду 

уче ни ци ма VI II раз ре да и њи хо вим на став ни ци-
ма пред ста вље на је Да ни ца за мла де VI. Уче ство-
ва ли су: Гор да на Ма ле тић, уред ник, Бо жи дар 
Пе шев, аутор, и Љи ља на Си мић, са рад ник. 

Сре да, 19. март 
Ра да Ђу ри чин, на ша ис так ну та драм ска умет-

ни ца, отво ри ла је 43. фе сти вал Да ни ко ме ди је у 
Ја го ди ни. Том при ли ком при ми ла је ово го ди-
шњу на гра ду за жи вот но де ло – Злат ни ћу ран. 
Пре све ча ног отва ра ња фе сти ва ла, у га ле ри ји 
Кул тур ног цен тра отво ре на је и из ло жба До ку
мен ти, сце но гра фа Ми о дра га Та бач ког.

Пе так, 21. март 
Дру штво срп ских умет ни ка „Ла да“ до де ли ло је 

ово го ди шњу Ве ли ку на гра ду за не го ва ње и раз-
ви ја ње ли ков не умет но сти ака де ми ку Ни ко ли 
– Ко ки Јан ко ви ћу. При зна ње је уру че но при ли-
ком отва ра ња из ло жбе, ко јом је обе ле же но 110 
го ди на по сто ја ња Дру штва. 

Уто рак, 25. март 
У VI бе о град ској гим на зи ји у Бе о гра ду пред-

ста вље на Да ни ца за мла де VI. Пред ста вља њу су 
при су ство ва ли: Зла та Ко цић, Гор да на Ма ле тић, 
Бо жи дар Пе шев и Љи ља на Си мић.

Пе так, 28. март 
Одр жа на XIV (124) сед ни ца Управ ног од бо ра 

Ву ко ве за ду жби не. Раз мо тре на је ак тив ност на 
оства ри ва њу про гра ма Ву ко ве за ду жби не и по др-
жан Про грам Ре пу блич ког од бо ра за обе ле жа ва-
ње 150. го ди шњи це смр ти Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа.

Су бо та, 29. март 
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Из лет ник са гру-

пом ту ри ста из Бе о гра да по се ти ла је Ву ко ву 
за ду жби ну. Том при ли ком их је Ми о драг Ма-
тиц ки, пред сед ник За ду жби не, упо знао са исто-
ри јом До ма Ву ко ве за ду жби не и го во рио им о 
ра ду За ду жби не и ње ним из да њи ма.

Сре да, 2. април 
У Кул тур ном цен тру у Со по ту пред ста вље на 

је Да ни це за мла де VI. Уче ство ва ли су: Гор да на 
Ма ле тић, уред ник, Рај ко Лу кач, Љу би ца Си ки-
мић, ауто ри, и Љи ља на Си мић.

Че твр так, 3. април 
Гру па ту ри ста из Бе о гра да по се ти ла je Ву ко-

ву за ду жби ну. О ус кр шњим пра зни ци ма го во-
рио је Љу бин ко Ра ден ко вић, a Бо шко Су вај џић 
о 200 го ди на од об ја вљи ва ња књи ге Ма ла про

сто на род на пе сма ри ца Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа. 
При сут не је по здра вио управ ник Љу бо мир Ми-
лу ти но вић.

Уто рак, 8. април 
Про грам ски са вет Ву ко вих са бо ра одр жао сед-

ни цу у Све ча ној са ли До ма Ву ко ве за ду жби не. 
Раз ма тран је пред лог Про гра ма 43. Ђач ког Ву-
ко вог са бо ра и 81. Ву ко вог са бо ра. 

Сре да, 9. април 
Књи га С обе стра не ре ке ауто ра Дра шка Ре-

ђе па у из да њу ИК „Про ме теј“ пред ста вље на у 
До му Ву ко ве за ду жби не. О књи зи су го во ри ли: 
Ми о драг Илић, Зо ран Ко лун џи ја, Ми о драг Ма-
тиц ки, Пе тар – Пе ца По по вић, Мир ко Де мић, 
Ђор ђе Ђ. Си би но вић и аутор. 

Че твр так, 10. април 
Из да ња Ву ко ве за ду жби не пред ста вље на су 

у Све ча ној са ли Жу па ниј ског дво ра у Сом бо ру. 
Пред ста вља њу су при су ство ва ли Ми о драг Ма-
тиц ки и Гор да на Ма ле тић, уред ни ци, Љу бо мир 
Ми лу ти но вић, управ ник Ву ко ве за ду жби не, и 
Љи ља на Си мић, са рад ник. Про фе сор Учи тељ-
ског фа кул те та у Сом бо ру др Ти хо мир Пе тро вић 
го во рио је о Да ни ци за мла де.

Пе так, 11. април 
Ре дак ци ја за при пре му збор ни ка Бач ка кроз 

ве ко ве. Сло је ви кул ту ра Бач ке одр жа ла је сед-
ни цу у про сто ри ја ма Ву ко ве за ду жби не, на ко јој 
су утвр ђе ни на ред ни за да ци, ка ко би Збор ник 
до кра ја го ди не иза шао из штам пе.   

Че твр так, 17. април 
До де ље не на гра де Ву ко ве за ду жби не, по 24. 

пут. До бит ник за 2013. го ди ну у обла сти на у ке је 
ака де мик 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). На гра ду у обла сти 
умет но сти до био је Ђор ђе Си би но вић за књи гу 
пе са ма Реч ник по е зи је. На гра де су уру чи ли др 
Ми о драг Ма тиц ки, пред сед ник За ду жби не, и 
Љу бин ко Ђо кић, по моћ ник гра до на чел ни ка гра-
да Ло зни це. О на гра ђе ним де ли ма го во ри ли су 
др Дра шко Ре ђеп, пред сед ник Од бо ра за до де лу 
на гра де Ву ко ве за ду жби не у обла сти умет но сти, 
проф. др Сло бо дан Гру ба чић, до пи сни члан СА НУ, 
пред сед ник Од бо ра за до де лу на гра де за на у ку, 
и ака де мик Љу бо мир Мак си мо вић. У умет нич-
ком де лу про гра ма уче ство ва ла је Шко ла тра-
ди ци о нал ног пе ва ња Бо ја не Ни ко лић. Про грам 
је во дио проф. др Бо шко Су вај џић, пред сед ник 
Управ ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не. 

Че твр так, 24. април 
У про сто ри ја ма Ву ко ве за ду жби не одр жа на 

20. Ву ко ва три би на из ци клу са Кул тур но на-
сле ђе. На те му „Фол клор на при по вест ужи во 
и њен за пис“ го во ри ла је др Бар ба ра Иван чич 
Ку тин, на уч ни са рад ник Ет но граф ског ин сти-
ту та Сло ве нач ке ака де ми је на у ка и умет но сти 
у Љу бља ни. Ру ко во ди лац Три би не др Љу бин ко 
Ра ден ко вић. 

 При ре ди ла Сне жа на БО ЈИЋ

Ма на стир Гор њак  СНИМИО СТАНКО КОСТИЋ

Ста ра ку ћа, Ле ско вац  СНИМИО СТАНКО КОСТИЋ
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За хва љу ју ћи сни ма те љу Љу бин ку Ко жу лу, 
при ја те љу и са рад ни ку Ву ко ве за ду жби не, у 
при ли ци смо да вам пред ста ви мо фо то гра фи-

је са Осни вач ке скуп шти не Ву ко ве за ду жби не, 
ко је до са да ни су об ја вљи ва не. 

Да под се ти мо, Осни вач ка скуп шти на Ву ко
ве за ду жби не одр жа на је 6. но вем бра 1987. го-
ди не на Ко лар че вом на род ном уни вер зи те ту 
у Бе о гра ду. У ње ном ра ду је уче ство ва ло ви ше 
од 500 осни ва ча и су о сни ва ча, по ве ре ни ка, за-
ду жби на ра, пред став ни ка мно гих удру же ња, 
уста но ва и го сти ју За ду жби не. 

О овом до га ђа ју, у пр вом бро ју ли ста За ду
жби на, из фе бру а ра 1988. го ди не, хро ни чар је 
за пи сао: На дан 6. но вем бра 1987. го ди не, на ко

ји се, пре 200 го ди на у Тр ши ћу ро дио Вук Сте
фа но вић Ка ра џић, зво на са свих бе о град ских 
цр ка ва и фан фа ре са бал ко на Ко лар че вог на род
ног уни вер зи те та озна чи ли су да је у Ве ли кој 
дво ра ни за ду жби не Или је Ко лар ца, уз уче шће 
мно го број них ис так ну тих лич но сти на шег 
дру штве ног, кул тур ног и умет нич ког жи во та, 
тач но у под не по че ла Осни вач ка скуп шти на 
Ву ко ве за ду жби не. 

Ву ко ва за ду жби на осно ва на је као не вла ди-
на, са мо стал на на род на уста но ва ко ја се ба ви 
свим обла сти ма на род ног жи во та и ства ра-

ла штва, у ду ху трај них вред но сти Ву ко вог де-
ла. Ње ни осни ва чи (21) би ли су пред став ни ци 
Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти и дру гих 
нај зна чај ни јих на уч них, обра зов них и кул тур-
них ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја у Ср би ји. Сви 
су они ра ни је, 16. ју ла 1987. го ди не, пот пи са-
ли и по се бан Спо ра зум о осни ва њу Ву ко ве за
ду жби не. 

За хва љу је мо го спо ди ну Љу бин ку Ко жу лу на 
овом из у зет но вред ном да ру, ко ји ће обо га ти ти 
фо тодо ку мен та ци ју Ву ко ве за ду жби не. 

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

У 
из да њу но во сад-
ског Про ме те ја по-
ја ви ла се још јед на 
књи га про фе сор ке 
Јел ке Ре ђеп, по све-

ће на раз ли чи тим сред њо ве ков-
ним те ма ма. Ме ђу њи ма се, као 
по себ на це ли на, из два ја ју Хро
ни ке гро фа Ђо р ђа Бран ко ви ћа, 
ко је су пред мет ис тра жи вач ке 
па жње Јел ке Ре ђеп већ пу не три 
де це ни је.

У овој књи зи је да на ест сту ди ја 
по све ће но је овом обим ном исто-
ри о граф ском спи су (укуп но 2.681 
стра на).

Реч је, нај ви ше, о от кри ва њу 
мно го број них и ра зно вр сних из-
во ра ко је је гроф Бран ко вић ко-
ри стио за сво је Хро ни ке, од но сно 
сво је вр сној „исто ри ји чи та ња“. 
На ши ро кој гра ђи, ка ко из ви-
зан тиј ских исто ри ча ра и хро ни-
ча ра, срп ских жи ти ја, ро до сло ва 
и ле то пи са, та ко и из Бон фи ни-
ја, Ор би на и Ди кан жа, Јел ка Ре-
ђеп пред ста ви ла је Бран ко ви ћев 
по сту пак при са ста вља њу Хро ни
ка – док је не ке тек сто ве до слов-
но пре у зи мао, не ке је скра ћи вао 
или мо ди фи ко вао, али их је увек 
са о бра жа вао сво јој спе ци фич ној 
ви зи ји срп ске исто ри је. Су ве ре но 
из ла жу ћи исто риј ска, књи жев-
на и дру га де ла ко ја је Бран ко вић 
ко ри стио, Јел ка Ре ђеп пред ста ви-
ла је ње го во ви ђе ње по је ди них 
исто риј ских лич но сти (Гроф Ђо
р ђе Бран ко вић о за мо на ше њу Не
ма њи не же не Ане, Краљ Дра гу тин 
у ви зи ји гро фа Ђо р ђа Бран ко ви ћа, 
Гроф Ђо р ђе Бран ко вић о де спо ту 
Сте фа ну Ла за ре ви ћу), ма на сти-
ра (Хи лан дар у Хро ни ка ма гро фа 
Ђо р ђа Бран ко ви ћа, Ре са ва у Хро
ни ка ма гро фа Ђо р ђа Бран ко ви ћа), 
као и оста лих, ра зно род них те ма 
(Бон фи ни и Бран ко ви ће ве Хро ни
ке, Гроф Бран ко вић, ви зи о нар об
но вље не срп ске др жа ве).

Дру га ве ли ка це ли на у књи зи 
по све ће на је При чи о бо ју ко сов
ском, од но сно Жи ти ју кне за Ла за
ра, де лу с кра ја се дам на е стог или 
по чет ка осам на е стог ве ка, у ко-
јем је ко сов ска ле ген да са чу ва на 
у за вр шном и це ло ви том об ли ку. У 
При чи о бо ју ко сов ском за бе ле же-
ни су сви глав ни и у на у ци нај ви-
ше про у ча ва ни мо ти ви ко сов ске 
ле ген де – из да ја, ју на штво и опре-
де ље ње за ца р ство не бе ско, као и 
не ки, не ма ње за ни мљи ви, по пут 
мо ти ва сва ђе Ла за ре вих кће ри, 
ухо ђе ња ту р ске вој ске или кне же-
ве ве че ре.

Јел ка Ре ђеп мо ти ве ве за не за Ко-
сов ски бој, као и за про паст сред-
њо ве ков не др жа ве, ана ли зи ра у 

ра до ви ма: О смр ти ца ра Уро ша у 
При чи о бо ју ко сов ском, До бро вој, 
син кне ги ње Ми ли це и кне за Ла за
ра, По бра ти ми Ми ло ша Оби ли ћа, 
Два не ти пич на при зо ра у При чи о 
бо ју ко сов ском, На ве че ри код кне
за Ла за ра: ста рац Ни клан или Ми
клан, Раз го вор сул та на Му ра та, 
кне за Ла за ра и Ми ло ша Оби ли ћа 
по сле Ко сов ске бит ке 1389.

Са гле да ва ње при су ства и уло ге 
гре ха и ка зне бо жи је, при сут но је, 
као те мат ска кон стан та, кроз мно-
штво ра до ва у овој књи зи. О ње-
му се нај пре рас пра вља у ве зи са 
жи тиј ном књи жев но шћу, где се 
ја вља као сво је вр сни то пос – по-
зна то је да је кра ља Дра гу ти на ње-
гов би о граф, ар хи е пи скоп Да ни ло 
II, при ка зао као гре шни ка ко ји је 
кра љу Уро шу од у зео пре сто, по том 
је уви део свој пре ступ и по стао по-
кај ник, а цар Ду шан по чи нио је 
те жак грех оце у би ства, пре ма Жи
ти ју Сте фа на Де чан ског од Гри го-
ри ја Цам бла ка.

Кон ста ту ју ћи да се о гре ху и ка-
зни бо жи јој у сред њо ве ков ним 
спи си ма, срп ским али и стра ним, 
мо же рас пра вља ти и са иде о ло шког 
и са те о риј ско-по е тич ког аспек та, 
Јел ка Ре ђеп нај ви ше па жње по кла-
ња ле ген ди о уби ству ца ра Уро ша. 
На во ди да грех кра ља Ву ка ши на 
Мр њав че ви ћа пре ма по след њем 
срп ском ца ру спа да у оне гре хо ве 
ко ји су из ме ни ли суд би ну срп ске 
др жа ве. Због овог уби ства, на и ме, 
бо жи ја ка зна сти гла је чи тав на-
род, нај пре у ви ду ве ли ког стра да-
ња на Ма ри ци 1371. го ди не, по том 
у ви ду пот па да ња под ту р ску власт. 
О то ме све до чи па три јарх Пај си је 
у Жи ти ју ца ра Уро ша, на пи са ном 
сре ди ном се дам на е стог ве ка. „Хри-
шћан ска иде ја о гре ху, пра вед ном 
су ду и ка зни бо жи јој, укло пље на у 
мо тив уби ства у ло ву, исто вре ме-
но је и то пос, та ко ло гич но уткан 
у струк ту ру жи ти ја. Овај мо тив био 
је по го дан обра зац за об ја шње ње 
про па сти срп ског ца р ства.“ По раз 
у би ци, ка сни је и роп ство, са гле-
да ни су у све тло сти хри шћан ског 
и сред њо ве ков ног схва та ња о учи-
ње ном гре ху и ка зни бо жи јој ко ја 
је усле ди ла.

Јел ка Ре ђеп је ука за ла да се на 
ле ген ду о Уро ше вом уби ству на до-
ве за ла ко сов ска ле ген да: „С вре ме-
ном, у ко сов ској ле ген ди раз лог за 
про паст сред њо ве ков не др жа ве и 
гу би так са мо стал но сти по ме ри ће 
се и на тра ги чан ис ход Ко сов ске 
бит ке 1389, те ће се у не вер ству и 
из да ји, та ко ђе те шком гре ху, ви де-
ти узр ок про па сти др жа ве. Уз хри-
шћан ско схва та ње о гре ху и ка зни 
бо жи јој, при су тан је и раз лог фе у-
дал ни, из не ве ра ва ње ва за ла пре-
ма вла да ру, због че га на род стра да, 

а нај ве ћом ка зном сма тра се жи-
вот под ту ђим вла да ром“.

Не ко ли ко сту ди ја у сво јој књи зи 
Јел ка Ре ђеп по све ти ла је ре флек-
си ма сред њо ве ков не књи жев-
но сти у де ли ма но ви је срп ске 
књи жев но сти. Ве ли ка за сту пље-
ност сред њо ве ков них сим бо ла, 
те ма и мо ти ва, али и књи жев них 
фо р ми у но ви јој срп ској књи жев-
но сти пред ста вља не до вољ но про-
у че ну област. 

За бо ље раз у ме ва ње књи жев-
них кре та ња, на у ци о књи жев но-
сти нео п хо дан је ди ја хро ниј ски 
аспект, у пр вом ре ду увид у сред-
њо ве ков ну тра ди ци ју и об ли ке ње-
ног мо ди фи ко ва ња. Упра во овим 
аспек том књи жев не исто ри је ба-
ви ла се Јел ка Ре ђеп у свом ра ду 
Три ро ман ти чар ске дра ме о Ми
ло шу Оби ли ћу. Реч је о дра ма ма 
Јо ва на Сте ри је По по ви ћа Ми лош 
Оби лић (1828), Си ме Ми лу ти но-
ви ћа Са рај ли је Тра ге ди ја Оби лић 
(1857) и Јо ва на Су бо ти ћа Ми лош 
Оби лић (1903). Утвр ди ла је на чин 
на ко ји су ови пи сци ко ри сти ли 
сво је уз о ре и из во ре, као и мо ти-
ве ко сов ске ле ген де ко ји ма су се 
нај ви ше по све ти ли, по пут мо ти ва 
сва ђе Ла за ре вих кће ри, кне же ве 
ве че ре, ухо ђе ња ту р ске вој ске. 

За кљу чак је да су ови пи сци, у 
на сто ја њу да до ча ра ју дра ма тич-
ност ко сов ске тра ге ди је, сле ди ли 
ту ма че ње усме ног пре да ња, об ра-
ђе ног у ра ни јим исто ри о граф ским 
и књи жев ним де ли ма (При чи о бо
ју ко сов ском, Сра же ни ју Га ври ла 
Ко ва че ви ћа, Исто ри ји Јо ва на Ра-
ји ћа), као и у на род ним пе сма ма.   

Да је и но ви ја срп ска књи жев ност 
ин спи ри са на сред њо ве ков ном ба-
шти ном, Јел ка Ре ђеп по ка за ла је у 
ра до ви ма: Сред њо ве ков ни вла да ри 
у де ли ма Јо ва на Су бо ти ћа и Исто
ри ја и усме но пре да ње у де лу Ми ли
це Сто ја ди но вић Срп ки ње. Ка да је 
реч о два де се том ве ку, скре ну ла је 
па жњу да кроз ра зно вр сно ства ра-
ла штво Ду ша на Ма ти ћа, и про зно 
и по ет ско, про ве ја ва ју успо ме не из 
Сту де ни це, Со по ћа на, Де ча на, Ма-
на си је (Ма тић и Ко со во и Ма на
си ја и дру ги срп ски сред њо ве ков ни 
спо ме ни ци у ли те ра ту ри Ду ша
на Ма ти ћа). Нај сна жни ји је, ипак, 
ње гов до жи вљај Ђу р ђе вих сту по-
ва, ко је је ви део без кро ва, бе же-
ћи 1915. го ди не. Ка ко на во ди Јел ка 
Ре ђеп, та сли ка не ба, ко је је гле дао 
кроз ру ше ви не, за у век се уре за ла у 
ње го ву свест.

У књи зи Јел ке Ре ђеп Грех и ка
зна бо жи ја до би ли смо ши ро ко 
за сно ва но, те о риј ски уте ме ље но 
и те мат ски ра зно вр сно де ло, ко је 
обо га ћу је по зна ва ње исто ри је срп-
ске књи жев но сти. 

 Све тла на ТО МИН

НА ГРАДИНИ КОД АРИЉА 
ПОДИГНУТ СПОМЕНИК 

УСТАНИЦИМА СТРАДАЛИМ 
1806. ГОДИНЕ

Оживљавање 
успомена

Н
а 670 ме та ра над мор ске ви-
си не из над Ари ља уз ди же 
се бр до Гра ди на са ко јег се 
пру жа по глед од ко га за ста-
је дах. До ло ка ли те та се сти-

же из ро ва ним кол ским пла нин ским пу-
тем. Кру ну уз ви ше ња пред ста вља цр ква 
Све тог Или је. До ње се до ла зи стр мим и 
уским ста за ма. Не при сту пач ност те ре на 
и гор ска оса мље ност иду у при лог тврд ња-
ма да су се цр кве по све ће не про ро ку ко ји 
го спо да ри олу ја ма и гро мо ви ма сме шта-
ле и гра ди ле на пла нин ским вр хо ви ма.

Кра јем 19. ве ка цр кву и ње ну око ли ну 
по хо дио је и гла со ви ти аустриј ски ар хе о лог 
и пу то пи сац Фе ликс Ка ниц. Он је сма трао 
да је цр ква по диг ну та на ру ше ви на ма не-
ке рим ске стра жар ске ку ле. Ме ђу тим, би ће 
да је пре реч о оста ци ма сред њо ве ков ног 
утвр ђе ња о че му све до че ар хе о ло шки на-
ла зи, као и сам то по ним – Гра ди на. Из ме ђу 
оста лог, Ка ниц за пи су је и на род но пре да-
ње пре ма ко ме је цр кви ца „пре ле те ла“ на 
ово ме сто из обли жњег се ла При ли ка, по-
што ју је та мо јед на се љан ка оскр на ви ла 
ти ме што је на ол тар ски зид ока чи ла ру бље 
да се су ши. Пре ма дру гим пре да њи ма, цр-
ква је „пре ле те ла“ из Ра да ље вог по ља, јер 
су Тур ци хте ли да је обе све те, а Ср би су би-
ли сло жни, па су је об ноћ, уз Бож ју по моћ, 
пре не ли на врх Гра ди не. Ве ли се и да су је 
ви ле ту при зем ни ле. По зна та је и под на-
зи вом хај дуч ка цр ква, јер се сма тра ло да 
је она би ла уто чи ште хај ду ка. 

На за рав ни ис под цр кве на ла зи се гро-
мад ни ка ме ни спо ме ник. Он је по све ћен 
успо ме ни на ма ло по зна ти окр шај из ме ђу 
тур ских и срп ских вој ни ка у Пр вом срп ском 
устан ку. На Цве ти, 27. мар та 1806. го ди не, 
на про сто ру по крај цр кви це од и грао се же-
сток бој. У же љи да пре пре че пут Су леј ман-
па ши Ско пља ку, ко ји је на ди рао са број ном 
тур ском вој ском из Сан џа ка пре ма Ари љу, 
ма ло број ни ја срп ска вој ска ушан чи ла се 
на бр ду Гра ди ни. Пре ма из во ри ма, у том 
бо ју по ги ну ло је 70 срп ских вој ни ка. Чу вен 
по сви ре по сти, Су леј ман-па ша је жр тва ма 
од се као гла ве и на та као их је на ко ља на 
огра ди Цр кве у Ари љу ко ју је хтео и да за-
па ли, али је фи тиљ за ба рут от ка зао, па је 
све ти ња ипак оста ла са чу ва на.   

По што су сла ва и ве ли чи на срп ске по бе-
де у бо ју на Ми ша ру ма хом за се ни ле број-
не бор бе и мно ге окр ша је из ме ђу Ср ба и 
Ту ра ка ко ји су се зби ли то ком бур не и дра-
ма тич не 1806. го ди не, та ко је и бој на Гра-
ди ни остао ван исто ри о граф ске па жње, као 
и из ван зва нич них ка лен да ра ме сних и ре-
пу блич ких свет ко ва ња, па је с вре ме ном и 
са свим пре са хло се ћа ње на ње га. Ме ђу тим, 
овај до га ђај ни је ни ка да мо гао да за бо ра-
ви пе сник Пе тар Но ви то вић, по ре клом из 
Ари ља. Од ра ста ју ћи крај ре ке Мо ра ви це и 
под но Гра ди не, у ње му се се ду бо ко ути сну-
ли од је ци ме сних при ча, ле ген ди и пре да-
ња, у ко ји ма је још би ла жи ва и успо ме на 
о уста нич ком бо ју на Гра ди ни. Сто га се он 
у сво јим зре лим го ди на ма ла тио ни ма ло 
јед но став ног по сла. На у мио је да ка ме ним 
спо ме ни ком ове ко ве чи се ћа ње на ову срп-
ску тра ге ди ју. 

Нај пре се за по моћ обра тио ло кал ној 
са мо у пра ви. Ње ни пред став ни ци су га 
уоби ча је но и тра ди ци о нал но тап ша ли по 
ра ме ну, али ни су на пра ви ли ни ка кав ис-
ко рак. Те окол но сти ни су обес хра бри ле Но-
ви то ви ћа, већ су га, ка ко сам ис ти че, још 
ви ше учвр сти ле у на ме ри да ис тра је. Ње-
го ву су иде ју по др жа ли ње го ви при ја те љи 
и са рад ни ци: Ра до ван Ма рин ко вић, Ни ка 
Сто јић, Бран ко Ко ва че вић, Јо ви ша Слав ко-
вић, про та ха џи Јо ван Лу кић и дру ги. По-
ду хва том се оду ше вио и сли кар Љу би во је 
Јо ва но вић ко ји је по мо гао Но ви то ви ћу да 
се ка ме на гро ма да од шест то на из се ла Ра-
до бу ђе, са има ња Ми ли је Са ви ћа, до пре ми 
на за ра ван ис под цр кве на Гра ди ни. По-
ро ди ца Пе тро вић је с ве ли ким за до вољ-
ством због ука за не им ча сти при хва ти ла 
да се на њи хо вом има њу по ста ви спо ме-
ник, јер су они ди рект ни по том ци гла со-
ви тог уста нич ког вој во де Ха џи Про да на 
Гли го ри је ви ћа, ко ме је Пе тар Но ви то вић 
ина че по све тио пе сму по во дом 190-го ди-
шњи це Ха џи Про да но ве бу не ко ја је обе ле-
же на у Тр на ви. По том је осно ван Од бор за 
из град њу спо ме ни ка на че лу с Но ви то ви-
ћем, па су Ариљ ци по че ли да при хва та ју 
иде ју и да при ла жу. Та ко је не и мар Јан ко-
вић о соп стве ном тро шку ози дао спо ме ник. 
Осим зе мљи шта, чла но ви по ро ди це Пе тро-
вић при ло жи ли су и део ма те ри ја ла, а оста-
так гра ђе вин ског ма те ри ја ла по кло нио је 
по то мак бу љу ба ше Ми тра Ви ров ца, стра-
да лог 1806. у бо ју на Гра ди ни.

Уз мно го ен ту зи ја зма и за у зи ма ња Пе-
тра Но ви то ви ћа и ње го вих при ја те ља и 
са рад ни ка, спо ме ник је нај зад по ста вљен 
и до вр шен. Све ча но је от кри вен на Илин-

дан 2011. го ди не, о пра зни ку на ко ји на род 
ариљ ског кра ја од вај ка да по се ћу је све ти-
ли ште на Гра ди ни. Пре ма бла го сло ву са-
да по чив шег вла ди ке жич ког Хри зо сто ма, 
ме сни па рох одр жао је па ра стос жр тва ма-
му че ни ци ма 205 го ди на на кон стра да ња. 
Спо ме ник је све ча но от крио Ни ко ла Но ви-
то вић, уче ник сред ње шко ле, да нас сту дент 
Бе о град ског уни вер зи те та. Пе тар Но ви то-
вић је оку пље ном на ро ду пе смом до ча рао 
бит ку и њен тра ги чан ис ход. Ње го ви сти-
хо ви укле са ни су и на спо ме ни ку ко ји је 
по диг нут по во дом 200 го ди на од бит ке на 
Ло па шу, у ко јој су Ср би, пред во ђе ни про том 
Ми лу ти ном Гу ча ни ном, 21. ма ја 1806. го-
ди не, по ту кли тур ску вој ску. 

На им по зант ном спо ме ни ку у сло бод-
ном про сто ру на бр ду Гра ди ни укле са не 
су ре чи: 

„На овом ме сту 1806. г. (7314), на Цве ти, у 
вре ме Пр вог срп ског устан ка, хра бро је во-
је ва ло 500 срп ских ју на ка про тив 5.000 Ту-
ра ка.

Бра не ћи сво ја ог њи шта у не рав но прав-
ној бор би, из ги ну ли су кнез По же шке на хи-
је Ри сти во је Кне же вић, обор кнез Ми хај ло 
Ра ду ло вић, бу љу ба ша Дми тар Ви ро вац и 
још 70 ју на ка.

Веч на им сла ва!
На Гра ди ни 2010. г. За хвал ни по том ци.“
 Бран ко ЗЛАТ КО ВИЋ

Осни вач ка скуп шти на Ву ко ве за ду жби не Уче сни ци Осни вач ке скуп шти не

Рад но пред сед ни штво: Вла ди мир Бо ван, Бо жи дар 
Ко ва чек, Сло бо дан Ж. Мар ко вић, Илин ка Ми ћић, 
Ми лан Ђо ко вић, Гво зден Јо ва нић, Ра да Ве љић, 
Бо жи дар Ма нић, Ми ро слав Пан тић

ЈЕЛКА РЕЂЕП

Грех и казна божија. 
Судбине, битке и предања 

српског средњег века

Спо ме ник на Гра ди ни
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Трагајући за магичном 
снагом поезије, Бошко 
Сувајџић је указао на 
органску повезаност 
усменог наслеђа са 
врхунским дометима 
српске књижевности 

У 
За ду жби ни Или је М. 
Ко лар ца, 27. фе бру а ра 
2014. го ди не, пред ста-
вље на је књи га Бо шка 
Су вај џи ћа Дно ви де во

де. Фол клор ни еле мен ти у срп ској 
књи жев но сти, ко ју су из да ли Orp-
he us из Но вог Са да и Фи ло ло шки 
фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 
О књи зи су го во ри ли др Сне жа на 
Са мар џи ја, др Јо ван Де лић, пе сник 
Рај ко Пе тров Но го и аутор, Бо шко 
Су вај џић. У на став ку до но си мо из-
ла га ње Сне жа не Са мар џи је. 

Но ва књи га Бо шка Су вај џи ћа по-
све ће на је нај сло же ни јим пи та њи ма 
умет но сти ре чи. Она укљу чу ју и ло-
кал на обе леж ја кул ту ре и про це се у 
ци ви ли за ци ји. Јер, ко ли ко год да оли-
ча ва ју су прот но сти, усме на и пи са на 
књи жев ност су упу ће не јед на на дру-
гу. Мо ти ви, те ме, фи гу ре и фор му ле, 
усме но су пре но ше ни ве ко ви ма и чи-
ни ли та ло ге сло је ви тог фон да, из ко-
јег се за че ла пи са на реч. То по твр ђу ју 
сви древ ни спо ме ни ци, од гли не них 
та бли ца, пре ко за го нет ке о Хо ме ру, 
Ста рог и Но вог за ве та до опу са нај-
зна чај ни јих пи са ца из свих епо ха. С 
дру ге стра не, упра во је за хва љу ју ћи 
пи са ним до ка зи ма, по ме ни ма и за-
пи си ма би ло мо гу ће ре кон стру и са ти 
жи вот тра ди ци је сва ког на ро да. Ни је 
слу чај но што су те пр ве до ка зе са чу-
ва ли упра во пе сни ци.

У овој књи зи се уоча ва и је дан осо-
бен вид сим би о зе. На уч ни при сту пи, 
по зна ва ње фол клор не гра ђе, исто риј-
ских из во ра, те о ри је књи жев но сти и 
до са да шњих из у ча ва ња, пре пли ћу 
се са пе снич ким на дах ну ћем ауто ра. 
Те стил ске ни јан се не ка да су из ра зи-
ти је, не кад су здр жа не, али от кри ва ју 
сфе ре срп ске књи жев но сти ко је Бо-
шко Су вај џић ни је са мо ана ли тич ки 
осве тлио, већ и до жи вео – као пе сник. 
Стил ске ни јан се се не пре кид но ло ме 
из ме ђу па то са и објек тив но сти, от-
кри ва ју ћи Су вај џи ћа и као ауто ра не-
ко ли ко збир ки пе са ма. 

Ту ма че ња су за сно ва на на ви ше-
стру ком ком па ра тив ном при сту пу. 
Ма да се па жња по кла ња  фол клор ним 
еле мен ти ма у срп ској књи жев но сти, 
упо ред ни план укр шта ста ре, но ви је и 
нај но ви је књи жев не пе ри о де. 

Ше сна ест сту ди ја на ста ја ло је раз-
ли чи тим по во дом, од 1994. до 2012. 
Дво дел на или тро дел на струк ту ра тек-
сто ва у но вом кон тек сту је де ли мич-
но очу ва ла пре ђа шњу са мо стал ност, 
али их је по ве зао основ ни ис тра жи-
вач ки угао. Те жи ште се нај пре ста вља 
на са мо усме но ства ра ла штво: ан то-
ло гиј ску пе сму о зи да њу Ска дра, об ра-
де древ ног под ви га зма је у би це, еп ску 
би о гра фи ју чу ве ног Кра ље ви ћа и ко-
сов ских ју на ка и грех на хо да Си ме о-
на. Пре лаз ка дру га чи јој пер спек ти ви 
на ја вљу је јед на хај дуч ка би о гра фи ја 
из пе ра Ива на Ло ври ћа, ко ја отва ра 
про сто ре тро ји ци ве ли ка на срп ске 
про зе – Ма та ву љу, Ан дри ћу и Ко чи-
ћу. Тре ћи сег мент књи ге пра ти удео 
тра ди ци је у срп ском пе сни штву. По-
ча сно ме сто је при па ло Ла зи Ко сти-
ћу, а за тим се ту ма че збир ке Де сан ке 
Мак си мо вић и по е зи ја Скен де ра Ку-
ле но ви ћа. Књи гу за тва ра ода бра но 
„дру штво жи вих пе сни ка“, ана ли зе 
ру ко ве ти Рај ка Пе тро ва Но га, Але ка 
Ву ка ди но ви ћа и Ма ти је Бећ ко ви ћа. У 
за вр шним сту ди ја ма сло је ви зна че-
ња и за нат ске ве шти не раз гр ћу се из 
оби ља крат ких го вор них фор ми, за го-
нет ке, кле тве, за кле тве, иди о ма и „у 
оби чај узе тих ре чи“. Сам го вор и ме-
ло ди је је зи ка, ри там, звук и стил ска 
сред ства нај јед но став ни јих об ли ка 
ис по ља ва ју сна гу искон ског из во ри-
шта по е зи је. 

Сло жен и ди на ми чан од нос сег мен-
та и це ли не, по е ти ку исто вет но сти и 
раз ли ка, пр ви је сро чио Вук и сјај но 
обе ле жио син таг мом „исто то, са мо 
ма ло дру га чи је“. Се ман тич ки и естет-
ски по тен ци јал исте фор му ле од лич но 
се раз от кри ва при ана ли зи ини ци јал-
ног сти ха ти па: „Град гра ди ла три бра-
та ро ђе на“ и „Град гра ди ла бје ла ви ла“. 
У овим ту ма че њи ма, и у це лој књи-

зи, ис по ља ва ју се пред но сти здру же-
них при сту па, раз ма тра ња исто риј ске 
под ло ге и мит ске ма три це, уз су ми-
ра ње на уч них по ле ми ка. Кроз те ди-
мен зи је „чи та ња“ тра ди ци је ис ти чу се 
сми сао и естет ски до ме ти об ра да уни-
вер зал них пи та ња чо ве ко вог по сто ја-
ња, крх ке гра ни це из ме ђу по ве ре ња и 
из да је, жи во та и смр ти, про ла зно сти и 
веч но сти. Уз ва ри јан ту стар ца Ра шка 
при сло ње не су две пе сме истог на сло-
ва. Удес Гој ко ве не ве сте сна жно су до-
жи ве ли Бран ко Миљ ко вић и Де сан ка 
Мак си мо вић, пе сни ци ко ји су, ме ђу-
соб но осмо тре ни, го то во ан ти по ди. 
При бли жи ла их је, ме ђу тим, упра во 
тра ди ци ја и чи ње ни ца да су, упр кос 
вре ме ну, обе ле жи ли вр хун ске до ме те 
срп ске по е зи је. 

Већ та кав по че так дис крет но ука-
зу је на две по ја ве, ва жне за тра ја-
ње и раз у ме ва ње пе сни штва. С јед не 
стра не је кон ти ну и тет на ци о нал не 
кул ту ре, а на су прот тој при ви ле ги-
ји је хер ме тич ност. Без рас по зна ва-
ња древ не под ло ге те шко се уоча ва ју 
се ман тич ки ва ле ри сти хо ва. И, то је 
коб сва ке по е зи је, ко ја ни ка да не мо-
же би ти аде кват но пре ве де на са је зи-
ка на ко јем је ство ре на. 

Крај но сти до не кле ми ре уни вер-
зал ни сим бо ли, по пут ва тре, ка ме-
на и во де, зве ри и пти ца, ве ге та ци је 
и мит ских би ћа. При дру жу је им се и 
сна га емо ци је, што по твр ђу ју пе снич-
ки до жи вља ји ду хов не ле по те ка кву 
оли ча ва та на на не ве ста, а она нео-
сет но по ста је сим бо лич но обе леж ја 
са ме по е зи је. 

Осим сти ли за ци је крв не жр тве, из 
ду бо ких сло је ва на сле ђа Су вај џић је 
ода брао мо тив зма је бор ца, бли зак 
свим кул ту ра ма. При ро да и сми сао 
кон флик та су исто вет ни, ма да под виг 
ве ли ча Пер се ја, Св. Ђор ђа, нај мла ђег 
ца ре ви ћа из бај ке, Мар ка, Дој чи на, 
Гру ји цу, чак и Ла за ра Му та па. Пра те-

ћи ди на мич не мо гућ но сти об ли ко ва-
ња древ не ма три це, аутор за кљу чу је 
да по ре ђе ње усме них жан ро ва от кри-
ва „чу де сну моћ усме не по ет ске ре чи, 
ко ја тро је ди ни све то вре ме ми та, ви-
со ку сред њо ве ков ну кул ту ру и про фа-
но вре ме исто ри је“. 

Ра зно ли кост у ис тој по ја ви, де та љу 
и сег мен ту тра ди ци је од лич но су по-
твр ди ле сту ди је о древ ном спа си о цу 
и Мар ко вој еп ској би о гра фи ји. Ње го-
во име при вла чи ло је па жњу не пи сме-
ног пу ка и уче них, а усме на епи ка и 
пре да ња да ли су ма те ри јал пи сци ма 
из ра зних епо ха и  раз ли чи тим жан ро-
ви ма. Су вај џић то ис ти че ука зу ју ћи на 
Сте ри ји ну але го ри ју, са ти ру Ра до ја До-
ма но ви ћа и Ми хи зо ву дра му. Од лич-
но је по ка за но ка ко смрт еп ског ју на ка 
мо же да ти им пулс ње го вој по пу лар но-
сти, али и ко ли ко је усме на књи жев-
ност срп ског на ро да „још увек жи ва 
кла си ка на шег ли те рар ног на сле ђа“. 

За па жа ње је по ја ча ла и сту ди ја о 
при ро ди ве за еп ске тра ди ци је о Ко-
со ву са срп ском ли те ра ту ром. Пре ма 
ми шље њу јед ног од мно гих ства ра-
ла ца ин спи ри са них тим ју нач ким 
пе сма ма, оне су „вр хун ски из раз на-
ше на ци о нал не иде о ло ги је, ре ли ги је 
и ети ке“ (Си мо вић, 81). Сло бод но се 
мо же до да ти, оне су и трај но из во ри-
ште умет нич ких на дах ну ћа. Су вај-
џић на то ука зу је по ве зу ју ћи Си ми ног 
Оби ли ћа, Сте ри ји но ју нач ко по зор је, 
Су бо ти ће ву дра му, три ло ги ју Ми ла-
ди на Ше вар ли ћа и драм ске вер зи је 

Љу бо ми ра Си мо ви ћа. При дру жен је 
и пре сек кроз пи са не из во ре и усме не 
ва ри јан те. Ко ли ко год да су се отва ра-
ле мо гућ но сти но вих чи та ња тог на-
сле ђа, ком пакт ност еп ског те мат ског 
кру га је исто вре ме но и спу та ва ла 
ауто ре. Осим Ми ло ша, Ла за ра и Ву-
ка, ма те ри јал је ну дио и мо тив за ва де 
се ста ра. Из те пер спек ти ве, по ме ре не 
„уна зад“, чи ни се из у зет но про дук тив-
на ан тич ка и ста ро за вет на уло га же-
не, пре суд не за суд би ну чо ве чан ства 
и ца ре ви на. Јер, и крах срп ског цар-
ства се у та квом ни зу мо ти ва за чи ње 
„с ру ме них уста“, ка ко би ре као Ла за 
Ко стић, пу стих Ла за ре вих кће ри, ма-
да во ди ка не бе ском цар ству. 

За раз ли ку од еп ског Ко со ва, суд би-
на на хо да Си ме о на не ма та кве на ци-
о нал не раз ме ре и по сле ди це, па би се 
мо гло ре ћи да су и ва ри јан те ма ње 
по зна те. Ипак, да не ма ве ли ких и ма-
лих те ма по твр ђу ју са ми пи сци, а Су-
вај џић пра ти при ро де ин спи ра ци ја за 
Сте ри ји ног На хо да Си ме о на, Ну ши ће-
вог На хо да, све до нај но ви јих да ту ма 
срп ске књи жев но сти и дра ме Ми ле-
не Мар ко вић. 

Гра нич на сту ди ја по све ће на је не ко-
ли ким гра нич ним пи та њи ма бит ним 
за ве зе усме не тра ди ци је и пи са не ре-
чи, од но се из ме ђу исто ри је и ли те ра-
ту ре, ва ле ре ко ји де ле про зне жан ро ве. 
Да нас ма ло ко зна за Ива на Ло ври-
ћа ма да су га од за бо ра ва оти ма ли 
Вла дан Не дић, Ма ја Бо шко вић-Stul-
li, Ха ти џа Кр ње вић – очи то не слу чај-
но упра во вр сни по зна ва о ци усме не 
књи жев но сти. Ма хом се Ло ври ће во 
име ве зи ва ло уз исто ри јат пу то пи са 
па до ван ског опа та и тај не нај чу ве ни је 
ба ла де, штам па не уз по гла вље о Мор-
ла ци ма. Су вај џић де таљ но ис пи ту је 
је дан дру ги текст, ко ји спа ја еле мен-
те до ку мен та, ли те рар них по ку ша ја 
и пи о нир ске фол клор не сту ди је. По-
ка зу ју ћи ка ко еп ски на но си уче ству ју 

у об ли ко ва њу хај дуч ког жи во то пи са, 
Су вај џић је су ве рен на свом про сто-
ру, јер има пот пу ни увид у за пи се и 
исто риј ске из во ре. То су, уоста лом, 
ква ли те ти и ње го ве Ан то ло ги је еп
ских пе са ма о хај ду ци ма и уско ци ма, 
ко ју је 2003. штам па ла „Гу тен бер го ва 
га лак си ја“. Осим Ло ври ће вог сти ла и 
ста ва пре ма тра ди ци ји, дис крет но се 
ука зу је од нос ло кал ног и уни вер зал-
ног, би тан за жи вот еп ских ли ко ва. 
Ако већ по сто ји при вид из бо ра из ме-
ђу слав не смр ти и спо кој не ста ро сти, 
мит ски и еп ски ју на ци не ма ју ди ле-
му. То ће под јед на ко до бро по твр ди ти 
Ахи леј под зи ди на ма Тро је, као и че-
сти ти кнез са сво јим ви те зо ви ма на 
Ко со ву. С дру ге стра не, иако се пе ва и 
о ста ром Ву ја ди ну и о Ста ри ни Но ва ку, 
ста ри Со чи ви ца „ни је ју нач ком смр ћу 
по твр дио еп ски жи вот“. 

Е
т но ло шко-фол клор на 
под ло га свој стве на јед-
ном сег мен ту про зе Си-
ме Ма та ву ља ви ше пу та 
је ис пи ти ва на. Су вај џић 

се опре де лио за вер зи је јед не ње-
го ве при че и по и грао се са ње ним 
пр во бит ним на сло вом, за ме њу ју-
ћи име ју на ка име ном пи сца. По-
ред ве ро ва ња у ве шти це, оби ча ја и 
на род ног жи во та па жљи во се ис пи-
ту је илу зи ја усме ног при по ве да ња. 
Тај на ра тив ни „ма нир“ по себ но су 
раз ви ја ли срп ски ре а ли сти, угле да-
ју ћи се и на чу ве не европ ске пи сце 

и на не по сред но ис ку ство слу ша ла-
ца, ко ји по ти чу из усме не кул ту ре. 

По сту пак „са мо и ска зи ва ња при че“ 
уса вр шио је Иво Ан дрић. Су вај џић је 
ту ма чио пре пле те мо ти ва и фол клор-
них жан ро ва ко је је Ан дрић раз гра дио 
и над гра дио, би ло да је ва ри рао те ме 
о не срећ ним љу ба ви ма, ко би ле по те, 
са ве зу са не ча сти вим, жр тва ма при-
не тим гра ђе ви на ма и ћу ди ма исто ри-
је. Дру ги део овог огле да при бли жа ва 
два пи сца, чи је су суд би не пот пу но 
су прот не, али им је бли зак од нос пре-
ма тра ди ци ји. Ува жа ва ју ћи Ан дри ћев 
суд о Ко чи ћу, Су вај џић је као до дир не 
тач ке два ства ра лач ка све та из дво јио 
уко ре ње ност у тра ди ци ји и из о кре та-
ње ар хе тип ске ма три це. 

Фол клор на под ло га са гле да на је за-
тим у „за но си ма и пр ко си ма“ јед ног 
од нај зна чај ни јих срп ских ро ман ти-
ча ра. Оде љак о Ла зи Ко сти ћу от кри ва 
при ро ду укр шта ја на сле ђа, тем пе ра-
мен та пе сни ка и афи ни те та епо хе. 
Ис так ну та је ме ђу за ви сност усме не 
и пи са не ре чи, ко ја нај жи вље до ла-
зи до из ра жа ја у по е ти ци европ ског и 
срп ског ро ман ти зма. Док је у прет ход-
ној књи зи, Пе вач и тра ди ци ја (за ко ју 
је до био на гра ду „Ми ле Не дељ ко вић“), 
Су вај џић упо ре дио Ви шњи ће ву епи-
ку и Ње го ше во де ло, овом при ли ком 
је тра гао за ма ло раз ма тра ним ве за ма 
из ме ђу сти хо ва сле пог гу сла ра и Ко-
сти ћа. Спо ну је чи нио сми сао Ко со ва 
и „ста рих ју на ка“ из њи хо вих ви зи ја 
и пе са ма. До Ко сти ће ве ауто по е ти-
ке во ди ли су ње го ви есе ји, про грам-
ска и ла бу до ва пе сма, дра ме, ду хов на 
енер ги ја ко ја га при бли жа ва Са рај ли-
ји. Ука зу ју ћи на стил ске осо бе но сти, 
Су вај џић је по себ ну па жњу по све тио 
днев нич ким за пи си ма. Ова је сту ди ја 
и про лог за сег мент књи ге по све ћен 
по е зи ји, али и не ка вр ста са бир ног со-
чи ва у ком по зи ци ји Дно ви дих во да. 

Јер, осим ди на мич них од но са из ме-
ђу усме не и пи са не ре чи, ве зив ну нит 
ових сту ди ја чи ни мно го ли кост же не у 
ства ра ла штву. Ам би ва лен тан сим бол 
се спон та но ука зу је, од жр тве ну жне 
за гра до зи да ни је до ви нов ни ка раз до-
ра, од на след ни це ве ли ке мај ке смр ти 
ко ја про жди ре соп стве ну де цу, јер куд 
ће ве шти ца до у свој род, пре ко Мај ке 
све та до Скен де ро ве Сто јан ке. Број не 
уло ге и зна че ња мо ти ва са гле да не су 
у опу су Ла зе Ко сти ћа, чи ја ви зи ја ви-
ле се умно жа ва у ши ро ком ра спо ну од 
му зе до мр тве дра ге, ко ја же ни ка че-
ка на оном све ту, још јед не ме та фо ре 
свој стве не нај ду бљим сло је ви ма тра-
ди ци је. Алу зи је на Ан дри ће ву Је ле ну 
при бли жа ва ју ви зи је и ин спи ра ци је, 
да би се ана ли зе усме ри ле ка кон крет-
ном опу су пе сни ки ње ко ја је обе ле жи-
ла про шли век срп ске по е зи је.  

У фор ми трип ти ха, сег мент књи-
ге о збир ка ма Де сан ке Мак си мо вић 
од ра жа ва и струк ту ру Су вај џи ће вог 
мо за и ка, и ус по ста вља ди рект ну ве зу 
са Гој ко ви цом из пр вог огле да. Та ко ђе 
су кроз ту ма че ња нај по зна ти јих збир-
ки из ра зних Де сан ки них пе ри о да са-
бра ни сви им пул си бит ни за то ко ве 
на ци о нал не кул ту ре и књи жев но-
сти. Су вај џић из два ја мо ти ве зма ја и 
зми је, сег мен те кул та мр твих и плод-
но сти, се ман ти ку са крал ног про сто-
ра, цар ских дво ра и ко ли ба си ро тих 
ку дељ ни ца. По себ но се ис ти че по ве-
за ност ових сти хо ва и збир ки са па-
ган ским на сле ђем, кул ту ром сред њег 

ве ка и срп ском по ве сни цом. От кри-
ва ју ћи бо гат ства зна че ња и стил-
ских ре ше ња, Су вај џић да је и пре сек 
кроз ли те ра ту ру, под се ћа на до ди ре 
Де сан ки ног Ле то пи са са Раст ко вом 
Бур ле ском, де ли ма спо је ним име-
ном древ ног, за бо ра вље ног вр хов ног 
бо жан ства Сло ве на. Сим бо ли ка про-
сто ра и уда ри вре ме на, ви дљи ви на 
све му што нас окру жу је, оцр та ва ју коб 
на ро да, ко ји су се од ре кли Бо га, ре ше-
ни да за бо ра ве и соп стве ну исто ри ју. 

За по у зда но раз гр та ње мит ске и 
исто риј ске под ло ге у књи жев но сти 
ну жне су го ди не и де це ни је пре да ног 
ра да. Та кву осно ву ана ли за Су вај џић 
је оства рио за хва љу ју ћи прет ход ним 
ис тра жи ва њи ма, о че му све до чи из вр-
сна мо но гра фи ја о Ила ри о ну Ру вар цу, 
об ја вље на 2007. у из да њу Ин сти ту та 
за књи жев ност и умет ност. За ову сту-
ди ју Су вај џи ћу је при па ла и на гра да 
Ву ко ве за ду жби не. Сам Ру ва рац, при 
том, го то во сим бо лич но спа ја ком-
по нен те на ци о нал не кул ту ре – за-
го вор ник ми то ло шке те о ри је, био је 
за чет ник кри тич ке исто ри о гра фи је. 

П
ра те ћи кроз Дно ви де 
во де то ко ве срп ске по-
е зи је 20. ве ка, Су вај-
џић је за стао, ре кло би 
се и сам за те чен, пред 

да нас го то во за бо ра вље ним пе сни-
ком. За ни мљи во је ње го во за па жа-
ње о ту ма че њи ма сти хо ва, со не та и 
по е ме Скен де ра Ку ле но ви ћа. Исту 
по ја ву ко ја је обе ле жи ла но ви жи-
вот на род не књи жев но сти у до жи-
вља ји ма пе сни ка, от кри ва и ли те-
ра ту ра о Скен де ру Ку ле но ви ћу. Ка ко 
Су вај џић за па жа, о ње му су нај бо ље 
пи са ли пе сни ци. Ана ли зе су по све-
ће не умет нич ким по ступ ци ма, си-
не сте зи ја ма, кон тра сти ма, ши ре њу 
сим бо ли ке би ља, бо ја, во де, и, по-
себ но, је зич ким обр ти ма. Уоче на је 
та ко ђе искон ска сна га кле тве, за-
кле тве, бро ја ни це, мо ли тве и фра-
зе о ло ги је из гра ђе не на мит ско-ри-
ту ал ним та ло зи ма са мог је зи ка. 

Скен де ро во вра ћа ње у про шлост „док 
ста за по врат ка по ста је све та ња“, ту ма-
чи се и кроз са деј ство лир ских, еп ских 
и драм ских еле ме на та, чи је су гра ни-
це на о ко ја сне, али су исто вре ме но и 
по ро зне. Сту ди ја на ја вљу је сле де ћег ју-
на ка ове књи ге – за бо рав за ча у рен на 
стећ ци ма и гроб ним нат пи си ма, ожи-
вљен сти хо ви ма Рај ка Пе тро ва Но га. 
Овај оглед ус по ста вља ве зу и са књи-
гом Бо шка Су вај џи ћа Ју на ци и ма ске, 
ко ја је 2005. об ја вље на у еди ци ји Дру-
штва за срп ски је зик и књи жев ност. 
Том при ли ком је аутор, у дру га чи јем 
кон тек сту, осве тлио из вор ну по е зи ју и 
по е ти ку укле са них ре чи, ко је при зи-
ва ју пе снич ке фор му ле бу гар шти ца и 
де се те рач ких на пе ва. За то је би ло го-
то во не ми нов но да Су вај џић по све ти 
па жњу Но го вим сти хо ви ма, сим бо ли-
ци ка ме на, мо тив ској и рит мич ко-емо-
тив ној ве зи са по ча сни ца ма и ре чи ма 
ко је по ме ра ју гра ни це све то ва. 

За сим бо ле и при ро ду хер ме тич не 
збир ке Ку ћа и гост Але ка Ву ка ди но ви-
ћа, Су вај џић је та ко ђе на шао кљу че ве 
у тра ди ци ји и јед но став ним го вор ним 
об ли ци ма, по себ но ме ђу по ступ ци ма 
за го не та ња. За вр шни сег мент из ра ста 
из ауто по е тич ке игре Ма ти је Бећ ко-
ви ћа, тим пре што пе сник сам ка же 
ка ко ње го ва по е зи ја „ни је на пи са на, 
не го про на ђе на (...) као да смо на шли 
род но ме сто на шег је зи ка и у ње му 
из гу бљен ру ко пис...“. Пра те ћи апе ла-
тив не ис ка зе у Ма ти ји ним пе сма ма 
и по е ма ма, Су вај џић рас кла па и по-
е ти ку го вор них фор ми, ко је су, за пра-
во, ри зни ца свих стил ских обр та, али 
и чу ва ри ра зних сло је ва тра ди ци је – 
од оби ча ја и ре ли ги је, пре ко ве ро ва-
ња и ри ту а ла до ети ке. 

Из тог фон да ра за зна је се и по е ти-
ка на сло ва Су вај џи ће ве књи ге. Ка ко у 
на по ме ни от кри ва и сам аутор, обрт 
ду гу је Скен де ро вој по е зи ји. Ова кви 
епи те ти пред ста вља ју осо бе не аутор-
ске пе ча те, по ко ји ма се рас по зна ју 
не по чин по ља (По па), пле ти сан ке (Ко-
стић) или ро мо ран ке (Ко дер) срп ске 
књи жев но сти. Њи хо ви ко ре ни су још 
ду бљи и се жу до за го нет ке и ба сме. Из 
ма гиј ске мо ћи ре чи, ко ја је при зи ва ла 
и до бро и зло, ра ђа ла се ма гич на сна-
га по е зи је. Тра га ју ћи за тим си ла ма, 
по мо ћу исто ри је и те о ри је књи жев но-
сти, Су вај џић је из дво јио осо бе но сти 
пе снич ких ра ди о ни ца и ра зно ли ке 
до жи вља је тра ди ци је. Ти ме је ука зао 
на ор ган ску по ве за ност усме ног на-
сле ђа са вр хун ским до ме ти ма срп ске 
књи жев но сти.  

 Сне жа на СА МАР ЏИ ЈА

„Дновиде воде“ – магична 
снага поезије

Сне жа на Са мар џи ја го во ри на про мо ци ји књи ге
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У 
тра ди ци о нал ном мо де лу кул ту-
ре, по себ но од дру ге по ло ви не 19. 
ве ка, код јед ног де ла бал кан ских 
на ро да, по пут Ср ба, Ма ке до на ца, 
Бу га ра, по вор ке ла за ри ца се по-

ве зу ју са жен ским про лећ ним об ред ним по-
вор ка ма. То су би ле ор га ни зо ва не гру пе де-
во ја ка и де вој чи ца, оде ве не у све ча не но шње, 
са од ре ђе ним уло га ма у то ку про це са ри ту а-
ла. Оби ла зи ле су на се ља уочи Св. Ла за ра или 
на сам пра зник, у на ро ду по знат као Ла за-
ре ва су бо та, у су бо ту пред Цве ти, не де љу да-
на пред Ус крс. Реч је о ко лек тив ном об ре ду у 
ко ме је, по ред де во ја ка, уче ство ва ло це ло се-
ло. Ове об ред не по вор ке са ста вље не од де во-
ја ка мо гле су да се ви де до око 70-их го ди на 
20. ве ка. Осим то га, због играч ког и во кал ног 
на сту па, а за тим и бо га тог са др жа ја пе са ма 
у фор ми сти ли за ци је, ла за ри це се по ја вљу ју 
ве о ма ра но у ко ре о граф ском ре пер то а ру кул-
тур но-умет нич ких дру шта ва, те је у све де ном 
об ли ку њи хов из во ђач ки опус при су тан и у 
са вре ме ном до бу. 

На зи ви по вор ки ва ри ра ју на ши рем про сто ру 
Ср би је. Нај че шће су би ле озна че не као ла за ри
це, ла зар ке, ла зар ки ње. 

О ста ро сти и древ но сти ових об ред них жен-
ских по вор ки код Ср ба и дру гих на ро да Бал ка-
на све до че пу то пи сци ко ји су про ла зи ли кроз 
бал кан ске зе мље у 16. и 17. ве ку.

Да нас се та кве по вор ке рет ко мо гу ви де ти у 
прак си, са из у зет ком у ре ги о ну Сре дач ке жу-
пе на Ко со ву и Ме то хи ји, или у по је ди ним на-
се љи ма се вер ног Ба на та где жи ве Ср би. Док у 
Сре дач кој жу пи у по вор ка ма ла за ри ца уче ству ју 
жен ска школ ска де ца, у на се љи ма се вер ног Ба-
на та, глав не уче сни це су Ром ки ње. Обе по вор ке 
оп хо де на се ља у ра но ју тро на Ла за ре ву су бо-
ту пре ма за да том обра сцу. Код дру гих на ро да у 
Ср би ји, осим код Ро ма, њи хо во при су ство ни је 
ре ги стро ва но. Ром ки ње пре у зи ма ју ову об ред-
ну прак су та мо где су је Срп ки ње на пу сти ле и 
оби ла зе до ма ћин ства са ре ду ко ва ним ри ту а ли-
ма (сред њи и се вер ни Ба нат, се ве ро за пад ни део 
Ма чве, Срем). 

Јед ну од це ло ви тих ана ли за ла за рич ког ри ту-
а ла су сре ће мо у ра до ви ма Сло бо да на Зе че ви ћа. 
Бо га ту гра ђу и би бли о гра фи ју о ла за ри ца ма дао 
је и Пе тар Ко стић. Дра го слав Ан то ни је вић је ри-
ту ал ана ли зи рао у све тлу ар ха ич не ли тур гиј ске 
дра ме ко ја се раз ви ла на Бал ка ну, док је Иван 
Ко ва че вић на из дво је ним при ме ри ма ла за рич-
ког ри ту а ла из вео се ми о ло шку ана ли зу. 

Сло бо дан Зе че вић на осно ву ком па ра тив них 
ис тра жи ва ња у ре ги о ни ма Ср би је при су ство 
ла за ри ца сме шта у вре ме зо о ла три је и де мо-
но ло ги је, ка да су се из два ја ла као до ми нант-
на ве ро ва ња на ших пре да ка у моћ по је ди них 
жи во ти ња, по себ но зми ја или пак, дру гих де-
мон ских при ча из не дре них у на род ним усме-
ним пре да њи ма. Осим то га, Зе че вић сма тра да 
је но ви ји об лик об ре да про ис те као из ста ри је 
фор ме из во ђе ња и по ста вља хи по те зу на осно ву 
ко је раз ма тра про блем ла за рич ког ри ту а ла као 
скуп прет хри шћан ских и хри шћан ских об ли ка 
ми шље ња и по на ша ња, па прет по ста вља ка ко 
су ла за ри це у дав ној про шло сти при па да ле не-
кој про лећ ној па ган ској свет ко ви ни. Уоста лом, и 

ка сни ји про у ча ва о ци овог ри ту а ла сма тра ју да 
је реч о из ра зи то про лећ ним ри ту а ли ма.

Ме ђу тим, упр кос очу ва њу де таљ них ет но граф-
ских де скрип ци ја и ана ли за, по ре кло ла за рич ког 
ри ту а ла и да ље иза зи ва не до у ми це. На ро чи то су 
про бле ма тич не ана лог не ве зе са аграр но-ма гиј-
ским кул то ви ма за плод ност усе ва или ве за са 
мит ским бо жан ством у об ли ку зми је, тј. ра ши ре-
ним кул том зми је код бал кан ских на ро да. 

Об ред на прак са и сим бо лич ко по на ша ње уче-
сни ца у по вор ка ма је ком плек сно, сло је ви то и 
ни је мо гу ће из ве сти са мо је дан об лик. Мо жда 
је је дан од раз ло га и тај што су се по вор ке ла за-
ри ца, за пра во, об ли ко ва ле сход но дру гим вред-
но сти ма и прин ци пи ма сма тра ним од зна ча ја у 
по је ди ним сре ди на ма. Та ко, на при мер, оп ште је 
при хва ће но да су об ред не рад ње у ла за рич ким 
по вор ка ма би ле у не ким кра је ви ма Ср би је на-
ме ње не да пу тем ими та тив не ма ги је ути чу на 
по сти за ње бла го ста ња, плод но сти до ма ћин ства, 
здра вља и на прет ка уку ћа на. У дру гим кра је ви-
ма оне су би ле тре ти ра не као про фи лак са – за-
шти та од зми ја, га ма ди и оста лог зла (у Ба на ту, 
око ли на Шап ца). У ли те ра ту ри је та ко ђе за бе ле-
же но да су ла за ри це де вој ке ста са ле за уда ју, па 
се уче шћем у об ре ду пред ста вља ју у ре ги о ну и 
ша љу озна ку да су по тен ци јал не „уда ва че“, што 
би би ло сма тра но и об ли ком ини ци ја ци је де во-
ја ка у со ци јал ној сре ди ни. Осим то га, ла за рич ки 
игро каз јед на гру па ауто ра ту ма чи и као пр во 
ли тур гиј ско по зо ри ште, чи ји је са др жај на ме-
њен на ро ду да би бо ље схва тио је ван ђе ља и де-
ла Ису са Хри ста пре ње го вог жр тво ва ња.

Сто га, у те о риј ским окви ри ма по вор ке се де-
фи ни шу пре ма рад ња ма ко је чи не уче сни це. 
Пре ма јед ни ма, оне су по ве за не са ар ха ич ним 
кул то ви ма зми је, док дру ги про у ча ва о ци у њи-
ма ви де из ра жен култ пре да ка, или пак, со-
ци јал ни кон текст из ра жен као ини ци ја ци је. У 
нај но ви јем до бу углав ном су за бав ног и иден-
ти тет ског ка рак те ра. Код дру гог ен ти те та, Ро ма, 
ове по вор ке су ле гал на ми ми кри ја за про шњу. 
По ред то га, сам чин оби ла ска на се ља огле да се 
у стал ном по кре ту уз пе сму и игру, та ко да по 
за вр шет ку об ре да кре та ње уче сни ца озна ча ва 
круг што се да ље мо же об ја сни ти ве зом при ро-
де и кул ту ре, тј. ци клич ног кре та ња од ра ђа ња 
до смр ти и по нов ног ра ђа ња (о че му све до чи и 
хри шћан ски мит о вас кр слом Ла за ру). 

Осим на ве де ног, из прет ход них де скрип ци ја 
ла за рич ког ри ту а ла да нас има мо увид о струк-
ту ри по вор ке, ло кал ним и ши рим ве ро ва њи ма. 
У опи си ма су де таљ но са чу ва ни на чин по на ша-
ња, по де ла уло га, пра ви ла у оде ва њу, вер бал не 
ко му ни ка ци је са игром и без игре. За јед нич ко 
свим ар ха ич ним об ли ци ма по вор ки је су уло ге 
ла за ра и ла зар ке, те пра ти ља пред њи ца и зад
њи ца. Пре ма бро ју уче сни ца по вор ку мо же чи-
ни ти че ти ри до два на ест де во ја ка. Спо ми ње се 
и да су вре ме пред по вор ку де вој ке про во ди ле 
за јед но уче ћи с не ком ста ри јом же ном тек сто-
ве, што та ко ђе ука зу је на вр сту тај но ви то сти и 
за тво ре ног об ли ка ко му ни ка ци је пре ма спољ-
њем све ту у при прем ном пе ри о ду.  

У ста ри јем мо де лу ри ту а ла по вор ку су чи ни-
ле обич но че ти ри ла зар ке и два ла за ра. Пре ма 
Сло бо да ну Зе че ви ћу, број уче сни ца је не ка да 
мо рао би ти култ ни број, али га је да нас те шко 
утвр ди ти. У око ли ни Вра ња у по вор ка ма су уче-

ство ва ле де вој ке у не пар ном бро ју. На под руч ју 
Вла со тин ца у по вор ка ма ла за ри ца уче ство ва ло 
је два на ест де во ја ка. Пра ви ла ни су сву да јед на-
ка по пи та њу бро ја и на чи на оде ва ња уче сни ца. 
Чак ва ри ра и вре ме из во ђе ња. Не где је то дан 
уочи Ла за ре ве су бо те, док је у дру гим кра је ви-
ма, као што је око ли на Ни ша или се вер ни Ба-
нат, на сам дан пра зни ка. 

У не ким кра је ви ма Ср би је па ле се ва тре уочи 
Ла за ре ве су бо те. Та кве ва тре у на ро ду се на зи ва-
ју та ко ђе ла за ри ца ма. У се вер ном Ба на ту пред 
Ла за ре ву су бо ту оку пља ли су се ма хом мла ђи, с 
кле пе ту ша ма, ста рим кан та ма, ла во ри ма и тру-
ба ма, те су пра ви ли ве ли ку бу ку по ја ча ну пу ца-
њем би че ва ка ко би „те ра ли ла за ри це“ (ве ро ват но 
зми је). На то екс пли цит но ука зу је уло га же не – 
до ма ћи це уочи Ла за ре ве су бо те и на сам тај дан, 
ка да чи сти дво ри ште, па ли сме ће и пе ва „Ево иду 
ла за ри це, бе ште, бе ште, по га ни је“. Ка ко је про фи-
лак са про тив зми ја за др жа на у се ћа њи ма, али и 
у прак си го то во до нај но ви јег до ба, пред ста вља 
ва жан сег мент ла за рич ког ри ту а ла. Сло бо дан Зе-
че вић да је па ра ле ле из гра ђе бо сан ских ре ги о на, 
као и из око ли не Бе о гра да: „Бе жи те гу ја ри це, ју ре 
вас ла за ри це“ (Ми ри је во) или „Бе жи те ву је ви це, 
ево иду ла за ри це“ (око ли на Но вог Са да). 

У 
фол кло ри зо ва ни кон текст ла за-
рич ког об ре да с вре ме ном је увр-
шћен и мит о кне зу Ла за ру, Ко-
сов ском бо ју и по ги би ји срп ског 
плем ства, што је ка сни је им пле-

мен ти ра но и у струк ту ру об ред них по вор ки 
ла за ри ца, те сје ди ње но са ма гиј ском прак-
сом про фи лак тич ког ка рак те ра, со ци јал ним 
об ли ци ма ини ци ја ци ја и оп штим ве ро ва њи-
ма из кул то ва при ро де и пре да ка. У сти ли-
зо ва ним фор ма ма фол кло ри стич ког ка рак-
те ра ла за рич ки об ре ди до да нас су са чу ва ни 
у раз ли чи тим ва ри јан та ма у се ћа њи ма код 
ста нов ни штва у Ср би ји. Осим то га, сим бо лич-
но по на ша ње, па ље ње ва три, но ше ње све ча не 
де во јач ке оде ће, чи шће ње до ма ћин ства, бу ка, 
вер бал ни текст и и игра, да ри ва ње, у фраг-
мен ти ма су пре по зна тљи ве рад ње у кра је ви-
ма где се ри ту ал одр жао.

Да кле, с вре ме ном је до шло до зна чај не мо ди-
фи ка ци је и ре дук ци је са мог ри ту а ла. Ве ро ват но 
су се у ду жем исто риј ском пе ри о ду од и гра ва ли 
про це си акул ту ра ци ја из ме ђу ста нов ни штва ко-
је је би ло у по кре ту и оних рет ких ко ји су ду же 
би ли на ста ње ни у не ком под руч ју. Пре но ше ње 
од ре ђе них об ре да услед че стих се о ба и ме ња-
ња ме ста бо рав ка вид но се од ра зи ло и у син-
кре ти зму са чу ва не об ред не прак се ла за рич ког 
ри ту а ла. На пу шта ње основ ног зна че ња об ред-
не прак се ко ја је би ла ре ле вант на аграр ним 
за јед ни ца ма се о ских сре ди на у про шло сти, те 
пре у зи ма ње из во ђач ког де ла од стра не дру гог 
ет нич ког ен ти те та (Ром ки ња) за ко ји ови об ре-
ди ни су део тра ди ци о нал не кул ту ре, је дан је од 
број них при ме ра мул ти кул тур них про це са ко ји 
су се од и гра ва ли на про сто ру Ср би је. 

У нај но ви је вре ме, на ро чи то од дру ге по ло-
ви не 20. ве ка, чу ва ри се ћа ња на по вор ке ла за-
ри ца су ко ре о гра фи је у кул тур но-умет нич ким 
дру штви ма и ве шти из во ђа чи.

 Ве сна МАР ЈА НО ВИЋ

ИЗ ИСТОРИЈЕ ТЕАТРА

Путујуће 
позоришне 
дружине у 

Србији

И
ако за не ма ре но, по-
себ но ме сто у исто-
ри ји срп ског те а тра 
при па да пу ту ју ћим 
дру жи на ма ко је су се 

по ја ви ле од ше зде се тих го ди на XIX 
ве ка. Њи хо во по сто ја ње про те же се 
кроз чи тав век, а нај ин тен зив ни је је 
до Пр вог свет ског ра та. 

Дру жи не су пу то ва ле по Ср би ји и по 
ју го сло вен ским кра је ви ма под аустро-
угар ском до ми на ци јом, бу де ћи на ци о-
нал ну свест. Пу ту ју ћа по зо ри шта има ла 
су функ ци ју је ди них глу мач ких уни вер
зи те та и би ла су си гур ни ре сур си глу-
мач ких сна га стал ним по зо ри шти ма. 

Ипак, у срп ској по зо ри шној исто ри-
о гра фи ји ова по зо ри шта има ју ин фе-
ри ор ни по ло жај. Њи хо во по сто ја ње и 
де лат ност би ли су ус пут ре ги стро ва-
ни, без кри тич ког про су ђи ва ња. Из у-
зе так су пу ту ју ћа по зо ри шта ко ја су 
прет хо ди ла осни ва њу ин сти ту ци о-
нал них те а та ра у Но вом Са ду 1861. и у 
Бе о гра ду 1868, пре све га, због њи хо ве 
пи о нир ске уло ге у ства ра њу, по пу ла-
ри са њу и ши ре њу драм ске умет но сти 
и по зо ри шне кул ту ре. Пу ту ју ће по зо-
ри шне дру жи не би ле су прет ход ни ца 
и пред ста вља ју по чет не и, исто вре-
ме но, при род не об ли ке по зо ри шног 
ор га ни зо ва ња и у Евро пи. Пу ту ју ћа 
по зо ри шта ра ди ла су у ве о ма те шким 
усло ви ма, ор га ни за ци о ним, тех нич-
ким и про стор ним, од но сно, гле да ли-
шним усло ви ма. 

У јед ном за пи су о по зо ри шним дру-
жи на ма из 1907. го ди не за бе ле же но 
је: На по љу сте же зи ма, да све шкри
пи снег под но га ма, а Јо ки ће ва дру жи на 
ма ла пе ша чи дру мом. Ис ку пи ло се не
ко ли ко бед ни ка, го ли, бо си и глад ни, па 
су кре ну ли у свет, од се ла до се ла, да 
ши ре про све ту, да при ка зу ју „Кра ље
ви ћа Мар ка“ и „Бој на Ко со ву“, за не ко
ли ко гро ша, ма ло кром пи ра, сла ни не, 
ја ја – што ре кли: што ко да. 

Не из бе жна је со ци јал на ком по нен-
та у ра ду ових пу ту ју ћих дру жи на. 
Ути сак је да су оне би ле део све оп штег 
си ро ма штва та да шњег ста нов ни штва, 
јер је Ср би ја у то вре ме би ла аграр на 
зе мља. Ва жна уло га и део фол кло ра 
ових дру жи на је ка фан ски ам би јент 

као све при сут на 
сце но гра фи ја – у 
по пу лар ној кри-
ла ти ци „хле ба и 
ига ра“. Па ла нач ка 
и се о ска ат мос фе-
ра би ли су оквир 
де лат но сти пу ту-
ју ћих дру жи на. 

У јед ном за пи-
су о по зо ри шним 
дру жи на ма из тог 

вре ме на за бе ле же но је: У јед ној глу
вој па лан ци, на ме сту где се ску пља 
свет са мо он да ка да је па зар ни дан, 
по сто ји ка фа на ко ја има по ве ћу са
лу, али ко ја вр ло сла бо ра ди. Чим ка
фе џи ја чу је да је не ко по зо ри ште у 
обли жњој ва ро ши, од мах га по зи ва у 
свој ло кал. Ка фе џи ја оде у ме сто где је 
тру па, от ку пи оно ма ло де ко ра и гар
де ро бе и тру па го то во те ле граф ском 
бр зи ном сти же у ње го ву ка фа ну – би
на се спре ма у дну ка фа не аме ри кан
ском бр зи ном. На за ве си је на сли ка на 
Ви ла Ра ви јој ла са из бе че ним очи ма и 
ду гач ком ко сом до ко ле на. 

И ве ћи гра до ви има ли су па ла нач ку 
ико но гра фи ју, као што је за бе ле же но у 
тек сту „Ни шко по зо ри ште 1887–1915”: 
По оби ча ју тог вре ме на ни шка пу бли
ка је у то ку пред ста ве на сто ло ви ма 
је ла, пи ла и пу ши ла. У Ни шу и оста
лим гра до ви ма игра ла су по зо ри шта 
у хо тел ским са ла ма и го сти о ни ца ма, 
ко је су вла сни ци усту пи ли бес плат но, 
под усло вом да се то чи пи ће и слу жи 
је ло у то ку пред ста ве.

Ре пер то ар пу ту ју ћих тру па осла њао 
се на на род ну еп ску по е зи ју и ње не 
ју на ке: Ми ло ша Оби ли ћа, Кра ље ви ћа 
Мар ка, дав на исто риј ска пре да ња, ле-
ген де и ми то ве. Ре пер то ар је за ви сио 
и од уку са ка фе џи је ко ји је тра жио не-
што „бом ба сто“.  

Пу ту ју ћа по зо ри шта кра јем XIX ве ка 
по ста ла су ма сов на по ја ва. Та по ја ва 
је мо ра ла би ти усме ра ва на и у со ци-
о ло шком и у кул ту ро ло шком сми слу 
– би ла је од нај ве ће ко ри сти за уку пан 
на род ни жи вот, а то се ни је мо гло по-
сти ћи без од го ва ра ју ће за кон ске ре-
гу ла ти ве. Ну шић је пр ви по зо ри шни 
чо век у Ср би ји ко ји је схва тио ка ко 
се те а тар ски жи вот у уну тра шњо сти 
мо ра ста ви ти у од ре ђе не дру штве не 
и ин сти ту ци о нал не окви ре. 

 Би ља на ОСТО ЈИЋ

ЖЕНСКЕ ПОВОРКЕ ЛАЗАРИЦА У ТРАДИЦИОНАЛНОЈ НАРОДНОЈ КУЛТУРИ СРБИЈЕ

Ој, Лазаре, добар дане

Пре ска ка ње ла за ри це, ва тре уочи Ла за ре ве су бо те, Ки кин да, 2013.
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Ок то бар ски са лон
У Бе о гра ду је од 11. ок то бра до 17. 

но вем бра 2013. го ди не одр жан 54. 
Ок то бар ски са лон, пр ви пут у Роб-
ној ку ћи Клуз. То је нај ста ри ја и нај-
у глед ни ја ма ни фе ста ци ја из обла сти 
ви зу ел них умет но сти, а то ком шест 
не де ља тра ја ња по се ти је око 50.000 
за ин те ре со ва них.

Мо то 54. Ок то бар ског са ло на огле-
дао се у на зи ву из ло жбе Ни ко не при
па да ту ви ше не го ти, пре ма на зи ву 
збир ке при ча Ми ран де Џу лај, ко је се 
ба ве сва ко днев ним жи во том и од-
но сом ин ди ви ду ал ног и ко лек тив-
ног. Спе ци фич ност Са ло на је у би ла 
у раз ли чи то сти ви зу е ли за ци је - од из-
ло жби, пре ко аудио-ви део ка би на, чи-
та о ни ца, ди ги тал них рер ни, фо ру ма 
и ку сто ских шко ла.

Бо ри ни 
по зо ри шни да ни
Под мо том Из гу бље ни у вре ме ну у 

До му вој ске у Вра њу од 21. до 25. ок то-
бра 2013. го ди не одр жа ни су „Бо ри ни 
по зо ри шни да ни”. У окви ру про гра ма 
на сту пи ли су: На род но по зо ри ште из 
Бе о гра да, На род но по зо ри ште Сом бор, 
по зо ри ште „Бо ра Стан ко вић” из Вра-
ња, На род но по зо ри ште из Пи ро та и 
бе о град ски Зве зда ра те а тар. Из ве де не 
су пред ста ве: Ма ли брач ни зло чи ни, 
Ча роб њак, Слу чај на смрт јед ног при
тво ре ни ка, Ма ли Ге за и Чор ба од ка
на рин ца. 

Ор га ни за то ри се на да ју да ће сле-
де ћа ма ни фе ста ци ја би ти одр жа на у 
об но вље ној згра ди по зо ри шта „Бо ра 
Стан ко вић”, ко ја је из го ре ла у по жа ру 
2. ју ла 2012. го ди не.

39. Ни мус

Од 24. ок то бра до 14. но вем бра 2013. 
го ди не одр жа не су 39. Ни шке му зич ке 
све ча но сти ко је су отво ре не на сту пом 
осни ва ча ма ни фе ста ци је, Ни шког 
сим фо ниј ског ор ке стра под упра вом 
ди ри ген та Су за не Ко стић. На отва ра-
њу је из ве де на му зи ка Џор џа Гер шви-
на, а со ли ста је био мла ди пи ја ни ста 
Бо јан Мла де но вић.

На ово го ди шњим све ча но сти ма на-
сту пи ли су умет ни ци из Не мач ке, Ве-
ли ке Бри та ни је, Ма ке до ни је, Бел ги је 
и зе мље до ма ћи на. Сво је ве че имао 
је и је дан од нај ве ћих свет ских пи ја-
ни ста, Алек сан дар Ма џар, а пр ви пут 
на Ни му су пу бли ка је мо гла да чу је и 
елек трон ске, хе монд ор гу ље.

Два ве ка од 
ро ђе ња Ње го ша
У го ди ни 2013, ка да се обе ле жа-

ва ло два ве ка од ро ђе ња Пе тра Дру-
гог Пе тро ви ћа Ње го ша, при ре ђе но је 
низ до га ђа ја ју би ле ју у част. У На род-
ном по зо ри шту у Бе о гра ду из ве де но 
је му зич ко-сцен ско де ло Ње гош не бом 
оси јан у част ве ли ког пе сни ка. Кул-
тур но-обра зов ни про грам Ра дио те ле-
ви зи је Ср би је у но вем бру је при ка зао 
ци клус еми си ја по све ће них овом ве ли-
ка ну срп ске књи жев но сти и исто ри је.

Ра дио те ле ви зи ја Ср би је и Срп ско 
би бли о граф ско дру штво при ре ди ли 
су из ло жбу у Га ле ри ји РТС-а под на зи-
вом Вла ди ка и пе сник – вла дар и ми
сли лац, где су пред ста вље на пр ва и 
рет ка из да ња Ње го ше вих књи га.

У окви ру по став ке из ло же на су пр-
ва из да ња Гор ског ви јен ца из 1847. го-
ди не, као и Лу ча Ми кро ко зма из 1845, 
Ла жни цар Шће пан Ма ли из 1851. и 
Сво бо ди ја да из 1854. го ди не.

Дан На род ног 
по зо ри шта   

На Дан На род ног по зо ри шта, 22. 
но вем бра 2013. го ди не, пре ми јер но 
је из ве де на дра ма Срп ска три ло ги ја, 
пре ма ро ма ну Сте ва на Ја ко вље ви ћа, 
а у дра ма ти за ци ји Ми о дра га и Све-
то ли ка Ни ка че ви ћа. Овом дра мом 
На род но по зо ри ште се при кљу чи ло 
обе ле жа ва њу јед ног ве ка од по чет ка 
Пр вог свет ског ра та. У фо а јеу Ве ли ке 
сце не отво ре на је из ло жба На род но 
по зо ри ште уочи Пр вог свет ског ра
та ку сто са Му зе ја На род ног по зо ри-
шта, Ане То мић.

Ви те зо ви ћу на гра да 
ру ских пи са ца
Го ди шња на гра да ру ских пи са ца 

Им пер ска ја кул ту ра уру че на је 18. ја-
ну а ра 2014. го ди не у Мо скви Ми ло ва-
ну Ви те зо ви ћу за ро ман Ча ра пе кра ља 
Пе тра, об ја вљен у ча со пи су XXI чи-
ји је из да вач Са вез пи са ца Ру си је, а у 

ти ра жу од 150.000 
при ме ра ка. Ро ман 
је пре ве ла Људ-
ми ла Во ро беј. То 
је, ина че, 20. из-
да ње овог ро ма на 
ко ји је пре два де-
сет го ди на пр ви 
пут об ја вио За вод 
за уџ бе ни ке.

У на гра ђе ном 
ро ма ну Ви те зо-
вић сли ка лич ност 
срп ског краља Пе-
тра Осло бо ди о ца, 

у ње го вој бри зи за обич ног вој ни ка у 
Пр вом свет ском ра ту, на ње го вом стра-
дал ном пу ту с на ро дом. И ово при зна-
ње је је дан од до при но са обе ле жа ва њу 
ју би ле ја – 100 го ди на од по чет ка Ве-
ли ког ра та.

Де ла Ана ста са 
Јо ва но ви ћа
На из ло жби Из во ри кул ту ре у Га-

ле ри ји РТС-а, кра јем ја ну а ра 2014. 
го ди не, мо гле су екс клу зив но да се 
ви де ори ги нал не ли то гра фи је Ана-

ста са Јо ва но ви ћа на ста ле од 1847. до 
1860. го ди не. Ана стас Јо ва но вић је био 
умет нич ки све стран аутор, пр ви срп-
ски мај стор ли то гра фи је, пи о нир на-
ше и свет ске фо то гра фи је, а пре све га 
мај стор пор тре та. Као вешт цр тач, ли-
то граф ску тех ни ку бр зо је уса вр шио. 
Шко ло вао се у Бе чу. Пре ма оце ни 
исто ри ча ра умет но сти, Ана стас Јо ва-
но вић је наш нај ве ћи гра фич ки умет-
ник 19. ве ка, зна ча јан и у европ ским 
раз ме ра ма.

Из ло жба „Срп ски 
про све ти те љи“
Обе ле жа ва ју ћи Дан Све тог Са ве, 

у Му зе ју Ву ка и До си те ја, 27. ја ну а-
ра 2014. го ди не отво ре на је из ло жба 
Срп ски про све ти те љи. По се ти о ци 
из ло жбе има ли су при ли ку да ви де 
ко пи ју фре ске са пред ста вом нај ста-
ри јег пор тре та Све тог Са ве из 1223. 
го ди не из ма на сти ра Ми ле ше ве, ко-
ја се чу ва у збир ци Га ле ри је фре са-
ка На род ног му зе ја у Бе о гра ду. Овом 
при ли ком, уз под се ћа ње на ве ли ка не 
срп ске кул ту ре, пр ви пут је из ло же на 
и сли ка До си теј бди над Бе о гра дом, 
ауто ра Зо ра на Па вло ви ћа, ко ју је На-
род ном му зе ју не дав но по кло ни ла 
умет ни ко ва по ро ди ца. По се ти о ци су 
мо гли да ви де и ра ри тет но из да ње До-
мен ти ја но вог Жи ти ја Све тог Си ме о
на и Све тог Са ве, ко је се чу ва у Му зе ју 
Ву ка и До си те ја.

Из ло жба је би ла отво ре на до 23. фе-
бру а ра 2014. го ди не.

Скри ве но бла го До ма 
Је вре ма Гру ји ћа
У До му вој ске у Бе о гра ду 13. фе бру-

а ра 2014. отво ре на је из ло жба из збир-
ке др жав ни ка и ди пло ма те Је вре ма 
Гру ји ћа, Скри ве но бла го До ма Је вре ма 
Гру ји ћа. То су ве о ма вред на умет нич-
ка де ла из 18, 19, и 20. ве ка, ко ја ве ћи-
ном до са да ни су из ла га на. Из ло жба 
је за јед нич ки про је кат До ма Је вре ма 
Гру ји ћа, За во да за за шти ту спо ме-
ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Цен-

трал ног ин сти ту та за кон зер ва ци ју у 
Бе о гра ду и Ме ди ја цен тра „Од бра на”. 
Дом Је вре ма Гру ји ћа, за јед но са умет-
нич ком збир ком, је сте спо ме ник кул-
ту ре од по себ ног зна ча ја. У ње му су 
жи ве ле исто риј ске лич но сти зна чај-
не за срп ску др жа ву и ди пло ма ти ју. 
Два ве ка шест ге не ра ци ја са ку пља ло 
је и чу ва ло умет нич ка де ла из раз ли-
чи тих пе ри о да, ко ја да нас чи не збир-
ку са ви ше од 400 пред ме та. По став ку 
чи не и упо треб ни пред ме ти, стил ски 
на ме штај, ди пло мат ске уни фор ме, ко-
лек ци ја ста рог оруж ја из пр вог и дру-
гог срп ског устан ка, ар хив ска гра ђа 
и кон цеп ту ал но и про стор но за се бан 
сег мент за сно ван на фо то гра фи ја ма 
пр ве ди ско те ке на Бал ка ну, отво ре не 
у До му Је вре ма Гру ји ћа 1967. го ди не, 
што пред ста вља омаж аван гард ној и 
по пу лар ној кул ту ри ше зде се тих го ди-
на 20. ве ка у Бе о гра ду.

Дра ма „Ар чи балд Рајс“

На Ве ли кој сце ни На род ног по зо ри-
шта 15. фе бру а ра 2014, у окви ру про-
јек та Евро пља нин ко ји нас је на јви ше 
во лео, из ве де на је дра ма Ар чи балд 
Рајс по тек сту и у ре жи ји Љу би во ја 
Та ди ћа. Пред ста ва је ура ђе на у про-
дук ци ји Цен тра за стра те шке про јек те 
Бе о град, у са рад њи са На род ним по-
зо ри штем и по зо ри штем „Ра ша Пла-
о вић” са Уба, а по во дом обе ле жа ва ња 
сто го ди шњи це Пр вог свет ског ра та и 
Да на др жав но сти Ср би је.

Ово је пр ви по-
зо ри шни ко мад 
по све ћен Рај су, 
швај цар ском фо-
рен зи ча ру,  пу-
бли ци сти, док то ру 
хе ми је и про фе-
со ру у Ло за ни, а 
пре све га осве до-
че ном при ја те љу 
срп ског на ро да. 
Др Рајс је са срп-
ском вој ском пре-
шао Ал ба ни ју и 
Со лун ски фронт, а но вем бра 1918. го-
ди не умар ши рао је у осло бо ђе ни Бе-
о град. Остао је да жи ви у Бе о гра ду где 
је и умро 1929. го ди не, на Топ чи де ру 
у сво јој ви ли „До бро по ље”.

Из ло жба „Умет ност 
и иде ја др жав но сти“
На род ни му зеј обе ле жио је Сре те-

ње – Дан др жав но сти Ср би је, из ло-
жбом Умет ност и иде ја др жав но сти. 
Пред ста вље ни су пор тре ти за слу жних 
лич но сти, тво ра ца срп ске др жа ве, као 
и сли ке с мо ти ви ма до га ђа ја из тог 
пе ри о да. Из ло жбу аутор ке Ев ге ни је 
Бла ну ше - на ко јој су при ка за на умет-
нич ка де ла ко ја се од но се на срп ску 
ре во лу ци ју, на Сре те ње 1804. го ди не, 
на до га ђа је пре суд не за ства ра ње срп-
ске др жа ве - отво рио је ми ни стар кул-
ту ре, Иван Та со вац.  

По се ти о ци су мо гли да ужи ва ју у 
де ли ма срп ских сли кар ских ве ли ка-
на 19. ве ка, од Ди ми три ја Авра мо ви ћа 
и Уро ша Кне же ви ћа, пре ко Ана ста са 
Јо ва но ви ћа и Сте ве То до ро ви ћа до Па-
је Јо ва но ви ћа и дру гих. 

На из ло жби су пред ста вље ни пор-
тре ти про та го ни ста осло бо ђе ња и 
ства ра ња не за ви сне др жа ве, нај за-
слу жни јих бо ра ца, вој них ста ре ши-
на и стра те га као што су Ка ра ђор ђе 
и Ми лош Обре но вић, за тим пор тре ти 
лич но сти ко је су тој иде ји до при не ле 
као ди пло ма те, твор ци др жав них ин-
сти ту ци ја, функ ци о не ри и идеј не во-
ђе -  Или ја Га ра ша нин, Сто јан Си мић, 
Аврам Пе тро ни је вић, Алек са Си мић. 
Из ло же ни су и пор тре ти лич но сти за-
слу жних за раз вој срп ске кул ту ре и 
про све те – Ву ка Ка ра џи ћа, До си те ја 
Об ра до ви ћа, Лу ки ја на Му шиц ког.

Ср би ја кроз ве ко ве 

По во дом Сре те ња, Да на др жав но сти 
Ср би је, у Му зе ју исто ри је Ју го сла ви је 
отво ре на је из ло жба Ср би ја кроз ве
ко ве. Би ло је из ло же но 14 екс по на та 
из срп ске исто ри је, ме ђу ко ји ма и део 
На род не би бли о те ке стра да ле у бом-
бар до ва њу 1941. го ди не. 

Кроз 14 екс по на та пред ста вље них 
на из ло жби по се ти о ци Му зе ја мо-
гли су да се упо зна ју са при ча ма из 
исто ри је: ви де ли су „при чу” о бро ду 
ко јим је по след њи тур ски ко ман дант 
оти шао из Ср би је, о срп ским злат ни-
ци ма, о са бљи Си нан па ше, о бор би 
за при зна ва ње на род ног је зи ка, о вој-
ним стра те ги ја ма срп ских вој во да, о 
двор ској јах ти ди на сти је Ка ра ђор ђе-
ви ћа, о пост хум ним мар ка ма кра-
ља Алек сан дра „са гре шком” и дру го. 
По став ку је чи ни ла и ма ке та двор ске 
јах те ди на сти је Ка ра ђор ђе вић, ко ја је 

по сле Дру гог свет ског ра та пре тво ре-
на у исто та ко ве ле ле пан реч ни брод 
„Кра ји на”, ко ји је ко ри стио Јо сип Броз 
Ти то. 

Бе о гра ђа ни су ову из ло жбу мо гли 
да по гле да ју до 12. мар та.

Зма је ва на гра да

По во дом Да на Ма ти це срп ске, 17. 
фе бру а ра 2014. го ди не, пе сни ку Де ја ну 
Алек си ћу уру че на је Зма је ва на гра да 

за збир ку пе са ма 
Би ти, у из да њу 
Кул тур ног цен тра 
Но ви Сад. Ина че, 
на ша нај ста ри ја 
ин сти ту ци ја кул-
ту ре ово углед но 
при зна ње до де љу-
је од 1953. го ди не. 
При ма ју ћи на гра-
ду Де јан Алек сић 
се освр нуо и на 
ре чи Ду шка Ра до-
ви ћа ко ји је ре као 

да је пи са ти за де цу исто као и пи са ти 
за од ра сле, са мо ма ло те же, до да ју ћи 
да се он тру дио све ове го ди не да от-
кри је у че му је тај на тог те жег.

Вла де ти Је ро ти ћу 
на гра да „До си теј 
Об ра до вић“

На гра да за жи вот но де ло До си теј 
Об ра до вић ове го ди не је при па ла Вла-
де ти Је ро ти ћу. Ака де ми ку Је ро ти ћу 
на гра да је све ча но уру че на 22. фе бру-
а ра у са ли На род ног по зо ри шта. Пред-
сед ник Управ ног од бо ра За ду жби не 
До си теј Об ра до вић, Ра до мир Пут ник, 
при ли ком до де ле на гра де пр вом ла у-
ре а ту до дао је да се на гра да „до де љу је 
оно ме ко ји је сле дио пут ве ли ког пи-
сца и про све ти те ља“.

На гра да се са сто ји од пла ке те са 
ли ком До си те ја Об ра до ви ћа ко ју је 
до ни ра ла На род на бан ка Ср би је и 
нов ча ног из но са ко ји је обез бе ди ло 
Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми-
са ња. Је ро тић је но вац да ри вао Фон-
да ци ји за де цу обо ле лу од ра ка. 

У обра зло же њу жи ри ја оце ње но је 
да је Је ро тић „сво јим жи во том, де лом 
и де ло ва њем по све му на тра гу ми си-
је ко ју је у срп ском на ро ду оства рио 
До си теј Об ра до вић“. 

У част на гра ђе ног одр жан је и умет-
нич ки про грам под на зи вом Са мо 
де ла љу ба ви оста ју у ре жи ји Ива не 
Дра гу ти но вић Ма ри чић, а у из во ђе-
њу драм ских и опер ских умет ни ка 
На род ног по зо ри шта. 

Ми ро сла вље во 
је ван ђе ље
У окви ру из ло жбе За ве ти и по ру

ке Сте фан Не ма ња – де вет ве ко ва, у 
На род ном му зе ју је 27. фе бру а ра 2014. 
го ди не би ло из ло же но ори ги нал но 
Ми ро сла вље во је ван ђе ље, ко је се чу ва 
у На род ном му зе ју. По сто ји по се бан 
ре жим чу ва ња ко ји пот пи су је На род-
на би бли о те ка, ко ја ина че во ди бри гу 
о овој ста рој и рет кој књи зи, та ко да 
мо же да се ви ди са мо де се так да на у 
го ди ни. Као нај ста ри ји срп ски, илу-
стро ва ни, ћи ри лич ни ру ко пис, Је ван
ђе ље је про гла ше но за кул тур но до бро 
од из у зет ног зна ча ја 1979. го ди не, а 
2005. је упи са но у Ли сту свет ске кул-
тур не ба шти не Уне ска, у ре ги стар Се
ћа ње све та.

Ина че, из ло жба по све ће на Сте фа-
ну Не ма њи, јед ном од нај зна чај ни јих 
срп ских вла да ра, би ла је отво ре на до 
2. мар та 2014. го ди не.

Би ти глу мац

У Му зе ју На род ног по зо ри шта у Бе-
о гра ду, по во дом 90 го ди на од ро ђе ња 
ве ли ка на сце не Ми ро сла ва – Ми-
је Алек си ћа, 3. мар та 2014. отво ре на 
је из ло жба Би ти глу мац. Из ло жбу о 
ле ген дар ном срп ском глум цу ре а-
ли зо ва ли су Кул тур ни цен тар Гор њи 

Ми ла но вац, На род но по зо ри ште у Бе-
о гра ду, РТС, Ју го сло вен ска ки но те ка, 
На род ни му зеј Кра гу је вац и Му зеј 

по зо ри шне умет-
но сти Ср би је, у 
са рад њи са Алек-
си ће вом по ро ди-
цом.

Слав ни глу мац 
де би то вао је у На-
род ном по зо ри-
шту 1949. го ди не 
уло гом Стра жа ра 
у Шек спи ро вом 
Ха мле ту. Глу мио 
је у ви ше од 60 
фил мо ва, мно гим 

те ле ви зиј ским се ри ја ма и драм ским 
оства ре њи ма и за свој глу мач ки та ле-
нат до био је при зна ња и на гра де.

Из ло жба Би ти глу мац отво ре на је 
до 14. ма ја 2014. го ди не.

Уру че на на гра да 
„Ме ша Се ли мо вић“
До бит ни ци на гра де Ме ша Се ли мо

вић за нај бо љу до ма ћу књи гу 2013. го-
ди не су Иван Не гри шо рац и Сло бо дан 
Вла ду шић. На гра ду, ко ја је до де ље на 
26. пут, по де ли ла су дво ји ца ауто ра – 
Иван Не гри шо рац за по ет ску збир ку 
Ка ме на чте ни ја и Сло бо дан Вла ду-
шић за ро ман Ми, из бри са ни. Ово је 
тре ћи пут у исто ри ји на гра де да је де-
ли дво је ауто ра, а пр ви пут да је јед на 
књи га по е зи је, а дру га ро ман.

У ово го ди шњем из бо ру за књи гу 
го ди не уче ство ва ла су 54 ис так ну та 
књи жев на кри ти ча ра, те о ре ти ча ра и 
књи жев на исто ри ча ра, а би ло је пред-
ло же но 100 на сло ва.

Ла у ре а ти ма, Ива ну Не гри шор цу и 
Сло бо да ну Вла ду ши ћу, на гра да Ме ша 
Се ли мо вић уру че на је на све ча но сти 
у На род ном по зо ри шту 5. мар та 2014. 
го ди не.

На гра ду до де љу је Ком па ни ја Но во
сти а са сто ји се од пла ке те, ре љеф-
не би сте и нов ча ног де ла од 300.000 
ди на ра. 

Сли ка ри о 
Ве ли ком ра ту
У Га ле ри ји РТС-а,  у окви ру обе ле-

жа ва ња сто го ди шњи це по чет ка Пр вог 
свет ског ра та, отво ре на је из ло жба Из
ме ђу тру бе и ти ши не – рат ни сли
ка ри од 1912. до 1918. Аутор по став ке, 
ко ја об у хва та 54 оства ре ња 31 ауто ра, 
је Здрав ко Ву чи нић. Из ло же на су де-
ла на ших нај зна чај ни ји умет ни ка тог 
вре ме на: Ко сте Ми ли ће ви ћа, Вељ ка 
Ста но је ви ћа, Ни ко ле Бе ше ви ћа, На де-
жде Пе тро вић, Бе те Ву ка но вић. Ра до-
ви рат них сли ка ра све до чан ство су о 
тра гич но сти јед ног вре ме на, а по став-
ка ује ди њу је умет ни ке ко ји су има ли 
ста тус рат них сли ка ра ко ји им је до-
де ли ла Вр хов на ко ман да. По је ди на 
оства ре ња убра ја ју се у ве ли ка де ла 
срп ске мо дер не умет но сти. 

Из ло жба је би ла отво ре на од 13. 
мар та до 13. апри ла 2014.

Дан Би бли о те ке СА НУ 
Би бли о те ка СА НУ про сла ви ла је 6. 

ма ја 2014. го ди не дан свог осни ва ња. 
То се до го ди ло 1842. го ди не, ка да је 
осно ва на и СА НУ. 

На све ча но сти су пред ста вље на пр-
ва два бро ја го ди шња ка са при ка зи ма 
књи га и на уч них збор ни ка, с тек сто-
ви ма из го во ре ним на три би ни, ко ја 
тра је од 1991. го ди не. 

У Би бли о те ци се чу ва ви ше од ми-
ли он и по би бли о теч ких је ди ни ца и 
са да пред сто ји ди ги та ли за ци ја обим-
ног ма те ри ја ла. Би бли о те ка раз ме њу је 
из да ња СА НУ с не ко ли ко сто ти на ака-
де ми ја и оста лих на ци о нал них уста-
но ва у ино стран ству и по се ду је рет ка 
из да ња, ле га те, спо мен-со бе и пред ме-
те по зна тих ака де ми ка. У њој се при-
пре ма ју би бли о гра фи је ака де ми ка и 
при ку пља ју по да ци о чла но ви ма Ака-
де ми је, ра ни јим и са да шњим.

 При ре ди ла Ка та ри на Г. СА ВИЋ

КУЛТУРНИ МОЗАИК

Ми ло ван 
Ви те зо вић

Де јан Алек сић

Ми ја Алек си ћ

Ар чи балд Рајс
Ана стас Јо ва но вић

Ака де мик Вла де та Је ро тић

Иван Не гри шо рац 
и Сло бо дан Вла ду шић

Дом Је вре ма Гру ји ћа
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д кра ја апри ла 2013. го ди не по се-
ти о ци има ју при ли ку да ви де но-
ву стал ну по став ку Исто риј ског 
му зе ја Ср би је у об но вље ном Ко-
на ку кне за Ми ло ша у Топ чи де-

ру, ко ја има ком плек сну струк ту ру и са др жи 
две стал не по став ке и јед ну по вре ме ну те мат-
ску из ло жбу. 

У боч ним со ба ма при зе мља по се ти о ци мо гу 
да ви де ам би јен тал но из ла гач ке це ли не у окви-
ру стал не по став ке под на зи вом „Жи вот у Ср би-
ји у 19. ве ку“, ко је опи су ју жи вот у гра ђан ском 
и се о ском до ма ћин ству (кул ту ру ис хра не и ста-
но ва ња, не гу те ла, оде ва ње, раз вој са о бра ћа ја и 
по ја ву ту ри зма итд.) и јав ном про сто ру, ути ца-
је ве ков ног жи во та у окви ри ма Осман ског цар-
ства на по ме ну те сфе ре жи во та, али и по сте пе но 
при хва та ње европ ских до стиг ну ћа и трен до ва. 

При зе мље је по слу жи ло и за осврт на Топ чи-
дер, та да шњу пе ри фе ри ју Бе о гра да, где је кнез 
Ми лош 1831. го ди не по ди гао ово зда ње, и ње го-
ву не рас ки ди ву по ве за ност са по ро ди цом Обре-
но вић. Топ чи дер ски парк, у ко ме је сме штен 
Ко нак, у дру гој по ло ви ни 19. ве ка по ста је оми-
ље но бе о град ско из ле ти ште. О зна ча ју и ле по ти 
овог, у осно ви двор ског пар ка, ко ји је слу жио и 
јав ној упо тре би, нај бо ље све до че ре чи по зна тог 

пу то пи сца Фе лик са Ка ни ца: „Те шка ср ца сам се 
одво јио од овог див ног ме ста у Топ чи де ру, ко ји 
за Бе о гра ђа не има исту при влач ну сна гу као, 
ре ци мо, Сен Клу за Па ри жа не или Шен брун за 
Беч ли је“.

У про сто ри ја ма на спра ту су опи са ни пе ри од 
бор бе про тив осман ске вла сти, ства ра ње не за-
ви сне мо дер не срп ске др жа ве, ди пло ма ти ја ко ја 
је то ме до при не ла и раз вој срп ске кул ту ре, на у-
ке и про све те то ком вла да ви не ди на сти је Обре-
но вић (1815–1903). 

Ов де се на ла зи ори јен тал на со ба за раз го вор и 
од мор, тзв. ди ван ха на, ре кон струк ци ја пр во бит-
ног ен те ри је ра со бе „Оца отаџ би не“, кне за Ми-
ло ша Обре но ви ћа, у ко јој је из ло же на ње го ва 
по смрт на ма ска, и про сто ри је у ко ји ма су кроз ве-
ли ки број ли ков них де ла, ли то гра фи ја, до ку мен-
тар ног ма те ри ја ла и на рав но лич них пред ме та 
при ка за ни ро до на чел ник ди на сти је Обре но вић, 
ње го ва су пру га кне ги ња Љу би ца и по ро ди ца, на-
след ни ци и жи вот на срп ском дво ру. 

Аутор ке кон цеп ци је по став ки у при зе мљу су 
ку сто си мр Ка та ри на Ми тро вић и мр Дра га на 
Спа со је вић, док су ауто ри кон цеп ци је на спра ту 
му зеј ски са вет ник Не бој ша Дам ња но вић и ви-
ши ку сто си мр Ка та ри на Ми тро вић и Вла ди мир 
Ме ре ник. Ди зајн по став ки у Ко на ку осми сли ли 
су Бор ја на Шу ва ко вић и Раст ко Шур дић.

У цен трал ном де лу при зе мља, ре зер ви са ном 
за по вре ме не те мат ске из ло жбе, од 17. ма ја по-
се ти о ци могу да ви де из ло жбу „Пр ви свет ски рат 
из жен ског угла“, аутор ке Дра га не Спа со је вић.

Из ло жба има за циљ да пред ста ви ду го роч-
не по сле ди це Пр вог свет ског ра та, као јед ног од 
нај зна чај ни јих до га ђа ја 20. ве ка, на схва та ње, 
по ло жај и уло гу же на у дру штву уоп ште. Упр-
кос мон стру о зно сти гло бал ног су ко ба као та квог, 

Пр ви свет ски рат је пот по мо гао жен ску еман-
ци па ци ју, с об зи ром на то да су же не, свих дру-
штве них сло је ва и обра зов них ни воа, успе шно 
пре у зе ле све оне по сло ве и оба ве зе ко је су, до од-
ла ска на фронт, оба вља ли му шкар ци. То је био 
је дан од кључ них ар гу ме на та за бор бу за жен-
ска пра ва кроз чи тав 20. век.

 Не над БЕ ЉИ НАЦ

М
е ђу на род ни те-
мат ски збор ник 
Ду хов на кул ту ра 
и ре ли ги о зност 
не кад и да нас – 

раз ли чи ти кон тек сти и тра
ди ци је (Гру па из да ва ча, уред ни-
ци Иви ца То до ро вић и Гор да на 
Бла го је вић, Бе о град, 2012), са др-
жи ра до ве ко ји се ба ве из у ча ва-
њем ду хов не кул ту ре и ре ли ги о-
зно сти на про сто ру Ру си је, Укра-
ји не, Ср би је, Грч ке и Тур ске. 

Пр ва гру па при ло га по све ће на 
је из у ча ва њу пра во слав не ду хов-
но сти и пред во ди је рад Мир ка 
Бла го је ви ћа у ко јем се пре и спи ту-
је дру штве ни зна чај и ре ви та ли за-
ци ја пра во слав не ве ре у Ср би ји и 
Ру си ји у скла ду са зах те ви ма со ци-
о ло шког при сту па из у ча ва њу ре-
ли гиј ско-цр кве ног ком плек са.

На овај рад на до ве зу ју се још два 
члан ка ко ја из но се ре зул та те про-
у ча ва ња ути ца ја пра во слав не ре-
ли ги је. Сер геј Ле бе дев, про фе сор 
Бел го род ског др жав ног уни вер-
зи те та у Ру си ји, ба ви се про у ча-
ва њем дру штве них оче ки ва ња од 
уво ђе ња вер ске на ста ве у сред њо-
школ ско обра зо ва ње у цен трал-
ним де ло ви ма Ру си је. Аутор је 
ис тра жи вао ком плекс оче ки ва ња 
ста нов ни штва од уво ђе ња вер ски 
ори јен ти са ног пред ме та и по ве за-
ност тих оче ки ва ња са ста во ви ма 
ис пи та ни ка о од но су све тов не и 
пра во слав не кул ту ре. 

У ра ду аутор ке Ол ге Смо ли не 
ана ли зи ра се фе но мен син те зе у 
пра во слав ној ма на стир ској кул ту-
ри. Ову по ја ву аутор ка по сма тра 
као про цес естет ског ка рак те ра ко-
ји има два ти па. Пр ви тип син те зе 
је вер ти кал ни и ти че се про жи ма-
ња ма те ри јал ног и не ма те ри јал ног 
све та у сфе ри пра во слав не ду хов-
но сти, а на зи ва се си нер ги ја. Дру-
ги тип син те зе је хо ри зон тал ни, а 
ви дљив је у са мом на чи ну фор ми-
ра ња ма на стир ске кул ту ре.

На ред ни рад, чи ји је аутор је дан 
од уред ни ка збор ни ка, Иви ца То-
до ро вић, ба ви се пре и спи ти ва њем 
до ми нант не на уч не па ра диг ме и 
по ста вља ве о ма за ни мљив кон-
цепт при сту па из у ча ва њу кул-
тур них и при род них фе но ме на са 
аспек та уни вер зал но сти обра за ца 
ис по ља ва ња људ ског ми шље ња. 
Аутор сво је за кључ ке об ја шња ва на 
при ме ри ма из свог ду го го ди шњег 
ба вље ња кул тур ним фе но ме ни ма 

са струк ту ро ло шког аспек та, са ци-
љем от кри ва ња сми са о но ко му ни-
ка циј ске осно ве, ка ко кул тур них 
та ко и при род них фе но ме на.

Сле де ра до ви че ти ри аутор ке из 
Укра ји не и ана ли зи ра ју древ не и 
са вре ме не об ре де и ми то ло шке 
пред ста ве на осно ву ет но ло шке и 
фол клор не гра ђе.

У ра ду Ок са не Ша лак ана ли зи-
ран је про блем по ре кла пред ста ва 
о пра зни ку „Рах ман ски Ве лик ден“ 
у По до ли ји (Укра ји на), а на осно ву 
гра ђе из 19. и 20. ве ка, као и са вре-
ме них за пи са. На осно ву до ступ не 
гра ђе аутор ка про у ча ва по сто ја-
ност и тран сфор ма ци ју са др жа ја 
ве за них за пред ста ве о по сто ја њу 
на ро да Рах ма на.

Ок са на Ми ки тен ко у ра ду „Бде-
ње над по кој ни ком – ва ри јант на 
струк ту ра об ред ног тек ста (укра-
јин ско-ју жно сло вен ске па ра ле ле)“, 
на осно ву за пи са об ре да бде ња над 
по кој ни ком укра јин ске, хр ват ске 
и срп ске тра ди ци о нал не кул ту ре, 
ана ли зи ра об ред ни текст и ње го-
ву ва ри јант ну струк ту ру у ло кал-
ној тра ди ци ји. 

Ири на Ко ваљ-Фу чи ло пи ше о ка-
рак те ри сти ка ма са вре ме ног об ре-
да ис пра ћа ја у вој ску у хер сон ском 
кра ју, на ју гу Укра ји не. Аутор ка 
ана ли зи ра вер бал ни, пред мет ни, 
ка рак тер ни и ак ци о ни код об ре-
да и раз ма тра ми то ло шке осно ве 
рад њи у овом об ре ду ко ји је је дан 
од зна чај ни јих у са вре ме ном ис-
по ља ва њу тра ди ци је.

Ра дом Људ ми ле Ива ни ко ве „Ис-
пра ћа ји у рат не по хо де: вер ски 
об ред и оби чај на тра ди ци ја“ за о-
кру же на је це ли на при ло га са про-
сто ра Укра ји не. Овај рад за сно ван 
је на фол клор ним и књи жев ним 
из во ри ма, а от кри ва су шти ну оби-
ча ја ве за них за од ла зак рат ни ка 
у бит ку, ко ја се огле да у хри шћан-
ском схва та њу жи во та и смр ти. 

По след ња че ти ри ра да об ја вље-
на у овом збор ни ку ба ве се из у-
ча ва њем раз ли чи тих аспе ка та 
ду хов не кул ту ре, кон крет но умет-
нич ким из ра зи ма ве за ним за 
про стор са по сред ним или не по-
сред ним ду хов ним ути ца јем ви-
зан тиј ског кул тур ног на сле ђа.

Гор да на Бла го је вић се ба ви 
ути ца јем ви зан тиј ског на сле ђа 
у срп ској му зи ци с кра ја дру гог 
и по чет ка тре ћег ми ле ни ју ма. У 
ра ду су ана ли зи ра не дру штве не 
и по ли тич ке окол но сти у чи јим 
окви ри ма се из два ја део умет ни ка 

раз ли чи тих жан ров ских усме ре ња 
ко ји ма је ин спи ра ци ја Ви зан ти ја. 
На осно ву раз го во ра са умет ни ци-
ма аутор ка за кљу чу је да сва ки од 
њих има по се бан од нос пре ма ви-
зан тиј ској кул ту ри и при пи су је јој 
раз ли чи те сим бо лич ке са др жа је. 

У ра ду Еви Ха ланд опи сан је фе-
сти вал по све ћен св. Ата на си ју ко ји 
се одр жа ва 18. ја ну а ра у се лу Све-
та Је ле на у Грч кој Ма ке до ни ји. Овај 
фе сти вал се ве зу је за го ди шњи об-
ред ни ци клус по знат као Ана сте на
ри ја ко ји про из и ла зи из по што ва ња 
све ти тељ ског кул та ца ри це Је ле не и 
ца ра Кон стан ти на Ве ли ког. Аутор ка 
да је опис об ре да чи ји су уче сни ци 
жи те љи се ла, а по се бан осврт је дат 
о уло зи же не у об ре ди ма овог ком-
плек сног фе сти ва ла. Овај рад се ис-
ти че и по фо то гра фи ја ма ко је пра те 
нај зна чај ни је мо мен те об ре да.

Н
и ки тас Па лан цас 
се у свом при ло-
гу за збор ник ба ви 
про це си ма кул ту-
ра ли за ци је по ли-

ти ке и по ли ти за ци је кул ту ре на 
при ме ру јед не град ске че твр ти у 
европ ском де лу Ис тан бу ла. Оно 
што им пли ци ра тер мин „европ-
ско“ до би ја раз ли чи те ко но та ци је 
у сва ко днев ној бор би ста рог град-
ског је згра са про це сом мо дер ни-
за ци је ко ја под ра зу ме ва при хва-
та ње по ли ти ке при вр же но сти но-
ви јим европ ским вред но сти ма.

Збор ник за кљу чу је рад Слав ка 
Пе та ко ви ћа у ко ме се го во ри о по-
ли тич кој са ти ри Ма вра Ве тра но ви-
ћа, ду бро вач ког ре не сан сног пи сца. 
Осве тље на је умет нич ка ин тер пре-
та ци ја исто риј ских чи ње ни ца на-
ста ла укр шта њем ре ли ги о зних 
ста но ви шта и осе ћа јем ло кал ног 
ду бро вач ког па три о ти зма.

Под окри љем ши ро ко кон ци пи-
ра ног на сло ва уоб ли чен је збор ник 
ко ји об је ди њу је ауто ре са раз ли чи-
тих ге о граф ских про сто ра и ра зно-
вр сног те о риј ско-ме то до ло шког 
усме ре ња и пред мет ног ин те ре со-
ва ња. По ред за ни мљи вог са др жа-
ја чла на ка у овом ме ђу на род ном 
збор ни ку, и зна ча ја те ма ко је об-
у хва та ју, ње го ва вред ност је у то-
ме што из но ва ука зу је на по тре бу 
за из у ча ва њем ду хов не кул ту ре и 
ње них об ли ка ис по ља ва ња, мно го 
пу та по твр ђе них у сво јој уни вер-
зал но сти и ра зно ли ко сти.

 Ма ја МАР ЈА НО ВИЋ

О
д пре из ве сног бро ја го-
ди на Бе о гра ђа ни има-
ју при ви ле ги ју да про-
ше та ју Па ри зом или 
Бе чом, по пи ју ка фу у 

Ри му или Же не ви, а за тим оба ве 
ку по ви ну, пар дон shop ping, у Ми-
ла ну или Лон до ну, а да при том не 
мрд ну ни куд из сво га гра да на ушћу 
Са ве у Ду нав, гра да чи је се, ка ко нас 
под се ћа ју, сло вен ско име пр ви пут 
по ми ње још дав не 878. го ди не по 
Хри сту. Чи ни вам се не ве ро ват но? 
Па, да ви ди мо. 

Од лу чи те, ре ци мо, да ис ко ри сти-
те јед но ле по пре под не, оба ви те не ке 
сит ни је на бав ке, оде те код фри зе ра, 
а за тим с го шћом из Мо скве по пи је те 
ка фу на те ра си не ког од мно го број них 
бе о град ских ка фи ћа, пар дон caf ee-a, 
caf e-a, a мо же, бог ме и ca fe-a... Ако 
Вам је по треб но да на бр зи ну, ка ко то 
обич но би ва, ку пи те но ве ча ра пе, ту 
је у бли зи ни Sa ra Fas hion, а ако не ма 
оних ко је тра жи те, про ду жи те са мо 
ма ло да ље, до So rel la Shop ping Cen-
ter-a, где ће те сва ка ко би ти услу же-
ни на пра ви на чин. Тре ба Вам но ва 
ба те ри ја за сат. Ни ка кав про блем, ето 
га Je we lry Jo kić Watches, под усло вом, 
на рав но, да зна те да Watch на ен гле-
ском, а од ско ра и у Кнез-Ми ха и ло вој, 
зна чи ча сов ник. Де ца Вас ву ку у Ti me-
zo ne, не по сред но по ред Ti me o ut-a, да 
ку пи те одав но обе ћа ну дук се ри цу, за 
си на, али ни ћер ка не сме оста ти без 
сво је ма ји це из обли жњег Ca stro Ex-
clu si ve-a. Одав но су Вам за па ле за око 
удоб не и еле гант не ци пе ле код De mi-
ja, али да нас за њих не ма те ни вре ме-
на ни па ра. Ипак, при јат но је ба ци ти 
за вет ни по глед ко ји го во ри: мо ра ју 
би ти мо је.

Пре од ла ска код фри зе ра, се да те, да 
пре дах не те и по пи је те еспре со, а де ца 
по је ду сла до лед, у ка фе-по сла сти чар-
ни цу Ba cio, где сре ће те по зна ни цу ко-
ја Вам пред ла же да у Se a son Tra vel-у 
ко нач но за јед но ре зер ви ше те пра-
знич ни па кет аран жман у Грч кој, где 
је са да, услед еко ном ске кри зе, мно го 
јев ти ни је не го про шле го ди не. 

Иако Вам се не чи ни да сте се ду-
го за др жа ле у раз го во ру, ба цив ши по-
глед на watch, с ужа сом кон ста ту је те 
да сте за ка сни ли код фри зер ке у Pa-
ra di so, а та мо је увек гу жва, па ће те-
шко мо ћи да Вас при ме ван за ка за ног 
вре ме на. Не ма ри, у бли зи ни је та ко ђе 
фен си фри зер ски са лон Dol ce, где Вас 
по зна ју, па ће те ипак све оба ви ти до 
са стан ка с при ја те љи цом из Мо скве, 
у Im puls Caf e-у, пре по зна тљи вом по 
сти ли зо ва ној елек тро кар ди о грам ској 
кри ву љи ис пред нат пи са, ваљ да ра-
ди опо ме не љу би те љи ма ка фе с по-
ви ше ним при ти ском. Да би сте сти гли 
на вре ме, мо ра те на ауто бус, пар дон 
бус, али сре ћом има те пен зи о нер ску 
Бу сПлус кар ти цу, па се не мо ра те, као 
не кад, за ма ја ва ти ку по ва њем кар те 
на ки о ску.

Ус пут ће те на час свра ти ти да ку пи-
те хра ну за ку че у pats hop Tri xie, а ва-
ља ло би да уз ме те и му сли, за ди је ту, 
у не кој про дав ни ци здра ве хра не. Ако 
Вас се ћа ње не ва ра, има јед на та ква 

рад ња у не по сред ној бли зи ни ка фи-
ћа Pro va si, али је не што не ви ди те... 
Ах, да, ту је, али пи ше круп но Bi o land, 
а до ле, при ас фал ту, сит но и сти дљи-
во „здра ва хра на“. Ва жно је да има ју 
Royal ca nin, јер Ва шој про бир љи вој ку-
ци дру га хра на не при ја, иако ве те ри-
на ри ста ри јег ко ва твр де да баш ни је 
пре по руч љи ва.

Ни је ни МcDonalds, па де ца ипак 
ни шта дру го не ће да је ду. Ко нач но, 
по ма ло за ди ха ни, али за до вољ ни оба-
вље ним по сли ћи ма, сти же те пред Im-
puls. Ва ше Мо ско вљан ке не ма... Ни сте 
ваљ да за ка сни ли. Гле да те на сат, ни-
сте. Зо ве те је мо бил ним те ле фо ном. 
Ис по ста вља се да је до шло до не спо-
ра зу ма: она је оти шла у ка фић у ко ме 
сте се де ле при ли ком ње ног по след њег 
бо рав ка, Cof e e dre am. Сре ћом, ни је да-
ле ко. Го ре би би ло да је схва ти ла да је 
са ста нак до го во рен у Lo ve Caf e-у или, 
не дај Бо же, у Pi az za dei fi o ri, где сте 
јед ном ра ни је се де ле с ње ним му жем 
и ње го вим по слов ним при ја те љем.

Жу ре ћи ка Cof fe e dre am-у, за у ста-
вља те се ис пред ме њач ни це Mi di, да 
за ме ни те не што евра (на жа лост, у 
овом бе о град ском ино стран ству још 
ва жи ди нар!), јер пла та је одав но по-
тро ше на, хо но ра ри ка сне, а не ма сми-
сла да Ва ша го шћа пла ћа ка пу ћи но. 
Она, ина че, на ме ра ва да су пру гу у 
Мо скву по не се као по клон не ку до-
ма ћу срп ску ра ки ју, па је по сле при-
јат ног од се да ња у ка фи ћу, во ди те до 
екс клу зив не про дав ни це Ra kia and 
Co., по пре пе че ни цу, на рав но. Тре-
ба ло би, кон ча но, не што на бр зи ну 
и пре за ло га ји ти... Ко ле ба те се из ме-
ђу мек сич ког Ci u da da, Big Piz za-e, Le 
Pe tit Bar-a i El Pi be de Oro, Ha nan sha-
war ma, а мо же се и у Sus hi. Чу ли сте 
да Ру си во ле си ро ву ри бу. Ма, ја бих 
у не ки срп ски ре сто ран чић, из во ле-
ва Ва ша Мо ско вљан ка. Сре ћом, бли-
зу је но во о тво ре на „Ка ши ка“. Је сте да 
је тур ци зам, али је наш.

А
ко се по тру ди те, мо-
же те про на ћи и не што 
Бе о гра да у Bel gra de-у. 
Ту су, од за кле тве, ре-
ци мо, Две шми зле, 

При ча, Бал кан ски шпи јун, Смо-
кви ца, ста ри до бри По лет, Ве се ле 
до ма ћи це, Це гер (та ко љуп ки гер-
ма ни зам!), Зр но... У јед ном тре нут-
ку, при ме ћу је те да се Ва ша го шћа 
уки пи ла и за гле да ла у јед ну тач ку 
– леп, ста рин ски ћи ри лич ни нат-
пис над по зна том ци пе лар ни цом 
Кнез. По но сно одо ле ва ла ти нич ној 
пли ми у Кнез-Ми ха и ло вој. Ко нач-
но да ви дим и ма ло на шег пи сма, 
ве се ли се го шћа, уз вај ка ње да га је 
све ма ње и у нај у жем цен тру Мо-
скве. Али за то се на у жи ва ла ћи ри-
ли це у Мон те не гру, по Под го ри ци 
и Цр но гор ском при мор ју, где је не-
дав но би ла на кра ћем од мо ру. Оне 
ру ске, на рав но.

Свра ћа те на још по јед ну, опро штај-
ну ка фу у Di Tre vi, па сва ка на сво ју 
стра ну. Из бе о град ског ино стран ства... 
ку ћи.

 Ве сна ТА НА СКО ВИЋ

КОНАК КНЕЗА МИЛОША У ТОПЧИДЕРУ

Нова стална поставка

Ко нак кне за Ми ло ша

Шетња београдским 
иностранством

Духовна култура и 
религиозност некад 

и данас
Ме ђу на род ни те мат ски збор ник „Ду хов на кул ту ра и ре ли ги о зност 
не кад и да нас – раз ли чи ти кон тек сти и тра ди ци је“ об је ди њу је ауто ре 
са раз ли чи тих ге о граф ских про сто ра и ра зно вр сног те о риј ско 
ме то до ло шког усме ре ња и пред мет ног ин те ре со ва ња, из но ва ука зу је 
на по тре бу за из у ча ва њем ду хов не кул ту ре и ње них об ли ка ис по ља ва ња, 
мно го пу та по твр ђе них у сво јој уни вер зал но сти и ра зно ли ко сти
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ЧАЧАК

Млади препознали језик 
и дух времена

Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Чач ку – са да 
Удру же ње „Чу ва ри де ла Ву ка Ка ра џи ћа” – ор га-
ни зо вао је 14. де цем бра 2013. го ди не, у Ве ли кој 
са ли До ма кул ту ре у Чач ку, при ред бу „Мла ди 
чу ва ри на род не ду хов не кул ту ре”, као фи нал ну 
ма ни фе ста ци ју ли те рар ног и ли ков ног кон кур-
са. Овај кон курс се сва ке го ди не рас пи су је по-
во дом Ву ко вог ро ђен да на, а одр жа ва се у част 
обе ле жа ва ња Да на гра да већ 13 го ди на. 

Све уче сни ке овог про гра ма при год ном бе се-
дом по здра ви ла је Гро зда на Ко ма ди нић, пред-
сед ник Огран ка, и уру чи ла За хвал ни цу Дра гој лу 
Је ро ти је ви ћу, ди рек то ру До ма кул ту ре, за ду го-
го ди шњу успе шну са рад њу, као и свим до бро-
тво ри ма Огран ка, без ко јих ова при ред ба не би 
би ла одр жа на. Ме ђу њи ма су, пре све га да ро-
дав ци књи га за на гра ђе не уче ни ке, број не из-
да вач ке ку ће. 

На кон курс је сти гло укуп но 290 ра до ва из 
свих кра је ва Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске, а уче-
ни ци су на гра ђе ни у три ка те го ри је пре ма уз-
ра сту и за да тој те ми. 

На ли те рар ном кон кур су пр ва ме ста у нај мла-
ђој ка те го ри ји осво ји ли су: Ми ле на Ми ло вић, 4/2 
ОШ „Та то мир Ан ђе лић” Мр ча јев ци; Ми лош Са-
мар џић, 4/2 ОШ „Вук Ка ра џић”, Вла се ни ца код 
Звор ни ка (Ре пу бли ка Срп ска), и Сте фан Бра ло-
вић, дру ги раз. ОШ „Иво Ан дрић” Пра ња ни. У 
сред њој ка те го ри ји: Мар ко Сто ја но вић, 5/5 ОШ 
„Љуп че Ни ко лић” из Алек син ца; Урош Је лу шић, 
8/2 ОШ „Ми лан Бла го је вић” Лу ча ни; Јо ва на Ђо-
ко вић, 7/3, ОШ „Све ти Са ва” Ча чак; Ми ло рад Ми-
ло ше вић, 6/6, ОШ „Ми лин ко Ку шић” Ива њи ца, 
и Бран ки ца Бла го је вић, 8/2 ОШ „Фи лип Фи ли-
по вић” Ча чак. Ме ђу сред њо школ ци ма нај у спе-
шни ји су би ли: Та ма ра Алек сић, 2/1 и Те о до ра 
Дра го вић, 1/1 Пре храм бе но-уго сти тељ ске шко ле 
у Чач ку, и Ана ста си ја Ко цић, 3-Г Умет нич ке шко-
ле у Ни шу. На ли ков ни кон курс нај бо ље ра до ве 
по сла ли су: На ђа Ста ни са вље вић, 7/1 ОШ „Де ве та 
срп ска бри га да” Бо ље вац; Ива на Са мар џић, 5/3 
ОШ „Вук Ка ра џић” Вла се ни ца код Звор ни ка (Ре-
пу бли ка Срп ска) и Не над Бал та, ма ту рант, Гим-
на зи ја Гра ди шка, Ре пу бли ка Срп ска.      

У умет нич ком де лу про гра ма на сту пи ли су 
тру бач ки ор ке стар ОШ „Иво Ан дрић” из Пра ња-
на, КУД „Бам би”, Са ра Пла зи нић, Ка та ри на Ра до-
ји чић, а сцен ске при ка зе и ре ци та ле из ве ли су 
уче ни ци основ них шко ла „Вук Ка ра џић” и „Све-
ти Ђа кон Ава кум” из Тр на ве и Гу че.  

Огра нак је, 3. апри ла, у са ли Ре ги о нал ног цен-
тра за про фе си о нал ни раз вој за по сле них у обра-
зо ва њу ор га ни зо вао тра ди ци о нал но књи жев но 
ве че, на ко ме су сво је ства ра ла штво у прет ход ној 
го ди ни пред ста ви ли за ду жби на ри, уста но ве кул-
ту ре, шко ле, фа кул те ти, удру же ња и по је дин ци, 
на уч ни рад ни ци, књи жев ни ци, пе сни ци и пу-
бли ци сти. Број ну пу бли ку и уче сни ке про гра ма 
по здра ви ла је пред сед ни ца удру же ња мр Гро зда-
на Ко ма ди нић, на ја вив ши да ће Огра нак об ја-
ви ти књи гу по све ће ну све до че њи ма уче сни ка 
Ве ли ког ра та по во дом ју би ле ја. Ис та кла је да ће 
рад Огран ка и Ву ко ве за ду жби не ове го ди не би ти 
усме рен на обе ле жа ва ње ју би ле ја – 150 го ди на 
од смр ти Ву ка Ка ра џи ћа и сто го ди шњи це Ве ли-
ког ра та. Про грам за сно ван на Ву ко вој ба шти ни 
из ве ли су уче ни ци ОШ „Све ти Са ва” ко је је при-
пре ми ла учи те љи ца Све тла на Ла лић.  З. Л. С.

ЉУ БЉА НА

Де ве ти Сре тењ ски са бор

Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Љу бља ни, под на-
зи вом Уста но ва Ву ко ве за ду жби не, одр жао је у 
Град ском му зе ју у Љу бља ни, 14. фе бру а ра 2014. 
го ди не, Де ве ти Сре тењ ски са бор. Том при ли ком 
ево ци ра на су се ћа ња на 100. го ди шњи цу Ве ли-
ког ра та (1914–1918) и 160. го ди шњи цу ро ђе ња 
Ми хај ла Пу пи на (1854–1935), на шег зна ме ни тог 
на уч ни ка, ко ји је из у зет но мно го до при нео оства-
ри ва њу и за шти ти на ци о нал них ин те ре са и сло-
ве нач ког на ро да. О то ме је го во рио проф. др Бо жо 
Ре пе, ко ји је по себ но об ра дио те му Го ди на 1914. и 
Сло вен ци. Са бо ру је при су ство вао и Алек сан дар 
Влај ко вић, за ме ник ди рек тор ке Кан це ла ри је за 
ди ја спо ру Вла де Ре пу бли ке Ср би је, ко ји је ис та-

као да ће Ср би ја по кло ни ти гра ду Љу бља ни Ву ко-
ву скулп ту ру, рад ва ја ра Пе тра Убав ки ћа, а Бле ду 
скулп ту ру Ми хај ла Пу пи на, рад ва ја ра Алек сан-
дра За ри на. Ти ме ће би ти кру ни сан ду го го ди шњи 
рад огран ка Ву ко ве за ду жби не у Љу бља ни и ње-
ног пред сед ни ка, Жи во ра да Ан дре ји ћа.  

До ма ћин Са бо ра и пред сед ник огран ка Ву ко-
ве за ду жби не у Љу бља ни, Жи во рад Ан дре јић, 
у по здрав ној ре чи ис та као је да је ово го ди шњи 
Са бор по све ћен сто го ди шњи ци по чет ка Ве ли ког 
ра та и да се овом при ли ком тре ба под се ти ти да 
је пре 170 го ди на умро Јер неј Ко пи тар; да је пре 
150 го ди на умро Вук Ка ра џић, пре 100 го ди на 
Да во рин Јен ко и Сте ван Сто ја но вић Мо кра њац, 
а да је пре 80 го ди на по ги нуо краљ Алек сан дар 
Ка ра ђор ђе вић. Ове го ди не је, та ко ђе, и 160. го-
ди шњи ца ро ђе ња Ми хај ла Пу пи на и 150 го ди на 
од ро ђе ња Бра ни сла ва Ну ши ћа, ве ли ког срп ског 
ко ме ди о гра фа итд. Сва ка од ових лич но сти за-
слу жу је по себ ну све ча ност, за кљу чио је сво је из-
ла га ње Жи во рад Ан дре јић. 

У умет нич ком де лу про гра ма на сту пио је срп-
ско-сло ве нач ки пи ја ни ста Пе тар Ми лић, ко ји је 
из вео ком по зи ци је Мо цар та, Лу дви га ван Бе-

то ве на и Мен дел со на. Ка мер ни хор Ипав ска, са 
ди ри ген том Ма тја жем Шче ком из Ви па ве, при-
ре дио је кон церт срп ске и сло ве нач ке ду хов не 
му зи ке. Хор је нај пре от пе вао срп ску хим ну Бо
же прав де Да во ри на Јен ка из 1872. го ди не, као и 
ње го ву сло ве нач ку, а са да на род ну пе сму, Ли па 
зе ле ни ла је из 1863. го ди не. Хор, чи ји је ово био 
тре ћи на ступ на сре тењ ским са бо ри ма, са бор ску 
све ча ност за вр шио је пе смом Та мо да ле ко. 

На све ча но сти су уру че на и при зна ња Пу
пи но ва спо ме ни ца ис так ну тим по је дин ци ма: 
Пе тру Ми ли ћу, срп ско-сло ве нач ком пи ја ни-
сти из Кра ња, што сво јим тру дом учи ни ви со
ка до стиг ну ћа на зве зда ним ста за ма му зич ке 
умет но сти; проф. др Бо жу Ре пе ту, про фе со ру 
исто ри је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Љу бља-
ни, што сво јим жи вот ним на че ли ма учи ни пе
ром и де лом за до бро бит сво је до мо ви не и маг. 
Фран цу Ека ру, сло ве нач ком пла ни на ру и ро до-
љу бу из Кра ња, што оства ри за вет свог ср ца и 
сво јом бри гом и тру дом по кре ну Три глав ско по
гор је да се на Бле ду са гра ди спо ме ник Ми хај лу 
Идвор ском Пу пи ну (1854–1935). 

Са бо ру је при су ство вао и срп ски пе сник из Тр-
сте ни ка Ве ро љуб Ву ка ши но вић, ко ји је про чи-
тао сво ју тек ис пе ва ну пе сму Пу пин, по све ће ну 
до бит ни ци ма Пу пи но ве спо ме ни це. 

Свим уче сни ци ма у про гра му су до ма ћин Са-
бо ра и нај ста ри ји за ду жби нар, Га ври ло Пај кић 
(88), по кло ни ли Да ни цу Ву ко ве за ду жби не за 
2014. го ди ну, као и дво је зич ну Пе сма ри цу Фран-
ца Пре шер на, из да ње Ге це Ко на из 1932. го ди не, 
у пре во ду Три фу на Ђу ки ћа. 

Ова пе сма ри ца, у ре принт из да њу огран ка Ву-
ко ве за ду жби не у Љу бља ни, на Сре те ње, 15. фе-
бру а ра 2014, по кло ње на је Пре шер но вом му зе ју 
у ње го вој род ној ку ћи у Вр би, по ред Бле да.  

У све ча ном де лу Са бо ра, проф. др Јан ко Прунк, 
пред сед ник Са ве та Дру штва прог на них Сло ве-
ни је (1941–1945), уру чио је За хвал ну по ве љу оп-
шти ни Тр сте ник за по моћ и при ја тељ ски при јем 
Сло ве на ца, ко ји су би ли прог на ни у то ку Дру гог 
свет ског ра та. По ве љу је при мио Ра до мир Ми лу-
но вић, пот пред сед ник оп шти не Тр сте ник.   С. В.

ГРА ДИ ШКА

Ве че Ву ко вих след бе ни ка

У Гра ди шци је 28. фе бру а ра 2014. го ди не одр-
жа на про мо ци ја Ву ко вог ка лен да ра Да ни ца 2014. 
под на зи вом Ве че Ву ко вих сљед бе ни ка. Про мо-
ци ја је има ла два ди је ла: пр ви дио је био пред-

ста вља ње Да ни це 2014, а дру ги про мо ци ја књи ге 
Уче нич ки би се ри, про фе со ри це Ве сне Кру нић.

Као и сва ке го ди не, у пре пу ној са ли Кул тур-
ног цен тра го сти су би ли про фе сор Ми о драг Ма-
тиц ки, глав ни и од го вор ни уред ник Да ни це, и 
управ ник Ву ко ве за ду жби не го спо дин Љу бо мир 
Ми лу ти но вић.

У про гра му су уче ство ва ли уче ни ци гра ди-
шке Гим на зи је.

Про фе сор Ма тиц ки про вео је при сут не кроз 
са др жај Да ни це за 2014. го ди ну, а за тим су 
уче ни ци пред ста ви ли дио по е зи је дат у ово-
го ди шњем бро ју. Циљ је био да се по ка же ка-
ко по е зи ја по нов но до би ја сво је мје сто у овом 
вре ме ну. Го спо дин Ми лу ти но вић је го во рио о 
ра ду Ву ко ве за ду жби не и пла но ви ма за ову и 
прет ход ну го ди ну, као и о свом до жи вља ју овог 
огран ка и ове ве че ри.

Та ко ђе је пред ста вље на и пје сма Бо жи да ра Ба-
ра ћа, ко ја је об ја вље на у Да ни ци за мла де VI.

Дру ги дио ве че ри је би ла про мо ци ја књи ге 
Уче нич ки би се ри. Ре цен зен ти књи ге су др Ми-
о драг Ма тиц ки и књи жев ник из Гра ди шке Не-
бој ша Ива шта нин. У про гра му су уче ство ва ли 
и уче ни ци из Гим на зи је, ко ји су у јед ном ске чу 
пред ста ви ли књи гу.

Ово је би ло још јед но ли је по кул тур но ве че 
ко је је по ста ло тра ди ци ја у Гра ди шци. Пре ну-
ме ран ти и мла ди на ра штај по ка за ли су да се 
Ву ков пут сли је ди и да Да ни ца и да ље оста је 
зви је зда во ди ља.

 Ве сна КРУ НИЋ

ЧАЧАК

Ан то ло ги ја из вор ног 
на род ног ства ра ла штва 
Ни ко ле – Ни ке Сто ји ћа

Удру же ње „Чу ва ри де ла Ву ка Ка ра џи ћа” и На-
род ни му зеј у Чач ку пред ста ви ли су, 4. апри ла 
2014. го ди не, у Га ле ри ји Му зе ја нај но ви ју књи гу 
књи жев ни ка, ва ја ра и кул тур ног рад ни ка Ни ке – 
Ни ко ле Сто ји ћа, те мељ ног по зна ва о ца тра ди ци-
о нал не кул ту ре дра га чев ског кра ја, ко ји и у 85. 
го ди ни жи во та не у мор но ства ра. Реч је о књи зи 
„Ан то ло ги ја из вор ног на род ног ства ра ла штва”, 
ко ју су об ја ви ли ча чан ска ИК „Ле ген да” и Би-
бли о те ка оп шти не Лу ча ни у Гу чи, а ко ја са би ра 
нај бо ље из ње го вог бо га тог опу са. Том при ли-
ком, пред сед ни ца огран ка, мр Гро зда на Ко ма-
ди нић, ис та кла је да је Ни ка Сто јић био узор и 
учи тељ мно гим ге не ра ци ја ма сво јих са рад ни-
ка, би ло да су са ра ђи ва ли као про свет ни рад-
ни ци или књи жев ни ства ра о ци, и да је од у век 
био не ко ко иде Ву ко вим ста за ма и чу ва ду хов-
но бла го свог на ро да. Ра до ван М. Ма рин ко вић, 
с ко јим је Сто јић об ја вио ви ше де се ти на књи га, 
на гла сио је да се овом ан то ло ги јом, ко ја је „због 
сво јих вр хун ских ду хов них до ме та осу ђе на на 
тра ја ње”, а са др жи 422 би сер ни це, „вра ћа мо ко-
ре ни ма умо ва ња, без че га не ма на ше истин ске 
са мо бит но сти”. Ан то ло ги ја са др жи ода бра не об-
ред не, оби чај не, до дол ске, ко ле дар ске и бо жић-
не пе сме, слав ске и сва тов ске пе сме и здра ви це, 
успа ван ке, пе сме о ра ду, љу бав не и ша љи ве пе-
сме, па три от ске, ба ла де, ту жба ли це, ви ка ли це, 

ба ја ли це, бро ја ли це, еп ске пе сме и ле ген де, при-
че, ша ле и анег до те, бр за ли це, за го нет ке, кле тве, 
ве ро ва ња и дру ге об ли ке на род не књи жев но сти, 
а до но си и спи сак свих ка зи ва ча. Бо га ту жи вот-
ну и ства ра лач ку би о гра фи ју ауто ра ис црп но је 
ка зи вао Јо ви ца Слав ко вић, ис та кав ши да је Ни-
ка Сто јић, као „нај дра га чев ски ји Дра га че вац” 
уте ме љио два кул тур на сту ба овог кра ја: је дан је 
из вор но на род но ства ра ла штво, а дру ги су дра-
га чев ски епи та фи и крај пу та ши. Ни ко ла – Ни ка 
Сто јић ни је за бо ра вио да за хва ли свим сво јим 
ка зи ва чи ма, а би ло их је ви ше од 300, ко ји су 
му го ди на ма у ње го вим по хо ди ма ши ром Дра-
га че ва пре но си ли на ро до у мље, а по себ но бла-
го дар је кроз пе сме ко је им је по све тио упу тио 
је Ка ти Илић из Гра ба и Ђа ни Шу лу бу рић, ко је 
су га им пре си о ни ра ле ве ли ким зна њем и бро-
јем на род них умо тво ри на. З. Л. С.

ПОСЕТЕ ШКОЛАМА

ОБРЕНОВАЦ

Када ће опет доћи

У сре ду, 26. фе бру а ра 2014. го ди не, Ву ко ва 
за ду жби на го сто ва ла је у Тех нич кој шко ли у 
Обре нов цу. По ред уоби ча је но до бре ко му ни-
ка ци је ко ју За ду жби на има са свим основ ним 
и сред њим шко ла ма ши ром Ср би је, ову по се-
ту под ста као је и је дан до дат ни раз лог. На и ме, 
ово го ди шња лич ност го ди не у обла сти књи-
жев но сти за де цу, по ми шље њу За ду жби не, је-
сте књи жев ник Ве сна Алек сић, па је За ду жби на 
про це ни ла да би би ло ле по да го сту је у ње ном 
гра ду. 

У име За ду жби не у по се ти су би ли Ми о драг 
Ма тиц ки, Љи ља на Си мић и Ве сна Ви до је вић-Га-
је вић. Они су го во ри ли о ра ду ове зна чај не кул-
тур не ин сти ту ци је, а за тим пред ста ви ли но ва 
из да ња ал ма на ха Да ни ца и Да ни ца за мла де.  

По ча сни гост, а мо гло би се ре ћи и по ча сни 
до ма ћин би ла је, на рав но, Ве сна Алек сић, лич
ност го ди не књи жев но сти за де цу. По ред ње, 
до ма ћи го сти-пи сци би ли су Вла да Ба ти нић и 
Ве сна Ста ме нић, као и уче ни ци Основ не шко ле 
По сав ски пар ти за ни.

У име Тех нич ке шко ле, ма ни фе ста ци ју су во-
ди ли ди рек тор шко ле Рај ка Ба бић и, као глав ни 
ор га ни за тор, Ива на Бо ги ће вић, про фе сор срп-
ског је зи ка и књи жев но сти.

Го сти су из ра зи ли ве ли ко за до вољ ство нео-
бич но ср дач ним при је мом на ко ји су на и шли у 
Тех нич кој шко ли у Обре нов цу. Ин те ре су ју ћи се 
за њен рад, са зна ли су да она ме ђу сво јих ско-
ро хи ља ду уче ни ка шко лу је чак три про фи ла 
струч ња ка: ма шин ске тех ни ча ре, елек тро тех-
ни ча ре и еко но ми сте, што је свр ста ва ме ђу нај-
у спе шни је сред ње шко ле те вр сте у Ср би ји.

Са дру ге стра не, уче ни ци су би ли им пре си о-
ни ра ни до ла ском у њи хо ву шко лу та ко углед не 
ин сти ту ци је као што је Ву ко ва за ду жби на. Ви де-
ло се то и по пи та њи ма ко ја су уче ни ци ша пу та-
ли по што су го сте већ ис пра ти ли. Ни су пи та ли: 
Хо ће ли опет до ћи, не го Ка да ће опет до ћи.

У про гра му су, по ред го сти ју, уче ство ва ле и 
мла де пе сни ки ње, уче ни це Та ма ра Јо вић и Дра-
га на Влај ко вић, а по е зи ју сво јих оми ље них пе-

ИЗ АКТИВНОСТИ ОГРАНАКА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Мла ди чу ва ри на род не ду хов не кул ту ре, 2013. Про мо ци ја „Да ни це“ 2014. у До му кул ту ре у Гра ди шци

Уче сни ци Де ве тог Сре тењ ског са бо ра

Про мо ци ја књи ге Ни ко ле – Ни ке Сто ји ћа



15 МАЈ 
2014.

сни ка ре ци то ва ле су Ма ри ја Ђу ри чин и Еми ли ја 
Ми лић. Му зич ка по др шка књи жев ном про гра-
му би ли су уче ни ци Па вле Сте ва но вић и Вла-
ди мир Ма рин ко вић. 

Сни ма ње и ви део за пис на пра ви ла је Те ле ви-
зи ја МАГ, Обре но вац.

 Јо во КНЕ ЖЕ ВИЋ

ЗЕ МУН

Еко ном ска шко ла 
„На да Ди мић“

У Еко ном ској шко ли На да Ди мић из Зе му на 
13. мар та 2014. пред ста вље на је ово го ди шња 
Да ни ца за мла де Ву ко ве за ду жби не. На књи-
жев ни су срет са уче ни ци ма и на став ни ци ма 
шко ле до шли су управ ник Ву ко ве за ду жби не, 
Љу бо мир Ми лу ти но вић, са рад ни ца Љи ља на 
Си мић и књи жев ни ци Гор да на Ма ле тић, Зла та 
Ко цић, Бла го је Ро гач и Бо жи дар Пе шев. До бро-
до шли цу су го сти ма по же ле ле ди рек тор шко-
ле Са ња До гра јић и про фе сор срп ског је зи ка и 
књи жев но сти Сне жа на Об ра до вић. Ис так ну то је 
за до вољ ство и ра дост због по нов ног су сре та са 
пред став ни ци ма Ву ко ве за ду жби не у школ ској 
го ди ни ка да се сла ве два зна чај на ју би ле ја: 150-
го ди шњи ца смр ти Ву ка Ка ра џи ћа и 130. ро ђен-
дан ове чу ве не зе мун ске струч не шко ле. 

Управ ник За ду жби не, еко но ми ста по про-
фе си ји, по же лео је уче ни ци ма и њи хо вим на-
став ни ци ма мно го успе ха у струч ном ра ду и на 
так ми че њи ма из свих на став них обла сти. На-
гла сио је да се ра ду је што је гост еко ном ске шко-
ле у ко јој се не из у ча ва са мо еко но ми ја, већ се 
не гу ју књи жев на и је зич ка кул ту ра, пи сме ност, 
чу ва пи смо, исто ри ја и тра ди ци ја у ду ху Ву ка 
Ка ра џи ћа. Еко ном ска шко ла у Зе му ну иза бра-
на је за пред ста вља ње Да ни це за мла де због из-
у зет них ре зул та та Ли те рар не сек ци је „Сре мац“ 
ко ја је ове го ди не, ше сти пут за ре дом, про гла ше-
на за нај бо љу на Ре пу блич ком так ми че њу ли те-
рар них сек ци ја у ор га ни за ци ји Ми ни стар ства 
про све те РС и Дру штва за срп ски је зик и књи-
жев ност Ср би је, ре кла је Љи ља на Си мић. Три 
прет ход не го ди не у Да ни ци за мла де об ја вљи-
ва ни су на гра ђе ни ра до ви чла но ва „Срем ца“, а 
ове го ди не је шко ла об ја ви ла збир ку на гра ђе них 
ли те рар них ра до ва уче ни ка под име ном Бла го
род на ло за. То је по ду хват за сва ку по хва лу јер 
је реч о про зним и по ет ским ра до ви ма на да ре-
них уче ни ка сред ње струч не шко ле, а сам на-
слов збир ке по ка зу је ње ну ве зу са тра ди ци јом 
шко ле и сре ди не из ко је по ти че. Ова збир ка је 
још је дан од раз ло га што је Ву ко ва за ду жби на 
до шла ов де да пред ста ви Да ни цу за мла де, за-
кљу чи ла је Љи ља на Си мић, а по том из ло жи ла 
вр ло за ни мљи ве по дат ке о Ву ко вим пу то ва њи-
ма по европ ским гра до ви ма и ме сти ма, ме ђу 
ко ји ма је био и Зе мун. 

На ши по зна ти ства ра о ци Гор да на Ма ле тић, 
Зла та Ко цић, Бо жи дар Пе шев и Бла го је Ро гач 
го во ри ли су или чи та ли сво је пе сме и при че за 
мла де, от кри ва ју ћи де та ље о њи хо вој ства ра лач-
кој исто ри ји, на дах ну ћу или зго да ма ко је су их 
пра ти ле и од го ва ра ли на пи та ња за ин те ре со-
ва них слу ша ла ца. На овом књи жев ном су сре ту 
сво је пе сме су чи та ле и чла ни це Срем ца Еми ли-

ја Су ва јац IV/1 и Алек сан дра Са вић IV/4, чи ји су 
про зни и по ет ски ра до ви осво ји ли мно го број не 
ре пу блич ке и ме ђу на род не на гра де. Су срет је 
за вр шен са же љом да се са рад ња две ју ин сти-
ту ци ја на ста ви у ду ху Ву ко вих про све ти тељ ских 
иде ја и на обо стра ну ко рист. 

 Сне жа на ОБ РА ДО ВИЋ

БЕ О ГРАД 

Ше ста бе о град ска 
гим на зи ја

Уче ни ци Ше сте бе о град ске гим на зи је има ли 
су при ли ку да 25. мар та 2014. го ди не при су ству-
ју пред ста вља њу ча со пи са Да ни ца за 2014. го-
ди ну, у из да њу Ву ко ве за ду жби не.

Го спо ђа Љи ља на Си мић упо зна ла је уче ни ке 
и на став ни ке са исто ри јом и зна ча јем ове кул-

тур не ин сти ту ци је, као и са са др жа јем ча со пи-
са ко ји из ла зи већ два де сет јед ну го ди ну. Мла де 
љу де ко ји во ле пи са ну реч са сво јим ра дом су 
упо зна ли и књи жев ни ци Зла та Ко цић, Гор да на 
Ма ле тић и Ђор ђе Пе шев.

Уче ни ци су са сво јим на став ни ци ма, про фе-
со ри ма срп ског је зи ка и књи жев но сти, по зва ни 
на са рад њу у ор га ни зо ва њу књи жев них ве че-
ри са са вре ме ним пи сци ма и пре да ва њи ма из 
обла сти је зи ка и срп ске кул ту ре.

Та ко ђе, с об зи ром на то да се 2014. го ди не обе-
ле жа ва 150 го ди на од смр ти Ву ка Сте фа но ви-
ћа Ка ра џи ћа, Ву ко ва за ду жби на и Дру штво за 
срп ски је зик и књи жев ност Ср би је рас пи са ли 
су ли те рар ни кон курс за уче ни ке гим на зи ја и 
сред њих шко ла, те су и на ши уче ни ци по зва ни 
да уче ству ју.

 Ве сна ЧО ЛА КО ВИЋ ЈО ВА НО ВИЋ

БЕ О ГРАД

Фар ма це ут ско- 
-фи зи о те ра пе ут ска шко ла

Струч но ве ће на став ни ка срп ског је зи ка и књи-
жев но сти од по чет ка ра да Фар ма це ут ско-фи зи-
о те ра пе ут ске шко ле уста но ви ло је Све то сав ску 
не де љу као на чин обе ле жа ва ња Са вин да на, пра-
зни ка у част пр вог срп ског про све ти те ља. Тих 
да на, шко ла по ста је отво ре на за све оне ко ји мо-
гу да при су ству ју ино ва тив ним пре зен та ци ја-
ма по је ди на ца и оде ље ња, ко ји сво јим зна њем 
и за ла га њем, про мо ви шу по стиг ну ћа сте че на у 
шко ли. Цен трал ни део обе ле жа ва ња Све то сав ске 
не де ље су струч ња ци, ко ји на на уч но-по пу ла ран 
на чин, пре до ча ва ју ра зно род не са др жа је уче ни-
ци ма и на тај на чин по себ но до при но се на уч ном 
и оп ште кул тур ном раз вит ку мла дих љу ди. 

То ком де се то го ди шњег ра да ове шко ле по-
себ на па жња по све ћи ва на је не го ва њу и очу-
ва њу пи са не и го вор не кул ту ре мла дих. По себ но 
је зна чај на за ин те ре со ва ност уче ни ка за лин-
гви стич ку сек ци ју шко ле, кроз чи ји рад се срп-
ски је зик про у ча ва и не гу је. На Ре пу блич ким 
так ми че њу лин гви стич ких сек ци ја, чла но ви 
ове сек ци је кон ти ну и ра но до би ја ју при зна ње 
за лин гви стич ка про у ча ва ња, ко ја по ста ју део 
ши ре је зич ке ба шти не. 

Уче ни ци и на став ни ци шко ле има ли су за-
до вољ ство да 28. ја ну а ра, у окви ру ово го ди шње 
Све то сав ске не де ље, бу ду до ма ћи ни пред став ни-
ци ма Ву ко ве за ду жби не. Том при ли ком пред ста-
вље на је Ву ко ва за ду жби на, Да ни ца 2014, Да ни ца 
за мла де VI и про мо ви са на два ју би лар на да ту-
ма: 150 го ди на од смр ти Ву ка Сте фа но ви ћа Ка-
ра џи ћа и 200 го ди на од об ја вљи ва ња Пр ве срп ске 
про сто на род не сла ве носерб ске пје сна ри це. 

Љи ља на Си мић, са рад ник Ву ко ве за ду жби не, 
при год ним ре чи ма обра ти ла се при сут ни ма и 
про мо ви са ла рад Да ни це за мла де, про чи тав ши 
не ко ли ко пе са ма из нај но ви јег бро ја. Пе сни ки-
ња Зла та Ко цић на дах ну то је чи та ла сти хо ве из 
сво је збир ке и из ра зи ла га ну тост ова квом вр-
стом пред ста вља ња. Ми о драг Ма тиц ки је „ис пи-
тао“ пу бли ку да ју ћи јој по вла шће ну уло гу пр вог 
кри ти ча ра и про чи тао нео бја вље ну пе сму, ко ју 
је пу бли ка оду ше вље но при ми ла. Управ ник Ву-
ко ве за ду жби не, Љу бо мир Ми лу ти но вић, пред-
ста вио је из да вач ку де лат ност За ду жби не. 

Ву ко ва за ду жби на да ри ва ла је школ ску би-
бли о те ку, а уче ни ци су на по клон до би ли лист 
За ду жби ну. Струч но ве ће срп ског је зи ка и књи-
жев но сти (Би ља на Пе тро вић, Је ле на Сто јиљ-
ко вић, Да ни је ла Пе шић Јо ва но вић и Ива на 
Пан тић) до го во ри ло је са пред став ни ци ма Ву-
ко ве за ду жби не са рад њу, ко ја ће се огле да ти у 
про мо ви са њу уче нич ких лир ских, лин гви стич-
ких и драм ских оства ре ња, кроз ко је уче ни ци 
ове шко ле утвр ђу ју и про ши ру ју зна ња о ма тер-
њем је зи ку. Би ће про мо ви сан и ма те ри јал о уче-
шћу и ре зул та ти ма шко ле у про јек ту Европ ске 
уни је Дра ма уна пре ђу је кључ не ком пе тен ци је 
Ли са бон ске стра те ги је о обра зо ва њу, ко јим је 
Ср би ја би ла пред ста вље на на за вр шној кон фе-
рен ци ји про јек та у Бри се лу. До го во ре на је и по-
се та Ву ко вој за ду жби ни уче ни ка шко ле и низ 
бу ду ћих за јед нич ких ак тив но сти. 

 Је ле на СТО ЈИЉ КО ВИЋ

СОМБОР

Библиотека „Карло 
Бјелицки“

Ву ко ва за ду жби на пред ста ви ла је 10. апри ла 
2014. го ди не сво ја из да ња у Град ској би бли о те ци 
Кар ло Бје лиц ки у Сом бо ру. Ми о драг Ма тиц ки је 
го во рио о Да ни ци Ву ко ве за ду жби не, о обе ле жа-
ва њу 150. го ди шњи це смр ти Ву ка Сте фа но ви ћа 
Ка ра џи ћа, о об ја вљи ва њу пре о ста ле две књи ге 
из опу са Са бра них де ла Ву ка Ка ра џи ћа (13. књи-
га Пре пи ске и II том III књи ге О је зи ку и књи жев
но сти), као и о при пре ми књи ге на не мач ком 
је зи ку, са из бо ром ода бра них тек сто ва из де ла 
Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа. Љу бо мир Ми лу ти но вић је 
го во рио о при пре ми Збор ни ка Ву ко ве за ду жби не 
Бач ка кроз ве ко ве. Сло је ви кул ту ра Бач ке, пред-
ста вио је и збор ни ке Срем кроз ве ко ве и Ба нат 
кроз ве ко ве и из ла гао о књи зи За ду жби нар ство 
код Ср ба. У пред ста вља њу За ду жби не уче ство ва-
ла је и Љи ља на Си мић, ко ја је го во ри ла о пр вој 
Ву ко вој збир ци срп ских на род них пе са ма Ма
ла про сто на род на сла ве но серб ска пје сна ри ца, 
ње го вим пу то ва њи ма по Ср би ји и Евро пи и о 
Ми ни Ка ра џић Ву ко ма но вић. Ти хо мир Пе тро-
вић, про фе сор Учи тељ ског фа кул те та из Сом бо-
ра, пред ста вио је Да ни цу за мла де и ис та као да је 
то до бра књи га за де цу и мла де и пра ва ли те ра-
ту ра за лек ти ру деч је књи жев но сти за уче ни ке и 
на став ни ке. На гла сио је да су у њој пред ста вље-
ни нај бо љи пи сци за де цу и мла де, као и мла ди 
пи сци из основ них и сред њих шко ла са на гра-
ђе ним ли те рар ним ра до ви ма и пре по ру чио је 
чи та о ци ма. Гор да на Ма ле тић, спи са те љи ца и 
уред ни ца Да ни це за мла де, чи та ла је од лом ке 
из ро ма на Пу то ва ња у сед мо вр хи град и из књи-
ге при по ве да ка Ча роб не ре чи.  

Би бли о те ка Кар ло Бје лиц ки из Сом бо ра је пра-
ви кул тур но-обра зов ни цен тар ко ји сво јим ра-
дом и про гра ми ма за мла де и ста ри је чи та о це 
на ви со ком ни воу пред ста вља на шу кул ту ру у 
свом гра ду, као и у Ср би ји. Ра ди о ни ца ма за де-
цу и мла де, књи жев ним су сре ти ма, три би на ма, 
из ло жба ма књи га, сво јим ча со пи сом за кул ту ру 
До ме ти и број ним чи та о ци ма ко ји из најм љу ју 
књи ге, она то по твр ђу је.

 Љи ља на СИ МИЋ

МИЛУНКА САВИЋ

Хероина
Великог рата

На кон успе шног пред ста вља ња у Ма лој 
га ле ри ји До ма Вој ске Ср би је, кра јем сеп-
тем бра и по чет ком ок то бра 2013. го ди не, 
мул ти ме ди јал на из ло жба „Ми лун ка Са вић 
– хе ро и на Ве ли ког ра та“, аутор ке Сла ђа не 
За рић, на ста ви ла је сво ју ми си ју при бли-
жа ва ња ове ве ли ке же не и у дру гим гра до-
ви ма Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске.

По сле го сто ва ња у Зре ња ни ну, Ра шкој, 
Кра ље ву, Чач ку, Ло зни ци, Ба ња лу ци и Би-
је љи ни, где ју је ви де ло ви ше од 15.000 
по се ти ла ца, у пла ну су до кра ја го ди не и 
го сто ва ња у Кру шев цу, Тр сте ни ку, Вр њач-
кој Ба њи, Ла за рев цу, Но вом Са ду, Су бо ти-
ци, Сом бо ру и Вр шцу.

Из ло жба, са мо је дан у ни зу до га ђа ја ко-
ји ма се обе ле жа ва 40 го ди на од смр ти Ми-
лун ке Са вић, на сто ји да на ве ро до сто јан и 
атрак ти ван на чин пред ста ви жи вот ове ве-
ли ке хе ро и не и по ку ша ва да ис пра ви ви ше-
де це ниј ско за не ма ри ва ње. 

На и ме, ни је дан исто ри чар до да нас ни-
је на пи сао ње ну би о гра фи ју, а не до вољ но 
је за сту пље на и у му зе ји ма и уџ бе ни ци ма 
исто ри је. Де ве де се тих го ди на про шлог ве-
ка у Јо ша нич кој ба њи јој је по диг нут спо ме-
ник, а по ред то га са мо још не ко ли ко ули ца 
у Ср би ји је до би ло ње но име. То је све што је 

Ср би ја ура ди ла за Ми лун ку Са вић, че ти ри 
пу та ра ња ва ну у бор ба ма за сло бо ду сво је 
отаџ би не и нај о дли ко ва ни ју же ну Ве ли ког 
ра та: но си лац је се дам од ли ко ва ња – вој-
нич ке злат не Ка ра ђор ђе ве зве зде са ма че-
ви ма, Злат не ме да ље за хра брост „Ми лош 
Оби лић“, Ле ги је ча сти IV сте пе на, Ле ги је ча-
сти V сте пе на, фран цу ског Рат ног кр ста, као 
и Ал бан ске спо ме ни це и Ју би лар не спо мен-
ме да ље Со лун ског фрон та. Тре ба ис та ћи да 
је при су ство же на бо ра ца та да би ло ре во лу-
ци о нар но и ве о ма бит но за еман ци па ци ју 
же на. Ср би ја је јед на од рет ких зе ма ља ко је 
су у са ста ву ар ми је има ле и же не. 

Из ло жба „Ми лун ка Са вић – хе ро и на Ве-
ли ког ра та“ плод је са рад ње Ми ни стар ства 
од бра не Ре пу бли ке Ср би је, Ра дио-те ле ви зи-
је Ср би је и Исто риј ског му зе ја Ср би је. Она 
об у хва та пре те жно ре про дук ци је Ми лун ки-
них по ро дич них, лич них и рат них фо то гра-
фи ја, на ста лих углав ном у Ту ни су, Со лу ну и 
Па ри зу, од ко јих мно ге до са да ни ка да ни-
су при ка за не. 

Та ко ђе, на из ло жби се по себ но ис ти чу 
пр ви пут јав но пред ста вље на од ли ко ва ња 
срп ске хе ро и не, ко ја се на ла зе у по се ду по-
ро ди це. 

По ред то га, лик и хе рој ска де ла Ми лун-
ке Са вић по се ти о ци ма илу стру је и бо га та 
ар хив ска гра ђа: ко пи је до ку ме на та, ре кон-
струк ци је за ста ве Дру гог Гво зде ног пу ка 
(усту пио Вој ни му зеј у Бе о гра ду), у ко ме се 
Ми лун ка бо ри ла и уни фор ми офи ци ра и 
вој ни ка срп ске вој ске тог пе ри о да.

У скло пу из ло жбе по се ти о ци има ју при-
ли ку да ви де и ин сер те из до ку мен тар но-
игра ног фил ма „Хе ро и на Ве ли ког ра та“, 
аутор ке Сла ђа не За рић, у ре жи ји Ива не 
Сти венс.

Та ко ђе, по во дом обе ле жа ва ња 40 го ди на 
од смр ти Ми лун ке Са вић, Исто риј ски му зеј 
Ср би је је по кре нуо ини ци ја ти ву за пре нос 
ње них по смрт них оста та ка у Але ју ве ли ка-
на на Но вом гро бљу, ко ја је и оства ре на 10. 
но вем бра 2013. го ди не

 Не над БЕ ЉИ НАЦ

Ми лун ка Са вић, пор трет 
у уни фор ми са два ор де на

Уче сни ци књи жев ног про гра ма у Тех нич кој шко ли

Ше ста бе о град ска гим на зи ја

Бла го је Ро гач, Бо жи дар Пе шев, Зла та Ко цић, Љи ља на Си мић, 
Гор да на Ма ле тић, Љу бо мир Ми лу ти но вић (здесна налево)
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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

ПОЗИВ ЗА ПРЕТПЛАТУ

Име __________________________________________________________________

Презиме  _____________________________________________________________

Организација – установа ______________________________________________

ПИБ __________________________________________________________________

Адреса _______________________________________________________________

Поштански број ______________________________________________________

Телефон ______________________________________________________________

Факс  _________________________________________________________________
 
И-мејл  _______________________________________________________________

Годишња претплата (са ПТТ трошковима): 300 дин.

Претплата се може извршити:

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

Телефоном или факсом: 011/2683-890, 011/2682-803

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

vukova.zaduzbina2@gmail.com



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

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

На гра да за на у ку до де љу је се јед-
ном ауто ру за на уч но де ло, ори ги-
нал ни ис тра жи вач ки на уч ни рад, 

об ја вље но на срп ском је зи ку, из на уч-
них обла сти ко ји ма се ба вио Вук Ка ра-
џић (на у ка о књи жев но сти, исто ри ја, 
лин гви сти ка, фол кло ри сти ка, ет но ло-
ги ја, ет но гра фи ја, ет но му зи ко ло ги ја, 
ге о гра фи ја). 

На гра да се не до де љу је за кри тич ка 
из да ња, збор ни ке ра до ва, ан то ло ги је, 
при ре ђи вач ке по сло ве и за ма ги стар-
ске те зе и док тор ске ди сер та ци је.

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

Пред ло ге за на гра де мо гу под но-
си ти по је дин ци, на уч не и про свет-

не уста но ве и уста но ве кул ту ре, као 
и дру штве не ор га ни за ци је.

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

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

У ВУКОВОЈ ЗАДУЖБИНИ МОЖЕТЕ НАБАВИТИ 
СЛЕДЕЋА ИЗДАЊА

Даница за 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008. 
год. – 800 дин./ ком.

Даница за 2009. год. – 900 дин./ком.
Даница за 1994, 2010, 2011, 2012. год. – 1.000 дин./ком.
Даница за 2013. год. – 1.000 дин./ком. 
Даница за 2014. год. – 1.000 дин./ком. 
Даница за младе II (2011) – 250 дин./ком.
Даница за младе IV (2012) – 300 дин./ком.
Даница за младе V (2013) – 300 дин./ком.
Даница за младе VI (2013) – 300 дин./ком.
Данице за 1827, 1828, 1829, 1834. год. (фототипска издања) – 1.000 дин./

ком.
Вуковој задужбини – академик Дејан Медаковић (2007) – 1.000 дин./ком.
Актуелности Вукових порука – Округли сто Вукове задужбине (2008) – 400 

дин./ком.   
Творци српског књижевног језика, Зборник радова. Издавачи: Вукова задужбина 

и Институт за књижевност и уметност (2011) – 1.000 дин./ком.
Задужбинарство код Срба, Славко Вејиновић. Издавачи: Вукова задужбина 

и ИК Прометеј (2011) – 2.900 дин./ком. 
Срем кроз векове, Зборник радова. Издавачи: Вукова задужбина, Огранак 

Вукове задужбине у Беочину и Институт за књижевност и уметност (едиција 
Синтезе) – 1.500 дин./ком.

Банат кроз векове, Зборник радова (2010). Издавач: Вукова задужбина 
(едиција Синтезе) – 3.000 дин./ком.

Старо српско рударство, Историја рударства у Срба (2002). Аутори: Сима 
Ћирковић, Десанка Ковачевић-Којић, Ружа Ћук (едиција Синтезе) – 1.000 дин./
ком.

Студије о Србима – Славистика – Србистика (изабрани радови), Владимир 
П. Гутков. Издавачи: Завод за уџбенике и наставна средства, Вукова задужбина 
и Матица српска – 800 дин./ком.

Студије о Србима – Говори Срба и Хрвата у Мађарској, Предраг Степановић. 
Издавачи: Вукова задужбина, Матица српска и Дечије новине – 800 дин./
ком.

Студије о Србима – Српске и јужнословенске теме, Герхард Невекловски. 
Издавачи: ЈП Завод за уџбенике, Матица српска и Вукова задужбина – 700 
дин./ком.

Студије о Србима – Прилози о српском предвуковском књижевном језику, 
Александар Албијанић. Издавачи: ЈП Завод за уџбенике, Матица српска и 
Вукова задужбина – 500 дин./ком.

Студије о Србима – Сусрети у књижевности двају блиских народа, Илија 
Конев. Издавачи: ЈП Завод за уџбенике, Матица српска и Вукова задужбина 
– 400 дин./ком. 

Преписка, Сабрана дела Вука Стефановића Караџића – III, VI, VII, VIII, IX, X 
и XI књига – 1.200 дин./ком.

Књиге се могу наручити поштом на адреси: Вукова задужбина, Краља 
Милана 2, 11000 Београд; телефоном или факсом: 011/2683-890, 011/2682-803; 
и-мејлом: vukova.zaduzbina2@gmail.com; snezana.bojic@vukova-zaduzbina.rs

М
е ђу број ним де ли-
ма Бран ка Ћо пи-
ћа има и је дан ро-
ман са за ни мљи-
вим на сло вом: Не 

ту гуј брон за на стра жо. У ње му се, 
као што зна мо, опи су је жи вот на-
ших гор шта ка, Кра ји шни ка, пре се-
ље них у вој во ђан ску рав ни цу по сле 
Дру гог свет ског ра та – њи хо ве зго де 
и не зго де у но вој сре ди ни, па и ту-
га за за ви ча јем. То, ме ђу тим, ни је 
раз лог што ов де, у За ни мљи вој гра
ма ти ци, по ми ње мо упра во тај Ћо-
пи ћев ро ман. Јер, на пи сао је наш 
Бран ко и до ста дру гих за ни мљи-
вих де ла: збир ки пе са ма за де цу и 
од ра сле, па ве ли ки број при по ве да-
ка, од ко јих се из два ја ју оне о до жи-
вља ји ма Ни ко ле ти не Бур са ћа, или 
оне са бра не у збир ци Ба шта сље зо
ве бо је; ту су и ве ли ки ро ма ни Про
лом, Глу ви ба рут, Осма офан зи ва, 
Де ли је на Би ха ћу итд. Али ни јед но 
од тих или дру гих Ћо пи ће вих де ла 
ни је за слу жи ло да се ов де по ме не, 
већ са мо ро ман Не ту гуј брон за на 
стра жо. 

За што баш тај ро ман? Јед но став но 
за то што је он је ди но Ћо пи ће во де ло 
с „фе ле ром“, тј. с пра во пи сном гре-
шком, и то већ у са мом на сло ву. 

Мо же те ли се до се ти ти где се кри је 
та гре шка? Ево, по гле дај те још јед ном: 
Не ту гуј брон за на стра жо. 

Је сте ли се већ до се ти ли? Ако ни сте, 
мо жда ће вам по мо ћи још је дан на-
слов с истим „фе ле ром“. То је збир ка 
при по ве да ка Ми ре Алеч ко вић Збо гом 
ве ли ка тај но, об ја вље на исте, 1958. 
го ди не као и Ћо пи ћев ро ман Не ту
гуј брон за на стра жо. 

Ако се још ни сте до се ти ли у че му је 
ствар, ево вам још јед ног на сло ва. То 
је на слов ма ње по зна тог де ла Де сан ке 
Мак си мо вић: Отаџ би но, ту сам. Ов-
де, ето, не ма „фе ле ра“ ко ји су сре ће мо 
код Ћо пи ћа или Ми ре Алеч ко вић. 

Са да је, ваљ да, све ја сно. Мо ра ли сте 
се до се ти ти. Јер, реч је о за пе ти, ко-

јом се, као што су нас учи ли, одва ја ју 
ре чи и ску по ви ре чи у во ка ти ву. Тре-
ба ло је, да кле, да сто ји: Не ту гуј, брон
за на стра жо и Збо гом, ве ли ка тај но. 
И све би би ло у ре ду. Али ге не ра ци је 
и ге не ра ци је чи та ла ца узи ма ју у ру-
ке та де ла, чи та ју их и не при ме ћу ју 
ни шта нео бич но, као ни из да ва чи и 
лек то ри ко ји су их „на свет из да ли“. 
Та ко су он да ти на сло ви за бе ле же ни 
и у исто ри ја ма књи жев но сти, књи-
жев ним лек си ко ни ма, ен ци кло пе-
ди ја ма итд. 

Ипак, не ма пре ве ли ког раз ло га за 
ту го ва ње. Уоби ча је но је да се у на-
сло ви ма и на на слов ним стра ни ца ма 
књи га пи сци ма и сли ка ри ма по не кад 
до зво ли сло бо да, не са мо у упо тре би 
ве ли ких и ма лих по чет них сло ва не го 
и ре че нич них зна ко ва. За то, не ту гуј, 
брон за на стра жо лек тор ска, про пуст 
ни је ве ли ки. Иако се, ру ку на ср це, мо-
гао на пи са ти и она ко ка ко наш пра-
во пис зах те ва.

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

ИЗ НАРОДНОГ 
КАЗИВАЊА

Карађорђеви 
храстови

При бли жа ва се Ка ра ђор ђе с вој ском 
Ми ша ру, па ус пут оби ла зи ста ре ши-
не се ла. У јед ном се лу сти же га ко ња-
ник са пи смом: се ља ни се по пла ши ли 
да ће их не зна но за што по у би ја ти, па 
хо ће да бе же. На то им Ка ра ђор ђе от-
пи ше: 

– По бо гу, бра ћо, ја идем да би јем 
Тур ке а не Ср бе! Баш вам је не ка вре-
ла крв у жи ла ма па мет по му ти ла, по 
ду ши вам! – ре че под сме ва ју ћи им се. 
Нек вам се се ло од сад зо ве ВРЕ ЛО. 

Про ду жио Ка ра ђор ђе, кад пред ње-
га иза ђо ше углед ни до ма ћи ни са ве-
ли ким на рам ци ма: 

– Го спо да ру, ми смо тво јој вој сци са-
ши ли ове ко жу хе, па нек се на ђу. 

– Бла го да рим,… а има ли је дан и 
за ме не? 

– Па ми смо ми сли ли да ти но сиш 
го спод ску оде ћу, по че ше се сне би ва-
ти.   

– По бо гу, зар се у го спод ским ха љи-
на ма мо же бра ни ти ова се љач ка срп-
ска зе мља?! Не го ви и ме ни до су тра 
на пра ви те је дан, са мо по ве ћи!   

Отр ча ше гла вом без об зи ра, и већ 
су тра дан му до не со ше ко жух. 

– Не ка су бла го сло ве не ове ва ше 
злат не ру ке! Нек се у спо мен што ми 
це лу вој ску у ко жу хе обу ко сте ово се-
ло на зо ве КО ЖУ АР. 

У ско ро свим се ли ма ку да је вој ска 
про ла зи ла из ла зи ли љу ди и из но си-
ли ра зно ра зне ђа ко ни је, а мно ги су 
се и при дру жи ва ли. До ма ћин Мр ђен 
је вој ску ча стио ме сом, а Дра го је хле-
бо ви ма, па се ла по овим ду шев ним 
љу ди ма до би ше име на МР ЂЕ НО ВАЦ 
и ДРА ГО ЈЕ ВАЦ.

Ме ђу тим, тек у су сед ном се лу за ста-
до ше да се окре пе и пре за ло га је пред 
ско ра шњи бој, па овом се лу на де ну 
име МИ О КУС. 

По том је сва ки вој ник про шао ис-
под две ри, чи сте ћи се од гре ха ово зе-
маљ ских, спре ма ју ћи се за онај веч ни. 
Се ло на зва ше ПРЕ ДВО РИ ЦА. 

Док је Ка ра ђор ђе с вој ском про ла-
зио, пред вој ску иза ђе поп да отрој чи 
мо ли тву. Ка ра ђор ђе на ре ди вој во да ма 
да по стро је вој ску, па и сам ста де на 
мо ли тву. Под кро шња ма ста ро га хра-
ста и ве дрим не бом, са кр стом и бо-
сиљ ком у ру ци, поп ста де за кли ња ти 
вој ску, бла го си ља ју ћи им оруж је и бу-
ду ће ра не, др же ћи им жи ви ма опе-
ло. До да на да на шњег то ме сто оста 
све ти ња, а на зва ше га КА РА ЂОР ЂЕ ВИ 
ХРА СТО ВИ. Ту њи ву не ору, а храст је 
за пис крај ко га се љу ди и да нас оку-
пља ју. 

Оне оста ле вој во де, ко је са вој ском 
при сти го ше са дру ге стра не да се по-
след њи пут пред ве ли ки бој по мо ле, 
уђо ше у цр кву на бре гу ОРИ ДУ.

 Бран ка РА ДО ВА НО ВИЋ

Позив за награде Вукове 
задужбине у 2014. години

ЗАНИМЉИВА ГРАМАТИКА

Не тугуј бронзана 
стражо

На слов на стра на

Ђурђевдан, Кнежица, Петровац на Млави СНИМИО СТАНКО КОСТИЋ


