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ШТАМПАЊЕ ОВОГ БРОЈА ЛИСТА ОМОГУЋИЛА ЈЕ ПРОФ. ДР РАДМИЛА МИЛЕНТИЈЕВИЋ ИЗ ЊУЈОРКА

Ако је Свети Сава 
утемељитељ српске 
духовности и државности, 
Вук ће у историјским 
приликама које ће уследити 
и у којима ће се Срби 
ослободити и стећи државу, 
бити утемељитељ српске 
духовне обнове и творац 
пуне народне свести 

П
о што ва ни при ја те љи и по што ва-
о ци Ву ко вог де ла,

Ово је за ме не пре ве ли ка част 
и ни шта ма ња од го вор ност, част 
да го во рим пред ва ма, од ко јих 

би ско ро сва ки мо гао бо љу бе се ду да одр жи. Од-
го вор ност, ка ко да из оно га што знам о Ву ку са-
жмем у овој бе се ди у ко јој мо рам ре ћи од све га 
по ма ло и у све ча ном то ну.

Већ два да на на ла зи мо се у по сле ми тров дан-
ској хај дуч кој не де љи, у пр вој не де љи ја та ко ва-
ња. На Ми тров дан 1887. го ди не, ка да је уве ли ко 
био хај дуч ки, у Тр ши ћу се, у по ро ди ци пет нич-
ких до се ље ни ка Ка ра џи ћа, у ку ћи Сте-
фа на и Јег де ко ји ма су де ца би ла као 
ро са, ро ди ло ше сто де те ко ме су, са на-
дом да пре жи ви, при бр зом кр ште њу, 
да ли за штит но име Вук, про ту рив ши 
га кроз вуч ји зи јев. 

Од пра ста рог вре ме на то те ма, вук 
је, ве ру је се, то тем, пра пре дак Ср ба. 
У сло вен ском мно го бо жач ком вре ме-
ну ву ко ви су би ли пра ти о ци Дај бо га и 
би ли чу ва ри под зем ног све та срп ских 
ду ша. У вре ме ну пр вог хри шћан ства 
ву ко ви су би ли хр то ви Све тог Мра те, 
а кад су Ср би сте кли сво га све ца Све-
тог Са ву ву ко ви су по ста ли ње го ви хр-
то ви. И у вре ме ну Дај бо га, и у вре ме ну Све тог 
Мра те и Све тог Са ве чо по ром ву ко ва вла да хро-
ми вук. Као да су и са ма ми то ло ги ја и исто ри ја 
име ном Вук од ре ди ле суд би ну мла дог Ка ра џи-
ћа и ве за ле га за Све тог Са ву. 

Ако је Све ти Са ва уте ме љи тељ срп ске ду хов-
но сти и др жав но сти, Вук ће у исто риј ским при-
ли ка ма ко је ће усле ди ти и у ко ји ма ће се Ср би 
осло бо ди ти и сте ћи др жа ву би ти уте ме љи тељ 
срп ске ду хов не об но ве и тво рац пу не на род не 
све сти. 

У срп ско сло вен ском, од но сно ста ром срп ском 
је зи ку Све тог Са ве, у ње го вом За ко но пра ви лу, 
књи зи др жав ног и ду хов ног уте ме ље ња, је зик 
има дво ја ко зна че ње. Зна чи и је зик и на род. И 
не зна ју ћи то, Вук, ко ме је све на род но би ло при-
ро ђе но, по ка зао је да се на род нај бо ље спо зна-
је спо зна јом је зи ка, ко јим се у све му и о све му 
ис ка зао. 

Ми, ка да да нас го во ри мо о Ву ку, ве ли ча ју ћи 
га, чи ни мо то све ви ше упро шће но, сма тра ју ћи 
да је све ура дио са мо здра вим ра зу мом и на род-
ном би стри ном, а за бо ра вља мо уче ност и зна ње 
на сле ђа без ко јих се све то ни је мо гло ура ди ти. 

Пр во, до пу сти те ми да на пра вим нај кра ћи 
пре глед Ву ко вих сти ца ња уче но сти и да ука жем 
на ње го ву ве ли ку упор ност у то ме. Опи сме нио 
се већ у че твр тој го ди ни (он сам ка же да се не 
се ћа да је икад био не пи смен). Пи са њу и чи та-
њу на у чио га је нај бли жи ро ђак, стриц Јеф то Са-
вић Чо трић, за ко га ће он сам све до чи ти да је у 
вре ме Пр вог устан ка био ме ђу нај пи сме ни јим 
уста нич ким во ђа ма и да је бо ље чи тао и пи сао 
од свих по по ва и ка лу ђе ра, па чак и од Ка ра ђор-
ђе вог пи са ра Ди ми три ја. 

Та ко до бро опи сме њен Вук је по шао у тек за-
сно ва ну основ ну шко лу у Ло зни ци, ко јих је у 
та да шњој Ср би ји би ва ло је два јед на на сто ти не 
се ла. Ло знич ку шко лу је др жао Тр ши ћа нин Гр-
гу ре вић, код ко га је, по свој при ли ци, и ста но-
вао. Учи тељ га је, спо знав ши ко ли ко је пи смен, 
упу тио да иде ис пред свих ђа ка, те је та ко уна-

пред на у чио све што се у шко ли мо гло 
на у чи ти, пре не го што ће ку га за у век 
за тво ри ти шко лу. 

По сле ку ге по шао је у Тро но шу да 
бу де ма на стир ски ђак, јер је ње го ва 
мај ка же ле ла да он бу де поп. Ту му је, 
уз цр кве не књи ге слу жби и мо ли та-
ва, уџ бе ник био и уни кат ни Тро но шки 
ро до слов, ру ко пи сна исто ри ја сред њо-
ве ков не Ср би је. Ту му је ду хов ник био 
пр во мо нах Иса и ја, а по том сам игу-
ман Сте фан Јо ва но вић, ве ли ка исто-
риј ска лич ност пре ду ста нич ке епо хе, 
ко ји се на Те ми швар ском са бо ру по-
ка зао као је дан од нај о бра зо ва ни јих 

Ср ба по сле ми тро по ли та Сте фа на Стра ти ми-
ро ви ћа, где су пред ста вље не пр ве за ми сли о 
осло бо ђе њу Ср ба и ства ра њу Ју жно сло вен ског 
цар ства. Пра те ћи игу ма на Сте фа на, ко ји је у 
вре ме ну ве ли ке гла ди по шао у Звор ник да Мех-
мед-па шу Ви да ји ћа мо ли за по моћ у пре хра ни 
на ро да, Вук је био све док стра шне смр ти игу ма-
но ве, на ве ри отро ва ног. Та ко се окон ча ло ње-
го во ма на стир ско шко ло ва ње и ни је сти гао до 
све ште ног зва ња.
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Др Миодраг Матицки 
изабран за председника, 
а проф. др Љубинко 
Раденковић за 
потпредседника 
Скупштине 
Вукове задужбине  

Д
ва де сет осма скуп шти на 
Ву ко ве за ду жби не одр жа-
на је 10. но вем бра 2015. 
го ди не у На род ној би бли-
о те ци Ср би је. Ску пу су 

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

Скуп шти на је усво ји ла Из ве штај о 
ра ду Ву ко ве за ду жби не за пе ри од но-
вем бар 2014 – ок то бар 2015. и Про грам 

ра да Ву ко ве за ду жби не за пе ри од но-
вем бар 2015 – ок то бар 2016. и иза бра-
ла ор га не Ву ко ве за ду жби не: Са вет, 
Управ ни и Над зор ни од бор и од бо ре 
за на гра ду у на у ци и у умет но сти. 

Скуп шти на је при хва ти ла од лу ке 
од бо ра за до де лу на гра да Ву ко ве за-
ду жби не за на у ку и за умет ност, као 
и пред лог Управ ног од бо ра о уво ђе-
њу по себ ног при зна ња – На гра де Ву
ко ве за ду жби не за де ло по све ће но Ву ку. 
Ми ло ван Ви те зо вић је пр ви до бит ник 
овог ви со ког при зна ња Ву ко ве за ду-
жби не у 2015. го ди ни. На сед ни ци 
су све ча но уру че на при зна ња Ву ко-
ве за ду жби не: Ве ли ки до бро твор, До
бро твор и За хвал ни це за до при нос 
оства ри ва њу про гра ма За ду жби не.   

У све ча ном де лу сед ни це на сту пи ла 
је пе вач ка гру па – Ан самбл ЛИ ЛИ АН, 
под вођ ством Љи ља не Ан то ни је вић, 
ко ја је из ве ла не ко ли ко при год них 
му зич ких ну ме ра. 

О про те клим ак тив но сти ма Ву ко ве 
за ду жби не и пла ни ра ним за да ци ма 
за на ред ну го ди ну го во рио је Ми о драг 
Ма тиц ки, пред сед ник Скуп шти не. Бе-
се дио је Ми ло ван Ви те зо вић о Ву ку и 
ње го вом де лу. С. В.

Сада је време транзиције, 
условљавања, утука, 
притисака који нас нагоне 
да често и брзоплето 
пристајемо на оно што 
од других није тражено, 
да се одричемо онога што је 
дубоко уграђено у колективну 
свест нашег народа

Ж
и ви мо у тур бу лент ним вре-
ме ни ма, у вре ме ни ма уту ка. 
Ка да је 1864. го ди не пре ми-
нуо Вук Ка ра џић, Јо ван Ха-
џић је упу тио јав но сти по-

след њи свој утук на је зик и пи смо Ву ко во, 
по кре ћу ћи књи жев ни лист Огле да ло срп ско, 
по ру чу ју ћи и сла ве но серб ским је зи ком и пи-
смом пред ву ков ске тра ди ци је да је „Ву ко во 
про шло“, да је оно за шта се де це ни ја ма за-
ла гао пра во огле да ло срп ско, а не Ње го ше-
во Огле да ло срп ско ко јим је по др жа на Ву ко ва 
ре фор ма – ан то ло ги ја еп ских на род них пе са-
ма, са 52 пе сме, ме ђу ко ји ма је де вет би ло Ви-
шњи ће вих. Ха џић је за не ма рио чи ње ни цу да 
су ву ков ски је зик и пи смо по ста ли 
ис точ ни ци ко лек тив ног иден ти те-
та па је, уме сто три јум фал не по бе-
де, ње гов лист уга шен по сле де се тог 
бро ја. До го ди ло се још не што. Ха џи-
ћев утук про у зро ко вао је да се због 
тог ње го вог по след њег уту ка и они 
ко ји ни су баш во ле ли Ву ка, бо ље ре-
ћи кул тур на и књи жев на јав ност, у 
пот пу но сти окре ну је зи ку и пи сму 
ко ји ма је те мељ уда рио Вук Ка ра-
џић. Упра во кроз уту ке и уту ке на 
уту ке, би стри ли су се срп ски је зик 
и ћи ри ли ца ко ја је иде ал но од го ва-
ра ла том је зи ку и све ви ше по ста ја-
ла огле да ло срп ске ду ше.

Уту ци на уту ке ко ји су усле ди ли би ла су ре-
мек-де ла на пи са на тим је зи ком, ко ја су бо га ти-
ла срп ску ду хов ност и, по чев од Ву ко ве Срп ске 
на род не пје сма ри це об ја вље не пре два ве ка, ми-
слим пре на ону ко ја та ко сло ви и ко ја је об ја вље-
на 1815, срп ска књи жев ност је ушла у европ ску 
ли те ра ту ру сво јом кла си ком, усме ном тра ди ци-
јом. На по след њем Ву ко вом са бо ру чу ло се да је 
још та да „отво ре но пр во по гла вље“ за ула зак Ср-
ба у ве ли ку по ро ди цу европ ских на ро да. 

Са да је вре ме тран зи ци је, усло вља ва ња, уту-
ка дру га чи је вр сте, при ти са ка ко ји нас на го не да 
че сто и бр зо пле то при ста је мо на оно што од дру-
гих ни је тра же но, да се од ри че мо оно га што је ду-
бо ко угра ђе но у ко лек тив ну свест на шег на ро да. 
По след њи је зах тев да при зна мо да не уме мо да 
чу ва мо сво је све ти ње на Ко со ву, да је бо ље да их 
пре да мо на чу ва ње они ма ко ји би нај ви ше во ле-
ли да оне не по сто је. Епи скоп Те о до си је, епи скоп 
срп ског Је ру са ли ма на Ко со ву и Ме то хи ји, ко ји 
је ожи вео рад При зрен ске бо го сло ви је, по ру чу је 
нам у свом при ло гу за Да ни цу Ву ко ве за ду жби не 
за 2016. го ди ну по све ће ну Ко со ву и Ме то хи ји, да 
смо ми ове све ти ње, ко је су кроз ве ко ве стра да-
ле, стал но об на вља ли и по ди за ли гра де ћи са ми 
се бе као Цр кву Хри сто ву: „Оне за нас ни су са мо 
гра ђе ви не, већ су ду хов ни сто же ри оку пља ња 
на шег на ро да око ве ре у жи во га Бо га“... „ме ста 
на ше ду хов не об но ве, ве ре и на де“..., те да „за то 
као та кве тре ба да оста ну, не са мо фи зич ки та мо 
где су по диг ну те, већ и ду хов но да жи ве у на ма 
као што и ми тре ба да жи ви мо оном ве ром ко ја 
је и њих по ди гла“.

Из да на у дан са бо лом от кри ва мо ра дост на 
ли ци ма зва нич ни ка ка да са оп шта ва ју да се не-
што из бо га те срп ске тра ди ци је уки да. Из њи-
хо вих обра зло же ња не мо же се за кљу чи ти да 
је увек про на ђе на пра ва за ме на ко ја би, по-
чем, ви ше од го ва ра ла но вим вре ме ни ма. Опет 
је ожи вље на те ма „За и про тив Ву ка“, до бра но 

се ју ри ша на пре и спи ти ва ње одр жи-
во сти ву ков ског мо де ла ко лек тив ног 
иден ти те та. Про гла шен је пре еп ским, 
пре на ра тив ним, оце ње но је да је „на-
род ни пра вац“ у књи жев но сти ко ји је 
при хва ћен у 19. ве ку био по гу бан ка-
да је реч о пра ће њу европ ских аван-
гард них стру ја ња. За бо ра вља се да је 
упо ре до са том еп ском ли ни јом тра ја-
ла и она лир ска, да је Бран ко Ра ди че-
вић по мо гао по бе ди Ву ко ве ре фор ме 
не са мо за то што се др жао на род не 
пе сме, већ и гра ђан ске ли ри ке, ко јој 
тре ба да за хва ли за осо бит ри там и 
рас пе ва ност ко ју је унео у срп ско пе-
сни штво. Усле ди ли су да љи уту ци, а на 

њих су кул тур не уста но ве од го во ри ле до сто јан-
стве но, де лом и де ла њем.Ни ка да са ма ње па ра 
ни је то ли ко ура ђе но. На удар су до шле и уста-
но ве чи ји је рад угра ђен у те ме ље срп ске ду хов-
но сти, по ста ли су упит ни чак и Ма ти ца срп ска 
и њен дво ве ки Ле то пис, по том за ду жби не ко ји-
ма смо се то ли ко по но си ли у про шло сти. Утук 
на утук Ма ти це срп ске би ле су ње не ка пи тал не 
књи ге по све ће не срп ском је зи ку (ве ли ки и ма ли 
Реч ник, Нор ма тив на гра ма ти ка, Пра во пис).
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ОДРЖАНА 28. СКУПШТИНА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Вук и његово дело у данашњем времену

Уче сни ци 28. Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не

Милован 
Витезовић

Ми о драг 
Ма тиц ки

БЕСЕДА МИЛОВАНА ВИТЕЗОВИЋА

Вуку је живот био у језику
РЕЧ МИОДРАГА МАТИЦКОГ

Време утука
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ЗА ДУ ЖБИ НА, Лист Ву ко ве за ду жби не. Го ди на XXVI II – број 100, де цем бар 2015. го ди не. Ре дак ци ја: Бе о град, Кра ља Ми ла на 2. Тел/факс: 011/2682-803, 2683-890. 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), Алек сан дра Па ла дин, 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 ногра фич ка об ра да Или ја Ми ло ше вић. Лек тор и ко рек тор Ру жа Ми ло је вић. Фо то гра фи ја То ми слав Гру ји чић Ра ва њац. Ло го тип Не бој ша Ми трић. Ти по-
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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: др мед. Ду шан Па јић, из Рај на ха (Швај цар ска), вла-
ди ка ра шко-при зрен ски Те о до си је, При зрен, Ала Та ра тен ко, 
Укра ји на, Фон да ци ја Ву ко ве за ду жби не Жа бљак – Шав ник 

– Плу жи не (Цр на Го ра), Му зеј по зо ри шне умет но сти, Бе о-
град, и Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у При шти ни са 
се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци. Сли ку „Ми лу ти но ве зи-
ди не“ из ко лек ци је „Сно ви Хи лан да ра“ да ро вао је Сла во љуб 
Га лић Ђа ни, сли кар из Кра гу јев ца, до бит ник на гра де Ву ко ве 
за ду жби не за умет ност за 2009. го ди ну. 

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

Признања Вуковој задужбини

Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у При шти ни са 
при вре ме ним се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци, по во дом 
55 го ди на по сто ја ња и ра да, до де лио је Ву ко вој за ду жби ни 
ПО СЕБ НУ ЗА ХВАЛ НИ ЦУ за успе шну са рад њу у очу ва њу и 
не го ва њу срп ског је зи ка и књи жев но сти. 

За ду жби на „До си теј Об ра до вић“ до де ли ла је Ву ко вој за-
ду жби ни ЗА ХВАЛ НИ ЦУ за успе шну са рад њу. С. Б.

П
о сто је љу ди ко ји, где год да 
кре ну, не што оста ве за со-
бом. Где год да ста ну, не што 
уте ме ље. Проф. Слободан 
Ж. Мар ко вић је био је дан 

од та квих љу ди. Из у зет них ор га ни за ци о-
них спо соб но сти и не у мор не ра ди но сти, 
че лич не во ље и ва љев ске до ми шља то сти, 
проф. Мар ко вић је био је дан од уте ме-
љи ва ча и осни ва ча не ких од нај ва жни-
јих кул тур них уста но ва у Ср би ји у дру гој 
по ло ви ни 20. ве ка. За ду жби на Де сан ка 
Мак си мо вић, Ву ко ва за ду жби на, Ме ђу-
на род ни сла ви стич ки цен тар на Фи ло-
ло шком фа кул те ту. Био је ду го го ди шњи 
пред сед ник Дру штва за срп ско хр ват ски 
је зик и Са ве за сла ви стич ких дру шта ва Ју-
го сла ви је, ди рек тор Ме ђу на род ног сла-
ви стич ког цен тра, пред став ник срп ске 
сла ви сти ке у Ме ђу на род ном ко ми те ту 
сла ви ста (МКС), по ча сни члан ове свет-
ске ор га ни за ци је сла ви ста, пред сед ник 
Кул тур но-про свет не за јед ни це Ср би је. У 
по за ди ни свих ових функ ци ја и за ду же-
ња би ла је јед на ми сао, јед на иде ја: свест 
о по тре би не го ва ња и што бо љег пред ста-
вља ња срп ске кул ту ре у све ту и ху ма ни-
стич ка по све ће ност је зи ку и књи зи. 

За ду жби ну Де сан ке Мак си мо вић про-
фе сор Мар ко вић је до жи вља вао као сво ју 
ку ћу. Ву ко ва за ду жби на је би ла за ње га сре-
ди ште ву ков ског за ве та о по тре би са би ра-
ња све га што је нај бо ље у срп ском је зи ку и 
кул ту ри под је дан кров. Дру штво за срп ски 
је зик је под ње го вим ру ко вод ством по ста ло 
ду хов но жа ри ште пе да го шких ак тив но сти 
про фе со ра Фи ло ло шког фа кул те та. Био је 
до а јен и по ча сни члан МКС-а, чи је се ми-
шље ње тра жи ло и ува жа ва ло. 

У свим овим ин сти ту ци ја ма проф. Мар-
ко вић је оста вио не из бри си вог тра га. И био 

им је по све ћен до кра ја. Пре са мо не ко ли ко 
ме се ци при ку пљао је гра ђу за из ра ду јед не 
лич не исто ри је Ме ђу на род ног сла ви стич ког 
цен тра, ко ју је је ди но он и мо гао да на пи ше. 
На жа лост, ти ме мо а ри ни су до вр ше ни. Али 
је до вр ше на дра го це на исто ри ја Дру штва за 
срп ски је зик, по во дом ње го ве сто го ди шњи-
це, ко ју је проф. Мар ко вић 2010. го ди не на-
пи сао за јед но са Бо сом Ми лић. 

Не би би ло пре те ра но ре ћи да је у свим ве-
ли ким про јек ти ма, круп ним по ду хва ти ма и 
те мељ ним за хва ти ма срп ске кул ту ре у дру-
гој по ло ви ни 20. ве ка, про фе сор Мар ко вић 
имао ма њег или ве ћег уде ла. Очу вао је За-
ду жби ну Де сан ке Мак си мо вић под кро вом 
На род не би бли о те ке и у нај го рим вре ме ни-
ма, уте ме љио јед ну од нај зна чај ни јих на-
гра да срп ског пе сни штва, тра си рао про је кат 
кри тич ког из да ња Са бра них де ла Де сан ке 
Мак си мо вић, ко ји ће се, ста ра њем Ста ни ше 
Тут ње ви ћа и Ане Ћо сић Ву кић, и оства ри ти 
на раз ме ђи ве ко ва. На ци о нал на кул ту ра му 
ду гу је мно го. Ва ље во, још ви ше.

Ме ђу свим овим Про фе со ро вим за слу га-
ма из дво јио бих јед ну. То је из у зе тан лич ни 
труд про фе со ра Мар ко ви ћа да се ис пу ни 
сан ко ји срп ска сла ви сти ка са ња још од вре-
ме на Алек сан дра Бе ли ћа, да се у Бе о гра ду 
одр жи ве ли ки кон грес свет ске сла ви сти ке. 
Про фе сор Мар ко вић се као ду го го ди шњи 
срп ски пред став ник у Ме ђу на род ном ко-
ми те ту сла ви ста ла вов ски бо рио да Ср би ја 
до би је по др шку за то. И до би ла ју је. Јед-
но гла сно. Не ка ко сам се, људ ски, на дао да 
ће про фе сор Мар ко вић до че ка ти Кон грес о 
ко ме је то ли ко са њао, јер би то би ло у скла-
ду са људ ском и са бож јом прав дом. Али, 
ко смо ми да од лу чу је мо о то ме. Два нај за-
слу жни ја чо ве ка за исто риј ски успех срп-
ске сла ви сти ке, проф. Бо го љуб Стан ко вић 
и проф. Сло бо дан Мар ко вић, 2018. го ди не 
на жа лост не ће би ти са на ма. Али ће њи хо-

ве иде је би ти у ко ре ну свих на ших на по ра 
у скло пу при пре ме и прак тич не ре а ли за-
ци је овог ва жног про јек та. 

Проф. Мар ко вић је био про фе сор ста рог 
ко ва. Као про фе сор но вих ју го сло вен ских 
књи жев но сти, као управ ник Ка те дре за 
срп ску књи жев ност, та да за ју го сло вен ске 
књи жев но сти, као про де кан и де кан Фи ло-
ло шког фа кул те та, про фе сор Мар ко вић је 
мно го учи нио за наш фа кул тет. Кроз ње го ве 
ру ке су про шле ге не ра ци је сту де на та, пре-
ма ко ји ма је увек имао очин ски при ступ.

Је дан од нај ва жни јих про фе си о нал них 
сег ме на та ра да проф. Мар ко ви ћа био је 
усме рен на пра ће ње, про мо ви са ње и ту ма-
че ње књи жев но сти за де цу. Као пред сед-
ник управ ног од бо ра Зма је вих деч јих ига ра, 
као глав ни уред ник ча со пи са „Де тињ ство“, 
са сво јим чу ве ним ан то ло ги ја ма срп ских 
при ча за де цу и срп ских по е ма за де цу, али 
и као про фе сор књи жев но сти за де цу на 
Фи ло ло шком фа кул те ту, про фе сор Мар ко-
вић је оства рио из у зет не ре зул та те. 

И, на кра ју. Дир љи ва је би ла по све ће ност 
Про фе со ра за ви ча ју и за ви чај ци ма. Мо ји 
Ва љев ци, го во рио би увек ка да би смо во-
ди ли сту ден те, мла де сла ви сте, на сту диј-
ску екс кур зи ју у Бран ко ви ну. О за ви ча ју је 
ми слио и ка да је, сво јим књи га ма и ауто ри-
те том, по ма гао би бли о те ку у Љи гу. Оста ће 
и та би бли о те ка, да жи ви, да чу ва и очу ва 
име про фе со ра Мар ко ви ћа. 

 Бо шко СУ ВАЈ ЏИЋ

С 
про фе со ром Сто ма то ло-
шког фа кул те та у Бе о гра ду 
др Бра ном Ди ми три је ви-
ћем упо знао ме је 2001. го-
ди не ака де мик проф. др Во-

ји слав Ле ко вић, та да де кан тог фа кул те-
та. Про фе сор Бра на при пре мао је рад о 
др Ата на си ју Пу љи и зду шно се ста рао да 
се на Сла ви ји, на згра ди ко ју да нас ко ри-
сти Мек до налдс, по ста ви спо мен-пло ча 
по све ће на овом ве ли ка ну срп ске сто ма-
то ло ги је и рат не ме ди ци не. Тај ње гов рад 
био је пр ви ко ји је об ја вио у ли сту За ду
жби на Ву ко ве за ду жби не. Од та да и од 
то га тек ста по стао је стал ни са рад ник у 
ли сту и у го ди шња ку Да ни ца, за ко је је, 
по сле оп се жних ис тра жи ва ња, об ја вио 
на де се ти не тек сто ва по све ће них исто ри-
ји ме ди ци не и не за бо рав ним под ви зи ма 
срп ских ле ка ра у ра то ви ма.

Пре не го што би на пи сао текст, ис тра жи-
вао је ду го, те мељ но. По не кад без од го ва-
ра ју ће ли те ра ту ре, ни је се устру ча вао да 
тра га и ар хив ски, али и да кон сул ту је све-
до ке ко ји би му мо гли пру жи ти ин фор ма-
ци је. Пи сао је ла ко и за ни мљи во. Имао је 
из гра ђен, свој, осо бе но ра фи ни ран стил, је-
зик бо гат, свеж, као пра ви пред став ник бе-
о град ског сти ла.

Бра на је ро ђен у Бе о гра ду 27. но вем бра 
1939. го ди не, а од ли ко ва ле су га оне је дин-
стве не осо би не не ка да шњих, ка ко се то да-
нас ка же, ста рих Бе о гра ђа на, по те клих из 
срп ских гра ђан ских по ро ди ца. Увек по сто-
јан, али и ра до знао, ини ци ја ти ван, али и 
му дар, про ми шљен, али и бр зо ми сле ћи и 
бр зо рек, оштар као сва ко ко ји вре ди, али и 
пра ве дан и пра ви чан. Нео д ступ но ро до љу-
бив, као за ступ ник пра вих вред но сти у срп-
ском на ро ду, у на у ци и у ме ди ци ни, али и 
ко смо по ли та отво рен за све но во и на пред-
но ода кле би ло у све ту. Не раз дво јан од сво је 
фран цу ске ка пе јед на ко као и од ци га ре та 
у стра сном ужи ва њу у ду ва ну. 

За вр шио је Сто ма то ло шки фа кул тет у Бе-
о гра ду го ди не 1963. да би, три го ди не по-
том, сту пио на свој фа кул тет као са рад ник 
у на ста ви и про шао пут до док то ра на у ка 
и ре дов ног про фе со ра на пред ме ту Мак си-
ло фа ци јал на хи рур ги ја, јед ном од нај и за-
зов ни јих, али и нај те жих. Спе ци ја ли зо вао 
је стру ку и у Ве ли кој Бри та ни ји и на мно-
го број ним на уч ним сим по зи ју ми ма. Си-
гу ран и у сво је ру ке, као што је си гур но 
ба ра тао ре чи ма, не при ко сно вен у сво јој 
обла сти, мак си ло фа ци јал ној хи рур ги ји, 
ко јој је при сту пао од ва жно, ко ри сте ћи сву 
сво ју нео спор ну да ро ви тост, сма тран је јед-
ним од нај бо љих струч ња ка у не ка да шњој 
Ју го сла ви ји, али и у Евро пи. О сво јој стру ци 
об ја вио је 124 на уч на ра да у на шој зе мљи 
и у ино стран ству.

Ис тра жи ва њем и књи жев ним ра дом ни-
је по чео да се ба ви пред пен зи јом, не го још 
од мла до сти. По ре чи ма ње го ве су пру ге др 
Ма ше, уз зах те ван по сао про фе со ра пи сао 
је сце на ри ја за ра дио и те ле ви зиј ске дра ме, 
ко је су и из во ђе не. Та ко му ни је би ла пр ви-
на ни ти не по зна ни ца да, доц ни је, на пи ше 
сце на ри ја за до ку мен тар не фил мо ве еми-
то ва не на Ра дио те ле ви зи ји Ср би је: „Ле ген-
да о Дра го ман ци ма“ 2003, „По друм све жих 
жр та ва“ 2005, „Од кро јач ке игле до хи рур-
шког но жа“ 2011, „Срп ски са ни тет у Ве ли-
ко ра ту“, се ри јал од че ти ри еми си је 2014. 
го ди не. У сви ма њи ма био је од ме ре ни и 
си гур ни на ра тор. Бу ду ћи да су ти се ри ја-
ли пред ста вља ли сво је вр сна от кри ћа, до-
бро су при мље ни у јав но сти, а че сто се и 
да нас ре при зи ра ју. 

Дво ји ца ње го вих ко ле га и при ја те ља, др 
Алек сан дар Не док и др Зо ран Ва цић, са ве-
сно су по пи са ли књи ге ко је је на пи сао др 
Бра на Ди ми три је вић. Срп ској исто риј ско-
ме ди цин ској књи жев но сти при ло жио је 
књи ге У кон теј не ру – за пи си срп ског вој ног 
хи рур га 1916–1918 (о за ту ре ном днев ни ку 
оца срп ске рат не хи рур ги је др Ми ха и ла Пе-
тро ви ћа), У рав ни ца ма при ви да (о срп ским 

бор ци ма До бро во љач ке ди ви зи је у До бру-
џи), Мо ја ге ри ла, Из ми то ло ги је но ви је срп
ске ме ди ци не, Сто ма то ло ги ја и кул ту ра, 
Је ре ван ско про ро чан ство.

Го ди не 2012. опет је, ње го вим за ла га њем 
и упор но шћу, по ста вље на спо мен-пло ча 
ру ским ме ди цин ским ми си ја ма на згра-
ди Срп ског ле кар ског дру штва. A то Срп ско 
ле кар ско дру штво про гла си ло га је, јед но-
ду шно и акла ма ци јом, за по ча сног пред-
сед ни ка, што се сма тра нај ви шом ча шћу, 
при зна том још са мо тро ји ци ве ли ка на срп-
ске ме ди ци не.

Не за бо рав ни про фе сор мак си ло фа ци јал-
не хи рур ги је на Сто ма то ло шком фа кул те-
ту у Бе о гра ду, је дин стве ни ин те лек ту а лац, 
ра до зна ли и не у мор ни ис тра жи вач, књи-
жев ник ме ђу бе лим ман ти ли ма у нај бо љој 
срп ској тра ди ци ји, по све ће ник и под ви-
жник на свим по сло ви ма за ко је је сма трао 
да их баш он мо ра до вр ши ти за срп ски на-
род и срп ску кул ту ру. И све че га би се ла тио 
про фе сор др Бра на Ди ми три је вић ра дио је 
зна лач ки, од ва жно, пу ним ср цем, а енер-
гич но и хи та ју ћи, баш та ко бр зо као што је 
го во рио или као што је хо дао. 

Мо же би ти да му је оста ло још са мо три 
не де ље ка да смо по след њи пут раз го ва ра-
ли. Али ни тра га да је по след њи. Оти шао је 
из не над но. На гло. Ле тос. Оти шао, што се у 
на ро ду ка же, као да га је не ко украо. И, ка-
ко ре че пе сник, оти шо је као што је ре ко, 
ни ду ша му ни је оти шла да ле ко... 

 Бу ди мир ПО ТО ЧАН

ЗА СЕЋАЊЕ

Бра на Ди ми три је вић, је дин стве ни 
ин те лек ту а лац, не у мор ни ис тра жи вач 
и књи жев ник ме ђу бе лим ман ти ли ма

(1939–2015)

Слободан Ж. Марковић, прегалац 
изузетних организационих 

способности и неуморне радиности
(1928–2015)

Управни одбор 
Управ ни од бор Ву ко ве за ду жби не на сед ни ци одр-

жа ној 22. сеп тем бра раз мо трио је ак тив но сти на ди-
ги та ли за ци ји Са бра них де ла Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа и 
Пред лог до ку мен та – Услу ге из ра де отво ре не плат
фор ме за ди ги тал ноху ма ни стич ка ис тра жи ва ња 
и ди ги та ли за ци ју Са бра них де ла Ву ка Стеф. Ка ра
џи ћа. По сле са др жај не рас пра ве, Управ ни од бор је 
утвр дио не по сред не за дат ке на из ра ди за вр шног тек-
ста Плат фор ме и име но вао Ко ми си ју за рас пи си ва-
ње тен де ра.    

 

Са вет Ву ко ве за ду жби не

Са вет Ву ко ве за ду жби не одр жао је 28. но вем бра 
2015. го ди не Че твр ту сед ни цу на ко јој је раз мо трио 
до ку мен та при пре мље на за 28. го ди шњу Скуп шти ну 
Ву ко ве за ду жби не. Пред се да вао је Ми о драг Ма тиц ки, 
пред сед ник Са ве та.  

Чла но ви Са ве та раз мо три ли су ма те ри ја ле при пре-
мље не за Скуп шти ну: Из ве штај о ра ду Ву ко ве за ду жби-
не за пе ри од но вем бар 2014 – ок то бар 2015. и пред лог 
Пла на ра да Ву ко ве за ду жби не, за пе ри од но вем бар 
2015 – ок то бар 2016. 

По сле рас пра ве Са вет је усво јио пред ло же ни Из-
ве штај и План ра да и по др жао пред лог кан ди да та 
за ор га не Ву ко ве за ду жби не, о ко ји ма је од лу чи ва ла 
Скуп шти на на из бор ној сед ни ци одр жа ној 10. но вем-
бра 2015. го ди не. 

О овим до ку мен ти ма прет ход но је рас пра вљао 
Над зор ни од бор, а за тим и Управ ни од бор Ву ко ве за-
ду жби не на сед ни ца ма одр жа ним 28. ок то бра 2015. го-
ди не. Управ ни од бор јед но гла сно је до нео од лу ку да се 
пред ло зи Из ве шта ја о ра ду Ву ко ве за ду жби не и Пла на 
ра да, као и пред лог кан ди да та за ор га не Ву ко ве за ду-
жби не, до ста ве Скуп шти ни Ву ко ве за ду жби не на од-
лу чи ва ње. Та ко ђе, Управ ни од бор је по др жао пред лог 
кан ди да та ко ји ма ће се на Скуп шти ни до де ли ти при-
зна ња – Ве ли ки до бро твор, До бро твор и За хвал ни ца 
за до при нос оства ри ва њу про гра ма Ву ко ве за ду жби-
не. При хва ћен је и пред лог да Бе се ду на Скуп шти ни 
под не се књи жев ник Ми ло ван Ви те зо вић. 

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

Са сед ни це Са ве та Ву ко ве за ду жби не

Сла во љуб 
Га лић Ђа ни, 
„Ми лу ти но ве 
зи ди не“
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2015.

Одбор за 
доделу награде 

за уметност
На осно ву Пра вил ни ка о до де љи ва-

њу на гра да Ву ко ве за ду жби не, Од бор 
за до де лу на гра де у обла сти умет но-
сти, на сед ни ци од 9. ок то бра 2015. 
го ди не, у са ста ву: др Дра шко Ре ђеп, 
пред сед ник, и чла но ви: Бран ко Злат-
ко вић, Ми ро љуб То до ро вић, Ра да Ђу-
ри чин, Са ша Ми ле нић, Све ти слав 
Бо жић, Ђор ђе Ма ла вра зић и Ђо ко Сто-
ји чић, јед но гла сно је до нео: 

Одлуку

да се на гра да Ву ко ве за ду жби не у 
обла сти умет но сти за 2015. го ди ну до-
де ли МИ ЛИ СА ВУ СА ВИ ЋУ, за књи гу La 
sans pa re il le.

Образложење

Ми ли сав Са вић (1945) ула зи у ред 
оних на ших про за и ка ко ји су, у те-
мат ском и дис кур зив ном сми слу, не-
сум њи во обе ле жи ли сло бо ду на шег 
књи жев ног по гле да на свет у на ма и 
око нас. Аутор култ них књи га Бу гар
ска ба ра ка (1969) и Мла ди ћи из Ра
шке (1977), пи сац ра зно род них са га 
и про за, сва ким сво јим но вим на сло-
вом из не на ђу ју ће друк чи јег при сту-
па а уне ко ли ко и ис тан ча но осо бе ног 
је зи ка, Са вић је у свом ро ма ну, у па-
ве дри ни сно ва Ми ло ша Цр њан ског у 
То ска ни, ис тра жи вао не ко ли ко зо на 
исто риј ских и не ис то риј ских при ли ка 
и не при ли ка. Ве ко ви се уги ба ју, за ти-
ли час об но вље ни у кли ку и упи та но-

сти Бо ти че ли је вих сли ка, бал кан ски 
ра то ви де ве де се тих го ди на про шлог 
ве ка, са ве чи том те мом апа три да, 
пре ска чу гра ни це и – све са ми сли ма 
о оба зри во скло ње ној ва три ле де них 
но ћи из бе гли штва – по ста ју тра гич не 
жр тве, уна пред упо ко је ни мр тва ци. 

Док је се це си ја, ако хо ће те и мо дер-
на сво јим ин стинк том пре по зна ва ња 
не сум њи во обе ле жи ла и ства ра ла штво 
Ан дри ћа и Цр њан ског, до тле је Са ви ћев 
под виг оли чен у про це су пре ру ша ва ња. 
Али као што Ан дрић у Ди о кле ци ја но вој 
гла ви у глип то те ци у Ко пен ха ге ну ви ди 
про фи ле Ма не та и Да не та из око ли не 
Спли та, та ко и Цр њан ски у пра ско зор је 
и ру ме ној зе мљи крај Ар на пре по зна је 
онај руб коп на из ме ђу Ман ђе ло са и Ле-
жи ми ра, Стра жи ло во на по кон. Фи е зо-
ле је од јед ном то по ним Сре ма. Са ви ћев 
по глед ис ко са као па си јанс исти ни тих 
и из ми шље них суд би на про на ла зи мо-
гу ће. Оста ју ћи отво рен за аутен тич ну 
љу бав ну при чу.

Сан Ђи ми ња но, са сво јим ку ла ма 
ко је је ме ђу пр ви ма пре бро јао Ва за ри, 
са да је исто по то пље ни град, та ко ре ћи 
кон ти нент. И упра во на ра зи ни по лу-
за бо ра ва те је дин стве не на ше Атлан-
ти де Са вић је са здао гра ђе ви ну у исти 
мах крх ку и ве о ма по у зда но ис трај-
ну, ду го веч ну. Струк ту ра ње го вог из-
у зет но сен зи бил но пи са ног ро ма на 
за и ста по ка зу је не у ро тич ност са вре-
ме ног на шег чо ве ка, са збе го ви ма, из-
ме на ма име на, фе но ме ном на су шног 
пре жи вља ва ња, а фраг мен ти и гло се 
о Вла ху Али ји, из моћ них де се те ра ца 
Ба но вић Стра хи ње и Да фи не из Се о
ба Цр њан ског на мах се свр ста ва ју у 
ан то ло гиј ске на ше па су се нај ви шег 
ран га про ми шље но сти. 

Ако ишта, по сто ја ње па ра лел них 
све то ва, оних ко ји ни ка да ни смо упо-
зна ли, а за це ло ни не ће мо, јед но је од 
ужа са ва ју ћих ноћ них упо зо ре ња ауто-
ра. Као да ни је за бо ра вио да је Алек-
сан дар Ка нолд, тво рац но ве се це си је, 
упра во Сан Ђи ми ња но сли као истим 
су мра ци ма и па ве дри на ма а и го ди-
на ма ка да је Цр њан ски он де те пао 
свом иза бра ном за ви ча ју: Име Сре-

ма. Оту да та го то во мах ни та ауто ро ва 
страст тра га ња за прет ход ним тра го-
ви ма, ви ди ков ци ма, пан си о ни ма, те-
ра са ма, шет ња ма оног ве ли ког на шег 
пи сца. Ви со ки, из дво је ни ча дор ње-
го ве љу бав не при че та ко се ја вља као 
ма ги чан ин ци дент са про шло шћу ко-
ја је сте ове ре на, и ко ја из ми че јед но-
стра ним и стро гим кла си фи ка ци ја ма, 
на о ко игри ва а у осно ви на зу бље на 
ре ин кар на ци ја слав не ле по ти це из 
по ро ди це Ве спу чи, оста је при сут на 
на оном дру гом, ви дљи вом и не ви-
дљи вом у исти мах та су из не ве ре не 
рав но те же мо дер них вре ме на. 

Ро ман ду го са њан, од јед ном на пи-
сан, ма ги чан.

Ако то ко га за ни ма, Ми ли сав Са вић 
је, усред са мог рат ног ви хо ра оних 
дав них да на де ве де се тих, тач ни је: 16. 
11. 1991, са фа мо зним об ри си ма ка те-
дра ле и де та љи ма вра та кр сти о ни це, 
ауто ру ових ре до ва пи сао и ова ко:

„Дра ги док то ре,
Ево, из гра да у ко ме је твој оми ље ни 

пи сац сми шљао јед ну од сво јих нај-
леп ших пе са ма Стра жи ло во, ша љем 
ти ср дач не по здра ве, с на дом да још 
не где цве та ју тре шње.

Ми ли сав Са вић“

Пр ва ре че ни ца овог ро ма на та ко-
ђе по ми ње цве та ње, сад јор го ва на у 
род ном кра ју:

„Та мо, у мом за ви ча ју са да цве та-
ју јор го ва ни.“

Ка да је Са вић у пи та њу, ни ка да не 
тре ба, чак ни је ни до зво ље но го во ри-
ти о кру гу. Али у кру го ви ма ко је са-
мо вр те шка на шег жи во та, углав ном 
до жи вот ног пост ва ру је, до пу ште но је 
го во ри ти о ерот ској оној, ве чи то спи-
рал ној об но ви ути са ка, ма шта ри ја, 
не на тру ње не при ват но сти.

Уоста лом, ни о Ву ку у нас, у бе ле три-
сти ци, ни ко ни је го во рио и пи сао та-
ко окрет но, оли ста по кре тљи вим оним 
те ле ско пом уну тра шњег би ћа, као овај 
Са вић, Ми ли сав.  

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

Од бор за 
до де лу на гра де 

за на у ку
На осно ву Пра вил ни ка о до де љи ва-

њу на гра да Ву ко ве за ду жби не, Од бор 
за до де лу на гра де за на у ку, у са ста ву: 
проф. др Сло бо дан Гру ба чић, до пи-
сни члан СА НУ, пред сед ник Од бо ра, 
ака де мик Дин ко Да ви дов, ака де мик 
На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић, проф. др 
Бо шко Су вај џић и проф. др Љу бин ко 
Ра ден ко вић (др Мар та Фрајнд је пи-

сме но до ста ви ла свој глас), на сед ни-
ци одр жа ној 2. ок то бра 2015. го ди не 
(пред се да вао проф. др Сло бо дан Гру-
ба чић), јед но гла сно је до нео 
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да се на гра да Ву ко ве за ду жби не за 
на у ку у 2015. го ди ни до де ли ДРА ГО-
ЉУ БУ ЗЛАТ КО ВИ ЋУ, за дво том но де ло 
– Реч ник пи рот ског го во ра, „Слу жбе ни 
гла сник“, Бе о град 2014. 

Образложење

Од бор ис ти че да се На гра да за на
у ку до де љу је јед ном ауто ру за на уч-
но де ло, 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). 

Ове го ди не на кон курс је при ја-
вље но 11 књи га. Ме ђу при ја вље ним 
де ли ма на ла зе се и ве о ма зна чај на 
ко лек тив на из да ња, као што су Ду ша
нов за ко ник и Ма на стир Жи ча, ко ја 
због пра ви ла да се на гра да до де љу је 
јед ном ауто ру ни су узе та у раз ма тра-
ње. Та ко ђе, ни су узе та у раз ма тра ње 
ни де ла на ста ла као док тор ске или 
ма ги стар ске ди сер та ци је.

Дра го љуб Злат ко вић (1937) већ по-
ла ве ка се ба ви при ку пља њем, об ја-
вљи ва њем и ту ма че њем фол клор не 
и је зич ке гра ђе са под руч ја ис точ не 
Ср би је (пи рот ски крај). До са да је об ја-
вио 16 књи га из ових обла сти, а ме ђу 
њи ма су и три де ла из ди ја лек тал не 
фра зе о ло ги је у пу бли ка ци ји „Срп ски 
ди ја лек то ло шки збор ник“, ко ју из да-
је Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но-
сти у Бе о гра ду.

Дво том ни Реч ник пи рот ског го во
ра пред ста вља је дан од нај о бим ни јих 
ди ја лек тал них реч ни ка срп ског је зи-
ка. Мо же се раз ма тра ти и као па ра ле-

ла чу ве ном Ву ко вом рјеч ни ку, ко ји је 
за сно ван на лек сич кој гра ђи „ди нар-
ских“ Ср ба, и као бит на до пу на Реч
ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног и 
на род ног је зи ка, на ко ме се ви ше де-
це ни ја ра ди у Срп ској ака де ми ји на-
у ка и умет но сти. 

Уз овај реч ник аутор је дао осврт на 
од ли ке пи рот ског го во ра, као и на од-
нос ка зи ва ча пре ма го во ру сво јих су-
се да. Уочио је и ми кро ди ја лек тал не 
раз ли ке у го во ру жи те ља пи рот ских 
се ла, и гра ни це ме ђу њи ма озна чио 
на при ло же ној кар ти.

По се бан ква ли тет овог реч ни ка је-
сте оби ље фра зе о ло шких ис ка за, ко-
ји ма се илу стру је зна че ње по је ди них 
ре чи. Аутор је од ли чан по зна ва лац 
ло кал ног го во ра, па се на ве де на гра-
ђа мо же сма тра ти по у зда ном.

Реч ник пи рот ског го во ра Дра го љу ба 
Злат ко ви ћа сво јим вр ло по хвал ним 
ре цен зи ја ма за об ја вљи ва ње по др жа-
ли су на ши по зна ти ди ја лек то ло зи, 
про фе со ри уни вер зи те та – Сло бо дан 
Ре ме тић и Не дељ ко Бог да но вић.

За Од бор за на гра ду у на у ци,
проф. др Љу бин ко РА ДЕН КО ВИЋ

На гра да Ву ко ве 
за ду жби не за 

де ло по све ће но 
Ву ку

Управ ни од бор Ву ко ве за ду жби не 
на сед ни ци одр жа ној 28. 10. 2015. го-
ди не до нео је јед но гла сну од лу ку о 
уво ђе њу по себ ног при зна ња На гра да 
Ву ко ве за ду жби не за де ло по све ће но 
Ву ку за све у куп ни до при нос про у-
ча ва њу Ву ко вог жи во та и де ла, као и 
за не го ва ње ву ков ских прин ци па и 
вред но сти у срп ској кул ту ри. На гра-
ду, на пред лог Управ ног од бо ра, акла-
ма ци јом по твр ђу је Скуп шти на Ву ко ве 
за ду жби не.

Управ ни од бор је јед но гла сно до-
нео 
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да пред ло жи Скуп шти ни Ву ко ве за-
ду жби не да пр ви до бит ник овог ви-
со ког при зна ња у 2015. го ди ни бу де 
МИ ЛО ВАН ВИ ТЕ ЗО ВИЋ, књи жев ник. 

Образложење

Ми ло ван Ви те зо вић је ро ђен 1944. 
го ди не (Ви те зо ви ћи, Бе ло пе ри ца, Ко-
сје рић). Био је ду го го ди шњи уред ник 
Игра ног про гра ма Те ле ви зи је Бе о град 
и глав ни уред ник Умет нич ког про гра-
ма Ра дио-те ле ви зи је Ср би је, про фе-
сор Ака де ми је умет но сти за пред мет 
Филм ски и те ле ви зиј ски сце на рио.

По све ће ност књи жев но сти и срп-
ској кул ту ри до ка зао је у пе де се так 
књи га ро ма на, дра ма, филм ских и 
те ле ви зиј ских сце на ри ја, есе ја и афо-
ри за ма, у око две ста из да ња, као и у 
ви ше књи га при ре ђе них из да ња.

Ви те зо вић је аутор два на ест ро ма на: 
Ше шир про фе со ра Ко сте Ву ји ћа, Ла ја ње 
на зве зде, Сим фо ни ја Ви на вер, Ча ра пе 
кра ља Пе тра, Хај дук Вељ ко Пе тро вић и 
др. Нај зна чај ни је збир ке пе са ма су му: 
Вој ни ци у воћ ња ку, Сло бод ни је од сло
бо де, Ро би ја ши у ср цу, Ха млет сту ди
ра глу му, Се ћа ње на нас, Пе ва ње срп ско, 
Од бра на ду ше; књи ге афо ри за ма: Ср це 
ме је от ку ца ло и Мо жда не ка пи, као и 
књи ге пе са ма за де цу и мла де: Пе сме 
ко је ра сту, Иза бра но де тињ ство, Де
до ви на и др. За сту пљен је у ви ше од 50 
ан то ло ги ја пе са ма, са ти ра, афо ри за ма, 
пе са ма за де цу и при ча. Пре во ђен је 
на све ва жни је сло вен ске, европ ске и 
свет ске је зи ке. 

Ми ло ван Ви те зо вић је пло дан драм-
ски аутор. О то ме све до че де ла пи са на 

за по зо ри ште, као што су дра ме: Бај ка 
о Ву ку и Ср би ма, Принц Раст ко – мо
нах Са ва, Ми сте ри ја (игра на као Ро
до љу бац), Сте ри јин пут у Ср бе и др. 
Аутор је де се ти на ра дио дра ма и мо-
но дра ма о во жду Ка ра ђор ђу, о кне зу 
Ми ло шу, о Ву ку Ка ра џи ћу, о Јо а ки му 
Ву ји ћу и др.

Ми ло ван Ви те зо вић је мо жда нај-
по зна ти ји као те ле ви зиј ски аутор. 
Ов де се из два ја те ле ви зиј ска дра ма 
Ше шир про фе со ра Ко сте Ву ји ћа као 
и те ле ви зиј ске игра не се ри је Ди ми
три је Ту цо вић, Вук Ка ра џић и При
по ве да ња Ра до ја До ма но ви ћа. По 
ње го вим сце на ри ји ма сни мље ни су 
фил мо ви Ла ја ње на зве зде, Кне же ви
на Ср би ја, Кра ље ви на Ср би ја, Где цве
та ли мун жут и Ше шир про фе со ра 
Ко сте Ву ји ћа.

Ми ло ван Ви те зо вић је до бит ник 
ви ше зна чај них књи жев них на гра да 
и при зна ња, ме ђу ко ји ма се из два ја-
ју Ву ко ва на гра да, Ко чи ће ва на гра-
да, као и Европ ска на гра да за се ри ју 
Вук Ка ра џић. Пр ви је до бит ник ор де на 
де спо та Сте фа на ко ји до де љу је Си нод 
Срп ске пра во слав не цр кве, за књи-
жев ност и умет ност. До бит ник је ру-
ског Злат ног ви те шког кр ста. На Сај му 
књи га у Бе о гра ду за из да вач ки по ду-
хват го ди не, уз еди ци ју Фи ло ло шког 
фа кул те та, про гла ше на је ње го ва мо-
но гра фи ја Вук наш на су шни (Пра во-
слав на реч, 2015).

Ми ло ван Ви те зо вић је де лу Ву ка 
Ка ра џи ћа по све тио це ло ку пан жи вот. 
Ву ко во де ло са гле да вао је и ту ма чио 
као ко ре ни ту ре фор му ко ја је мо дер-
ни зо ва ла срп ску кул ту ру и усло ви-
ла нај ши ру де мо кра ти за ци ју срп ског 
дру штва.

Ви те зо вић ода је нај ви шу ме ру при-
зна ња Ву ку ка да га по и сто ве ћу је са 
срп ским на ро дом, а у ву ков ском је-
зи ку от кри ва ду бин ску ви брант ност, 
не у хва тљи ви тре пет исто риј ске тра-
ги ке, ви та ли зам на ро да, ча сно би ти је 
срп ског име на и са бор ност ду ха.

Ви те зо ви ће ва мо но гра фи ја Вук наш 
на су шни на до ве зу је се на сту ди је и би-
о граф ска ис тра жи ва ња жи во та и де ла 
Ву ка Ка ра џи ћа из пе ра Сре зњев ског и 
Ку ла ков ског, на на уч не мо но гра фи-
је Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа, Ми о дра га 
По по ви ћа и Јо ва на Де ли ћа, те на из-
у зет не при ло ге Го лу ба До бра ши но ви-
ћа, Жи во ми ра Мла де но ви ћа, Вла да на 
Не ди ћа, Ми лен ка С. Фи ли по ви ћа, Ми-
ро сла ва Пан ти ћа, Ме ше Се ли мо ви ћа, 
На де Ми ло ше вић Ђор ђе вић, Ми о дра-
га Ма тиц ког и др.  

Вук наш на су шни је об у хват на, лук-
су зно опре мље на и при јем чи во на пи-
са на књи га. Ви те зо ви ће ва ре че ни ца је 
у осно ви ву ков ска – за ни мљи ва и све-
жа, усред сре ђе на на пред мет, ин то на-
циј ски прот ка на ме ло ди јом на род ног 
го во ра, че сто про же та ка зи ва њи ма 
анег дот ског ти па. 

Нај бо ља на род на пе сма, ву ков ска, 
у сво јој су шти ни ни је ни шта дру го до 
„екс тракт, есен ци ја“, ве ли Ста ни слав 
Ви на вер. Та ко је и по след ња Ви те зо-
ви ће ва књи га екс тракт и есен ци ја ње-
го вог жи во та, ње го вог ства ра ла штва и 
де ла по све ће ног Ву ку. 

Сма тра мо да це ло куп но де ло Ми ло-
ва на Ви те зо ви ћа, а по себ но те ле ви зиј-
ска се ри ја Вук Ка ра џић и мо но гра фи ја 
Вук наш на су шни у пот пу но сти оправ-
да ва ју пред лог Управ ног од бо ра да 
ви со ко при зна ње Ву ко ве за ду жби-
не, На гра да Ву ко ве за ду жби не за де ло 
по све ће но Ву ку, пр ви пут при пад не 
Ми ло ва ну Ви те зо ви ћу. Сма тра мо да 
ова ква од лу ка чи ни част ауто ру, али и 
Ву ко вој за ду жби ни, ко јој је у за лог до-
па ло не го ва ње ве ли ког Ву ко вог де ла.

Скуп шти на Ву ко ве за ду жби не јед-
но гла сно је усво ји ла овај пред лог 
Управ ног од бо ра. 

Пред сед ник Управ ног од бо ра 
Ву ко ве за ду жби не, 

проф. др Бо шко СУ ВАЈ ЏИЋ

Признања Скупштине 
Вукове задужбине

При зна ње Ве ли ки до бро твор до би ли су: проф. др Рад ми ла Ми лен ти је-
вић, из Њу јор ка, (САД), При род но-ма те ма тич ки фа кул тет Уни вер зи те та у 
При шти ни, са се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци, QU A LITY TO URS, из Бе о-
гра да, проф. др Ђор ђе Па вло вић, из Бе о гра да, Не над Хри са фо вић, из Па-
ри за (Фран цу ска), Све ти слав Пре до је вић, из Бе о гра да. 

При зна ње До бро твор до би ли су: ака де мик Љу бо мир Мак си мо вић, из 
Бе о гра да, Да ри ја Ињац, из Хил вер су ма (Хо лан ди ја), др Дра го Ње го ван, из 
Срем ске Ка ме ни це, Дра га на Ђор ђе вић, из Бе о гра да, Дру штво „Све ти Са ва“ 
из Бе о гра да; Је ле на Ђор ђе вић Бо ља но вић, из Бе о гра да; Ма ри ја Пе тро вић, 
из Бе о гра да; Стан ка Бе ба Ко раб, из Бе о гра да. 

За хвал ни це за до при нос оства ри ва њу про гра ма Ву ко ве за ду жби не до би ли 
су: Ње го во пре о све штен ство вла ди ка ра шко-при зрен ски Те о до си је, Кан це-
ла ри ја за Ко со во и Ме то хи ју Вла де Ре пу бли ке Ср би је, Сту дент ски кул тур ни 
цен тар у Бе о гра ду, Гор да на Ма ле тић, Љи ља на Си мић, Дра ган Бо гу то вић и 
мр Да ја на Ђе до вић. Мом чи лу Бо шко ви ћу За хвал ни ца је до де ље на за до-
при нос по пу ла ри са њу ра да Ву ко вих са бо ра, а Пре дра гу Гој ко вић Цу не ту за 
до при нос очу ва њу тра ди ци је у фор ми из вор не на род не пе сме.  С. Б.

ОДЛУКЕ ОДБОРА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ЗА НАУКУ 
И ЗА УМЕТНОСТ У 2015. ГОДИНИ И ПОСЕБНОГ ПРИЗНАЊА – НАГРАДЕ 

ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА ДЕЛО ПОСВЕЋЕНО ВУКУ

Сед ни ца Од бо ра за умет ност

Сед ни ца Од бо ра за на у ку
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Вуков сабор, најстарија 
и најзначајнија културна 
манифестација код Срба, 
ове године може се похвалити 
рекордним бројем учесника 
и разноврсношћу програма 
у предсаборским данима

У 
Ло зни ци и Тр ши ћу, од 14. до 20. 
сеп тем бра 2015. го ди не, одр жан 
је 82. Ву ков са бор. Са бор ски да ни 
по че ли су 14. сеп тем бра про гра-
мом под на зи вом АЗБУ КА ЕВРО-

ПЕ. У же љи да се на зна че и не за бо ра ве љу ди 
с ко ји ма је Вук са ра ђи вао то ком ра да на ре-
фор ми на шег је зи ка, ове го ди не у Тр ши ћу се 
по че ло са под се ћа њем на ње го ве ве ли ке при-
ја те ље, са рад ни ке, зна чај не лич но сти ко је су 
мно го ути ца ле на Ву ко ву ре фор му, па са мим 
тим и на на шу кул ту ру у це ли ни. Пр ви у ни-
зу ко ји је сво ју спо мен-пло чу до био на Му зе-
ју је зи ка и пи сма у Тр ши ћу, је сте Јер неј Ко-
пи тар, Ву ков кум и при ја тељ. Спо мен-пло чу 
су от кри ли Са ша Мир ко вић, др жав ни се кре-
тар Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња, 
и Игор Кор шич, са вет ник у Ми ни стар ству за 
кул ту ру Ре пу бли ке Сло ве ни је. На кон то га, у 
Му зе ју је зи ка и пи сма отво ре на је дво је зич на 
из ло жба под на зи вом „Ко пи тар и Вук“ ауто ра 
Ми ро сла ва Тер зи ћа, исто ри ча ра. Из ло жбу је 
отво рио Ма ри јан Ру перт из На род не уни вер-
зи тет ске књи жни це из Љу бља не, ру ко во ди лац 
Оде ље ња ста ре и рет ке књи ге у ко јој се чу ва 
це ло куп на за о став шти на Јер не ја Ко пи та ра. 

Ми ни стар кул ту ре Иван Та со вац и др жав ни 
се кре тар Са ша Мир ко вић за јед но с го сти ма из 
Сло ве ни је при су ство ва ли су све ча ном отва ра њу 
82. Ву ко вог са бо ра у Ву ко вом до му кул ту ре у Ло-
зни ци. Го сте је у име гра да по здра вио Ви до је Пе-
тро вић, гра до на чел ник, ис та кав ши да је Ву ков 
са бор нај ве ће огле да ло кул тур ног ства ра ла штва 
Ло зни це и Ср би је и да је са да циљ обез бе ди ти да 
ак тив но сти у Тр ши ћу тра ју свих 365 да на и да 
се бо ра вак по се ти ла ца и уче сни ка обо га ти уво-
ђе њем но вих са др жа ја. Бес крај но по ље мо гу ћег 
ра да отва ра се из град њом ме ђу на род ног цен тра 
за из у ча ва ње је зи ка, књи жев но сти и фол кло ри-
сти ке. Го сти ма на све ча ном отва ра њу по здра ве 
из Сло ве ни је пре не ли су Ма те ја Нор чич Ша там-
цар, от прав ни ца по сло ва Ам ба са де Ре пу бли ке 
Сло ве ни је, и Игор Кор шич, са вет ник у Ми ни-
стар ству кул ту ре Ре пу бли ке Сло ве ни је. 

Са бор је отво рио Иван Та со вац, ми ни стар 
кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, 
по ру чив ши да је „Ву ко ва је зич ка ре фор ма су-
штин ски пре о бра зи ла срп ску кул ту ру и узев ши 
на род ни го вор као осно ву стан дард ног књи жев-
ног је зи ка ра ди кал но из ме ни ла наш по глед на 
са ме се бе, исто ри ју, на ше по и ма ње на ци о нал-
ног иден ти те та и на на ше схва та ње кул тур них 
вред но сти. Он је сво ју енер ги ју, зна ње, упор ност 
и та ле нат усме рио на ис тра жи ва ње и по твр ђи-
ва ње ло кал них и на ци о нал них спе ци фич но сти. 
Упра во за хва љу ју ћи том са мо по сма тра њу и са-
мо от кри ва њу, срп ска кул ту ра у 19. ве ку на пра-
ви ла је свој пр ви и, ве ро ват но, нај зна чај ни ји 
про дор у Евро пу. Вук нас је увео у Евро пу, ко јој 
и дан-да нас не са мо да те жи мо, већ и при па да-
мо“, ре као је Та со вац. 

У на став ку све ча ног отва ра ња уче сни ци Са-
бо ра су мо гли да пра те по зо ри шну пред ста ву 
„Азбуч ни рат“ ко ју су за јед но ура ди ли Цан кар-
јев дом, Му зе ум Љу бља на и Пре шер но во гле да-
ли шче из Кра ња. Би ла је то ве о ма ус пе ла, то пла 
људ ска при ча ко ја кроз за ми шље не си ту а ци је 
и до га ђа је до ча ра ва при ја тељ ство два из у зет на 
чо ве ка 19. ве ка – Ву ка и Ко пи та ра.

У уто рак, 15. сеп тем бра пра ти ли смо про грам 
под на зи вом БА ШТИ НА, ко јом је обе ле же на 200. 
го ди шњи ца Дру гог срп ског устан ка, и то из у зет-
ном из ло жбом Исто риј ског ар хи ва Шу ма ди је из 
Кра гу јев ца под на зи вом „Ево ме не, ето вас – два 
ве ка од Дру гог срп ског устан ка“, ауто ра Слав ка 
Сте па но ви ћа и Не на да Ка ра ми јал ко ви ћа. Ауто-
ри ма се мо же че сти та ти на ис трај ном ис тра жи-
вач ком ра ду у по тра зи за ра су тим до ку мен ти ма 
о овом ва жном исто риј ском до га ђа ју. Из ло жбу 
су у Му зе ју Ја дра и то ком Ву ко вог са бо ра и на-
кон ње га по се ти ли мно го број ни уче ни ци ло-
знич ких основ них и сред њих шко ла. 

Истог да на, у Му зе ју је одр жан и окру гли сто 
на те му Вук и Дру ги срп ски уста нак на ко ме су 
пре да ва чи и ди ску тан ти – проф. др Го ран Ва син и 
проф. др Не над Нин ко вић са Фи ло зоф ског фа кул-
те та Уни вер зи те та из Но вог Са да под се ти ли на 
ва жност Ву ко вог исто ри о граф ског ра да уоп ште и 
под ста кли слу ша о це да се укљу че у раз го вор.

Про грам Кул тур но-умет нич ког дру штва „Ка-
ра џић“ ове го ди не био је по све ћен ба шти ни 
Бран ка Ћо пи ћа, по во дом 100. го ди шњи це ње-
го вог ро ђе ња. Дра ма ти чан пло до но сан жи вот 
овог за ни мљи вог и емо тив ног пи сца до ча ра ли 
су чла но ви по зо ри шта, гру пе пе ва ча и фол клор-
ни ан самбл КУД „Ка ра џић“ у про гра му на зва-
ном Ма ла мо ја из Бо сан ске Кру пе.

Нај ра зно вр сни ји про грам са ве ли ким бро-
јем уче сни ка, го то во њих 150, при ре ди ли су 16. 
сеп тем бра го сти из Де спо тов ца у про гра му МОЈ 
ГРАД. Ова мно го број на, рас по ло же на и вред на 
де ле га ци ја из Де спо тов ца по ка за ла је шта зна-
чи во ле ти свој град, би ти по но сан на све што 
кул тур ни и ту ри стич ки по тен ци јал гра да но-
си и би ти по ча ство ван уче шћем на Ву ко вом 
са бо ру. На са бо ру је КУД „Све то зар Мар ко вић” 
из Ме две ђе при ка зао игре и пе сме овог де ла 
Ср би је, а у Га ле ри ји „Ми на Ка ра џић” на сту пи-
ли су уче ни ци Му зич ке шко ле из Де спо тов ца, 
на кон че га је Влат ка Ми лен ко вић, ди рек тор ка 
Цен тра за кул ту ру „Св. Сте фан, де спот срп ски”, 
отво ри ла из ло жбу сли ка Из збир ке Ли ков не ко
ло ни је Ре са ва. То ком це лог по по дне ва гра ђа ни 
Ло зни це мо гли су у Ули ци Јо ва на Цви ји ћа да се 
дру же са вред ним чла но ви ма раз ли чи тих удру-
же ња ко ја се у Де спо тов цу ба ве пче лар ством, 
тка њем, из ра дом су ве ни ра, тра ди ци о нал ном 
ис хра ном и ле ко ви тим биљ ка ма. Ша ро ли ка по-

ну да, рас по ло же ни го сти, за ни мљи ве пре зен-
та ци је, учи ни ли су да овај про грам про тек не 
у пра вом са бор ском ду ху. У са ли Ву ко вог до ма 
кул ту ре при сут не је по здра вио Де јан Не на до-
вић, пред сед ник оп шти не Де спо то вац, на кон 
че га је пу бли ка пра ти ла мо дер ну са ти ру под 
на зи вом Оп шта бол ни ца ко ју су из ве ли глум-
ци Ре са ва те а тра.

Про гра мом РАЗ ЛИ ЧИ ТО, ко ји је ре а ли зо ван 
17. сеп тем бра, пред ста вље не су осо бе но сти ста-
нов ни ка ис точ не Ср би је из се ла Ве ли ки Из вор 
код За је ча ра. Циљ је био да се по ка же ра зно ли-
кост кул ту ре и тра ди ци је на под руч ју Ср би је, да 
се ис так ну слич но сти и раз ли ке, ка ко би се кроз 
ме ђу соб но упо зна ва ње тих осо бе но сти раз ви јао 
дух за јед ни штва. Чла но ви КУД „Ђор ђе Ген чић” 
пе смом и игром по ка за ли су по себ ност не ких 
свад бе них оби ча ја ко ји по не где на ис то ку на-
ше зе мље још жи ве, као и звон кост ди ја лек та 
ко јим го во ре не ки ста нов ни ци Ср би је на гра-
ни ци са Бу гар ском.

У пе так, 18. сеп тем бра у Ку ћи пи са ца одр жан 
је окру гли сто на тре му: ЕП СКА МО БИ ЛИ ЗА ЦИ ЈА 
И ЛИР СКО РАЗ О РУ ЖА ЊЕ – СРП СКА КУЛ ТУ РА ОД 
ВУ КА ДО ДА НАС. Раз го вор је во дио Во ји слав Ка-
ра но вић, а уче ство ва ли су: Са ша Ра дој чић, Дра-
ган Бо шко вић, Ми о драг Ма тиц ки, Бо јан Ва сић 
и Ја на Алек сић. Раз го ва ра ло се о раз ли чи тим 
на чи ни ма на ко је су се су сре та ли, пре пли та ли, 
про жи ма ли, али и су ко бља ва ли еп ска и лир ска 
ду хов на ма три ца на ше кул ту ре. По се бан ак це-
нат ста вљен је на про ми шља ње на чи на на ко-
ји су Вук Ка ра џић и ње го во де ло ути ца ли на 
ства ра ње ових ма три ца, и ка кав им пулс су да-
ли књи жев ним и умет нич ким де ли ма ко ја су 
ства ра на од Ву ко вог вре ме на до да нас. Раз го вор 
је део ци клу са окру глих сто ло ва одр жа них под 
на зи вом МИТ И СТВАР НОСТ, на ко ји ма се рас-
пра вља ло о раз ли чи тим аспек ти ма на ше кул ту-
ре и тра ди ци је, а пре све га о оним те ма ма ко је 
су ве за не за де ло Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа и за де-
ла ву ков ске тра ди ци је. На ја вљен је и из ла зак из 
штам пе збор ни ка са тек сто ви ма са свих до са да 
одр жа них окру глих сто ло ва, ко ји ће би ти пред-
ста вљен на 83. Ву ко вом са бо ру.

И
стог да на у Ву ко вом до му кул ту-
ре на сту пи ли су гу сла ри из Бе о-
гра да и Ло зни це. Мно го број ној 
пу бли ци пред ста ви ли су се чла-
но ви Гу слар ског дру штва „Ба јо 

Пи вља нин” из Бе о гра да и Гу слар ске сек ци је 
КУД „Ка ра џић” из Ло зни це.

Су бо та је дан на Ву ко вом са бо ру ка да до ла зе 
мла ди сла ви сти из све та. Они су об и шли Ву ко ву 
ку ћу, Му зеј је зи ка и пи сма, ра ди о ни цу ста рих 
за на та, аба џиј ску и ли ци дер ску рад њу, упо зна-
ли се са ра дом Ку ће пи са ца, по се ти ли ма на стир 
Тро но шу... Упо зна ли су се и са ра дом Лет ње шко-
ле срп ског је зи ка, кул тур не исто ри је и пре во ђе-
ња, ко ја се од 2012. го ди не одр жа ва у Тр ши ћу. 
До са да је у ње ном ра ду уче ство ва ло 42 мла дих 

сла ви ста из Ве ли ке Бри та ни је, Не мач ке, Ита ли-
је, Аустри је, Ру си је, Бе ло ру си је, Укра ји не, Пољ-
ске, са де се так уни вер зи те та. Ре зул та ти Шко ле 
су че ти ри на уч но-по пу лар не пу бли ка ци је и три 
из ло жбе о је зи ку, Ву ку, Тр ши ћу, тра ди ци ји и оби-
ча ји ма Ја дра на се дам европ ских је зи ка.

У Ву ков дом кул ту ре, у ве чер њим са ти ма, по-
сле ви ше ме сеч ног пу то ва ња кроз гра до ве Ср-
би је, сти гао је Ром ски ка ра ван умет но сти. У 
Га ле ри ји „Ми на Ка ра џић” при ка за на је из ло-
жба пор тре та по зна тих Ро ма све та ко ју је отво-
рио Дра ган Ри стић, аутор про јек та Да, то сам ја! 
На кон из ло жбе усле дио је кон церт гру пе „Кал“, 
ур ба ног ром ског му зич ког бен да ко ји је одр-
жао ви ше од 600 кон це ра та у ино стран ству и 
по сти гао за вид ну ка ри је ру. Кон церт у Ву ко вом 
до му, као и из ло жба оства ри ли су ми си ју ко-
ју су ауто ри про јек та ис та кли у пр ви план – да 
до при не су сма ње њу ет нич ке дис тан це пре ма 
овом на ро ду.

У не де љу, 20. сеп тем бра у Тр ши ћу су одр жа-
не за вр шне све ча но сти 82. Ву ко вог са бо ра. Дан 
је по чео отва ра њем из ло жбе сли ка Раз го во ри 
са при ја те љи ма Бо ја на Ота ше ви ћа, до бит ни-
ка на гра де Ву ко ве за ду жби не за умет ност 2014. 
го ди не. У Му зе ју је зи ка и пи сма по се ти о ци су 
има ли при ли ку да ви де из ло жбу Му зе ја књи-
жев но сти и по зо ри шне умјет но сти из Бо сне и 
Хер це го ви не. Го сти из Са ра је ва пред ста ви ли су 
се из ло жбом Из књи жев них и по зо ри шних збир
ки Му зе ја. Кроз из ла га ње Та ма ре Са рај лић Слав-
нић, ку сто са, по се ти о ци су оба ве ште ни да Му зеј 
по сто ји од 1961. го ди не и да у сво јим збир ка ма, 
из ме ђу оста лог, чу ва и ру ко пи се ро ма на Иве Ан-
дри ћа На Дри ни ћу при ја, Дер виш и смрт Ме ше 
Се ли мо ви ћа, пре вод Оди се је фра Гр ге Мар ти ћа 
и дру га вред на де ла. 

Ве о ма жи во би ло је у дво ри шту Ву ко ве ку-
ће где је од ра них ју тар њих ча со ва тра јао про-
грам Про бај и ти. По кре нут 2014. го ди не, овај 
про грам на и шао је на оп ште одо бра ва ње, јер 
под сти че не по сре дан кон такт по се ти ла ца и из-
во ђа ча ко ји су ве о ма рас по ло же ни да сво је ве-
шти не и зна ња пре не су за ин те ре со ва ни ма. У 
про гра му су уче ство ва ле Алек сан дра Ан то нић 
и Са ња Ма врак, ко је су пе ва ле из вор не пе сме, 
а за тим су на сту пи ли гу сла ри, игра чи и пе ва-
чи КУД „Пр ња вор” из Ба ња лу ке и КУД „Ка ра џић”. 
Про грам Про бај и ти има за циљ да про мо ви ше 
не ма те ри јал но на сле ђе, да ука же на ње го ву ра-
зно вр сност и ле по ту, а су де ћи по за ин те ре со ва-

но сти ко ју су ис по љи ли по се ти о ци Ву ко ве ку ће, 
овај про грам је у це ли ни ис пу нио свој циљ.

Ву ков са бор – нај ста ри ја и нај зна чај ни ја кул-
тур на ма ни фе ста ци ја код нас – по чео је тра-
ди ци о нал ним по ди за њем са бор ске за ста ве и 
ин то ни ра њем „Хим не Ву ку“ Сте ва на Ст. Мо крањ-
ца, у из во ђе њу Град ског ме шо ви тог хо ра Цен тра 
за кул ту ру „Вук Ка ра џић“, ко јим је ди ри го вао 
Дар ко Не сто ро вић. Уче сни ке и го сте Са бо ра по-
здра вио је Ви до је Пе тро вић, гра до на чел ник, а 
Бе се ду је одр жао проф. др  Бо шко Су вај џић, пред-
сед ник Управ ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не. 

У умет нич ком де лу про гра ма пре ми јер но је 
из ве де на  по зо ри шна пред ста ва „Ва љев ска бол-
ни ца“, ра ђе на по ро ма ну „Вре ме смр ти“ До бри-
це Ћо си ћа. Мла ди, на дах ну ти глум ци сту ден ти 
Уни вер зи те та умет но сти из Ко сов ске Ми тро ви-
це, во ђе ни од лич ним ре ди тељ ским чи та њем и 
си гур ном ру ком ис ку сног Сла вен ка Са ле то ви-
ћа - да ли су свој умет нич ки мак си мум. Њи хо ве 
мла де и осе тљи ве ду ше тре пе ри ле су из го ва ра-
ју ћи текст дра ма ти за ци је ко ју је, ве што чу ва ју ћи 
основ ну нит ро ма на, ис пи сао Бра ни слав Не дић, 
управ ник Кру ше вач ког по зо ри шта и дра ма тург. 
Обла ци, по ко ја кап ки ше, сце но гра фи ја у стал-
ном кре та њу у ин тер ак ци ји са зе ле ни лом Тр ши-
ћа, ди на мич на ре жи ја, од ли чан Мар ко Жи вић 
у уло зи док то ра Ра ди ћа, би ли су до га ђај за пам-
ће ње. Мла ди глум ци, ре ди тељ и дра ма тург ис-
пи са ли су још јед ну стра ни цу 82 го ди не ду ге 
исто ри је са бо ро ва ња, у ко јој ће оста ти за бе ле же-
но да се пр ви пут на сце ни при род ног ам фи те-
а тра игра пред ста ва по тек сту До бри це Ћо си ћа. 
На за вр шет ку 82. Ву ко вог са бо ра све са ми вр-
хун ски до жи вља ји, она кви ка кве Вук и ње го ви 
по што ва о ци и за слу жу ју.

По по днев но са бор ско по се ло је због ки ше и 
ло шег вре ме на одр жа но у са ли Ву ко вог до ма у 
Ло зни ци. Уче ство ва ли су фол клор ни ан сам бли 
и ор ке стри ГКУД Про ни ја Пр ња вор Ба ња Лу ка 
и КУД Ка ра џић Ло зни ца.

 Да ја на ЂЕ ДО ВИЋ

ОДРЖАН 82. ВУКОВ САБОР

Вук је велико слово културне азбуке 
Европе XIX века

Министар Иван Тасовац са ученицима Лозничке гимназије

Учесници Сабора Представа „Ваљевска болница“

У Би бли о те ци Ву ко вог за ви ча ја, 18. сеп-
тем бра, у по по днев ним ча со ви ма, Ву ко ва 
за ду жби на је пред ста ви ла рад Од бо ра за 
обе ле жа ва ња 150 го ди на од смр ти Ву ка Ка-
ра џи ћа и књи ге ко је су тим по во дом об ја-
вље не. У про гра му су уче ство ва ли Ми о драг 
Ма тиц ки, Бо шко Су вај џић, Љу бо мир Ми лу-
ти но вић и Слав ко Ве ји но вић. 

Ми о драг Ма тиц ки је ис та као да је из да ва-
њем XI II књи ге Пре пи ске (1863–1864) и дру-
гог то ма III књи ге О је зи ку и књи жев но сти 
за о кру жен рад на Са бра ним де ли ма Ву ка 
Ка ра џи ћа, нај зна чај ни јем ар хив ском из во ру 
за про у ча ва ње срп ске књи жев но сти и кул-
ту ре XIX ве ка. Пу ну по др шку у ре а ли за ци ји 
овог за дат ка, по ре чи ма Ма тиц ког, пру жи-
ли су Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са-
ња и Ор га ни за ци о ни од бор за обе ле жа ва ње 
150 го ди на од смр ти Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа. 
Њи хов је дин ствен став је био да је окон ча-
ње про јек та Са бра них де ла Ву ка Ка ра џи ћа 
и са би ра ње свих Ву ко вих тек сто ва у јед ној 
еди ци ји, ко ја ће би ти до ступ на и у елек трон-
ској фор ми, је дан од нај бо љих на чи на ко јим 
је обе ле же но 150 го ди на од Ву ко ве смр ти. 

Бо шко Су вај џић је го во рио о књи га ма об ја-
вље ним на не мач ком и ру ском је зи ку – „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)“ и „Вук Сте фа но вич Ка рад жич, 
Серб ское уст ное на род ное на сле дие (Срп-
ска усме на на род на ба шти на)“ – у ко ји ма 
су штам па ни нај зна чај ни ји Ву ко ви тек сто-
ви срп ске усме не на род не ба шти не. Та ко ђе, 
пред ста вио је и фо то тип ско из да ње „Ков че-
жић за исто ри ју, је зик и оби ча је Ср ба сва три 
за ко на” Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, ко је је 
за штам пу при ре ди ла и по го вор на пи са ла 
ака де мик На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић. 

Слав ко Ве ји но вић је го во рио о сво јој књи зи 
Ву ко ва за ду жби на у XX и XXI ве ку, ко ја је упра-
во тог да на и иза шла из штам пе. Ис та као је да 
су у књи зи об ра ђе на сва нај зна чај ни ја пи та-
ња ко ја се ти чу ор га ни зо ва ња и ра да Ву ко ве 
за ду жби не у пе ри о ду од 1937. до 1941. го ди-
не и од 1987. го ди не па до да нас. Управ ник 
Ву ко ве за ду жби не, Љу бо мир Ми лу ти но вић, 
го во рио је о на ред ним ак тив но сти ма Ву ко ве 
за ду жби не, а по себ но о ди ги тал ном из да њу 
Са бра них де ла Ву ка Ка ра џи ћа.

За о кру жен рад на 
Са бра ним де ли ма 

Ву ка Ка ра џи ћа
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 Дра ги при ја те љи, 
по што ва о ци Ву ко вог де ла, 

Ве ли ка ми је част ука за на мо гућ но шћу да 
вам упу тим реч го сто прим ства у Тр ши ћу, у 
Ву ко вој и на шој ку ћи. Већ осам де сет и две 
го ди не се ов де, на Ву ко вом са бо ру, об на вља 
дав но за по че ти људ ски и на уч ни ди ја лог 
из ме ђу нас и Ву ка,  из ме ђу исто ри је и тра-
ди ци је, из ме ђу про шло сти и бу дућ но сти.

Да ме и го спо до, пр во по гла вље на ших 
пре го во ра са Евро пом отво рио је Вук Ка-
ра џић оно га  тре нут ка ка да је об ја вио сво је 
пр ве књи ге – Ма лу про сто на род ну сла ве-
но срп ску пје сна ри цу и Пи сме ни цу срп ско-
га је зи ка. Ву ко во де ло је од са мо га по чет ка 
би ло у са гла сју са свим оним ком плек сним 
књи жев ним, је зич ким, исто риј ским и дру-
штве ним про це си ма ко ји су у Евро пи би ли 
на сна зи. Фа сци нант на је бр зи на ко јом је 
Вук на пра вио сво је пр ве књи жев не ко ра ке 
и бри љан тан на чин на ко ји је за по чео сво ју 
на уч ну де лат ност, укло пив ши је од са мог 
по чет ка у европ ске кул тур не то ко ве. 

Про те кла го ди на би ла је у зна ку ве ли-
ких ју би ле ја – обе ле жа ва ња 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 ње го вих пр вих књи-
га. Тим по во дом, у име Ре пу блич ког од бо ра 
за обе ле жа ва ње ове го ди шњи це, ко ри стим 
при ли ку да из ве стим јав ност да је Ву ко ва 
за ду жби на у пот пу но сти ис пу ни ла пре у-
зе те оба ве зе и пу бли ко ва ла низ зна чај них 
књи га. Из да ва њем XI II књи ге Пре пи ске 

(1863–1864) и дру гог то ма тре ће књи ге Ву-
ко вих спи са О је зи ку и књи жев но сти, по сле 
50 го ди на за о кру жен је рад на Са бра ним 
де ли ма Ву ка Ка ра џи ћа. По ка за ло се да је 
Ву ко ва пре пи ска нај зна чај ни ји ар хив ски 
из вор за про у ча ва ње срп ске књи жев но сти 
и кул ту ре XIX ве ка. Пу бли ко ва но је фо то-
тип ско из да ње Ков че жи ћа и об ја вље ни су 
пре во ди из бо ра из Ву ко вог де ла на не мач-
ком и на ру ском је зи ку. 

Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, у 
са рад њи с Ма ти цом срп ском, АНУРС-ом, 
Ин сти ту том за срп ски је зик СА НУ и Ву-
ко вом за ду жби ном ор га ни зо ва ла je ме-
ђу на род ни на уч ни скуп Вук Ка ра џић 
(1787–1864–2014), на ко ме је из раз ли чи тих 
аспе ка та осве тље но Ву ко во де ло. Оче ку је 
нас, под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства 
кул ту ре и ин фор ми са ња, ди ги та ли за ци ја и 
се ман ти за ци ја Ву ко вих Са бра них де ла.

Ка кав је зна чај пр вих Ву ко вих књи га да-
нас? Пр ва Ву ко ва Пје сна ри ца (1814) ни је 
озна чи ла са мо по че так Ву ко вог ра да на 
са ку пља њу, кла си фи ко ва њу и пу бли ко ва-
њу срп ске на род не по е зи је. Мо гло би се ре-
ћи да је ова скром на књи жи ца од ре ди ла 
основ не прав це Ву ко вог са ку пљач ког ра-
да и, са мим тим, тра си ра ла то ко ве мо дер-
не срп ске књи жев но сти и кул ту ре. Од ли ке 
Ву ко вог ра да ви де се већ ов де, као што се 
у зр ца лу пла нин ског из во ра огле да ју сли-
во ви ре ка ко је су из ње га на ста ле. 

Дру ги ко ло сек Ву ко вог ра да отво рен је 
ње го вом Пи сме ни цом срп ско га је зи ка 
(1814), гра ма ти ком ко јом је озна чен по че-
так нај зна чај ни је ре фор ме срп ског је зи ка 
и пи сма. У том кон тек сту, же лео бих да, у 
ву ков ском ду ху, по себ ну па жњу по све тим 
по тре би не го ва ња срп ског је зи ка. Не го ва-
ње и очу ва ње је зи ка не мо же би ти на мет-
ну то спо ља шњим де кре ти ма и про гла си ма, 
али мо же би ти пот по мог ну то озбиљ ном је-
зич ком и кул тур ном по ли ти ком. Је зик је 
по сте љи ца у ко јој смо ро ђе ни, ор ган ко јим 
осе ћа мо и ми сли мо, го во ри мо и ћу ти мо, 
пам ти мо и за бо ра вља мо, уми ре мо и са-

хра њу је мо се у ње му. Срп ски је зик је је зик 
ве ли ке књи жев но сти и плод не ду хов не 
тра ди ци је. Је зик ка дар да ис ка же нај та на-
ни је пре ли ве ми сли и нај ду бље ка те го ри је 
пој ма. Во де ћи ра чу на о срп ском је зи ку и о 
ћи ри лич ном пи сму, во ди мо ра чу на не са-
мо о исто ри ји и тра ди ци ји већ и о бу дућ-
но сти ко ја нам при па да.

Да ме и го спо до, јед на од трај них и ле ко-
ви тих Ву ко вих по ру ка по себ но је ак ту ел на 
да нас. Вра ти мо по што ва ње и са мо по што-
ва ње пле ме ни тој про фе си ји про свет них 
рад ни ка. У сва ком уре ђе ном дру штву зна 
се да је обра зов ни си стем за лог про гре са и 
осло нац ста бил но сти дру штве ног си сте ма. 
Учи ни мо да та ко бу де и код нас.

Због че га нам је Вук и да нас ва жан? Вук 
је но си лац иде је мо дер ни те та, из ра зи то ди-
на мич на фи гу ра, кул тур ни ре фор ма тор, 
чо век отво ре ног ума за про ме не. На осо бе-
ни на чин, Вук је 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“. 

Сво јим мо ну мен тал ним де лом Вук је, 
до и ста, пред ста вљао мост из ме ђу Ис то ка 
и За па да. Ка ко ис ти че наш ве ли ки ву ко-
вац Го луб До бра ши но вић, „Вук је био не ка 
вр ста сло вен ског кон зу ла у Бе чу, не рет-
ко и по сред ник из ме ђу ру ских и оста лих 
сло вен ских на уч ни ка. По след ње Ву ко во 
пи смо, упу ће но Алек сан дру Ва си ље ви чу 
Го ло ви ну, а на ме ње но ру ском ца ру, по тре-

сно је све до чан ство о Ву ко вим на по ри ма 
усме ре ним на то да обез бе ди сво јој по ро-
ди ци фи нан сиј ску пот по ру и ма те ри јал ну 
по др шку, са пу ном све шћу о соп стве ном 
од ла ску, али и о зна ча ју пре ђе ног пу та и 
учи ње ног по сла. 

Ву ко ве по ру ке по себ но су нам зна чај не у 
кон тек сту по след њих ве ли ких успе ха срп ске 
сла ви сти ке. На XV Ме ђу на род ном кон гре су 
сла ви ста у Мин ску, у Бе ло ру си ји, ве ли ком 
за слу гом проф. Сло бо да на Ж. Мар ко ви ћа, 
Бе о град је јед но гла сно до био по др шку Ме-
ђу на род ног ко ми те та сла ви ста да ор га ни зу-
је XVI свет ски кон грес сла ви ста 2018. го ди не. 
Ти ме је ис пу њен сан ко ји срп ска сла ви сти-
ка са ња још од вре ме на ве ли ког Алек сан дра 
Бе ли ћа. Ака де мик Алек сан дар Бе лић је, као 
пред сед ник Срп ске кра љев ске ака де ми је, 
био ор га ни за тор III кон гре са сла ви ста у Бе-
о гра ду 1939. го ди не, ко ји ни је одр жан услед 
из би ја ња Дру гог свет ског ра та. Исто вре ме но, 
био је и пр ви пред сед ник Ву ко ве за ду жби-
не. И, упра во ће спе ци јал не те ме Бе о град-
ског кон гре са 2018. би ти по све ће не Ву ко вом 
Срп ском рјеч ни ку из 1818. го ди не, тој, ре чи-
ма Па вла Иви ћа, „пре лом ној књи зи срп ске 
кул ту ре“, и ме сту Алек сан дра Бе ли ћа у исто-
ри ји сла ви сти ке.

У те шким вре ме ни ма ка да свет по тре са ју 
кри зе, ра то ви и си ро ма штво, ка да се, све-
до ци смо то ме, се ле љу ди, на ро ди и чи та-
ви кон ти нен ти, упу тио бих за вр шну по ру ку 
мла дим сла ви сти ма, ко ји су ов де при сут ни 
из раз ли чи тих зе ма ља све та у ор га ни за-
ци ји Ме ђу на род ног сла ви стич ког цен тра. 
Мла дост кре ће ни из че га, а те жи да об у-
хва ти свет. За то, бу ди те хра бри. Бу ди те мла-
ди и ра до зна ли, отво ре ни за но ва ис ку ства. 
Као што је то Вук, це ло га жи во та, био.

Вас ко По па је ре као јед ном при ли ком да 
„за сва ког чо ве ка, за сва ког чи та о ца ва жи 
за кон по ко ме тре ба ре чи пе сме да за слу-
жи ако же ли да те ре чи по ста ну ње го ве“. 
Ре као бих да се то мо же при ме ни ти и на 
Ву ка. Ни је до вољ но што га има мо, мо ра мо 
и да га за слу жи мо.   ■

Са именом Вука Стефановића 
Караџића у срцу, млади 
учењем, радом и залагањем 
чувају и обогаћују свој језик 
и културу

Ђ
ач ки Ву ков са бор, 44. по ре ду, одр-
жан је у Ло зни ци и Тр ши ћу од 20. 
до 24. ма ја. Пр вог да на Са бо ра по-
се ти о ци Му зе ја Ја дра мо гли су да 
при су ству ју за ни мљи вом и са др-

жај ном пре да ва њу мр Дра га не Гр бић, аутор ке 
из ло жбе „Хал-Лај пциг, пре крет ни ца у жи во-
ту До си те ја Об ра до ви ћа“, ко ја је би ла ре зул тат 
за јед нич ког ра да Ин сти ту та за књи жев ност и 
умет ност и За ду жби не „До си теј Об ра до вић“, а 
по др жа ли су је Цен тар за про мо ци ју на у ке и 
Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. До 3. ју на пу бли ка 
је има ла при ли ку да се упо зна са сту дент ским 
и кул тур ним жи во том Ха леа и Лај пци га, два 
во де ћа цен тра про све ти тељ ства не мач ког го-
вор ног под руч ја то ком 18. ве ка, ко ја су од и-
гра ла ва жну уло гу у ства ра ла штву До си те ја 
Об ра до ви ћа и Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа.

У Ву ко вом до му кул ту ре на све ча ном отва ра-
њу на сту пи ли су уче ни ци Пр ве бе о град ске гим-
на зи је, с про гра мом под на зи вом АРТ КА РА ВАН, 
чи ји је циљ био да ђа ци вр шња ци ма у Ср би-
ји при ка жу сво је та лен те у обла сти ли ков не и 
му зич ке кул ту ре, али и да се раз ме њу ју иде је, 
енер ги ја и зна ње. Пр ва бе о град ска гим на зи ја 

на сту пи ла је нај пре с из бо ром на род них пе са ма, 
ко је је из ве ла ет но гру па „Пле ти сан ке“, а по том с 
про гра мом кла сич не му зи ке у из во ђе њу гу дач-
ког квар те та. На кра ју је ло знич ка пу бли ка чу ла 
стрит бенд „У про ла зу“, ко ји је сви рао по пу лар ну 
поп и за бав ну му зи ку. У про гра му је на сту пао и 
хор Гим на зи је „Вук Ка ра џић“, под ди ри гент ском 
па ли цом Дар ка Не сто ро ви ћа. 

При сут не го сте и пу бли ку по здра вио је ђак ге-
не ра ци је Основ не шко ле „Јо ван Цви јић“ из Ло-
зни це Сте фан Сте па но вић ис та кав ши да се од 
1971. го ди не ђа ци из Ср би је и ре ги о на тра ди-
ци о нал но оку пља ју у Ло зни ци и Тр ши ћу, из за-
хвал но сти пре ма ве ли ка ну на ше пи сме но сти и 
кул ту ре, Ву ку Ка ра џи ћу. Са име ном тог ве ли ка-
на у ср цу, мла ди, уче њем, ра дом и за ла га њем, 
чу ва ју и обо га ћу ју свој је зик и кул ту ру. 

У че твр так, 21. ма ја у Тр ши ћу је по че ло одр-
жа ва ње ра ди о ни ца. То је је дан од нај про дук-
тив ни јих и нај кре а тив ни јих сег ме на та ђач ких 
Ву ко вих са бо ра и за све уче сни ке и ор га ни за то-
ре ве ли ки иза зов. По се бан пе чат овом Ђач ком 
са бо ру и ра ду у ра ди о ни ца ма да ло је го сто ва ње 
де це из Би је лог Бр да и Тр пи ње из Хр ват ске, ко-
ји су сво је ван на став не ак тив но сти ускла ди ли 
та ко да бу ду сло бод ни у вре ме одр жа ва ња Са бо-
ра, ка ко би мо гли да до ђу у Тр шић и да упот пу-
не сво ја зна ња о на шем је зи ку и пи сму и Ву ку 
Ка ра џи ћу. Они су то мо гли да учи не у ра ди о-
ни ци под на зи вом „При ча ње у во де ни ци“, ко ју 

је осми сли ла Ана Чу гу ро вић, ет но лог-ан тро по-
лог, као и у ра ди о ни ци ка ли гра фи је то ком ко је 
су мо гли да се упо зна ју са тај на ма гла го љи це 
уз по моћ исто ри ча ра Ми ро сла ва Тер зи ћа. Ра-
ди о ни ца тка ња јед на је од нај по се ће ни јих ра-
ди о ни ца го то во на сва ком Са бо ру, а ове го ди не 
сво је мај стор ство на мла де су пре но си ле Љи ља-
на Мак си мо вић и Ра да Бо ров ча нин, са рад ни це 
Цен тра за кул ту ру. По се бан вид ра ди о ни чар ског 
ра да био је упри ли чен и по во дом 100. го ди шњи-
це ро ђе ња Бран ка Ћо пи ћа. Ову ра ди о ни цу мен-
тор ски је во ди ла Не ве на Ми тро вић, про фе сор ка 
срп ског је зи ка у ло знич кој гим на зи ји. Ре зул-
тат ак тив но сти ове ра ди о ни це су пре ле пи уче-
нич ки ли те рар ни ра до ви ин спи ри са ни де лом 
Бран ка Ћо пи ћа. 

Ђач ки Ву ков са бор и ове го ди не био је до ма-
ћин нај та лен то ва ни јим уче ни ци ма из Ср би је и 
Ре пу бли ке Срп ске у обла сти ли ков не умет но сти. 
Ова ра ди о ни ца је ди на има так ми чар ски ка рак-
тер, а по бед ни ци ове смо тре бо ра ви ће у Тр ши ћу 
то ком ле та. Има ју ћи у ви ду ве ли ки ју би леј, 150. 
го ди шњи цу ро ђе ња Јо ва на Цви ји ћа, ис тра жи-
ва чи Ге о граф ског ин сти ту та СА НУ при ре ди ли 
су ин тер ак тив ну из ло жбу под на зи вом „Упо знај 
слив и оста ни жив“. Овај атрак тив ни об лик на-
ста ве при ву као је па жњу мно го број них уче ни-
ка основ них шко ла у Ло зни ци.

У тра ди ци о нал ном по по днев ном де фи леу 
фол клор них ан сам ба ла, на пла тоу ис пред Ву-
ко вог до ма на сту пи ли су го сти из По же ге, као и 
фол клор не сек ци је из Бра ди ћа, Лип нич ког Шо-
ра, Ко ре ни те, Ба ње Ко ви ља че, Гор ње Ко ви ља че, 
За вла ке и Ло зни це.

Са ла у Кан це ла ри ји за мла де би ла је пре те-
сна да при ми све за ин те ре со ва не за књи жев но 
ве че ауто ра Мар ка Ше ли ћа Мар че ла. Овај књи-
жев ник, ком по зи тор и ак ти ви ста сво јим раз ми-
шља њи ма о жи во ту бли зак је мла ди ма и ужи ва 
ве ли ку по пу лар ност. По вод и раз лог за ово дру-
же ње то ком са бо ро ва ња са др жан је у на ме ри 
ор га ни за то ра да се уче ни ци ма пру жи при ли ка 
да са нај по пу лар ни јим књи жев ни ком мла ђе ге-
не ра ци је раз ме не сво ја ис ку ства о ли те ра ту ри, 
кре а тив но сти, ак ти ви зму и жи во ту.

У пе так, 22. ма ја, на ста вљен је рад у ра ди о ни-
ца ма у Тр ши ћу, а Гим на зи ја „Вук Ка ра џић“ би ла 
је до ма ћин по бед ни ци ма ли те рар ног кон кур са 
„Ву ко во зво но“. Овај ли те рар ни кон курс осо бен 
је због на гра де за са ку пљач ки рад ко ја се до-
де љу је уче ни ци ма ко ји за бе ле же не ку ле ген ду, 
при чу, на род но ства ра ла штво свог кра ја, а на-
гра де се до де љу ју и за нај бо љи ци клус пе са ма и 
крат ку при чу. И овај пут ра до ви су при сти гли из 
свих кра је ва Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске. Чла но-
ви Огран ка Ву ко ве за ду жби не из Гим на зи је „Вук 
Ка ра џић“ по ста ра ли су се да по бед ни ци ма при-
пре ме све ча ност ко ју ће ду го пам ти ти.

И
сто ве че у га ле ри ји „Ми на Ка-
ра џић“ отво ре на је из ло жба цр-
те жа и сли ка под на зи вом „Бу-
ђе ње“ Ане Фа фу лић, ака дем ске 
сли кар ке из Ло зни це. Ана је би-

ла уче сни ца и прет ход них ђач ких ли ков них 
ко ло ни ја, а са да је већ афир ми са на сли кар ка, 
уче сни ца мно го број них за јед нич ких и са мо-
стал них из ло жби, сли кар ских ко ло ни ја у зе-
мљи и ино стран ству. Из ло жбу је отво ри ла Ма-
ри на Цве та но вић, исто ри чар ка умет но сти.

У су бо ту је про грам по чео отва ра њем Ре пу-
блич ког так ми че ња из срп ског је зи ка за уче-
ни ке основ них шко ла, ко је се тра ди ци о нал но 
одр жа ва у Ву ко вој спо мен-шко ли у Тр ши ћу. 

Ис пред Ву ко ве ку ће на ма лим отво ре ним 
сце на ма ове го ди не уче ство ва ли су по бед ни ци 
град ске смо тре ре ци та то ра, по ла зни ци Шко ле 
рок ги та ре и ма ли фол кло ри сти. У Му зе ју је зи-
ка и пи сма отво ре на је за ни мљи ва из ло жба под 
на зи вом „Пу ту ју ћа из ло жба ре чи“, чи ји је аутор 
Ми ља Ву ко вић и Удру же ње „ИН Акт“. Ви зу ел но и 
се ман тич ко по и гра ва ње ре чи ма, као и ак тив но 
уче шће по се ти ла ца у ства ра њу са др жа ја да ли су 
ве о ма за ни мљив из глед из ло жби ко ја оби ла зи 
гра до ве и по ве зу је кре а тив це, умет ни ке, обич-
не по се ти о це и ра сте из да на у дан.

Уче сни ци свих оста лих ра ди о ни ца пред ста ви-
ли су ре зул та те свог ра да ве ли ком бро ју по се ти-
ла ца Тр ши ћа. Ис так ни мо уче сни ке Ре пу блич ког 
так ми че ња из срп ског је зи ка, број не екс кур зи-
је, го сте Ђач ког Ву ко вог са бо ра, Ло зни ча не. За 
све њих на отво ре ној по зор ни ци на са бо ри шту 
био је при пре мљен за ни мљив квиз – „Бран ков 
ша ша ви квиз“ По зо ри штан ца „Пуж“. Ле по, сен-
ти мен тал но под се ћа ње на 50 го ди на ис трај-
ног умет нич ког ра да Бран ка Коц ки це, ко јег је 
обе ле жио по се бан од нос са нај мла ђи ма, од нос 
уза јам ног по што ва ња, љу ба ви и раз у ме ва ња. У 
пред ста ви су уче ство ва ли: Бран ко Коц ки ца, Не-
над Ћи рић, Алек сан дар Ву ја но вић, Мла ден Ми-
ља но вић и Пре драг Фи ли по вић.

У не де љу, 24. ма ја, у Ву ко вој спо мен-шко ли 
одр жа но је Ре пу блич ко так ми че ње из срп ског је-
зи ка за сред њо школ це, а за по се ти о це 44. Ђач ког 
Ву ко вог са бо ра ор га ни зо ва но је струч но во ђе ње 
кроз из ло жбе у Му зе ју је зи ка и пи сма, Му зе ју 
Ву ко вих са бо ра, кроз Ра ди о ни цу ста рих за на та, 
Га ле ри ју на са бо ри шту и Ву ко ву ку ћу. 

 Да ја на ЂЕ ДО ВИЋ

44. ЂАЧКИ ВУКОВ САБОР

Захвалност великану 
наше писмености 

и културе

Сабор отво рио Сте фан Сте па но вић, ђак 
ге не ра ци је ОШ „Јо ван Цви јић“ у Ло зни ци

Ка ли граф ска ра ди о ни ца

БЕСЕДА БОШКА СУВАЈЏИЋА

У знаку великих 
јубилеја

Бри га о је зи ку и пи сму
Срп ски је зик је је зик ве ли ке књи жев но сти и плод не ду хов не тра ди ци је. Је зик ка-
дар да ис ка же нај та на ни је пре ли ве ми сли и  нај ду бље ка те го ри је пој ма. Во де ћи 
ра чу на о срп ском је зи ку и о ћи ри лич ном пи сму во ди мо ра чу на не са мо о исто ри-
ји и тра ди ци ји већ и о бу дућ но сти ко ја нам при па да.
Вук је но си лац иде је мо дер ни те та, из ра зи то ди на мич на фи гу ра, кул тур ни ре фор ма-
тор, чо век отво ре ног ума за про ме не. На осо бе ни на чин, Вук је 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“.
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РЕЧ МИОДРАГА МАТИЦКОГ

Време утука
Наставак са стране 1

Ву ко ва за ду жби на сма тра ла је да чи тав рад и 
ан га жо ва ње око Ву ка и ње го вог де ла то ком 2014. 
и 2015. го ди не тре ба да бу де у зна ку обе ле жа ва-
ња 150-го ди шњи це ње го ве смр ти, да то ме тре ба 
по све ти ти све на ше про грам ске ак тив но сти, од 
на уч них до оних ко је се ти чу обра зо ва ња и ра-
да са мла ди ма, при че му је при о ри тет дат оно-
ме што ће за со бом оста ви ти трај не ре зул та те. 
О све му то ме го во ри по дро бан Из ве штај о ра ду, 
ко ји вам је до ста вљен за сед ни цу. 

На про шлој Скуп шти ни ис та као сам да је Ву-
ко ва за ду жби на би ла ини ци ја тор осни ва ња 
Ре пу блич ког од бо ра за обе ле жа ва ње ве ли ке Ву-
ко ве го ди шњи це у ко јем су се, по ред пред став-
ни ка Ми ни стар ства за кул ту ру и ин фор ма ти ку 
и Ми ни стар ства за про све ту, на у ку и тех но ло-
шки раз вој, на шли пред став ни ци на уч них и 
кул тур них уста но ва ко је по сво јој опре де ље но-
сти тре ба да ма ре за Ву ко во де ло – од срп ских 
ака де ми ја, СА НУ и АНУРС, Ма ти це срп ске, фи-
ло ло шких и фи ло зоф ских фа кул те та, Ин сти ту-
та за срп ски је зик и Ин сти ту та за књи жев ност 
и умет ност, до Цен тра за кул ту ру „Вук Ка ра џић” 
из Ло зни це, Ву ко вог му зе ја и не на кра ју, мо-
жда нај пре, На род не би бли о те ке Ср би је у ко јој 
одр жа ва мо на ше скуп шти не, ко ја је по мно го 
че му мо ра ла да има и све ча ни ка рак тер. Ова-
кав Ре пу блич ки од бор за обе ле жа ва ње 150-го-
ди шњи це смр ти Ву ка Ка ра џи ћа при хва ти ло је и 
име но ва ло Ми ни стар ство за кул ту ру и ин фор-
ма ти ку, при че му је пре ко сво јих од го ва ра ју ћих 
про грам ских од бо ра по др жа ло ве ћи ну про гра ма 
ко је су пред ло жи ле ове уста но ве, угра ђу ју ћи их 
у соп стве не го ди шње пла но ве ра да. За ини ци ја-
ти ве Ву ко ве за ду жби не, Ми ни стар ство је има ло 
пу но раз у ме ва ње, и то је је дан од глав них раз-
ло га да оства ри мо за вид не ре зул та те. 

П
о сле пе де сет го ди на, за хва љу ју-
ћи нај ви ше на сто ја њу Ву ко ве за-
ду жби не, оду жен је ве ли ки дуг 
Ву ку Ка ра џи ћу – об ја вљи ва ње 
Са бра них де ла Ву ка Ка ра џи ћа у 

35 књи га – све га оно га што је Вук на пи сао за 
жи во та. Уз са рад њу са из вр шним из да ва чем 
ове еди ци је „Про све том“ об ја вље не су пре о-
ста ле две књи ге Са бра них де ла: XI II књи га Пре
пи ске (ру ко пис Го лу ба До бра ши но ви ћа при-
ре ди ла Љу би ца На ран чић) и 2. том III књи ге 
О је зи ку и књи жев но сти (при ре дио Алек сан-
дар Ми ла но вић). Већ ове го ди не Ми ни стар-
ство за кул ту ру и ин фор ма ти ку из дво ји ло је 
сред ства за ди ги та ли за ци ју Са бра них де ла на 
на чин да се она мо гу ко ри сти ти за сва ко ја ке 
пре тра ге, па и за из ра ду XIV књи ге Пре пи ске 
ко ја ће са др жа ти пред мет ни и имен ски ре ги-
стар свих три на ест књи га. Ово ће по спе ши ти 
рад у мно гим на у ка ма ко је се ба ве кул тур ном 
и на уч ном тра ди ци јом 19. ве ка. 

Док смо за до вр ше так ра да на Са бра ним де
ли ма Ву ка Ка ра џи ћа, у свој ству уред ни ка, би ли 
за ду же ни проф. др Бо шко Су вај џић, пред сед-
ник Управ ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не, и ја, 
бри гу о фо то тип ском из да њу Ву ко вог ча со пи са 
Ков че жић (Беч, 1849) пре у зе ла је ака де мик На-
да Ми ло ше вић Ђор ђе вић. И об ја вљи ва ње Ков
че жи ћа, на ко је се че ка ло 160 го ди на од пр вог 
из да ња, по нај ви ше због Ву ко вог увод ног тек ста 
„Ср би сви и сву да“, сво је вр стан је утук. За овај 
свој труд ака де мик На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић 
до би ла је на гра ду „Де јан Ме да ко вић“.

Са из ван ред ним ти мом проф. др Бо шко Су вај-
џић је при ре дио и про пра тио по го во ром књи гу 
на не мач ком Вук Стеф. Ка ра џић 1787–1864–2014 
Срп ска усме на ба шти на (Mun dlic hes Volk sgut der 
Ser ben). Ове го ди не ова књи га, при ла го ђе на дру-
га чи јој чи та лач кој пу бли ци, об ја вље на је и на 
ру ском, а пред сто ји рад на ен гле ском и ки не-
ском из да њу. По ред иза бра них Ву ко вих пе са ма, 
при по ве да ка и крат ких про зних фор ми, ет но-
граф ских за пи са, у овим књи га ма на ла зе се и 
при ло зи ко ји се ти чу ре цеп ци је Ву ко вог де ла у 
не мач кој и ру ској књи жев но сти, као и осве тље-

ња оно га нај зна чај ни јег што чи ни Ву ко во де ло 
жи вот ним и да нас, фун да мен тал ним за срп ску 
тра ди ци ју и кул ту ру.

Кру на оду жи ва ња ду га Ву ку Ка ра џи ћу би ће 
збор ник ра до ва по све ћен ње го вом де лу, са оп-
ште них на ме ђу на род ном ску пу одр жа ном у СА-
НУ кра јем 2014. го ди не. У том по слу са ра ђи ва ла 
је и Ву ко ва за ду жби на, за јед но са Ма ти цом срп-
ском, АНУРС-ом, Ин сти ту том за је зик, фи ло ло-
шким и фи ло зоф ским фа кул те ти ма у Бе о гра ду, 
Но вом Са ду и Ни шу. Од го вор ни уред ник овог 
зна чај ног збор ни ка је сте ака де мик На да Ми-
ло ше вић Ђор ђе вић.

Ву ко ва за ду жби на је и 22. го ди ште Да ни це и 98. 
и 99. број ли ста За ду жби на по све ти ла Ву ко вом де-
лу. У штам пи је 23. го ди ште Да ни це Ву ко ве за ду-
жби не по све ће но Ко со ву и Ме то хи ји, са Да ни цом 
за мла де као до дат ком ко ји ће би ти об ја вљен и 
као по себ но из да ње (VI II го ди ште). Лист За ду жби
на, под уред ни штвом Слав ка Ве ји но ви ћа, из ла зи 
ре дов но за хва љу ју ћи ве ли ком за ду жби на ру Рад-
ми ли Ми лен ти је вић и за ду жби на ри ма из Пер та у 
Аустра ли ји, а уско ро ће би ти об ја вљен и ју би лар-
ни сто ти број овог је дин стве ног ли ста. 

Окон чан је и рад на трок њиж ју Срем, Ба нат 
и Бач ка кроз ве ко ве. То су три збор ни ка из еди-
ци је Син те зе по све ће ни сло је ви ма кул ту ра Сре-
ма, Ба на та и Бач ке. У 2015. го ди ни, у са рад њи са 
На род ном би бли о те ком и мре жом ма тич них би-
бли о те ка, за по че ће рад на слич ном збор ни ку по-
све ће ном сло је ви ма кул ту ра Шу ма ди је и Ма чве.

   То ком 2014. го ди не огран ци Ву ко ве за ду-
жби не су у окви ру сво јих про гра ма обе ле жа ва-
ли го ди шњи цу Ву ка Ка ра џи ћа, као и го ди шњи цу 
по чет ка Пр вог свет ског ра та. Би ла је то при ли-
ка да се до ста то га учи ни на ожи вља ва њу ра да 
по је ди них огра на ка и осни ва њу но вих (Аран-
ђе ло вац, Ужи це, Апа тин, Су бо ти ца, Ве ли ко Гра-
ди ште, Ис точ но Са ра је во). По ред но во о сно ва ног 
огран ка у Сом бо ру, у ко јем је оку пље но је да на ест 
кул тур них уста но ва при Град ској би бли о те ци, у 
осни ва њу су огран ци и у Ве ли ком Гра ди шту и 
Су бо ти ци.     

Ву ко ва го ди шњи ца би ла је раз лог по ја ча не 
ак тив но сти оних ко ји су за ду же ни за ста ра ње о 
До му Ву ко ве за ду жби не, ње го вом уре ђе њу, очу-
ва њу, вра ћа њу у пу ну функ ци ју, та ко да је ова 
згра да од кул тур ног зна ча ја то ком ове го ди не 
би ла сви ма отво ре на. Би ла је део кул тур них про-
гра ма гра да Бе о гра да и Да на европ ске ба шти не, 
при ма ла је груп не по се те уче ни ка по је ди них 
шко ла и мла дих сла ви ста. Они су упо зна ва ни 
са ра дом Ву ко ве за ду жби не, ње ним из да њи ма. 
У Ву ко вој за ду жби ни су ак тив но ра ди ли Ву ко ва 
на уч на три би на ко ја сло ви „Кул тур но на сле ђе“ 
(ру ко во ди лац др Љу бин ко Ра ден ко вић), Ву ко во 
чи та ли ште (под вођ ством уред ни це Љи ља не Си-
мић); при ре ђи ва не су из ло жбе. Ву ко ва за ду жби-
на је оправ да ла по ве ре ње да мо же да се ста ра 
о овом зда њу иако за ту на ме ну го ди на ма ни је 
до би ја ла ни ка кву по моћ оних ко ји су би ли зва-
нич не ста ра тељ ске адре се. То је и раз лог што је 
ових да на до би ла ре ше ње над ле жних ор га на да 
и на да ље ко ри сти до са да шњи про стор, да и да-
ље с раз ло гом на фа са ди згра де сто ји Дом Ву
ко ве за ду жби не. 

Вук је про тив ни ци ма на ко је ка ква ру же ња и 
ку ђе ња од го ва рао уту ци ма на уту ке. То нас је 
охра бри ло да из да вач ку де лат ност Ву ко ве за ду-
жби не обо га ти мо још јед ном књи гом, књи гом о 
Ву ко вој за ду жби ни. Слав ко Ве ји но вић је ча сно 
оба вио по ве ре ни му за да так да уоб ли чи књи гу 
Ву ко ва за ду жби на у 20. и 21. ве ку. При ка зао је рад 
Ву ко ве за ду жби не ка да су је до Дру гог свет ског 
ра та во ди ли ве ли ки ву ков ци, по чев од Алек сан-
дра Бе ли ћа, као и рад об но вље не за ду жби не о 
две сто го ди шњи ци Ву ко вог ро ђе ња, ка да су јој на 
че лу би ли Ми лан Ђо ко вић и Де јан Ме да ко вић, 
па и рад за на шег ва ка та, ка да смо се тру ди ли 
да сле ди мо Ву ко ве трај не по ру ке и под у ке, али 
и оно што смо ба шти ни ли од ве ли ких ву ко ва ца 
ко ји су нам прет хо ди ли, о ко ји ма има мо на ме ру 
да о Ву ко вом са бо ру 2016. го ди не ор га ни зу је мо 
окру гли сто и об ја ви мо пу бли ка ци ју у ко јој ће 
се на ћи при ло зи о Јер не ју Ко пи та ру, Лу ки ја ну 
Му шиц ком, Ада му Дра го са вље ви ћу, Ђу ри Да-
ни чи ћу, Сто ја ну Но ва ко ви ћу, Ђор ђу По по ви ћу 
Да ни ча ру, Алек сан дру Бе ли ћу, Го лу бу До бра ши-
но ви ћу... Ка да сам ре цен зи јом пот пи си вао књи-
гу Слав ка Ве ји но ви ћа ни сам одо лео да, на кра ју, 
до дам: „Ово је Ву ко ва за ду жби на!“.   ■

БЕСЕДА
МИЛОВАНА ВИТЕЗОВИЋА

Вуку је живот био 
у језику

Наставак са стране 1

Са се дам на ест го ди на упи сао се у уста ни ке 
Ја дра ко је је пред во дио не гда шњи ја дар ски хај-
дук Ђор ђе Ћур чи ја. Као Ћур чи јин пи сар, Вук је и 
на пра вио спи сак уста ни ка и ис пи сао два пр ва 
ак та о устан ку у Ја дру: Пи смо ло знич ком ка ди ји 
ко јим се тра жи пре да ја Ло зни це и Пи смо – из-
ве штај во жду Ка ра ђор ђу о ус та лом Ја дру. 

По сле тра гич ног кра ја Ћур чи ји ног, по же љи 
оца и по са ве ту Јеф та Чо три ћа, да би из бе гао 
тур ску од ма зду, по шао је у Кар лов це да та мо 
на ста ви шко ло ва ње. Ту је не пре ста но уз про-
фе со ра Лу ки ја на Му шиц ког, та да нај у че ни јег 
кла си ча ра ме ђу Ср би ма. По ха ђао је кли рич ку 
шко лу и био по слу жи тељ у па три јар шиј ској би-
бли о те ци. Од Лу ки ја на је, збли жив ши се са њим 
за цео жи вот, спо знао сла ве но серб ску гра ма-
ти ку, а у би бли о те ци се на чи тао. Спо знао је де-
ла За ха ри ја Ор фе ли на, Па вла Со ла ри ћа, Јо ва на 
Ра ји ћа, Јо ва на Му шка ти ро ви ћа, Па вла Ју лин ца, 
Ми ло ва на Ви да ко ви ћа, Ата на си ја Стој ко ви ћа, 
Са ве Те ке ли је, ми тро по ли та Сте фа на Стра ти-
ми ро ви ћа...

У Кар лов ци ма је сте као вред ну осно ву у спо-
зна ји укуп ног до та да шњег срп ског књи же ства. 
Спо знао је та да и све оно од че га ће ка сни је од-
у ста ја ти кад за поч не свој ре фор ма тор ски рад. У 
Кар лов ци ма се Вук пр ви су срео и са пи та њи ма 
је зи ка и ор то гра фи је. Још де це ни ју пре Ву ко-
вог до ла ска у Кар лов це, на Кон фе рен ци ји окру-
жних ди рек то ра срп ских шко ла у Аустриј ском 
цар ству ми тро по лит Сте фан Стра ти ми ро вић је 
до био сва овла шће ња за ујед на че ње срп ске ор-
то гра фи је. 

Ка ко се, као на вод но пре ста рео, ни је по сле 
кли рич ке  шко ле упи сао у гим на зи ју, Вук се вра-
тио у Ср би ју и по стао је дан од пи са ра Со вје та. 
Ту је сва ко днев ни све док ре тор ских До си те је вих 
уз ле та на све те ме све та, од вај ка да до Вол те ра. У 
Со вје ту је са нај шко ло ва ни јим Ср би ма, шко ло-
ва ним у Аустриј ском цар ству и у Уста нак при-
спе лим, да ства ра ју срп ску др жа ву. Ту су Иван 
Ју го вић, Ми ха и ло Гру јо вић, Сте фан Жив ко вић, 
Миљ ко Ра до њић, Си ме он Ми лу ти но вић Са рај-
ли ја. Ту упо зна је све кне зо ве и вој во де. Ка ко је 
имао леп и ве о ма чи так ру ко пис, ве ћи на глав-
них ака та Пра ви тељ ству ју шчег со вје та, а нај пре 
за ко на о устрој ству др жа ве ко ја се по ди же, ис-
пи са на је Ву ко вим ру ко пи сом. 

У Бе о гра ду ста ну је у ку ћи со вјет ни ка Јеф та 
Чо три ћа, за јед но са не гда шњим про фе со ром 
Кар ло вач ке гим на зи је Ива ном Ју го ви ћем ко ји 
сва ко днев но пре во ди свет ску исто ри ју и Ву ку 
сва ко ве че чи та пре ве де но, уче ћи га у исти мах 
не мач ком је зи ку и свим зна њи ма у ко ји ма је 
био нај ве шти ји. Ју го вић је по том осно вао Ве ли-
ку шко лу (ко ју је, ина че, отво рио До си теј) и био 
њен глав ни пре да вач и рек тор, а ме ђу пр вим 
ђа ци ма био је и Вук. 

Вук се раз бо лео у исто вре ме кад је и Ју го вић 
пре стао би ти рек тор Ве ли ке шко ле. Оно што се 
од Ју го ви ћа мо гло на у чи ти, знао је.

Тра же ћи ле ка Вук је сти гао и у бу дим ску Срп-
ску ба њу (Рац ба да), где га сва ко днев но по се ћу ју 
и во де ве ли ке раз го во ре, ко ли ко о Ср би ји то ли-
ко и о срп ском је зи ку учи тељ Лу ка Ми ло ва нов, 
бо го слов Са ва Мр каљ, ко ји је спре мао са же так 
сла ве но серб ске ћи ри ли це, и сту ден ти ме ди ци-
не Ди ми три је Фру шић и Ди ми три је Да ви до вић, 
ко ји су сне ва ли по кре та ње пр вих срп ских но ви-
на. Већ та да Вук ме ђу њи ма из ла зи на глас ве-
ли ког знал ца срп ског је зи ка. 

К
а да се у Ср би ју вра тио хром, по-
сле крат ког учи те ље ва ња у Бе о-
гра ду, по стао је глав ни ца ри ник, 
пи сац за ко на о ђу мру ци ма и су-
ди ја на До њем Ду на ву. Ка ко је и 

у Ср би ји, ме ђу уче ним и пи са ри ма иза шао 
на глас „знал ца срп ског је зи ка“, Вук као та-
кав зна лац, за јед но са Сте фа ном Жив ко ви-
ћем, та да ин тен дан том ру ске вој ске, по чи ње 
да пре во ди са фран цу ског Фе не ло но ву књи гу 
Жи вот и при кљу че ни ја Те ле ма ка, си на Ули-
со ва, хи ља ду стра ни са же так ан тич ке ми то ло-
ги је, исто ри је и фи ло зо фи је. Сте фан фран цу-
ски, Вук срп ски.

По сле про па сти Устан ка 1813, сти гав ши у Беч, 
у ко јем су Ди ми три је Да ви до вић и Ди ми три је 
Фру шић већ по кре ну ли Но ви не серб ске, Вук је 
био нај пи сме ни ји Ср бин из Ср би је. Као та квог 
га је пре по знао цар ски цен зор Бар то ло меј Јер неј 
Ко пи тар, и иако му је спис, пи сан за Но ви не серб
ске о Ка ра ђор ђу и суд би ни срп ског устан ка за-
бра нио, по чео је да га упу ћу је у књи жев ни рад. 

Вук је у Беч сти гао го ди ну да на по сле об ја вљи-
ва ња пр вог то ма бај ки бра ће Ја ко ба и Вил хел-
ма Гри ма. Упу ћу ју ћи га на њи хов траг, Ко пи тар 
га на го ва ра да ис пи ше и из да збир ку на род них 
срп ских пе са ма. Та ко је на ста ла Пе сна ри ца сла
ве но серб ска. Сам Ко пи тар је пре вео ве ћи део 
Пе сна ри це за ко ју ће од мах по том Ја коб Грим 
ис пи са ти хва ло спев ну ре цен зи ју. Успех Пе сна
ри це тра жио је да се рад на ста ви. Грим пре ко 
Ко пи та ра тра жи од Ву ка да са чи ни гра ма ти ку 
срп ског је зи ка, а од обо ји це тра жи да ура де срп-
ски реч ник. Охра бри ван од стра не Ко пи та ра, по 
сво јим зна њи ма и осе ћа њи ма је зи ка, Вук је у 
Пи сме ни ци срп ског је зи ка по го во ру про сто га на
ро да по ста вио пра ви ла но ве срп ске књи жев но-
сти ко ја њим по чи ње. Ура дио је то та ко си гур но 
да га је Ко пи тар про звао гра ма тич ким ге ни јем. 
По не сен успе хом Вук је сте као са мо по у зда ње, 
па је ула зио и у по сло ве ко ји ма се крај ни је мо-
гао на зи ра ти и са ве ли ком љу ба вљу и нео бич-

ном тач но шћу из но сио оно нај вред ни је што се 
у на ро ду на ла зи ло.

Ка ко је Вук ова ко од јед ном, та ко ре ћи на пре-
чац, био са сво јим Ср би ма и њи хо вим пе сма ма 
при мљен ме ђу пр вим не мач ким ин те лек ту-
ал ци ма, књи жев ни ци ма и про фе со ри ма то га 
вре ме на? 

За то су ра ди ле исто риј ске окол но сти и те жња 
не мач ких ин те лек ту а ла ца да око Пру ске, пр во 
кул тур но, поч ну да ује ди њу ју не мач ке др жа ве у 
јед ну. Хи ља ду осам сто три на е ста је би ла го ди на 
На по ле о но вог по ра за, а ти ме и по ра за фран цу-
ског кла си ци зма, ко ји је већ ви ше од ве ка при-
ти скао европ ску кул ту ру, на ро чи то не мач ку. 
Тра жио се но ви књи жев ни пра вац и ро ман ти-
зам је био у за чет ку. Да би се што бо ље и што 
увер љи ви је при мио овај но ви пра вац тре ба ло је 
да има осно ву што је мо гу ће ши ру, то јест свет-
ску, и што ду бљу од ан ти ке. Ге те је увео тер мин 
свет ска књи жев ност. Хе дер је пра вио дво том-
ну ан то ло ги ју пе са ма свих на ро да и вре ме на. 
А у ми то ло ги ји и фол кло ру тра же на је искон-
ска осно ва. Срп ске пе сме су би ле нај ве ћи кор пус 
тра же ног. Ге орг Рај мер их је пре во дио, а Ге те им 
је по све тио пу ну па жњу и ди вље ње. Та па жња 
и то ди вље ње до но си ло је Ву ку сла ву и па жњу 
пре ма на ро ду „чи је пе ва ње за мра чу је европ ске 
уни вер зи те те“. 

За ди вље ње је чи ње ни ца да је Вук, у че твр тој 
го ди ни сво га књи жев ног по чет ка, Срп ски рјеч
ник за вр шио за две го ди не и об ја вио га у сво јој 
три де се тој го ди ни, да кле, ка да иза ње га не сто ји 
оно из бо ра но че ло, оне се ди не као до каз древ-
но сти и оне еп ске бри ге, већ са мо ис ку ство де-
тињ ства и мла до сти.

Рјеч ник је био про ту ма чен ла тин ским и не-
мач ким је зи ком, чи ме се оства ри ло оно што се 
же ле ло и што је за пи сао Грим, пре вев ши Ву ко-
ву Срп ску гра ма ти ку на не мач ки, да сав уче ни 
свет, уз Срп ски рјеч ник учи срп ски. Та ко је по не-
мач ким же ља ма и те жња ма Вук оба вио нај ве ћи 
срп ски по сао, под мен тор ством Гри ма и Ге теа.

Г
е те и Грим су, пре ко Јер не ја Ко пи-
та ра, упу ти ли у Беч нај пер спек тив-
ни јег не мач ког исто ри ча ра, Ле о-
пол да фон Ран кеа, да по Ву ко вом 
све до че њу ис пи ше но ви ју исто ри ју 

Ср ба, ко ја ће под на сло вом Срп ска ре во лу ци
ја по ста ти и ње го во жи вот но де ло, а исто ри ју 
срп ских уста на ка уве сти пр во на не мач ке, а 
по том оста ле европ ске уни вер зи те те. Срп ска 
ре во лу ци ја би ла је исто риј ско при зна ње Ср ба 
као европ ског на ро да и ње го вог пра ва на сло-
бо ду и сво ју др жа ву, чак не ко ли ко де це ни ја 
пре ује ди ње ња Не мач ке.

По сле Срп ског рјеч ни ка, по сле лај пци шких из-
да ња срп ских пе са ма, по сле ње го вог при је ма 
код Ге теа у Вај ма ру – „ово су нај слав ни ји да ни 
мо га жи во та до ја ко шње га“, по сле до де ле ди пло-
ме док то ра фи ло зо фи је Јен ског уни вер зи те та, на 
пред лог про фе со ра Фа те ра, Ву ко ва по бе да је би-
ла ја сна у це лом све ту, је ди но се ме ђу уче ним 
Ср би ма, ко ји су до бро зна ли кла сич не је зи ке и 
има ли кла сич на зна ња и зва ња али ни су то ли-
ко до бро зна ли срп ски на род и ње гов је зик, ни-
је при ми ла не ко ли ко де це ни ја. 

Мно ги уче ни Ср би Ву ко вог вре ме на ми сли ли 
су да ће срп ски дух про хра ма ти са хро мим Ву-
ком. По себ но су се око ми ли на ње го ву ре фор му 
азбу ке, сво ђе њем на фо нет ску чи ње ни цу да сва-
ки глас има свој знак. Не од ри чу ћи се је ро ва, Ву-
ку су обе ћа ва ли да ће му и дру гу но гу пре би ти.

Вук се ни је пре стра шио њи хо вих прет њи ни 
кад су му у ли це из ре че не. Још ма ње се об зи рао 
на њи хо ву уче ност.

Тај ве чи то, у по ро дич ном жи во ту, за ду же ни 
Вук, у рас пра ва ма о је зи ку и књи жев но сти ни-
ко ме ни је остао ду жан.

Да нас, ми о вре ме ну об но ве срп ске др жа ве 
мо же мо го во ри ти као о вре ме ну вла де во жда 
Ка ра ђор ђа, кне же ва Ми ло ша и Ми ха и ла Обре-
но ви ћа и кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа и 
вре ме ну уста во бра ни те ља, али ће мо нај ма ње 
по гре ши ти и нај пот пу ни је га име но ва ти ако га 
на зо ве мо Ву ко вим вре ме ном.

Они су обра зо ва ли др жа ву, а Вук је обра зо-
вао на род. Вук је де лом за јем чио Ср бе као на род 
пред све том и пред њи ма са мим. По ну дио је Ср-
би ма огле да ло њи хо вог жи вље ња и ми шље ња, 
у ко ме ће се убу ду ће пре по зна ва ти. Без бу дућ-
но сти је др жа ва без обра зо ва ног на ро да. Обра-
зо ва ном на ро ду не мањ ка др жа ве.

Вук се по ка зао као Ка ра ђор ђе и као Ми лош у 
срп ском ду ху. Ста ме ни уста ник на књи жев ном 
по љу ру био је као Ка ра ђор ђе, али се у не ма шти-
ни и дру гим не во ља ма знао до ви ја ти као кнез 
Ми лош. Вук је гле дао ми мо сво га вре ме на и ни-
је имао ми ло сти за сво је смрт не са вре ме ни ке, 
за сле пље не сво јим вре ме ном. У об ра чу ни ма са 
њи ма ни је се за у ста вио ни ка да је јед ном но-
гом, мо жда оном са шту лом, био у веч но сти. 

О ње му се са истом па жњом го во ри ло на 
европ ским уни вер зи те ти ма и у цар ским по ли-
ци ја ма. Сви су се пи та ли за ко га ра ди, а ни су 
ви де ли да ра ди са мо за свој на род. 

Сви ми мо же мо го во ри ти: Ово је мој на род 
– пре по зна ју ћи се у оном ка ко нас је Вук све ту 
пред ста вио. И јед ном, ов де, мо ра мо при зна ти да 
смо Ву ков на род. Он нам ка зу је ко смо, од пр вог 
пла ча до ту жба ли це око гро ба.

Ни су Ву ко ви про тив ни ци би ли ма њи Ср би од 
ње га. Они су са мо ма ње раз у ме ли свој на род и 
мно го ви ше це ни ли свој зна чај.

Ко са гле да Ву ко во де ло не ве ру је да је је дан 
чо век у сво ме ве ку мо гао то ли ко ура ди ти. За 
свој на род је ура дио оно ли ко ко ли ко у дру гим 
на ро ди ма, под нај бо љим при ли ка ма, ура де на-
ци о нал ни ин сти ту ти за сто го ди на.

Рат за срп ски је зик и пра во пис био је до би јен 
он да ка да га је Вук и по чео. Зар ће мо га из гу би-
ти оту ђе њем је зи ка од на ро да?

Ву ку је жи вот био у је зи ку. И он у је зи ку жи-
ви!   ■
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И
ма ли ве ће ча сти за про фе со ра 
Ка те дре за срп ски је зик Фи ло-
ло шког фа кул те та од да на шње 
при ли ке да се на овом ме сту 
обра ти ва ма и го во ри на про-

мо ци ји јед не од нај леп ших књи га о твор цу 
срп ског књи жев ног је зи ка, о оно ме чи ји лик 
зна ју и сви не пи сме ни Ср би у по след ња два 
ве ка. Не ма ни ко да не зна ко је Вук и ка ко из-
гле да ње гов лик, та квих не ма ни у Ср би ји, а 
ни ме ђу Ср би ма у ра се ја њу, Вук је на ше на-
ци о нал но обе леж је.

Ми ло ван Ви те зо вић ће оста ти упам ћен као 
ве ли ки ву ко вац. Два су раз ло га за то – те ле ви-
зиј ска се ри ја о Ву ку Ка ра џи ћу и мо но гра фи ја 
Вук Наш на су шни о ко јој је да нас реч.

Се ри ја Вук Ка ра џић наш је нај бо љи под сет-
ник на жи вот и рад ре фор ма то ра срп ског је зи-
ка и пра во пи са, на де це ни ја ма оспо ра ва ног и 
по том с пра вом хва ље ног и сла вље ног Ву ка, јед-
ног од нај ве ћих срп ских де лат ни ка, оно га чи ја 
је ми си ја по ста ла ле ген да. Ср би ма је одав но ја-
сно да без Ву ка не ма ни бу ква ра, не ма ни азбу-
ке, без Ву ка не ма на род не књи жев но сти, не ма 
ни исто ри је.

Мо но гра фи ја Вук наш на су шни има ви ше од 
пет сто ти на ну ме ри са них стра на. Њен са др жај, 
ле по та и ли ков но бо гат ство од мах су је про мо-
ви са ли у ка пи тал но де ло на ше кул ту ре и јед ну 
од нај зна чај ни јих књи га ко јом се оки ти ло срп-
ско из да ва штво у 2015. го ди ни. 

Ако се освр не мо на на слов књи ге и по тра жи-
мо об ја шње ње у Реч ни ку срп ског је зи ка, он да 
вре ди ре ћи да реч ник уз при дев на су шни бе ле-
жи сле де ћа об ја шње ња – пре ко по тре бан, ну-
жан, нео п хо дан, не из бе жан, не ми но ван, онај 
без ко га се не мо же. Реч ник је књи га ко јој ва ља 
ве ро ва ти. Да је Вук Сте фа но вић онај без ко га се 
не мо же ја сно по ка зу је мо но гра фи ја и да на шња 
про мо ци ја и сви ви ко ји јој при су ству је те.

Мо но гра фи ја до но си и чу ве но Пи смо кне зу 
Ми ло шу Обре но ви ћу и хро но ло шки пре глед Ву-
ко вих пу то ва ња, те још де се так Ви те зо ви ће вих 
тек сто ва, али и ан то ло гиј ске тек сто ве о Ву ку. На-
ве шће мо са мо не ке ауто ре: Зо ран Глу шче вић, 
Јер неј Ко пи тар, Ле о полд Ран ке, Ми на Ка ра џић, 
Ми лан Ђ. Ми ли ће вић, Ја ков Грим, Љу бо мир 
Сто ја но вић, Сто јан Но ва ко вић, Ве се лин Чај ка-

но вић, Вла дан Не дић, Па вле По по вић, Иво Ан-
дрић, Јо ван Скер лић, А. Бе лић и још два де се так 
ауто ра... Овај део је те мат ски по де љен у три под-
на сло ва: Са вре ме ни ци о Ву ку, Од је ци о де ли ма 
Ву ка Ка ра џи ћа и О Ву ку и де лу.

По том сле ди део мо но гра фи је с на сло вом Пе
сни ци сла ве Ву ка, где се до но си 47 пе са ма на ших 
по зна тих пе сни ка ко ји су опе ва ли Ву ка. Ов де 
на во ди мо са мо не ко ли ко име на: Ма ти ја Бећ-
ко вић, Љу би во је Ршу мо вић, Љу бо мир Си мо вић, 
Ду шко Ра до вић, Де сан ка Мак си мо вић, Алек са 
Шан тић, Пе тар Пе тро вић Ње гош, Ла за Ко стић, 
Бран ко Ра ди че вић, Јо ван Јо ва но вић Змај. Ово је 
ан то ло ги ја срп ског пе сни штва о Ву ку Ка ра џи-
ћу. Не ма зна чај ни јег пе сни ка у Ср би ји, и то већ 
два ве ка, да ни је за пе вао и о Ву ку.

Мо но гра фи ја се за вр ша ва Оп штим по гле дом 
на Ву ков рад нај бо љег Ву ко вог би о гра фа Љу бо-
ми ра Сто ја но ви ћа и за вр шним тек стом Ми ло-
ва на Ви те зо ви ћа – По сле све га. У за вр шној ре чи 
аутор ка же: „Ства ра ју ћи ову мо но гра фи ју ни сам 
имао ни ка квих ко ле ба ња и дво у мље ња. Циљ ми 
је био да се Ву ко ва ве ли чи на и зна чај пот пу но 
раз у ме ју и са мим ли ста њем. Ву ка Сте фа но ви-
ћа Ка ра џи ћа по и мам исто вре ме но и као чо ве-
ка и као на род. Био је чо век ве ли ког кул тур ног 

по ду хва та, нај ве ћег у ње го вом на ро ду ко ји се 
исто риј ски об на вљао“.

Ова књи га-мо но гра фи ја, то је не спор но, да је 
све што мо ра мо зна ти о Ву ку, да је то пре глед но 
и ква ли тет но, по у зда но и ар гу мен то ва но, али 
и са, мо же се ре ћи, из ван ред ним осе-
ћа њем за ме ру да се на нај бо љи мо-
гу ћи на чин осве тли жи вот и рад Ву ка 
Ка ра џи ћа. Ка да је пре ли ста мо мо же-
мо се упи та ти ка ко смо до сад мо гли 
без ње, од са да се то пи та ње не ће по-
ста вља ти.

Мо но гра фи ја је опре мље на бри-
жљи во ода бра ним фо то гра фи ја ма и 
илу стра ци ја ма од Збо ра у Ора шцу на 
Сре те ње Го спод ње (1804), пре ле пим 
фо то гра фи ја ма Тр ши ћа, цр те жи ма 
Уро ша Пре ди ћа, али и број ним фо то-
гра фи ја ма на ших ду хов них све ти ли-
шта, на ших ма на сти ра, и фо то гра фи ја ма из већ 
по ми ња не се ри је Вук Ка ра џић, али и фо то гра-
фи ја ма двор ца Шен брун у Бе чу, Мо скве, Санкт 
Пе тер бур га, Вар ша ве... Ове илу стра ци је до дат но 
осве тља ва ју Ву ков жи вот и ње гов рад.

Мо но гра фи ја да је ва жне по дат ке са сли ка ма 
зна ме ни тих Ср ба Ву ко ва вре ме на, то јој да је 

атри бут ен ци кло пе ди је, на ве шће мо са мо не-
ка име на: Или ја Бир ча нин, Алек са Не на до вић, 
Ка ра ђор ђе, Ва са Ча ра пић, Јо ван Кур су ла, Про-
та Ма те ја Не на до вић, Сте ван Син ђе лић, До си теј 
Об ра до вић, Иван Ју го вић, Ми лош Обре но вић, 
Ње гош, Бран ко Ра ди че вић, Фи лип Ви шњић – ту 
су и дру га име на Ву ко вих са вре ме ни ка. Уз сва-
ко име на ла зи мо до бро ода бра ну фо то гра фи ју 
или пор трет, што још јед ном по твр ђу је да је ово 
и ен ци кло пе ди ја Ву ко вог вре ме на.

Мо но гра фи ја из гле да срп ски, не ки би ре кли 
свет ски.

И да за кљу чи мо да је ово мо но гра фи ја о ве ли-
ком ре фор ма то ру и оно ме ко ји је са ку пио це ло-
куп но на род но бла го, оно ме ка ко ре че ака де мик 
Ма ти ја Бећ ко вић ко ји је ро ђен у Ср би ји, ко ји је 
50 го ди на жи вео у Бе чу, оно ме ко ме је же на би ла 
Не ми ца, при ја тељ, по бра тим и кум Сло ве нац и 
Хр ват, оно ме ко је но сио тур ски фес и са хра њен 
са ру ским кр стом, оно ме ко ји по чи ва на ула ску 
у Са бор ну цр кву, ко ји уз Св. Са ву и Ње го ша чи-
ни Све то трој ство срп ске кул ту ре. 

И на кра ју вре ди ре ћи, Вук се жр тво вао за на-
ци о нал ну ствар, ни је га Ср би ја на по чет ку ра да 
баш во ле ла, би ло је сва ка квих за бра на, от пор Ву-
ко вој ре фор ми тра јао је по ла ве ка, али је Вук до-
бро знао шта зна чи обра зо ва ње и кул ту ра, па се 
вре ди упи та ти ку да да нас кул тур но и обра зов-

но иде мо, да мо жда не ср ља мо ка да 
смо обра зо ва ње и кул ту ру скло ни ли 
на мар ги ну, а ме диј ски ата ку је мо на 
сва ку при стој ну па мет оним што ни-
је ни кул ту ра ни обра зо ва ње. Ср би ја 
и Бе о град ће би ти до ма ћи ни Ме ђу на-
род ног (свет ског) кон гре са сла ви ста 
2018. го ди не, то су об ја ви ли ме ди ји и 
на Но вом Зе лан ду, али не и у Ср би ји. 
Спе ци јал на те ма Кон гре са би ће Вук 
Ка ра џић. Да нас је Ср би ја ме диј ски 
по то пље на нај р ђа ви јим са др жа ји ма, 
на ци о нал не ин сти ту ци је ни ко не по-
ми ње. Од нос пре ма кул ту ри и обра-

зо ва њу је као од нос се тве и же тве, не мо же мо 
же ти са мо оно што је се јао Вук, мо ра мо по не што 
и са ми за са ди ти.

Вук нас је учио са бо ри ма, а не по де ла ма. Од 
Ву ка се и да нас има шта учи ти. Ву ку сла ва и 
хва ла, ва ма хва ла на па жњи!

 Вељ ко БР БО РИЋ

Н
а ше на ме ре су јед но. 
Њи хо ва ма ње-ви ше 
успе шна оства ре ност 
не што са свим, са свим 
дру го. Не умем да ка-

жем, чак ни да по ми слим, шта је 
Сер ван тес мо гао као од го вор на пи-
та ње свих на ших гим на зиј ских пи-
та ња – Шта је пи сац хтео да ка же? 
– да од го во ри, на пи та ње о до брим 
а мо жда и скроз иро ниј ским за ми-
сли ма по во дом Дон Ки хо та. Зна ме-
ни ти пи сац шпан ског је зи ка, Мек-
си ка нац Кар лос Фу ен тес чак, по сле 
па жљи вих ис тра жи ва ња, твр ди ка-
ко ни Сер ван тес уоп ште ни при бли-
жно ни је био до кра ја све стан оно га 
што је, као пре крет ни цу епо хе, на-
пи сао. Ка сни ји ве ко ви злат ни ка па-
жње су све то пре то чи ли у ре мек-
де ло. Фу ен тес чи тав слу чај упо ре ђу-
је са Ко лум бом: исто ни је знао шта 
је, слав ни мо ре пло вац, от крио.

Све ово и ово ли ко го во рим и у ве-
зи са на ме ном и ствар ним, ка сни јим 
жи во том мно го број них на ших зда-
ња. Ни је ли у исто ри ји срп ског пар ла-
мен та ри зма баш ма њак био ста ни ште 
срп ске скуп шти не? Ни је ли си на го га 
већ де це ни ја ма је дин стве на, ако не и 
је ди на кон церт на дво ра на Но вог Са да? 
Ни је ли не ка да шње на чел ство из у зет-
на, при ме ре на, от ме на а го сто љу би ва 
би бли о те ка у Де спо тов цу? Ни је ли...

Зна се да је Ста ро зда ње у Аран ђе лов-
цу на ме ње но са бор ним, скуп штин ским 
се ан са ма оних да на, обре но ви ћев ских 
да на. Не ма ни ка кве сум ње да су не и-
ма ри тог до бро из на ђе ног га ба ри та са 
ба сно слов ним већ пар ком, је дин стве-
ним не са мо у нас, уна пред от кло ни ли 
свр сис ход ност друк чи је вр сте. Кад оно, 
по ла ве ка то зда ње ре пре зент ног по и-
ма ња све де не мо ћи и са мо стал но сти 
по ста ло је ути цај но се ди ште, а бог ме 
и сре ди ште књи жев но сти, ва јар ства, 
фи ло зо фи је...

Мо ји до жи вља ји у тим мно го број-
ним мо јим до ла сци ма у Шу ма ди ју, 
као за штит ни знак, ве чи то су би ли 
ове ре ни том ку ћом раз у ме ва ња и 
то ле ран ци је. Је дан мој при прав ник, 
прав ник у „Нео план та фил му“, где 
сам био ди рек тор, у мом име ни ку је 
Смо тру уне ко ли ко друк чи је схва тио. И 
уме сто име на смо тре – мер мер и зву-
ци – на пи сао је све у две ре чи. А с об-
зи ром на Вен чац и ва јар ску ко ло ни ју, 
на о чи то и одав но чу ве ну, тур нир ле пе 
ре чи про звао: Мер мер и зву ци. Шта да 
се ра ди, по ду хват је уто ли ко зна чај ни-
ји уко ли ко има раз ли чи те од је ке. Сто 

ли ца из Аран ђе лов ца за це ло и са да 
до бро сто је у свим хро ни ка ма књи-
жев ног и кул тур ног жи во та Ср би је.

Као да сам из Шу ма ди је и сто га што 
је ни ко дру ги не го стро ги и пра вед ни 
Дан ко По по вић, аутор про сла вље не 
Књи ге о Ми лу ти ну, об ја вио: „Кад Аран-
ђе лов ча ни срет ну Дра шка, не пи та ју 
га ка да си до шао, не го ка да си се вра-
тио“, то је оба ве зи ва ло, сил но. До ла зио 
сам, дав не већ 1971. са Бран ком Ћо пи-
ћем у за но вље но, рас ко шно зда ње, чи ја 
је Кне же ва дво ра на по ста ла не из бри-
си во окри ље за мо ну мен тал не сли ке 
Да ни це Ан тић и Але ка Ђо но ви ћа. Не 
усу ђу јем се ни да на тук нем ко је све 
он де био, го во рио, сли као, ту ма чио, по-
ле ми сао. Аран ђе ло вац је по стао двор 
са вре ме не књи жев но сти срп ске. Он-
де се пи са ло, али не по дик та ту или 
на јеф ти ној ра зи ни при год не књи жев-
но сти. Без ма ло чи та ва књи га епи сто-
ла, ма хом пи са них на мо ју но во сад ску 
адре су, Ду ша на Ма ти ћа, под култ ним 
на сло вом Про шлост ду го тра је, пи-
са на је ов де, на по мно го че му чу ве-
ној те ра си Ста рог зда ња, у ре клам ним 
бло ко ви ма Бу ко вич ке ба ње, све не где 
од по чет ка до кра ја сед ме де це ни је, 
до пе сни ко вог од ла ска, 1980. Дан ко је 
уре ђи вао еди ци је у из да вач кој ку ћи 
„На пре дак“. Он де је, рав но пре три де-
сет го ди на, об ја вље на мо ја књи га Све 
ру же Ср би је, у естет ској на о чи тој опре-
ми Ра де та Ран чи ћа. Не у о би ча је ност, 
го то во на из глед по ро дич на, бањ ска 
ат мос фе ра, као да је ве ли кој аран ђе-
ло вач кој при ча о ни ци, на ко јој јој је 
сло бод но у оним дав ним го ди на ма, 
мо гао да по за ви ди пре сто нич ки дух 
ар би тра же, би ло је то ли ко мно го сло-
бод ног, али и по уч ног. О то ме је пи сао, 
из ме ђу оста лог, ве о ма уз бу дљи во Ср ба 
Иг ња то вић. Он де сам упо знао Мир ка 
Де ми ћа, али, уоста лом, у то ли ко на-
вра та дру го вао са Гли го ри ћи ма, Риб-
ни ка ри ма, Ву чо ви ма, али и са Мир ком 
Бо жи ћем, Ма ком Ди зда ром, оби ла зио 
шко ле са Ан ти ћем, бра нио, за јед но са 
Ма ти ћем, пр ви, у жу то обо је ни спо-
ме ник у пар ку, на шег не за бо рав ног 
ју на ка, ја пан ског при ја те ља Кен ги ра 
Азу ме, след бе ни ка и Ма ри на Ма ри-
ни ја, у бур ним, бе са ним но ћи ма слу-
шао Сто ја на Де чер ми ћа ка ко у јед ном 
сти ху са на шим из вор ним ак цен ти ма, 
спа ја Мо ра ву и Па риз, пре сто ни цу 
све тла... Он де сам пи сао, у оном про-
стра ном апарт ма ну ле во од Кне же ве 
дво ра не, са че као пр вог сле пог ми ша, а 
ка сни је и чи та ва ја та на се ље на у ви со-
ком оном кро ву, по зна том са свих бањ-
ских раз глед ни ца.

Ка да бих у јед ној ре че ни ци, али са 
бит ним гла го лом ис по ља ва ња и тај не, 
са жео сво је ис ку ство из Аран ђе лов ца, 
под ве чи то све жим по ве тар цем са Бу-
ку ље, он да би се од мах ја ви ло мно-
штво дру гих и друк чи јих од ра за. Свест 
о то ме да је огле да ло раз би је но, и да 
је рав но те жа у све ту око нас али и у 
на ма за у век на ру ше на, би ла би и ов-
де пре суд на. Но, из ве сна игри вост, из-
ну тра из на ђе на, про дор на, за це ло и 
сад на сто ји да све ус по ста ви, да на-
но во са гра ди.

Мо жда се ниг де као ов де тра ди ци о-
нал но и са вре ме но ни је то ли ко ме ко, 
чак уне ко ли ко не жно до ти ца ло.

Јед ног да на, да бих из ма као гу жви 
за и ста фе сти вал ској, био сам се скло-
нио на Бу ку љу, и код Бо ба на, у оном 
ло вач ком до ку, не што сам – ка о ба ја-
ги – ра дио. Па ун, по ни, још не ке жи-
во ти ње. По се те ђа ка и пен зи о не ра. 
И два мом чи ћа ко ји се игра ју, ња ка-
ју као кљу се, све уз стро ги Бо ба нов 
глас: Ни ко ла, оста ви га већ јед ном 
на ми ру! Као у ре фре ну, то име, Ни-
ко ла, ја вља ло се не пре кид но. За руч-
ком ка жем ја пре кор но ка ко гре ши, 
ко ри са мо Ни ко лу, а обо ји ца су би ли 
уне ко ли ко жи вах ни с оним по ни јем. 
На то Бо бан јед но став но ме ни и сви-
ма, гра ду и све ту од го во ри да се сва-
ки од њих зо ве Ни ко ла. Да кле, и ње гов 
син. И син ње го вог бра та. Не го во ри се 
уза луд но: Ни ко ла, пе сме до брог здра
вља. Је дин ство је у ма ло ме, раз ми ри-
це у ве ли ком.

А он да, ка да је већ реч о тој аран ђе-
ло вач кој чу де сној сим би о зи ста рин-
ског и мо дер ног по и ма ња све та, не 
мо гу да смет нем с ума, док пи шем и 
док пи шем, ка ко у Ли пов цу, у ста рој 
шко ли, где је та ко ђе би ла ор на и тру-
до љу би ва и сло бод на ли ков на ко ло-
ни ја, оста је за сва вре ме на за пам ћен 
по ку шај Да ни це Ан тић. Ова на ша сли-
кар ка из гла со ви те гру пе Де се то ри ца 
(Ри бар, Шу пут, Со кић, А. Че ле бо но вић, 
Тру мић, Гра о вац...), на тро шном зи ду 
школ ског зда ња, под стре јом, на сли-
ка ла је – ве ле мај стор цвет них на ших 
те ма, је дан шу ма диј ски ћи лим. Ка ко 
су го ди шња до ба про ти ца ла, и ка ко 
сам свра ћао пред тај осли ка ни зид, та-
ко се ћи лим ме њао. Упр кос не сно сној 
вру ћи ни и ле де ним но ћи ма, ћи лим је 
оп ста јао. Сад до бро ви дим: вре де ло је 
би ва ти у Аран ђе лов цу. И од ла зи те бар 
с вре ме на на вре ме у Шу ма ди ју. Спој 
тра ја ња и оба зри во скло ње не уста-
нич ке ва тре ов де је увек био, и остао, 
ле ко вит, исти нит, не про ла зан.

 Дра шко РЕ ЂЕП

Вукова задужбина, 
општина Аранђеловац 
и Удружење грађана 
„Баштина и будућност 
– Аранђеловац 1859“ 
организовали су 23. 
септембра 2015. године 
у Аранђеловцу научни 
скуп под називом 
„Шумадија кроз векове: 
језик, историја 
фолклор“

С
куп у Аран ђе лов цу – 
Шу ма ди ја кроз ве ко ве: 
је зик, исто ри ја фол клор 
одр жан је у окви ру ду-
го го ди шњег успе шног 

ра да Ву ко ве за ду жби не на ор га ни-
зо ва њу на уч них ску по ва о сло је ви-
ма кул ту ра по је ди них за о кру же них 
про стор них кул ту ро ло шких це ли на, 
као и при пре ми и об ја вљи ва њу ве-
ли ких ре ги о нал них збор ни ка о сло-
је ви ма кул ту ра у Ср би ји. На ску пу 
је под не то ви ше на уч них са оп ште-
ња и ре фе ра та: 

•  Др Дра шко Ре ђеп (Но ви Сад), Књи
жев ни Аран ђе ло вац, 

•  Др Ма ри ја Чер но ва(Уни вер зи тет у 
Кра сно јар ску, Ру си ја), Аграр ни раз вој 
Шу ма ди је у дру гој по ло ви ни XIV ве ка,

•  Др Љу бо драг Ри стић (Бал ка но ло
шки ин сти тут СА НУ), Шу ма ди ја у 
де лу Ами ја Бу еа, 

•  Др Љу бин ко Ра ден ко вић (Бал ка но
ло шки ин сти тут СА НУ), Бад њак у 
Шу ма ди ји, 

•  Др Бо шко Су вај џић (Фи ло ло шки фа
кул тет, Бе о град), Срп ске на род не пе
сме и Шу ма ди ја, 

•  Др Бран ко Злат ко вић (Ин сти тут за 
књи жев ност и умет ност, Бе о град), 
Шу ма диј ски устан ци – по кре та чи 
кул тур не и ду хов не об но ве (исто ри
ја и пре да ње),

•  Мср Дра га на Ђу рић (Бе о град), Од ре
ђи ва ње суд би не у на род ном ве ро ва њу 
у Шу ма ди ји, 

•  Мср Ива на Га ври ло вић (Кра гу је вац), 
Про сид ба де вој ке у око ли ни Ра че Кра
гу је вач ке.
У ди ску си ји су ви со ко оце ње ни под-

не ти ре фе ра ти и са оп ште ња и да те кон-
крет не су ге сти је ка ко би се по је ди ни 
тек сто ви, до њи хо ве фи нал не об ра де 
и при пре ме за штам пу, по бољ ша ли и 
вре мен ски и про стор но пре ци зни је од-
ре ди ли пре ма по је ди ним до га ђа ји ма и 
лич но сти ма из на ше про шло сти. 

Ина че, овај из у зет но успе шни скуп 
одр жан је у окви ру ши рег про гра ма 
на обе ле жа ва њу и све ча ном уру чи ва-
њу На гра де Ми ле Не дељ ко вић, ко ја се 
до де љу је по је дин ци ма за нај бо љу са-
вре ме ну срп ску фол кло ри стич ку књи-
гу и про у ча ва ње усме не тра ди ци је. 

Скуп је при пре мио Ор га ни за ци о ни 
од бор, ко ји су чи ни ли др Иван Злат-
ко вић, др Љу бин ко Ра ден ко вић и др 
Бо шко Су вај џић.

 Сне жа на БО ЈИЋ

Шумадија кроз векове

Уче сни ци на уч ног ску па: Љу бо драг Ри стић,
Љу бин ко Ра ден ко вић, Дра га на Ђу рић

ДРАШКОВ РАБОШ 

Књижевни Аранђеловац

ВУК НАШ НАСУШНИ

Вук је наше 
национално обележје

Проф. др Вељко Брборић, управник Катедре за српски језик 
Филолошког факултета у Београду, беседио је на промоцији 
књиге Милована Витезовића „Вук наш насушни“, која је одржана 
у Свечаној сали Дома Војске Србије у Београду, 1. октобра 
2015. године. Доносимо шире изводе из ове беседе

Вељ ко Бр бо рић
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Че твр так, 30. април 2015. го ди не
У Све ча ној са ли Ву ко ве за ду жби не одр жан је 

са ста нак Дру штва за срп ски је зик и књи жев ност 
Ср би је. На днев ном ре ду је би ла при пре ма Књи-
жев не олим пи ја де ко ја је одр жа на 9. и 10. ма ја 
у Срем ским Кар лов ци ма и Ре пу блич ког так ми-
че ња из срп ског је зи ка и је зич ке кул ту ре ко је је 
одр жа но 22. и 23. ма ја у Тр ши ћу, у окви ру Ђач-
ког Ву ко вог са бо ра. 

У Ге рон то ло шком цен тру у Бе о гра ду пред ста-
вље на је Да ни ца за 2015. го ди ну. Пред ста вља њу 
су при су ство ва ли Ми лош Не ма њић, члан Ре дак-
ци је ли ста За ду жби на, Бо жи дар Пе шев, аутор, и 
Љи ља на Си мић, уред ни ца Ву ко вог чи та ли шта.  

Уто рак, 5. мај
Да ни ца за мла де, сед мо го ди ште, пред ста вље-

на је у Основ ној шко ли „Ру ђер Бо шко вић“ у Бе-
о гра ду. Да ни цу су пред ста ви ли Бо жи дар Пе шев 
и Рај ко Лу кач, ауто ри, Љи ља на Си мић и Бог дан 
Бје го вић, уче ник че твр тог раз ре да.  

Су бо та, 9. мај
У ор га ни за ци ји Дру штва за срп ски је зик и 

књи жев ност Ср би је, у Срем ски Кар лов ци ма је 
отво ре на „Књи жев на олим пи ја да“ за уче ни ке 
основ них и сред њих шко ла Ср би је (9. ма ја за 
основ не шко ле и 10. ма ја за уче ни ке сред њих 
шко ла). Ву ко ва за ду жби на се, као по кро ви тељ 
на гра да, и ове го ди не при дру жи ла ор га ни за ци-
ји ма ни фе ста ци је.

Су бо та, 16. мај
Ма ни фе ста ци ја „Ноћ му зе ја“, ко ја се на по-

пу ла ран на чин ба ви му зе ји ма и кул тур ном ба-
шти ном, одр жа на је по два на е сти пут. Ву ко ву 
за ду жби ну је, овом при ли ком, по се ти ло ви ше 
од хи ља ду за ин те ре со ва них гра ђа на. 

Уто рак, 19. мај
У Цен тру за кул ту ру у Омо љи ци пред ста вље-

на су из да ња Ву ко ве за ду жби не. О књи га ма су 
го во ри ли др Ми о драг Ма тиц ки, Љу бо мир Ми-
лу ти но вић и Љи ља на Си мић.

Че твр так, 21. мај
У ор га ни за ци ји Огран ка Ву ко ве за ду жби не у 

Сом бо ру, а у са рад њи са по дру жни цом Дру штва 
за срп ски је зик и књи жев ност, Ко ла срп ских се-
ста ра и град ском би бли о те ком „Кар ло Бје лиц ки“ 
у Сом бо ру је по че ла ма ни фе ста ци ја „Ћи ри ли ца 
пи ше ср цем“ усме ре на не го ва њу срп ског је зи ка 
и чу ва њу ћи ри лич ног пи сма.

Су бо та, 23. мај
У Тр ши ћу је одр жа но Ре пу блич ко так ми че ње 

из срп ског је зи ка и је зич ке кул ту ре за уче ни ке 
основ них шко ла (сред њо школ ци су се так ми-
чи ли 24. ма ја). Ву ко ва за ду жби на, је и ове го-
ди не, у свој ству по кро ви те ља, за уче ни ке ко ји 
су осво ји ли јед но од пр ва три ме ста, и њи хо ве 
на став ни ке, обез бе ди ла да ро ве у књи га ма, а за 
оне ко ји су осво ји ли пр во ме сто и ве ли ки сре-
бр њак с Ву ко вим ли ком. 

Ово го ди шња ма ни фе ста ци ја „Да ни ћи ри ли-
це“ отво ре на је у про сто ри ја ма ОШ „Бо ра Ра дић“ 
у Ба ва ни шту све ча ном до де лом на гра да нај у-
спе шни јим уче сни ци ма кон кур са. 

Ву ко ва за ду жби на је, и ове го ди не, по др жа ла 
ма ни фе ста ци ју „Да ни ћи ри ли це“ и сво ја из да ња 
да ро ва ла за на гра ђе не уче сни ке кон кур са. 

У ко на ку ма на сти ра Ши ша то вац Удру же ње 
за ви чај и Клуб но ви на ра Срем ска Ми тро ви ца, 
уз бла го слов вла ди ке срем ског Ва си ли ја и по-
кро ви тељ ство гра да Срем ске Ми тро ви це ор га-
ни зо ва ло је све ча ност по во дом 200 го ди на од 
кад је Вук Ка ра џић од гу сла ра по чео за пи си ва-
ти срп ске еп ске пе сме у ма на сти ру Ши ша то вац. 
Уче ство ва ли су по зна ва о ци еп ске по е зи је, глум-
ци, гу сла ри, на род ни пе ва чи и дру ги умет ни ци. 
Све ча но сти је при су ство вао др Ми о драг Ма тиц-
ки, пред сед ник За ду жби не.

По не де љак, 1. јун
Осно ван Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Пер ту 

(Аустра ли ја), пр ви на аустра лиј ском кон ти нен ту. 
За пред сед ни ка огран ка иза бран је Или ја Илић. 

Уто рак, 2. јун
У Основ ној шко ли „Др Ар чи балд Рајс“ пред-

ста вље на је Да ни ца за мла де VII. Уче ство ва ли 
су пи сци: Гор да на Ма ле тић, Бо жи дар Пе шев и 
Рај ко Лу кач и Љи ља на Си мић. 

Сре да, 3. јун
У дво ри шту Зма је ве ку ће у Срем ској Ка ме ни-

ци отво ре не су 58. Зма је ве деч је игре. Игре су 
отво ре не уру чи ва њем при зна ња за ства ра ла-
штво за де цу или за по пу ла ри са ње књи га на-
ме ње них нај мла ђи ма. Зма јев штап при пао је 
Ан ђел ку Ер де ља ни ну, пе сни ку и при по ве да чу, 
а за из у зе тан ства ра лач ки до при нос са вре ме-
ном из ра зу у књи жев но сти за нај мла ђе на гра-
ђе на је Гор да на Ма ле тић, пи сац, пре во ди лац и 
књи жев ни при ре ђи вач, члан Ре дак ци је Да ни
це за мла де. 

Че твр так, 4. јун
При ли ком пред ста вља ња Да ни це за мла де VII 

у Основ ној шко ли „Ни ко ла Те сла“ у Но вом Са-
ду у окви ру Зма је вих деч јих ига ра, уче ни ци – 
чла но ви „Ра ди о ни це бај ки“ из ве ли су по се бан 
про грам. При су ство ва ли су Ми о драг Ма тиц ки, 
уред ник, и пи сци Гор да на Ма ле тић, Рај ко Лу кач, 
Ду шан Поп Ђур ђев и Љи ља на Си мић. 

Пе так, 5. јун
У Све ча ној са ли Ву ко ве за ду жби не пред сед-

ник Управ ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не проф. 

др Бо шко Су вај џић уго стио је вла ди ку ра шко-
при зрен ског, Те о до си ја, ко ји је пру жио по др шку 
но вом бро ју Да ни це за 2016. го ди ну – те мат ски 
ве за ној за Ко со во и Ме то хи ју.

Су бо та, 27. јун
Ма ни фе ста ци ја „Ћи ри ли ца огле да ло срп ске 

ду ше“ одр жа на је у Ве ли ком По пов цу. При су-
ство ва ли су др Ми о драг Ма тиц ки, пред сед ник 
Скуп шти не, проф. др Бо шко Су вај џић, пред сед-
ник Управ ног од бо ра, и Сне жа на Бо јић, се кре-
тар Ву ко ве за ду жби не. 

Сре да, 1. јул
У Ву ко вој за ду жби ни је, по сед ми пут, обе ле-

же на го ди шњи ца смр ти и ро ђе ња ака де ми ка 
Де ја на Ме да ко ви ћа (За греб 7. 7.1922 – Бе о град 
1. 7. 2008). Тим по во дом Ву ко ва за ду жби на и ИК 
Про ме теј из Но вог Са да ор га ни зо ва ли су су срет 
са са рад ни ци ма и упри ли чи ли раз го вор о књи-
зи др Дра шка Ре ђе па Срп ски се вер. Го во ри ли су: 
Бран ко Злат ко вић, Бо шко Су вај џић, Дра шко Ре-
ђеп, Ра до ван По по вић и Ве сна Пе шић. У про-
гра му су уче ство ва ли: Сне жа на Бо јић и Бо шко 
Пе тров. Овом при ли ком, ла у ре ат на гра де Ву ко ве 
за ду жби не за умет ност за 2009. го ди ну Сла во-
љуб Га лић Ђа ни, из Кра гу јев ца, да ро вао је Ву-
ко вој за ду жби ни сли ку Ми лу ти но ве зи ди не из 
ко лек ци је „Сно ви Хи лан да ра“.

Не де ља, 12. јул
На Пе тров дан, Фон да ци ја Ву ко ве за ду жби не 

за Жа бљак – Шав ник – Плу жи не, и ове го ди не 
у Пет ни ци код Шав ни ка, до де ли ла је на гра де 
за нај бо ље ли те рар не, ли ков не и руч не ра до ве 
уче ни ка основ них и сред њих шко ла у Цр ној Го-
ри. Све ча ном уру чи ва њу на гра да при су ство вао 
је управ ник Ву ко ве за ду жби не мр Љу бо мир Ми-
лу ти но вић и уру чио књи ге ко је је Ву ко ва за ду-
жби на да ро ва ла на гра ђе ним уче ни ци ма.

Сре да, 15. јул
Одр жан XVI Ду брав ски са бор у ор га ни за ци ји 

За ви чај ног дру штво Ду бра ва из Сто па ње (код 
Тр сте ни ка). Са бор ска све ча ност по све ће на је се-
ћа њу на 1915. го ди ну. Овом при ли ком, по ред бо-

га тог кул тур но-умет нич ког про гра ма, уру че на 
је Мо рав ска по ве ља Љу би ши Ђи ди ћу, књи жев-
ни ку из Кру шев ца.  

Пе так, 4. сеп тем бар
Уче сни ци 45. Ме ђу на род ног ску па сла ви ста 

на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, сту ден ти 
сла ви сти ке из це лог све та, за вре ме тро не дељ-
ног бо рав ка у Ср би ји по се ти ли су Ву ко ву за ду-
жби ну.

По не де љак, 14. сеп тем бар
Осам де сет дру ги Ву ков са бор по чео је у Тр ши-

ћу и у Ло зни ци. Спо мен-пло ча Јер не ју Ко пи та ру 
от кри ве на је у Му зе ју је зи ка и пи сма у Тр ши ћу. 
Са бор ска не де ља тра ја ла је до не де ље, 20. сеп-
тем бра, ка да је одр жа на за вр шна све ча ност. 

Че твр так, 17. сеп тем бар
У Ву ко вој за ду жби ни одр жа но је са бо ро ва ње о 

ста ром Бе о гра ду ко је је по кре ну ла Љи ља на Си-
мић, уред ни ца Ву ко вог чи та ли шта. Го сти овог 
до га ђа ја би ли су пен зи о не ри Ста рог гра да и не-
ка да шњи ђа ци Пр ве бе о град ске гим на зи је, ко ји 
про сла вља ју 70. ро ђен да не. Ми о драг Ма тиц ки је 
пред ста вио сво ју књи гу Це гер пун љу ба ви и го во-
рио о Дор ћо лу и Бај ло ни је вој пи ја ци.

Пе так, 18. сеп тем бар
У Би бли о те ци Ву ко вог за ви ча ја у Ло зни ци, 

у окви ру са бор ских да на, Ву ко ва за ду жби на је 
пред ста ви ла из да ња ко ја су об ја вље на по во дом 
150 го ди на од смр ти Ву ка Ка ра џи ћа. У про гра му 
су уче ство ва ли: Ми о драг Ма тиц ки, Бо шко Су вај-
џић и Слав ко Ве ји но вић. Они су пред ста ви ли 
окон ча ни рад на Са бра ним де ли ма Ву ка Ка ра
џи ћа у 36 књи га, као и об ја вљи ва ње фо то тип ског 
из да ња Ков че жи ћа (Беч, 1849) Ву ка Ка ра џи ћа и 
из бор Ву ко вог на род ног бла га у књи га ма об ја-
вље ним на не мач ком и на ру ском је зи ку. Слав ко 

Ве ји но вић, аутор књи ге Ву ко ва за ду жби на у 20. 
и 21. ве ку, го во рио је о овој књи зи ко ја је упра-
во иза шла из штам пе, а ти че се ра да Ву ко ве за-
ду жби не. 

Не де ља, 20. сеп тем бар
У Тр ши ћу је одр жа на за вр шна све ча ност 82. 

Ву ко вог са бо ра. Све ча ну бе се ду го во рио је проф. 
др Бо шко Су вај џић, пред сед ник Управ ног од бо-
ра Ву ко ве за ду жби не.

По не де љак, 21. сеп тем бар
У окви ру Да на европ ске ба шти не у Ву ко вој за-

ду жби ни је отво ре на из ло жба на гра ђе них ра-
до ва – лу та ка де це из на ше зе мље и ра се ја ња, 
ко ја су уче ство ва ла на на град ном кон кур су „Да-
ни ћи ри ли це“ у Ба ва ни шту, у ма ју 2015. го ди не. 
При сут не је по здра вио Ми о драг Ма тиц ки, пред-
сед ник За ду жби не, а Оља Па јин, књи жев ник, го-
во ри ла је о ста рим за на ти ма.

У ор га ни за ци ји Град ске би бли о те ке Кар ло Бје
лиц ки и Огран ка Ву ко ве за ду жби не у Сом бо ру, 
по во дом ро ђе ња Јо ва на Ха џи ћа, књи жев ни ка, 
пре во ди о ца, прав ни ка, јед ног од осни ва ча и пр-
вог пред сед ни ка Ма ти це срп ске, Ма ри ја Ча чић, 
ру ко во ди лац За ви чај ног оде ље ња, одр жа ла је 
21. и 22. сеп тем бра пре да ва ње о жи во ту и де лу 
овог зна ме ни тог Сом бор ца. Из ла га ње су, у сво-
јим учи о ни ца ма, пра ти ли уче ни ци Гим на зи је 
Вељ ко Пе тро вић и Сред ње тех нич ке шко ле, са 
сво јим про фе сор ка ма Ли ди јом Не ран џић Чан-
дом и Сне жа ном Кле пић, чла ни ца ма Огран ка 
Ву ко ве за ду жби не. Пре да ва ње је под стак ну то 
иде јом да се сред њо школ ци ма пре до че зна ме-
ни ти Сом бор ци ко ји су сво јим ства ра лач ким 
ра дом оста ви ли зна ча јан траг у исто ри ји кул-
ту ре гра да.

Уто рак, 22. сеп тем бар
Одр жа на XX (130) сед ни ца Управ ног од бо ра 

на ко јој је раз мо трен пред лог– услу ге из ра де 
отво ре не плат фор ме за ди ги тал но-ху ма ни стич-
ка ис тра жи ва ња и ди ги та ли за ци ју Са бра них де
ла Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа.  

У Све ча ној са ли До ма Ву ко ве за ду жби не одр-
жа на је про мо ци ја књи га По е ти ка фор ме у про

зи срп ског пост мо дер ни зма и Из чи стог не ми ра, 
ауто ра сла вист ки ње из Укра ји не, Але Та та рен ко. 
О књи га ма су го во ри ли Гој ко Те шић, Алек сан-
дар Јер ков и аутор ка. 

Сре да, 23. сеп тем бар
Ву ко ва за ду жби на, оп шти на Аран ђе ло вац 

и Удру же ње гра ђа на „Ба шти на и бу дућ ност – 
Аран ђе ло вац 1859“ ор га ни зо ва ли су у Аран ђе-
лов цу На уч ни скуп Шу ма ди ја кроз ве ко ве: је зик, 
исто ри ја фол клор, у окви ру ши рег про гра ма на 
обе ле жа ва њу и све ча ном уру чи ва њу На гра де 
Ми ле Не дељ ко вић, ко ја се до де љу је по је дин ци ма 
за нај бо љу са вре ме ну срп ску фол кло ри стич ку 
књи гу и про у ча ва ње усме не тра ди ци је. Скуп је 
при пре мио Ор га ни за ци о ни од бор, ко ји су чи ни-
ли др Иван Злат ко вић, др Љу бин ко Ра ден ко вић 
и др Бо шко Су вај џић. 

Че твр так, 24. сеп тем бар
У Ву ко вој за ду жби ни, у про гра му Ву ко вог 

чи та ли шта, по во дом Да на европ ске ба шти не, 
пред школ ци из вр ти ћа Те ра зи је са вас пи та чи-
цом Оли ве ром Мар ко вић, из ве ли су игро каз 
ста рих ре чи и име на. Бо жи дар Пе шев, пе сник, 
го во рио је сти хо ве за ма ме и бе бе.

По не де љак, 28. сеп тем бар
У окви ру Да на европ ске ба шти не, у Ву ко вој 

за ду жби ни, уче ни ци Ме ди цин ске шко ле из Бе-
о гра да из ве ли су игро каз „Пе смом и игром кроз 
ста ре за на те“. На та ли ја Та пић, уче ни ца Основ-
не ба лет ске шко ле „Лу јо Да ви чо“, уз кла вир ску 
прат њу Ђур ђи не Убо вић, из ве ла је ста ре деч је 
игре са лут ка ма; Мар ко Алек сић је го во рио о 
Мар ку Кра ље ви ћу, о ви те зо ви ма и ста рим за-
на ти ма. Ет но пе ва ње су из ве ле Јо ва на Ми ки-
лић, се стре Ми лен ко вић, Ана ста си ја Ра је вић и 
Кри сти на Ра дић. Овом про гра му при су ство ва-
ли су уче ни ци Сред ње еко ном ске шко ле „На да 

Ди мић“ из Зе му на и уче ни ци Ме ди цин ске шко-
ле из Бе о гра да.

Пе так, 2. ок то бар
Ву ко ва за ду жби на се при дру жи ла ху ма ни тар-

ној ак ци ји и да ро ва ла сво ја из да ња за об но ву 
Би бли о те ке ОШ „До си теј Об ра до вић“ из Сме де-
ре ва, ко ја је стра да ла у по жа ру. 

Пе так, 9. ок то бар 
Од бор за до де лу на гра де „Де јан Ме да ко вић“ 

одр жао је сед ни цу у про сто ри ја ма Ву ко ве за-
ду жби не и до нео Од лу ку да се на гра да „Де јан 
Ме да ко вић“ за 2015. го ди ну до де ли ака де ми ку 
На ди Ми ло ше вић Ђор ђе вић за сту ди ју „Ков че
жић“ Ву ка Ка ра џи ћа, об ја вљен у Ву ко вој за ду-
жби ни 2014. Од бор је ра дио у са ста ву: др Дра шко 
Ре ђеп, пред сед ник, Ра до ван По по вић и проф. др 
Бо шко Су вај џић.

Одр жа на је че твр та сед ни ца Од бо ра за до де-
лу на гра де Ву ко ве за ду жби не у обла сти умет-
но сти. Од бор је до нео од лу ку да се на гра да за 
2015. го ди ну до де ли Ми ли са ву Са ви ћу за ро ман 
La sans Pa re il le.

Управ ни од бор Фон да „Са ша Пе тро вић“ одр жао 
је сед ни цу у про сто ри ја ма Ву ко ве за ду жби не.

Че твр так, 15. ок то бар 
По во дом 55 го ди на ра да Фи ло зоф ског фа кул-

те та у Ко сов ској Ми тро ви ци, Ву ко вој за ду жби-
ни је, на Дан Фа кул те та, на све ча ној ака де ми ји 
одр жа ној у До му кул ту ре у Зве ча ну уру че на По
себ на за хвал ни ца за успе шну са рад њу у очу ва-
њу и не го ва њу срп ског је зи ка и књи жев но сти. 
За хвал ни цу је при мио пред сед ник Ву ко ве за ду-
жби не др Ми о драг Ма тиц ки.

Че твр так, 22. ок то бар 
У Ву ко вој за ду жби ни, у окви ру Три би не „Ста-

ри Бе о град“ одр жа на је про мо ци ја књи ге Ми-
ло ја По по ви ћа Ка ва је Би ли смо мла ди док не 
оста ри смо. Три би на „Ста ри град“ на ме ње на је 
гра ђа ни ма тре ћег до ба, али и мла ди ма, с ци љем 
да се ево ци ра ју успо ме не и се ћа ња на не ка да-
шњи Бе о град, ње го ву кул ту ру и раз вој. 

Сре да, 28. ок то бар 
У окви ру при пре ма за 28. Из бор ну скуп шти ну 

Ву ко ве за ду жби не одр жа не су ре дов не сед ни це 
Над зор ног од бо ра, Са ве та Ву ко ве за ду жби не и 
Управ ног од бо ра. Чла но ви од бо ра су раз мо три-
ли Го ди шњи из ве штај (но вем бар 2014 – ок то бар 
2015), Про грам ра да за 2016. го ди ну и Пред лог 
кан ди да та за ор га не Ву ко ве за ду жби не, као и и 
пред лог до бит ни ка при зна ња и на гра де Ву ко ве 
за ду жби не у обла сти на у ке и у обла сти умет но-
сти за 2015. го ди ну. До ку мен та су усво је на јед но-
гла сно и упу ће на Скуп шти ни Ву ко ве за ду жби не 
на раз ма тра ње и од лу чи ва ње.

Пе так, 6. но вем бар
У Основ ној шко ли „Вук Ка ра џић“ у Бе о гра ду 

пред ста вље на Да ни ца за мла де. Уче ство ва ли су: 
Гор да на Ма ле нић, Бо жи дар Пе шев, Рај ко Лу кач 
и Љи ља на Си мић.

Ис так ну том пе ва чу на род не и ста ро град ске 
му зи ке Пре дра гу Гој ко ви ћу Цу не ту у Ка ме-
ној са ли Ра дио Бе о гра да уру че но је при зна ње 
„Злат ни ми кро фон“ ко је му је уру чио ди рек тор 
Ра дио Бе о гра да Ми ли во је Ми хај ло вић. Пред-
сед ник Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не Ми о драг 
Ма тиц ки уру чио је Гој ко ви ћу За хвал ни цу Ву-
ко ве за ду жби не и сре бр њак с Ву ко вим ли ком 
за до при нос очу ва њу тра ди ци је у фор ми из вор-
не на род не пе сме, а Жи во рад Ај да чић На гра ду 
за жи вот но де ло Кул тур но-про свет не за јед ни це 
Ср би је за све што је учи нио за срп ску кул ту ру и 
ње ну про мо ци ју у све ту. 

Су бо та, 7. но вем бар
У Пер ту (Аустра ли ја), на сај му књи га, Огра-

нак Ву ко ве за ду жби не пред ста вио се бо га тим 
про гра мом. Одр жа но је так ми че ње за нај леп ши 
ћи ри лич ни ру ко пис и так ми че ње у ре ци то ва њу 
еп ске пе сме. Одр жан је и са ста нак пе ва ча – по-
тен ци јал них чла но ва Хо ра СЦ и са ста нак ко ре о-
гра фа срп ских фол клор них гру па. Пред ста вље не 
су и но во о бја вље не књи ге Ву ко ве за ду жби не и 
књи ге пре во да Љи ља не Ри стић. Го сто ва ли су гу-
сла ри, фру ла ши и там бу ра ши. 

Уто рак, 10. но вем бар
У све ча ној са ли На род не би бли о те ке Ср би је, 

у при су ству ве ли ког бро ја за ду жби на ра, пред-
став ни ка др жав них ин сти ту ци ја, огра на ка, по-
ве ре ни ка, до бро тво ра, одр жа на је 28. Из бор на 
скуп шти на Ву ко ве за ду жби не. На сед ни ци су 
раз ма тра ни: Из ве штај о ра ду за пе ри од но вем-
бар 2014 – ок то бар 2015, Про грам ра да за пе ри од 
но вем бар 2015 – ок то бар 2016, ли ста пред ло га 
за пред сед ни ка и пот пред сед ни ка Скуп шти не, 
чла но ве Са ве та, Управ ног од бо ра, Над зор ног од-
бо ра и од бо ра за до де лу на гра де Ву ко ве за ду-
жби не у обла сти на у ке и у обла сти умет но сти. 
Скуп шти на је усво ји ла пред ло же на до ку мен та, 
уру че не су за хвал ни це до бро тво ри ма и ве ли-
ким до бро тво ри ма, са оп ште не су од лу ке о на-
гра да ма за умет ност и за на у ку за 2015. го ди ну. 
Скуп шти на је акла ма ци јом по твр ди ла пред лог 
Управ ног од бо ра о уво ђе њу по себ ног при зна ња 
– На гра де Ву ко ве за ду жби не за де ло по све ће но 
Ву ку за све у куп ни до при нос про у ча ва њу Ву ко-
вог жи во та и де ла, као и за не го ва ње ву ков ских 
прин ци па и вред но сти у срп ској кул ту ри. До бит-
ник овог при зна ња за 2015. го ди ну је Ми ло ван 
Ви те зо вић. Увод ну реч „Вре ме уту ка“ одр жао је 
др Ми о драг Ма тиц ки а све ча ну бе се ду Ми ло-
ван Ви те зо вић. 

 При ре ди ла Сне жа на БО ЈИЋ

КУД Све то зар Мар ко вић из Ме две ђе на 82. Ву ко вом са бо ру
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О
бе ле жа ва мо ве о ма вре дан ју би-
леј: иза шао је сто ти број ли ста 
За ду жби на. Под се ти мо се да је 
пр ви број штам пан у фе бру а ру 
1988. го ди не и да је у ње му био 

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

За про те клих 27 го ди на За ду жби на је из ра сла 
у пу бли ка ци ју пре по зна тљи вог из гле да и са др-
жа ја, ко ја пра ти нај ва жни ја зби ва ња у кул ту ри, 
на у ци, про све ти, умет но сти, на род ној књи жев-
но сти, исто ри ји, и бе ле жи све зна чај не до га ђа-
је из жи во та на ро да и на род ног ства ра ла штва. 
У њој са ра ђу ју мно ги по зна ти по сле ни ци из 
обла сти кул ту ре, на у ке, умет но сти и јав не ре-
чи из зе мље и све та.

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

У про те клих сто бро је ва За ду жби на је по себ-
ним при ло зи ма обе ле жи ла све зна чај не го ди-

шњи це из исто ри је и кул ту ре срп ског на ро да: 
250 го ди на од ро ђе ња До си те ја Об ра до ви ћа, 
800 го ди на ма на сти ра Хи лан дар, 600 го ди на 
од Ко сов ске бит ке, 300 го ди на од Ве ли ке се о бе 
Ср ба, 150 го ди на нај ста ри је на уч не ин сти ту-
ци је у Ср ба – СА НУ, 150 го ди на На род ног му-
зе ја у Бе о гра ду, пет ве ко ва штам пар ства, 650 
го ди на Па три јар ши је, 175 го ди на од Дру гог 

срп ског устан ка (1815–1990), 175 го ди на Ма-
ти це срп ске, сто го ди на Срп ске књи жев не за-
дру ге (1892–1992), сто го ди на Ар хи ва Ср би је, 
сто го ди на Ет но граф ског му зе ја у Бе о гра ду 
(1901–2001), 150 го ди на од смр ти Ву ка Стеф. 
Ка ра џи ћа (1864–2014)... По себ ни те мат ски при-
ло зи су би ли по све ће ни по бе ди Ву ко ве је зич ке 
и пра во пи сне ре фор ме, Тр ши ћу, род ном ме сту 
Ву ка Ка ра џи ћа, Ло зни ци, Ђач ком Ву ко вом са-
бо ру и Ву ко вом са бо ру. 

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

Г
о то во да не ма ни јед не зна чај ни је 
лич но сти или уста но ве за је зик и 
пи смо, књи жев ност, исто ри ју, кул-
ту ру, про све ту, фол клор – из свих 
обла сти ко ји ма се Вук ба вио – а 

да о то ме у За ду жби ни ни је пи са но и да ни-
је пред ста вље на њи хо ва ак тив ност и до при-
нос раз во ју ових обла сти. Ауто ри су би ли из-
вр сни струч ња ци за ко је се са си гур но шћу 
мо же ре ћи да ула зе у ред нај бо љих по зна-
ва ла ца те ма и про бле ма ти ке о ко јој се пи-
са ло у ли сту.  

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

У ли сту је до ста из ра жен вид до ку мен тар но-
сти, ко ју он у кон ти ну и те ту не гу је. Овај при-

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

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

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

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

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

Ву ко ва за ду жби на је штам па ла и Би бли о гра
фи ју пр вих 40 бро је ва За ду жби не ко ју је, по ва-
же ћем УДК си сте му, са чи нио са рад ник До бри ло 
Ара ни то вић. Са да пре о ста је да се об ја ви Би бли-
о гра фи ја од 41. до сто тог бро ја За ду жби не. 

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

К
а да се бу ду су ми ра ли 
ре зул та ти обе ле жа-
ва ња две сто те го ди-
шњи це Дру гог срп ског 
устан ка тре ба ло би за-

пам ти ти да су 2015. го ди не слу же-
не ли тур ги је и по ме ни по ги ну лим 
уста ни ци ма уз пра те ћи умет нич ки 
про грам у ме сти ма ве ли ких би та-
ка Дру гог срп ског устан ка: у Та ко-
ву (23. апри ла), на Љу би ћу (6. ју на) 
и Ду бљу(26. ју ла). Ор га ни зо ва на су 
два на уч на ску па: Две ста го ди шњи
ца Дру гог срп ског устан ка – Уте ме
ље ње срп ске др жав но сти 1815–2015, 
одр жан у По жа рев цу у ор га ни за ци-
ји На род ног му зе ја у По жа рев цу и 
Фи ло зоф ског фа кул те та из Бе о гра-
да, док је на уч ни скуп у Чач ку Срп
ска ре во лу ци ја и об но ва др жав но
сти Ср би је – Две ста го ди на од Дру
гог срп ског устан ка ор га ни зо ван у 
са рад њи Исто риј ског ин сти ту та из 
Бе о гра да и Ме ђу оп штин ског исто-
риј ског ар хи ва у Чач ку.

Фор ма је ис пу ње на, дуг пре ма пре-
ци ма из ми рен, али по сле све га оста-
је отво ре но пи та ње да ли се и ко ли ко 
су штин ски не гу је тра ди ци ја срп ске 
ре во лу ци је, јер смо све до ци ка ко је 
про те кло обе ле жа ва ње ју би ле ја Пр-
вог срп ског устан ка: од пом пе зне ме-
диј ске ха ла бу ке 2004. го ди не до 2013. 
го ди не ка да се ни ко ни је се тио јед-
ног од нај ве ћих на ци о нал них по ра-
за. Ва ља ло би, да кле, про ми шља ти и 
го во ри ти о на ци о нал ним по ра зи ма, 
као што се свет ку ју по бе де, и из јед-
ног и дру гог исто риј ског ис ку ства из-
вла чи ти по у ке и ру ко во ди ти се њи ма 
у бу дућ но сти.

Ако хо ће мо бо ље да раз у ме мо узро-
ке, ци ље ве и ре зул та те Дру гог срп ског 
уста н ка мо ра мо зна ти окол но сти под 
ко ји ма је за вр шен Пр ви срп ски уста-
нак и угу ше на Ха џи Про да но ва бу на. 
Ср би ја је под Ка ра ђор ђе вим вођ ством 
и за хва љу ју ћи вој ном са ве зни штву са 
Ру си јом од 1807. го ди не пре ки ну ла др-
жав но-прав не ве зе са Пор том. Тур ци 
су про те ра ни из зе мље, устро је ни су 
вој ни и ци вил ни ор га ни вла сти, осни-
ва не су шко ле, отва ра ни руд ни ци и 
под сти ца на тр го ви на. Услед спле та 
ме ђу на род них окол но сти, ко је је од-
ре ђи вао став европ ских си ла пре ма 
На по ле о но вој им пе ри ја ли стич кој по-
ли ти ци, али и став Фран цу ске, Ве ли-
ке Бри та ни је, Аустри је и Пру ске да је 
ну жно са чу ва ти Осман ско цар ство и 
спре чи ти ру ско на пре до ва ње на де сну 
оба лу Ду на ва, Ср би ја је 1813. го ди не 
пре тр пе ла ка та стро фа лан по раз. Де-
се ти не хи ља да Ср ба из бе гло је пред 

тур ским на па дом у су сед ну 
Аустри ју, на хи ља де је уби је но 
и по ро бље но. О ма те ри јал ном 
пу сто ше њу из ли шно је го во-
ри ти. Тур ска ре пре си ја ко ју 
је оли ча вао бе о град ски ве-
зир Су леј ман-па ша Ско пљак 
про из ве ла је бун тов но рас-
по ло же ње у на ро ду и на кра-
ју ути ца ла на из би ја ње Ха џи 
Про да но ве бу не у је сен 1814. 
го ди не, ко ја је бр зо угу ше на. 
По сле ди ца те бу не је још ве-
ћи тур ски те рор ко ји је био на 
вр хун цу у ја ну а ру и фе бру а ру 
1815. го ди не.

При пре ме за по кре та ње Дру-
гог срп ског устан ка за по че те у 
фе бру а ру и мар ту 1815. го ди-
не од ви ја ле су се, пре ма то ме, у 
стра хом пре пла вље ној зе мљи, 
ме ђу ста нов ни штвом ви ше 
глад ном не го си том, ко је је уз 
то би ло оп те ре ће но огром ном 
гло бом и ку лу ком.

Па, ипак, у Бе о град ском па-
ша лу ку се одр жа ло бун тов но 
рас по ло же ње, хај ду чи ја је 
цве та ла и по сто ја ло је уоп-
ште ра то бор но вре ње у на ро-
ду ко је је на кра ју до ве ло до 
устан ка. Као пред вод ник Дру-
гог срп ског устан ка на мет нуо 
се Ми лош Обре но вић, је дан 
од рет ких уста нич ких вој во-
да ко ји ни је на пу стио Ср би ју 
1813. го ди не, што му је до не-
ло огро ман мо рал ни пре стиж. 
Као вожд Дру гог срп ског 
устан ка Ми лош Обре но вић 
био је све стан ис цр пље но-
сти срп ског на ро да и тур ске 
пре мо ћи, па је по сле збо ра 
у Та ко ву 11/23. апри ла 1815. 
го ди не, на ко јем је фор мал-
но по твр ђе но ње го во вођ ство, 
по ста вио окол но сти ма из ну-
ђен рат ни циљ: бор ба про тив 
су ро вог ре жи ма бе о град-
ског ве зи ра и ус по ста вља ње 

пра вед ни јег и сно шљи ви јег 
по рет ка у Бе о град ском па ша-
лу ку. О ауто но ми ји, а нек мо-
ли о не за ви сно сти, та да ни је 
по ми шљао. За то уста нич ком 
стра те ги јом ни су би ли пред-
ви ђе ни на па ди на тур ске гар-
ни зо не у Бе о гра ду, Шап цу, 
Ужи цу, Сме де ре ву, већ про-
те ри ва ње Ту ра ка из селâ и 
ва ро ши. Сре ди ште уста ни ка 
по но во је по ста ла Шу ма ди ја, 
и то од За пад не Мо ра ве на ју-
гу до Са ве на се ве ру. Уста нак 
ни је об у хва тио исто вре ме но 
све на хи је Бе о град ског па ша-
лу ка. Ма чва, сил но по стра да-
ла 1813. го ди не, а бу ду ћи пр ва 
на уда ру тур ске вој не си ле из 
Бо сне, у уста нак се укљу чи ла 
тек у ју ну 1815. го ди не. Упр-
кос огра ни че ном рат ном ци-
љу, бор бе у Дру гом срп ском 
устан ку по же сти ни рав не су 
нај кр ва ви јим бит ка ма у Пр-
вом срп ском устан ку. 

Ка рак те ри сти ка Дру гог 
срп ског устан ка, што га бит-
но раз ли ку је од Пр вог срп-
ског устан ка, био је и од нос 
уста ни ка пре ма за ро бље ним 
Тур ци ма. Тво рац те по ли ти-
ке био је Ми лош Обре но вић 
ко ји је по мир љи вим од но сом 
пре ма за ро бље ним Тур ци ма 
ути рао пут бу ду ћим пре го во-
ри ма. Тур ске по са де у Ва ље ву, 
Ба то чи ни и Ка ра нов цу, по-
сле ма њих окр ша ја, пре да ва-
ле су се „на ве ру“ и мир но се 
по вла чи ле чим би се Ми лош 
Обре но вић по ја вио у њи хо-
вој бли зи ни. У би ци на Ду бљу 
Ми лош је осло бо дио тур ског 
за по вед ни ка Ибра хим-па шу, 
ко га је с по ча сти ма ис пра тио 
у Бо сну.

Ка да се по ре де два во жда 
срп ске ре во лу ци је, обич но се 
ис ти че Ка ра ђор ђе во вој нич ко 

уме ће и Ми ло ше ва ди пло мат ска ве-
шти на. И дан-да нас се у јав но сти са 
пу но жа ра го во ри о Ка ра ђор ђе вом и 
Ми ло ше вом пу ту. Јед но од об ја шње ња 
за што је то та ко је сте што Дру ги срп-
ски уста нак ни је имао свог Фи ли па 
Ви шњи ћа. Ма ло је са чу ва них еп ских 
пе са ма о зби ва њи ма у ње му: Уста нак 
кне за Ми ло ша на Тур ке, Бој на Љу би
ћу и Бој на Ду бљу. Оту да са ста но ви-
шта ре цеп ци је у на род ној тра ди ци ји 
и усме ној књи жев но сти из ве сна „не-
хе ро ич ност“ Дру гог срп ског устан ка 
у по ре ђе њу са Пр вим срп ским устан-
ком. Ме ђу тим, опо нен ти Ми ло ше ве 
по ли ти ке не ува жа ва ју објек тив не 
окол но сти ко је су при мо ра ва ле во жда 
Дру гог срп ског устан ка на та кво де ло-
ва ње. Ми ло ше ва по ли ти ка је ре ал на 
по ли ти ка, по ли ти ка од ре ђе на окол-
но сти ма, ре кли би, по ли ти ка здра ве 
се љач ке па ме ти. 

Он је од ва жно за по чео не по сред не 
раз го во ре о ми ру са тур ским вој ним 
за по вед ни ци ма бо сан ским ве зи ром 
Хур шид-па шом на Дри ни код Ја ње и 
ру ме лиј ским ва ли јом Ма ра шли Али-
па шом на Мо ра ви, код Ћу при је. Пред 
обо ји цу лич но је из ла зио и ри ту ал но 
им љу био ску те.

Т
о је чи нио ка ко би их уве-
рио да се срп ски на род не 
бу ни про тив сул та на, већ 
про тив су ро вог на ме сни-
ка Су леј ман-па ше Ско-

пља ка. Ко ри сте ћи су рев њи вост из-
ме ђу тур ских за по вед ни ка, Ми лош 
Обре но вић је од у стао од пре го во ра са 
Хур шид-па шом ко ји је тра жио без у-
слов ну пре да ју и пот пу но по ла га ње 
на о ру жа ња и окре нуо се Ма ра шли 
Али-па ши, ко ји се по ка зао бла жим 
и по мир љи ви јим.

По сле спо ра зу ма на Мо ра ви, усле-
дио је дру ги усме ни спо ра зум у 
Бе о гра ду 8. но вем бра (по но вом ка-
лен да ру) 1815. го ди не ка да је „вер хов-
ни Сер би ји књаз“ Ми лош Обре но вић 
об ја вио на ро ду „при ми ре ње“. Та да је 
до го во ре но да Ср би на те ри то ри ји Бе-
о град ског па ша лу ка при ку пља ју но-
вац за раз не фе у дал не оба ве зе и да 
се Тур ци не ме ша ју у фи нан сиј ске 
то ко ве на те ри то ри ји па ша лу ка, да у 
на хи ја ма уз му се ли ма се ди и је дан 
срп ски кнез ко ји ће са му се ли мом су-
ди ти Ср би ма, да се у Бе о гра ду обра зу-
је На род на кан це ла ри ја, као нај ви ше 
ад ми ни стра тив но и суд ско те ло. Ти ме 
је за вр шен Дру ги срп ски уста нак. Срп-
ска ре во лу ци ја ушла је у но ву, мир но-
доп ску фа зу.

 Ра до мир Ј. ПО ПО ВИЋ

ОСВЕТЉЕЊА

ЈУБИЛЕЈ – СТО БРОЈЕВА „ЗАДУЖБИНЕ“, ФЕБРУАР 1988 – ДЕЦЕМБАР 2015. 

Верни пратилац и хроничар Вукове задужбине

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

Двеста година од Другог 
српског устанка

Као предводник Другог српског устанка наметнуо се Милош Обреновић, 
један од ретких устаничких војвода који није напустио Србију 1813. године, 
што му је донело огроман морални престиж

Ми лош Обре но вић

Спо ме ни ца Дру гог срп ског устан ка
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2015.

М
о крањ че ви да ни, фе сти-
вал ко ји се одр жа ва у част 
ве ли ка на срп ске му зи-
ке, ком по зи то ра Сте ва на 
Сто ја но ви ћа Мо крањ ца, 

ове го ди не је обе ле жио сво је ју би лар но, 
пе де се то из да ње. Не го тин је и ове је се ни, 
од 10. до 16. сеп тем бра, био ме сто по хо-
да му зич ких умет ни ка и пу бли ке, ко ју је 
у знат но ве ћем бро ју, сво јим са др жа ји ма, 
при ву као фе сти вал ски про грам.

Це ре мо ни ја све ча ног отва ра ња оку пи-
ла је зна чај не кул тур не по сле ни ке из на ше 
зе мље, као и ис так ну те му зич ке умет ни ке. 
Тра ди ци о нал ну бе се ду одр жао je ди ри гент 
Вла ди мир Крањ че вић, а част да отво ри фе-
сти ва л при па ла је ди ри ген ту Бо ја ну Су ђи-
ћу, ко ји је „Мо крањ че ве да не“ из дво јио као 
је дан од нај зна чај ни јих кул тур них до га ђа ја 
у Ср би ји.

На Нат пе ва ва њу хо ро ва 
ове го ди не так ми чи ли су 
се ан сам бли ко ји су до шли 
из гра до ва у ко ји ма је, сво-
је вре ме но, бо ра вио и сам 
Мо кра њац ди ри гу ју ћи „Пр-
вим бе о град ским пе вач ким 
дру штвом“. На сту пи ли су хо-
ро ви из Бу ку ре шта, Со лу на, 
Пан че ва, Ис тан бу ла, Мо скве, 
а струч ни жи ри, ко ји су чи-
ни ли Да рин ка Ма тић Ма ро-
вић, Вла ди мир Крањ че вић и 
Бо јан Су ђић, за нај у спе шни-
ји је про гла сио хор „Ан гел 
Ма но лов“ из Со фи је.

На пе де се тим „Мо крањ-
че вим да ни ма“ на сту пи ла 
је, по сле па у зе од пет на ест 
го ди на, Бе о град ска фил-
хар мо ни ја, са со лист ки њом 
Ма јом Бог да но вић и ди ри ген том Вла ди ми-
ром Ку ле но ви ћем. Сход но при ли ци, ор ке-
стар је из вео и две ком по зи ци је до ма ћих 
ауто ра, Срп ско ко ло Алек сан дра Ву ји ћа, као 
и пр ву срп ску сим фо ни ју, Сим фо ни ју у це
мо лу Пе тра Ко њо ви ћа, у ко јој су пре ле пе 
ме ло ди је Мо крањ че вих Ру ко ве ти, ко је ком-
по зи тор ко ри сти као те ме, ука за ле на њи-
хо ву сим фо ниј ску сна гу. Му зи ку до ма ћих 
ауто ра на ре пер то а ру је имао и „Бе о град ски 
квар тет хар фи“, ко ји је из вео ком по зи ци је 
Светиславa Божићa Је сен у Мо крањ че вом вр
ту и Ду ша на Ра ди ћа Ход пра ско зор ја, док су 
Три сли ке за че ти ри хар фе Ми ло ра да Ма-
рин ко ви ћа до жи ве ле сво ју пре ми је ру.

У окви ру ово го ди шњег фе сти ва ла пре ми-
јер но је из ве де на и пред ста ва Мо кра њац, 
чо век сво је умет но сти ре ди те ља Са ше Ла-
ти но ви ћа, сцен ска адап та ци ја ра дио дра ме 
Драм ског про гра ма Ра дио Бе о гра да, чи ји је 
аутор Ма ја Чо ло вић Ва сић. На сце ну су је, 
ве о ма успе шно, до не ли глум ци За је чар ског 
по зо ри шта, Ка мер ни хор „Ла ви ринт“ из За-
је ча ра, ко јим ди ри гу је Жељ ка Алек сић, и 
Гу дач ки квар тет „Ри пи е но“, чи ји су чла но-

ви уче ни ци Шко ле за му зич ке та лен те у Ћу-
при ји. Фе сти вал ској пре ми је ри прет хо дио 
је на ступ Деч јег хо ра „Ви вак“ из Не го ти на, 
ко јим ди ри гу ју Дра га на Ма ри но вић Си мо-
но вић и Алек сан дра Ђу кић. Овај ан самбл, 
осно ван 2014. го ди не као хор уче ни ка ни же 
шко ле Му зич ке шко ле „Сте ван Мо кра њац“, 
по ка зао је да за крат ко вре ме, осми шље ним 
про гра мом и пра вил ним ра дом са деч јим 
ан сам блом, мо же да се до стиг не ви сок ни-
во му зи ци ра ња.

Про грам ски ис ко ра ци 50. „Мо крањ че вих 
да на“ при ву кли су ве ли ку па жњу пу бли ке, 
ко ја је би ла ве о ма за ин те ре со ва на да ви-
ди пред ста ву По зо ри шта на Те ра зи ја ма, Грк 
Зор ба, ре ди те ља Ми ха и ла Ву ко бра то ви ћа, на 
по зна ту му зи ку Ми ки са Те о до ра ки са, за тим 
на ступ пле сне тру пе „Una sa ga Ser bi ca“ са 
про гра мом под на зи вом „Игре и зву ци Бал-
ка на“, као и кон церт хо ра „Vi va Vox“, ко ји је 

по ред стан дард ног ре пер то а ра из вео и Мо-
крањ че ву Осму ру ко вет, као и „Хе ру вим ску 
пе сму“ из Ли тур ги је.

То ком фе сти ва ла одр жа не су и две на уч-
не три би не. На пр вој je др На де жда Мо су-
со ва, му зи ко лог и ком по зи тор, го во ри ла на 
те му „Фе но мен Сте ван Ст. Мо кра њац и крај 
исто ри је му зи ке“, а дру га, под на зи вом „Се-
ћа ња и ома жи – 50 го ди на тра ја ња“, би ла 
је осми шље на да се кроз се ћа ња зна чај них 
кул тур них по сле ни ка под се ти на исто ри ју 
фе сти ва ла ду гу пе де сет го ди на. На по чет ку 
три би не, кроз ви део пре зен та ци ју ре а ли зо-
ва ну за хва љу ју ћи до ку мен та ци ји из лич них 
ар хи ва не го тин ских но ви на ра ко ји ско ро две 
де це ни је ак тив но пра те „Мо крањ че ве да не“ 
(Зден ка То мић, Су за на Ми хај ло вић Јо ва но-
вић и Ра до мир Ми ло ше вић), пу бли ка је има-
ла при ли ке да чу је из ја ве Ми о дра га Ми ће 
Сте фа но ви ћа, кул ту ро ло га, Ди ми три ја Бу-
ка та ре ви ћа, про фе со ра му зи ке, Ђо ке Стој-
чи ћа, књи жев ни ка и пу бли ци сте, и дво ји це 
ком по зи то ра, Кон стан ти на Ба би ћа и Де ја на 
Де спи ћа. По том су сво ја се ћа ња ево ци ра ли 
са го вор ни ци, др На де жда Мо су со ва, му зи-

ко лог и ком по зи тор, Да рин ка Ма тић Ма ро-
вић, ди ри гент, Ма ри ја Ада мов, му зи ко лог, 
Гор да на Кра ја чић, му зи ко лог, и др Ди ми три-
је О. Го ле мо вић, ет но му зи ко лог. Ова три би-
на под се ти ла је са мо на не ке од зна чај них 
тре ну та ка у исто ри ји фе сти ва ла и отво ри ла 
мо гућ ност да она по ста не са др жај про гра ма 
и на ред них го ди на. 

Ово го ди шње „Мо крањ че ве да не“ обо га ти ле 
су и две из ло жбе у га ле ри ја ма До ма кул ту ре. 
Пр ва је јав но сти пред ста ви ла сли ке ака де-
ми ка Не дељ ка Гво зде но ви ћа, сли ка ра, јед ног 
од идеј них тво ра ца осни ва ња „Ку ће ле га та“, 
а дру гу под на зи вом „Ехо му зи ке“ чи ни ле су 
сли ке на ста ле у окви ру 17. сли кар ске ко ло-
ни је ко ју је ор га ни зо вао Дом кул ту ре. И ово-
га пу та оку пље ни око за јед нич ке те ме, а то 
је му зи ка, сли ка ри су ин спи ра ци ју про на ла-
зи ли ка ко у са мом Мо крањ цу, та ко и у ле по-
та ма Не го ти на и Не го тин ске Кра ји не ко је су 
нео дво ји ви део умет нич ког ми љеа мно гих 
сли ка ра овог кра ја. 

У окви ру фе сти вал ског про гра ма одр жа-
не су про мо ци је три књи ге. Пр во из да ње чи-
ни фељ тон Сте ван Сто ја но вић Мо кра њац, 
ауто ра др Бран ке Ра до вић, ко ји је об ја вљи ван 
то ком 2014. го ди не у днев ном ли сту „По ли ти-
ка“. Про мо ви са на је и мо но гра фи ја Пе де сет 
го ди на Мо крањ че вих да на, ауто ра му зи ко ло-
га др Со ње Ма рин ко вић, бо га то илу стро ва-
на, за сно ва на на до ку мен тар ној гра ђи ко ја 
све до чи о зна ча ју фе сти ва ла. Тре ћа књи-
га по све ће на је Мо крањ че вој род ној ку ћи 
у Не го ти ну, а део је про јек та аутор ског ти-

ма струч ња ка ко ји се ба вио 
исто ри ја том, ар хи тек ту ром, 
уну тра шњим уре ђе њем и 
ен те ри је ром ове гра ђе ви-
не, те ме мо ра би ли ја ма и 
при зна њи ма ком по зи то ра, 
збир ком сли ка у ку ћи, ет но-
ло шком збир ком и збир ком 
му зич ких за пи са.

По ред ве чер њих кон це-
ра та, три би на и про мо ци-
ја штам па них из да ња, у 
окви ру про гра ма ово го ди-
шњег Фе сти ва ла одр жан 
је и ци клус кон це ра та под 
на зи вом „Кла си ка у 11“. На 
Град ском тр гу ис пред Оп-
шти не, сва ког пре по дне ва, 
на им про ви зо ва ној би ни, 
за ин те ре со ва на пу бли ка 
је има ла при ли ке да чу је 
че ти ри на сту па квар те та 

„Гла сни ци“ ко ји чи не сту ден ти Фа кул те та 
му зич ке умет но сти, Ми ла Смиљ ко вић, Ми-
на Оп се ни ца, Гра ди мир Ор ба но вић и Јо ва-
на Ра дој ко вић. На ре пер то а ру овог ан сам бла 
на шла су се по пу лар на де ла кла сич не му зи-
ке, аран жма ни Мо крањ че вих Ру ко ве ти за 
гу дач ки квар тет, опер ске и филм ске те ме.

За вр шни ца „Мо крањ че вих да на“ би ла је у 
зна ку Хо ра и Сим фо ниј ског ор ке стра РТС-а, 
ко ји су уз ди ри ген та Бо ја на Су ђи ћа и со ли-
сте Ев ге ни ју Је ре мић (со пран), Је ле ну Кон чар 
(ме цо со пран), Не на да Чи чу (те нор) и Ати лу 
Мо ку ша (ба ри тон), из ве ли Де ве ту сим фо ни
ју Лу дви га ван Бе то ве на. Сим бо лич на по ру ка 
ми ра ко ју но се ре чи Ши ле ро ве „Оде ра до-
сти“ из че твр тог ста ва овог Бе то ве но вог де-
ла сво је вр сно је под се ћа ње да су и Фе сти вал 
и Мо крањ чев град од у век би ли ме сто ко је је 
отво ре но за оку пља ње вр хун ских умет ни ка 
и по што ва ла ца му зи ке и умет но сти, и да ће 
и у бу дућ но сти то оста ти.

Пе де сет го ди на је им по зант на исто ри ја. Фе-
сти вал гле да у бу дућ ност и у том сме ру пред-
ла жу се и но ве иде је за го ди не ко је до ла зе. 

 Алек сан дра ПА ЛА ДИН

Епископ рашко-
призренски Теодосије 

посетио Вукову 
задужбину

Е
пи скоп ра шко-при зрен ски Те о до си је по се-
тио је Ву ко ву за ду жби ну 5. ју на ове го ди не 
и раз го ва рао с Бо шком Су вај џи ћем, пред-
сед ни ком Управ ног од бо ра, Љу бо ми ром Ми-
лу ти но ви ћем, управ ни ком, и Слав ком Ве-

ји но ви ћем, са вет ни ком Ву ко ве за ду жби не и глав ним 
и од го вор ним уред ни ком ли ста За ду жби на, о уна пре-
ђи ва њу са рад ње Епар хи је ра шко-при зрен ске и Ву ко ве 
за ду жби не. 

С об зи ром на то да ће 23. го ди ште Да ни це Ву ко ве за ду-
жби не за 2016. го ди ну би ти  по све ће но Ко со ву и Ме то хи ји, 
до го во ре но је да се уз по моћ Епар хи је обез бе ди по тре бан 
број при ме ра ка ове из у зет но вред не књи ге за све срп ске 
шко ле, кул тур не и дру ге уста но ве на Ко со ву и Ме то хи-
ји. Из ра же но је уве ре ње и оче ки ва ње да ће и Кан це ла ри-
ја Вла де Ре пу бли ке Ср би је за Ко со во и Ме то хи ју по мо ћи 
ову ак тив ност, као што је у ма ју по мо гла пред ста вља ње 
Да ни це 2015 и Да ни це за мла де на Фи ло зоф ском фа кул-
те ту у Ко сов ској Ми тро ви ци, у При зрен ској бо го сло ви ји 
у При зре ну и у Ве ли кој Хо чи. У раз го во ру је ис так ну то да 
је Да ни ца 2015 већ до ста вље на у све срп ске шко ле на Ко-
со ву и Ме то хи ји.

Епи скоп Те о до си је упо знао је са го вор ни ке да је Епар-
хи ја об ја ви ла из у зет но вред ну мо но гра фи ју на ен гле ском 
је зи ку, у ко јој је на ви ше од 1000 стра ни ца, у ко ло ру, пред-
ста вље но хри шћан ско на сле ђе Ко со ва и Ме то хи је, ср це 
зе мље срп ског на ро да. Мо но гра фи ја ће би ти об ја вље на и 
на срп ском је зи ку. 

Ву ко ва за ду жби на ће пре ко сво јих огра на ка, пре ну ме-
ра на та на сво ја из да ња и пу тем ли ста За ду жби на по пу ла-
ри са ти ово ка пи тал но из да ње Епар хи је ра шко-при зрен ске, 
ка ко би ова вред на књи га до шла у ру ке што ве ћег бро ја 
чи та ла ца у ма ти ци и ди ја спо ри.   

Вла ди ка Те о до си је по кло нио је Ву ко вој за ду жби ни мо-
но гра фи ју Хри шћан ско на сле ђе Ко со ва и Ме то хи је, ср це 
зе мље срп ског на ро да, а пред став ни ци За ду жби не по кло ни-
ли су вла ди ци нај но ви ја из да ња Ву ко ве за ду жби не (Ву ков 
Ков че жић, Пре пи ску XI II и књи гу О је зи ку и књи жев но сти 
III/2) и књи гу Три ве ка Кар ло вач ке ми тро по ли је 1713–2013, 
ко ју су уре ди ли са рад ни ци Ву ко ве за ду жби не. 

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

У 
знак трај ног се ћа ња на 
свог ауто ра и при ја те-
ља, зна ме ни тог срп ског 
и европ ског исто ри ча-
ра умет но сти, хро ни-

ча ра, пе сни ка, про за и ка и ме мо-
а ри сту, јед ног од не на док на ди вих 
три бу на на ше на ци о нал не све сти – 
Де ја на Ме да ко ви ћа,  ИК „Про ме теј“, 
ње гов екс клу зив ни из да вач и про-
мо тер, за сно вао је 2008. на гра ду „Де
јан Ме да ко вић“ за ду го пам ће ње.

До да нас ово пре сти жно при зна ње 
осво ји ли су: Мо мо Ка пор, Ми о драг Б. 
Про тић, Мир ко Де мић, Ва си ли је Кре-
стић, Ра ди во је Сто ка нов, Алек сан дар 
Га та ли ца и Дин ко Да ви дов. Од лу ком 
жи ри ја до бит ник на гра де „Де јан Ме-

да ко вић“ за 2015. го ди ну је ака де мик 
На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић за сту ди ју 
„Ков че жић“ Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа, ко ју 
је Ву ко ва за ду жби на об ја ви ла 2014. го-
ди не, у бли ском окру же њу из у зет них 
ис тра жи вач ких до при но са у на сло ви-
ма и књи га ма зна чај не на ше исто ри-
чар ке књи жев но сти.

Жи ри је ра дио у са ста ву: Дра шко Ре-
ђеп, Ра до ван По по вић и Бо шко Су вај-
џић. Од лу ка је до не та јед но гла сно на 
сед ни ци одр жа ној 9. ок то бра 2015. го-
ди не у Ву ко вој за ду жби ни.

На гра да се са сто ји од злат ни ка са 
ли ком Де ја на Ме да ко ви ћа, ди вот из-
да ња јед не од књи га Де ја на Ме да ко-
ви ћа и све ча не по ве ље, и би ће уру че на 
по чет ком ја ну а ра 2016. на пра зник ИК 
„Про ме теј“ у Но вом Са ду.  С. Б.

У
дру же ње гра ђа на „Ба-
шти на и бу дућ ност – 
Аран ђе ло вац 1859“ и 
ове го ди не до де ли ло је 
на гра ду Ми ле Не дељ

ко вић за нај бо љу об ја вље ну књи гу 
из обла сти са вре ме не срп ске фол-
кло ри сти ке (ет но ло ги је и ан тро по-
ло ги је, ет но му зи ко ло ги је, на род не 
или усме не књи жев но сти). На гра да 
но си име јед ног од нај зна чај ни јих 
на ших ет но ло га, про у ча ва о ца на-
род не тра ди ци је и исто ри је, пу бли-
ци сте и пе да го га. Жи ри ко ји је би-
рао нај бо љу књи гу чи ни ли су еми-
нент ни на уч ни ци: проф. др Не над 
Љу бин ко вић (пред сед ник жи ри ја), 
Ја сна Бје ла ди но вић Јер гић, др Је ле-
на Јо ва но вић, др Бран ко Злат ко вић 
и др Сми ља на Ђор ђе вић Бе лић.

Ма ни фе ста ци ја На гра да Ми ле Не
дељ ко вић je кул ту ро ло шког, на уч ног и 
еду ка тив ног ка рак те ра, а одр жа на је 
од 23. до 25. сеп тем бра 2015. го ди не у 
Аран ђе лов цу. У окви ру про гра ма ре-
а ли зо ван је и из у зе тан на уч ни скуп 
под на зи вом Шу ма ди ја кроз ве ко ве: 
је зик, исто ри ја, фол клор, у са рад њи 
с Ву ко вом за ду жби ном из Бе о гра да, 
на ко јем су уче ство ва ли нај зна чај ни-
ји про у ча ва о ци овог цен трал ног де ла 
Ср би је. Та ко ђе, у окви ру ма ни фе ста-
ци је пред ста вље на је и књи га др Је-
ле не Јо ва но вић Во кал на тра ди ци ја 
Ја се ни це у све тло сти ет но ге нет ских 
про це са, у из да њу Му зи ко ло шког ин-

сти ту та СА НУ из Бе о гра да. О овој сту-
ди ји го во ри ле су др Са ња Ра ди но вић, 
до цент на Ка те дри за ет но му зи ко ло-
ги ју Фа кул те та му зич ке умет но сти у 
Бе о гра ду, др Би ља на Си ки мић, на уч-
ни са вет ник Бал ка но ло шког ин сти-
ту та СА НУ из Бе о гра да, и аутор ка др 
Је ле на Јо ва но вић.

Ма ни фе ста ци ја На гра да Ми ле Не
дељ ко вић об у хва та тра ди ци о нал но и 
фол кло ри стич ке ра ди о ни це за уче-
ни ке аран ђе ло вач ких основ них и 
сред њих шко ла. Ове ра-
ди о ни це се од но се на сти-
ца ње основ них зна ња из 
обла сти из вор ног тра ди-
ци о нал ног пе ва ња (му-
зич ка ра ди о ни ца Звон це 
ко ју во ди ет но му зи ко лог 
Ксе ни ја Ми ло ван че вић); 
курс ет но фо то гра фи је 
(Ет но ра зглед ни ца, Сла-
ви ша Жив ко вић, по зна-
ти шу ма диј ски умет ник 
на и вац и ет но фо то граф); 
лут кар ска ра ди о ни ца 
Змај, на ко јој су из ра ђи-
ва не лут ке од при род них 
и еко ло шких ма те ри ја ла 
(курс је во дио Ми лош Јо-
ви чић, ака дем ски сли-
кар). Уче сни ци су има ли при ли ку да 
у по себ ном ам би јен ту аран ђе ло вач ке 
Ет но ку ће и јав но при ка жу ра до ве на-
ста ле на овим ра ди о ни ца ма. 

Ово го ди шњи до бит ник на гра де 
Ми ле Не дељ ко вић за нај бо љу књи гу у 

обла сти са вре ме не фол кло ри сти ке за 
2015. го ди ну је проф. др Ни ко ла Пав-
ко вић из Бе о гра да за књи гу Сту ди је и 
огле ди из прав не ет но ло ги је, у из да њу 
Срп ског ге не а ло шког цен тра из Бе о-
гра да (2014). По ве ља Ми ле Не дељ ко
вић за жи вот но де ло уру че на је проф. 
др Не на ду Љу бин ко ви ћу из Бе о гра да, 
а све ча на до де ла при зна ња у аран-
ђе ло вач ком До му омла ди не упри ли-
че на је му зич ким на сту пом Би ља не 
Кр стић из Бе о гра да, про сла вље ног 

из во ђа ча из вор не срп ске 
му зи ке.

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

вац и свих оних уста но ва, удру же ња 
и по је ди на ца с ко ји ма је и сам Ми-
ле Не дељ ко вић све срд но са ра ђи вао, 
оста вив ши за со бом зна ме ни то кул-
тур но и на уч но де ло.

 Иван ЗЛАТ КО ВИЋ

Сед ни ца жи ри ја

Награда „Дејан Медаковић“

Награда „Миле Недељковић“

На слов на стра на 
на гра ђе не књи ге 
„Сту ди је и огле ди из 
прав не ет но ло ги је“

Бо шко Су вај џић и вла ди ка Те о до си је

ПЕДЕСЕТИ ФЕСТИВАЛ „МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ“ 
(НЕГОТИН, 10–16. СЕПТЕМБАР 2015)

Јубиларно окупљање 
врхунских уметника

Пе де се ти фе сти вал „Мо крањ че ви да ни“, свечано отва ра ње
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Нови број  
„Вуковог гласника“

По во дом да на шко ле Гим на зи је Вук Ка ра џић у 
Ло зни ци и Ву ко вог ро ђен да на – 8. но вем бра 2015. 
го ди не иза шао је 45. број Ву ко вог гла сни ка. Та пу-
бли ка ци ја је, ка ко је у им пре су му на зна че но – 
лист бив ших и са да шњих уче ни ка и про фе со ра 
Гим на зи је „Вук Ка ра џић“ у Ло зни ци, ко ји се по ја-
вио 1971. го ди не, ка да је све ча но обе ле же но сто 
го ди на од по чет ка ра да ове вас пит но-обра зов не 
уста но ве. Од та да до да нас лист, у пре по зна тљи вој 
ли ков ној опре ми (чи ји је тво рац ака дем ски сли-
кар Бран ко Ми љуш) и стан дар ди зо ва ном фор ма ту, 
из ла зи кон ти ну и ра но – сва ке го ди не 8. но вем бра, 
по во дом да на шко ле и Ву ко вог ро ђен да на.

У овом бро ју Ву ко вог гла сни ка, на 16 стра на, 
при ло ге је об ја ви ло пе де се так са рад ни ка. Ис так-
ни мо не ке нај зна чај ни је: Но ви док то ри на у ка – 
при лог за но ви ју исто ри ју Гим на зи је, за тим ту су 
и тек сто ви по све ће ни 82. Ву ко вом са бо ру, пред-
ста вљен је рад огран ка Ву ко ве за ду жби не у Ло-
зни ци и на гра да Ву ко во зво но, ви ше при ло га је 
об ја вље но на те му Ства ра ла штво и тра ди ци ја, 
Ду хов ни ви ди ци, Из ли те рар ног пе ра, Ју би ле ји, 
Тра ди ци ја... У ру бри ци Из да ва штво пред ста вље-
на је књи га Ми ло ва на М. Ра ди во је ви ћа, ду го го-
ди шњег про фе со ра срп ског је зи ка и пред сед ни ка 
огран ка Ву ко ве за ду жби не у ло знич кој гим на зи-
ји – ПРИ ТО КЕ. У овом вред ном де лу об ја вље ни су 
ауто ро ви ра до ви ко ји се од но се на срп ске је зич-
ке те ме, за ви чај ну ба шти ну, за ви чај не пи сце, на 
про свет ни и про све ти тељ ски рад овог мар љи вог 
ства ра о ца (ву ков ца) и хро ни ча ра. С. В.

Вукова задужбина на 
Београдском сајму књига

У 
Исто риј ском му зе ју 
Ср би је, 24. сеп тем бра 
2015. го ди не, отво ре на 
је до са да нај ве ћа мул-
ти ме ди јал на из ло жба 

о Ми хај лу Пу пи ну, ко ја је об у хва-
ти ла нај о бим ни ји пре сек ње го вог 
жи во та и де ла. Ову ре пре зен та тив-
ну из ло жбу, под на зи вом Пу пин – 
од фи зич ке до ду хов не ре ал но сти, 
ре а ли зо вао је Исто риј ски му зеј Ср-
би је, 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, уз по др шку Те ле-
ко ма Ср би ја а.д. и ком па ни је Нелт. 
Из ло жбу је све ча но отво рио ми ни-
стар кул ту ре и ин фор ми са ња, Иван 
Та со вац.

Ове, 2015. го ди не обе ле жа ва мо ва-
жан Пу пи нов ју би леј – сто ти ну го ди-
на од ка да је при ја вио сво јих се дам 
па те на та, ко ји пред ста вља ју ро ђе-
ње обла сти те ле ко му ни ка ци ја, али и 
осам де сет го ди на од Пу пи но ве смр ти, 
због че га је УНЕ СКО ову го ди ну про-
гла сио го ди ном Ми хај ла Пу пи на. 

Из ло жба об у хва та Пу пи но ве ак тив-
но сти на по љу на у ке, про фе сор ског 
ра да, осни ва ња и уна пре ђе ња нај ве-
ћих ин сти ту ци ја на у ке у Аме ри ци, 
ње го ве на ци о нал но-по ли тич ке до-
при но се, мно го број на до бро чин ства, 
ме цен ски од нос пре ма умет но сти, 
књи жев ни рад. 

Пр ви пут је из ло жен Пу пи нов нај ве-
ћи умет нич ки ле гат, као и дра го це ни 
по клон, Пу пи но ва лич на би бли о те ка. 
По себ ност ове по став ке је сте из ла га-
ње и до са да не по зна тог ар хив ског 

ма те ри ја ла (из ме ђу оста лог, и ар хи ва 
из ФБИ), али и из Ар хи ва Ју го сла ви је, 
гра да Пан че ва, За ви чај ног ком плек са 
у Идво ру. На род ни му зеј у Бе о гра ду, 
ПТТ му зеј, Уни вер зи тет ска би бли о те-
ка „Све то зар Мар ко вић”, Би бли о те ка 
срп ске па три јар ши је, За вод за ин те-
лек ту ал ну сво ји ну, Му зеј Вој во ди не, 
са мо су не ке од ин сти ту ци ја ко је су 
сво јим збир ка ма по мо гле да се пред-
ста ви на сле ђе ве ли ког чо ве ка.

Оно што ову по став ку чи ни је дин-
стве ним му зе о ло шким ис ку ством за 
по се ти о це је сте упо тре ба нај но ви јих 
тех но ло ги ја ко је омо гу ћа ва ју да сва ки 
сег мент из ло жбе бу де ин тер ак ти ван. 

Та ко се, на при мер, ин тер ак тив не 
АР на о ча ре пр ви пут ко ри сте у му зе-
о ло ги ји. 

Про стор не ин ста ла ци је ко је се ак-
ти ви ра ју са мим при су ством по се ти о-
ца, во де нас зву ком и сли ком до са мог 
Пу пи на и ње го вог вре ме на.  

За хва љу ју ћи ауто ри ма из ло жбе, 
Алек сан дри Нин ко вић Та шић и др Ду-
ши ци Бо јић, као и ти му ко ји су чи ни-
ли Мар ко То до ро вић и Мар ко Са вић, 
свет ски пи о ни ри у ко ри шће њу АР тех-
но ло ги је, ова ко по ста вље на из ло жба 
на нај бо љи на чин пред ста ви ла је лик 
и де ло овог ве ли ког на уч ни ка, као и 
мо дер но ли це и кре а тив не по тен ци-
ја ле да на шње Ср би је. 

Из ло жба ће би ти отво ре на до 20. 
фе бру а ра 2016. го ди не, а то ком ње-
ног тра ја ња сва ке су бо те од 13 ча со-
ва Алек сан дра Нин ко вић Та шић ће 
за ин те ре со ва не по се ти о це струч но 
во ди ти кроз по став ку.

 Не над БЕ ЉИ НАЦ

К
а да су 31. ју ла 2015. го-
ди не из штам па ри је 
до не ти пр ви при мер ци 
би о граф ског лек си ко на 
Срп ски пи сци у ра се ја

њу 1914–2014. на адре су Кур су ли на 
1, Ми ле на Ми ла но вић, кул ту ро лог и 
пу бли ци ста, на жа лост, ни је мо гла да 
ви ди сво је де ло – пре ми ну ла је дан 
ра ни је у 85. го ди ни. Би ла је то че твр-
та књи га из ње ног про јек та Срп ска 
ен ци кло пе ди ја XX ве ка. Сим бо лич но, 
овим би о граф ским лек си ко ном за-
тво рен је круг ко ји отва ра би о граф-
ски лек си кон Ср би у све ту – ко је 
ко 1996/1999. Усле ди ли су По зна ти 
срп ски ле ка ри (2005), а од мах за тим 
и ве ли ки би о граф ски лек си кон Ср би 
ко ји су обе ле жи ли XX век. Пет сто
ти на лич но сти (2006), не сум њи во 
нај зна чај ни ја књи га у овом про јек ту. 
Про је кат је ина че пред ви ђао 15 те-
мат ских обла сти, од лек си ко на По
зна те Срп ки ње па до Срп ске вој ско
во ђе итд. О са мом про јек ту на пи сан 
је при каз у Да ни ци за 2003. го ди ну 
(М. Не ма њић).

Ко је би ла Ми ле на Ми ла но вић? Ра-
де ћи као по ли ти ко лог у зва њу ма ги-
стра пу них 16 го ди на (1974–1990) у 
Ре пу блич ком се кре та ри ја ту за кул-
ту ру (да нас Ми ни стар ство кул ту ре и 
ин фор ми са ња), и то на по сло ви ма ме-
ђу на род не са рад ње, Ми ле на Ми ла но-
вић је, ам би ци о зна и пре да на по слу, 
сво ју при мар ну про фе си ју про фи ли-
са ла у по зив вр сног пу бли ци сте и кул-
ту ро ло га. Као та квој, њој се отва ра ју 
вра та мно гих ме ђу на род них ор га ни-
за ци ја, та ко да је у сво ју би о гра фи ју 
мо гла да упи ше да је би ла стал ни до-
пи сник Срп ског ра дио-про гра ма за 
Лос Ан ђе лес и Мел бурн, члан Дру штва 
за чу ва ње срп ске ба шти не у Аме ри-
ци, Кон гре са срп ског ује ди ње ња, Срп-
ске на ци о нал не ака де ми је у То рон ту 
и још не ких. Из тог пе ри о да по ти чу 
и ње ни број ни ра до ви кул ту ро ло шког 
са др жа ја, ме ђу ко ји ма су, да по ме не мо 
са мо не ке, и та кви као што је Пре во
ђе ње ју го сло вен ске ли те ра ту ре у све
ту и при су ство стра не ли те ра ту ре у 
Ју го сла ви ји или Кул тур нопро свет на 
са рад ња бал кан ских зе ма ља. 

Кру ну ра да ове вред не, упор не и 
сво јој ми си ји пре да не же не, ипак, чи-
не ње ни би о граф ски лек си ко ни. Рет-
ки су слу ча је ви, чи ни ми се, и у све ту 
да не ко за поч не по сао ко ји ина че 
при па да на ци о нал ним про свет ним 
и на уч ним уста но ва ма. Сто га ће мо 
се украт ко освр ну ти и на би о граф ске 
лек си ко не, ко ји су прет хо ди ли овом 
по след њем, те ста мен тар ном.

Ср би ко ји су обе ле жи ли XX век, дру-
ги по ре ду Би о граф ски лек си кон, по 
вре ме ну из ла же ња, за слу жу је по себ-
ну па жњу по свом за хва ту, по бро ју 
ан га жо ва них са рад ни ка, по ре цен зен-

ти ма, по ис так ну тим лич но сти ма ко је 
су сво јим ауто ри те том ста ле иза про-
јек та. До вољ но је ре ћи да је ака де мик 
Де јан Ме да ко вић при хва тио да бу де 
пред сед ник Уре ђи вач ког од бо ра, а да 
су два глав на ре цен зен та би ли ака де-
мик Вла до Стру гар и проф. др Ра дош 
Љу шић. Ни је ма ла ствар да је Ми ле на 
Ми ла но вић за глав ног по кро ви те ља 
и фи нан си је ра при до би ла Фон да ци-
ју Бра ћа Ка рић. Има ју ћи при ли ку да 
и сам бу де члан Уре ђи вач ког од бо ра 
и аутор око 20 од ред ни ца, пи сац ових 
ре до ва све до чи о јед ном ко лек тив ном 
ин те лек ту ал ном на по ру и са рад њи – у 
че му је цен трал на би ла фи гу ра Ми-
ле не Ми ла но вић, ко ја је све об је ди-
ња ва ла. Тре ба ло је до но си ти круп не 
од лу ке о то ме ко ме је ме сто а ко ме не 
у овом лек си ко ну, о че му се рас пра-
вља ло на број ним сед ни ца ма Уре ђи-
вач ког од бо ра.

Пр ве нац Ми ле не Ми ла но вић, Ср би у 
све ту – ко је ко 1996/1999, Би о граф ски 
лек си кон у ко ме су об ра ђе не би о гра-
фи је 1.037 лич но сти из 80 зе ма ља, са 
свих кон ти не на та, на и шао је на ве ли-
ки од јек и по зи ти ван при јем ка ко у на-
шој зе мљи та ко и ме ђу Ср би ма у све ту, 
а ве ли ко при зна ње у увод ним тек сто-
ви ма ода ли су јој ака де мик До бри ца 
Ћо сић, про фе сор Ни ко ла Мо рав че вић 
и исто ри чар др Сла вен ко Тер зић.

Би о граф ски лек си кон По зна ти срп
ски ле ка ри, са би о гра фи ја ма 1.500 
ле ка ра, од нај ста ри јег, Јо ва на Апо сто-
ло ви ћа (1730 – око 1770), пр вог док-
то ра ме ди цин ских на у ка у Ср ба, па 
до јед ног од нај мла ђих, Вла ди ми ра С. 
Ко сти ћа (1953), са да шњег пред сед ни-
ка СА НУ, по пу нио је јед ну пра зни ну у 
ме ди цин ској лек си ко граф ској ли те ра-
ту ри. У ра ду на об ра ди би о гра фи ја за 
овај лек си кон има ла је ве ли ку по др-
шку свог су пру га То ми сла ва Ми ла но-
ви ћа (1932–2011), ко ји је сам ис пи сао 
ве ли ки број од ред ни ца. 

Нај зад, пред на ма је Би о граф ски 
лек си кон Срп ски пи сци у ра се ја њу 
1914–2014, у из ве сном сми слу, као што 
ре ко смо, ње но те ста мен тар но де ло. 
Чи ње ни ца да је овај лек си кон иза шао 
из штам пе, ма кар и је дан дан по што 

се њен жи вот за вр шио, све до чи о по-
све ће но сти Ми ле не Ми ла но вић свом 
за дат ку, сво јој ми си ји бо ље ре ћи. Књи-
га је мо ра ла да бу де за вр ше на упр кос 
свим пре пре ка ма ме то до ло шке при ро-
де и те шко ћа ма у лич ном жи во ту због 
све ве ћих здрав стве них про бле ма. Ево 
књи ге ко ју смо одав но че ка ли, ре чи су 
ака де ми ка Ма ти је Бећ ко ви ћа у тек сту 
Уме сто пред го во ра. Мо же ли се ода ти 
ве ће при зна ње јед ном ауто ру. 

А шта нам овај лек си кон ну ди? 
Књи га, пре све га, об у хва та пе ри од од 
сто го ди на, а од но си се на јед ну те шко 
ухва тљи ву ма те ри ју. Ми ле на Ми ла но-
вић ни је има ла ни мно го по у зда них 
из во ра по да та ка, ни узо ра за је дан 
ова кав лек си кон. Она ће нам, у до ста 
ис црп ном тек сту под на сло вом Реч 
ауто ра, раз от кри ти свој при ступ и ме-
тод ра да да би по сти гла по ста вље ни 
циљ. Пре ма ње ном уви ду, по чет ком 
де ве де се тих го ди на 20. ве ка за бе ле-
же но је да се књи жев ним ства ра ла-
штвом ба ви ло ви ше од хи ља ду Ср ба 
на ста ње них ши ром пла не те. По сто-
је, ме ђу тим, иде о ло шко-по ли тич ки 
раз ло зи за за не ма ри ва ње Ср ба у ра-
се ја њу, а ме ђу њи ма и пи са ца. Ети ке-
та не при ја те ља зе мље ду го је пра ти ла 
мно ге од њих. Би бли о гра фи ја Срп ска 
књи жев ност у еми гра ци ји, 1941–1991, 
ко ја је при ре ђе на у СА НУ 2002. го ди-
не, ски ну ла је пе чат про клет ства, ка ко 
ка же Ми ле на Ми ла но вић, са име на 
130 лич но сти, али је то са мо део јед-
ног мно го ве ћег кор пу са срп ских пи-
са ца у ра се ја њу. За слу га на ше аутор ке 
је да је пред у зе ла соп стве но ис тра жи-
ва ње и од ре ди ла кри те ри ју ме по ко ји-
ма ће се ови пи сци на ћи у лек си ко ну. 
По ме ни мо два нај ва жни ја: а) да жи ве 
ван ма ти це нај ма ње 10 го ди на у кон-
ти ну и те ту или 30 са пре ки ди ма и б) 
да пи шу сво ја де ла на срп ском је зи-
ку или је зи ку сре ди не у ко јој жи ве. На 
осно ву ових, и још два до дат на кри-
те ри ју ма, об ра ђе не су би о гра фи је 540 
ак тив них уче сни ка и око 300 оних ко-
ји ви ше ни су ме ђу на ма, да кле, укуп-
но 840 би о гра фи ја. Ра зу мљи во да су 
се, по овим кри те ри ју ми ма, у лек-
си ко ну на шли и Јо ван Ду чић (1877–
1943), али и Ми ло ван Да ној лић (1937), 
а за ин те ре со ва ном чи та о цу оста вља-
мо да тра га за мно гим дру гим име ни-
ма. Сми сао би о граф ских лек си ко на и 
је сте у то ме да се у исто ри ји јед не кул-
ту ре са чу ва ју од за бо ра ва име на свих 
оних ко ју су ту кул ту ру гра ди ли и у њу 
угра ди ли сво ју ци гли цу. На по чет ку 
20. ве ка има ли смо Зна ме ни те Ср бе 
XIX ве ка, про фе со ра Ан дре Га ври ло-
ви ћа, са 216 име на, а на по чет ку 21. 
ве ка има мо че ти ри би о граф ска лек-
си ко на Ми ле не Ми ла но вић са име ни-
ма 3.877 лич но сти. Мо же мо са мо да 
жа ли мо што ни је сти гла да свој про-
је кат ре а ли зу је до кра ја.

 Ми лош В. НЕ МА ЊИЋ

ПУПИН НА БЛЕДУ 

У славу научника 
и родољуба 

На Бле ду су, 9. ок то бра 2015. го ди не, пред сед ни ци Ре пу бли ке Ср би је и Ре-
пу бли ке Сло ве ни је, То ми слав Ни ко лић и Бо рут Па хор, от кри ли спо ме ник 
Ми хај лу Пу пи ну као дар Ре пу бли ке Ср би је оп шти ни Блед и сло ве нач ком 
на ро ду. Спо ме ник је ре пли ка спо ме ни ка у Идво ру и де ло је ака дем ског 
ва ја ра Алек сан дра За ри на (1923–1998). Раз лог да Блед до би је овај спо-
ме ник је сте до при нос Ми хај ла Пу пи на на Па ри ској ми ров ној кон фе рен-
ци ји 1919. го ди не, ка да је, као члан ју го сло вен ске де ле га ци је, у до го во ру 
са сво јим при ја те љем, аме рич ким пред сед ни ком Ву дроу Вил со ном, бит-
но до при нео да це ло ге о граф ско под руч је од Бле да до Три гла ва оста не у 
Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, а не да се при по ји Ита ли ји ка ко је 
пр во бит но би ло од ре ђе но. Блед је та да, 1921. го ди не, Ми хај ла Пу пи на за 
ње го ве за слу ге на Па ри ској кон фе рен ци ји на гра дио име но ва њем за свог 
по ча сног гра ђа ни на.  

 Жи во рад АН ДРЕ ЈИЋ

Иван Та со вац отва ра из ло жбу

ИЗЛОЖБА О МИХАЈЛУ ПУПИНУ

Од физичке до духовне 
реалности

Спо ме ник Ми хај лу Пу пи ну на Бле ду

ЈЕДАН ЖИВОТ И ЈЕДНО ДЕЛО

Биографски лексикони 
Милене Милановић

Ми ле на Ми ла но вић

Пред ста вља ње књи га у Са ли „Бо ри слав Пе кић“

Ву ко ва за ду жби на се и ове го-
ди не пред ста ви ла на Бе о град-
ском ме ђу на род ном сај му књи га 
(25.10 – 1. 11. 2015). На 60. ју би-
лар ном Сај му књи га, за јед но са 
За ду жби ном До си теј Об ра до вић 
на штан ду, из ло жи ла је сво ја из-
да ња и лист За ду жби ну.  

У че твр так, 29. ок то бра 2015, 
у окви ру Ђач ког да на, пред ста-
вље на је Да ни ца за мла де VII. У 
про гра му су уче ство ва ли: Ми о-
драг Ма тиц ки, Гор да на Ма ле тић, 
Ве сна Ви до је вић Га јо вић, Бо жи-
дар Пе шев, Рај ко Лу кач и Бла го је 
Ро гач. У про гра му су уче ство ва-
ли и уче ни ци основ них шко ла 
Ни ко ла Те сла и Ла зар Са ва тић 
из Бе о гра да. Про грам је во ди ла 
Љи ља на Си мић, са рад ни ца Ву-
ко ве за ду жби не.

У пе так, 30. ок то бра 2015, у Са-
ли Бо ри слав Пе кић, Ву ко ва за ду-

жби на пред ста ви ла је књи ге ко је 
је об ја ви ла по во дом обе ле жа ва-
ња 150 го ди на од смр ти Ву ка Сте-
фа но ви ћа Ка ра џи ћа: Пре пи ска 
XI II (18631864), О је зи ку и књи
жев но сти III/2,  „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 на не мач
ком је зи ку)“ и „Вук Сте фа но вич 
Ка рад жич, Серб ское уст ное на
род ное на сле дие (Срп ска усме
на на род на ба шти на на ру ском 
је зи ку). О књи га ма су го во ри ли 
Ми о драг Ма тиц ки, Бо шко Су-
вај џић, Алек сан дар Ми ла но вић, 
Ми на Ђу рић и Ми ли ја на Си мо-
но вић. Та ко ђе, пред ста вље на је и 
књи га Слав ка Ве ји но ви ћа Ву ко ва 
за ду жби на у XX и XXI ве ку, о ко-
јој су го во ри ли Ми о драг Ма тиц-
ки и аутор. 

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ
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Изложба о 
Даворину Јенку

Ар хив Ср би је, Ар хив Ре пу бли ке Сло-
ве ни је и На род но по зо ри ште у Бе о гра-
ду при ре ди ли су у Му зе ју На род ног 
по зо ри шта из ло жбу по све ће ну Да во-
ри ну Јен ку. Ауто ри по став ке су Гре гор 
Је нуш, Је ли ца Ре љић, Је ли ца Сте ва но-
вић и Франц Кри жнар. Из ло жбу је, у 
не што све де ни јем оби му, кра јем но-
вем бра 2014. го ди не пре ми јер но ви-
де ла пу бли ка у Љу бља ни, у окви ру 
обе ле жа ва ња 100 го ди на од умет ни-
ко ве смр ти. Бе о град ска по став ка до-
пу ње на je екс по на ти ма ко ји бли же 
сли ка ју Јен ко ву де лат ност у На род-
ном по зо ри шту. Из ло жба Да во рин Јен
ко (1835–1914) отво ре на je уочи са ме 
Но ћи му зе ја, 16. ма ја 2015, а Бе о гра ђа-
ни су мо гли да је раз гле да ју до кра ја 
сеп тем бра 2015. Да во рин Јен ко је ско-
ро чи тав рад ни век про вео у Бе о гра ду. 
У на шем на ци о нал ном те а тру оста-
вио је ду бок и не из бри сив траг као 
ди ри гент, во кал ни и ин стру мен тал-
ни пе да гог, а на ро чи то као ком по зи-
тор. Јен ко је нај ве ће до ме те по сти гао 
ком по зи ци ја ма ин спи ри са ним срп-
ским на род ним мо ти ви ма.

Ноћ му зе ја
Два на е ста Ноћ му зе ја, ма ни фе ста-

ци ја у зна ку кул ту ре и умет но сти, 
одр жа на је 16. ма ја 2015. го ди не у 54 
гра да Ср би је. И ово го ди шњу Ноћ му-
зе ја у Бе о гра ду је про пра тио ве ли ки 
број по се ти ла ца. Ве ли ко ин те ре со ва-
ње вла да ло је за Док то ро ву ку лу, Па-
ла ту Ср би ја, Дом Је вре ма Гру ји ћа, 
Ју го сло вен ску ки но те ку, као и из ло-
жбу сред њо ве ков них спра ва за му-
че ње у ка за ма ти ма на Ка ле мег да ну. 
До бро су се за ба ви ли и они ко ји су 
се од лу чи ли за Бе о град ски ма ли пи-
јац, од но сно Зе ле ни ве нац, где су кроз 
раз ли чи те епо хе пред ста вље не нај ве-
ће град ске пи ја це. Но вин ска аген ци-
ја Тан југ је за Ноћ му зе ја ове го ди не 
пр ви пут отво ри ла сво ја вра та, што је 
иза зва ло огром но ин те ре со ва ње по се-
ти ла ца. Од оста лих ме ста у Ср би ји ис-
так ни мо да је у Ко сов ској Ми тро ви ци 
ове го ди не пр ви пут одр жа на Ноћ му-
зе ја и да су по се ти о ци Град ског му зе ја 
мо гли да ви де из ло же не сли ке, ма-
ке те сту де на та ар хи тек ту ре и стал ну 
по став ку му зе ја. У Вра њу је, у Му зе ју 
Бо ра Стан ко вић, ан самбл овог по зо ри-
шта од и грао пред ста ву Пев ци, а у На-
род ном му зе ју је из ло же на по став ка 
на ки та од ра зно бој них пер ли „ма ни-
стри“ из Гор ње Пчи ње – тра ди ци о нал-
ни се о ски на кит с кра ја 19. и по чет ка 
20. ве ка ко ји је укра ша вао жен ску на-
род ну но шњу. У Га ле ри ји му зе ја одр-
жан је кон церт Му зич ке шко ле Сте ван 
Мо кра њац и пред ста вље на из ло жба 
сли ка ше сто ри це врањ ских сли ка ра. 
Му зе ји и кул тур не уста но ве По мо-
рав ског окру га – Ја го ди не, Ћу при је, 
Па ра ћи на и Сви лајн ца та ко ђе су се 
укљу чи ли у ову ма ни фе ста ци ју. Не ка-
да шњи лет њи ко вац ди на сти је Обре-
но вић, ви ла Злат ни брег у Сме де ре ву 
(из гра ђе на 1897. го ди не на има њу од 
37 хек та ра), би ла је отво ре на за све 
ко ји су же ле ли да је оби ђу. 

Ше зде се то 
Сте ри ји но по зор је
У Срп ском на род ном по зо ри шту 

у Но вом Са ду, 26. ма ја 2015. го ди-
не, бе се дом глум ца Пре дра га Еј ду са 

отво ре но је 60. ју би лар но Сте ри ји но 
по зор је. Пу бли ка je до 3. ју на има ла 
при ли ку да ви ди 26 пред ста ва, од ко-
јих де вет у так ми чар ској ка те го ри ји. 
У так ми чар ском про гра му фе сти ва ла 
из ве де на је и дра ма Зма је у би це Ми-
ле не Мар ко вић, у ре жи ји Иве Ми-
ло ше вић и из во ђе њу Ју го сло вен ског 
драм ског по зо ри шта, за тим пред ста-
ва Би теф те а тра Жи вот сто ји, жи
вот иде да ље Фи ли па Ву јо ше ви ћа у 
ре жи ји Је ле не Бо га вац. Кру ше вач ко 
по зо ри ште и На род но по зо ри ште у 
Сом бо ру так ми чи ло се са пред ста вом 
Док тор Ну шић, за ко ју је по Ну ши ће-
вој ко ме ди ји Др адап та ци ју и ре жи ју 
ура дио Ко кан Мла де но вић. Са Ну ши-
ће вом ко ме ди јом Ми стер До лар, у 
ре жи ји Сне жа не Три шић, на сту пи ло 
је су бо тич ко На род но по зо ри ште, док 
је Цр но гор ско на род но по зо ри ште из 
Под го ри це из ве ло Ур не бе сну тра ге
ди ју Ду ша на Ко ва че ви ћа, а Ате ље 212 
пред ста ву Ка зи мир и Ка ро ли на Еде на 
фон Хор ва та, у ре жи ји Сне жа не Три-
шић, ко ја је и про гла ше на за нај бо љу 
пред ста ву на ју би лар ном 60. Сте ри-
ји ном по зор ју. 

Пут књи га 
од 1914. до 2015.
У На род ној би бли о те ци 1. ју на 2015. 

го ди не при ре ђе на је из ло жбе на по-
став ка Пут књи га од 1914. до 2015, ко ја 
от кри ва суд би ну срп ских сред њо ве-
ков них ру ко пи сних књи га На род не 
би бли о те ке не ста лих у Ве ли ком ра ту. 
Због спе ци фич них усло ва у ко ји ма 
се чу ва ју, књи ге су пр ви пут пред ста-
вље не јав но сти. Ак ту ел на по став ка 
пред ста вља ла је ру ко пи сне књи ге из 
кор пу са ста ре на род не би бли о те ке ко-
је су не ста ле у Пр вом свет ском ра ту, 
а по том су про на ђе не. Аутор ка из ло-
жбе Ја сми на Не дељ ко вић ис ти че да 
ру ко пи си ко ји су из ло же ни пред ста-
вља ју јед ан од нај зна чај ни јих пи са-
них сред њо ве ков них спо ме ни ка ко је 
у свом фон ду да нас има На род на би-
бли о те ка. Из ло же ни екс по на ти све-
до чан ство су о по сто ја њу не ка да шње 
бо га те ри зни це ста рих срп ских пи-
са них спо ме ни ка у На род ној би бли-
о те ци. Да нас, нажа лост, ма ли број 
са чу ва них при ме ра ка основ ни су из-
вор са зна ња о огром ном бла гу на ше 
ви ше ве ков не кул ту ре.

54. Ли пар ске ве че ри

У Срп ској Цр њи је одр жа на тра ди-
ци о нал на ма ни фе ста ци ја Ли пар ске 
ве че ри – Ђу ри ни да ни. Ма ни фе ста ци-
ја је по че ла све ча ном ака де ми јом, а 
по 30. пут до де ље на је и на гра да Ђу-
ра Јак шић. Ове го ди не она је при па-
ла Ми ро сла ву Це ри Ми ха и ло ви ћу, за 
књи гу пе са ма Дла ка на је зи ку. У Ђу-
ри ној ва ро ши, по 54. пут, оку пи ли су 
се пи сци, глум ци, сли ка ри, по што ва-
о ци ли ка и де ла Ђу ре Јак ши ћа. Ове 
го ди не је то ком Ли пар ских ве че ри 
по чео и Ве нац ли пар ских гра до ва – 
про грам кроз ко ји ће се пред ста ви ти 
гра до ви у ко ји ма је Ђу ра Јак шић бо-
ра вио и ства рао.

На гра да 
„Бран ко Ћо пић“
У го ди ни у ко јој се обе ле жа ва век 

од ро ђе ња Бран ка Ћо пи ћа, Управ-
ни од бор За ду жби не Бран ко Ћо пић 
од лу чио је да на гра ду за де ла ви со-
ке умет нич ке вред но сти до де ли Ни-
ко ли Ма ло ви ћу за ро ман Је дро на де 
и Гој ку Ђо гу за збир ку иза бра них и 
но вих пе са ма Гра на од обла ка. Ро-
ман Је дро на де го во ри о фе но ме ну 
мор нар ске ма ји це. У збир ци сти хо-
ва Гој ка Ђо га Гра на од обла ка од зва-
ња ју гла со ви це ло куп ног пе сни ко вог 
ства ра ла штва ко је је у зна ку дра ма-
тич ног до жи вља ја лич не суд би не као 
огле да ла су ро вих на лич ја јед ног вре-
ме на. На углу Фру шко гор ске ули це и 
Ко сан чи ће вог вен ца, с по гле дом на 
Бран ков мост, на ини ци ја ти ву Уста-
но ве кул ту ре Па ро брод, по чет ком ју-
на ове го ди не по ста вљен је спо ме ник 
Бран ку Ћо пи ћу.

Тре ћи фе сти вал 
„Чи там, чи таш“
Ово го ди шњи фе сти вал књи ге Чи

там, чи таш одр жан је 13. и 14. ју на 
на ло ка ли те ту ста ре На род не би бли-
о те ке Ср би је на Ко сан чи ће вом вен цу 
у Бе о гра ду. 

Ме сто ста ре На род не би бли о те ке 
то ком ова два да на би ло је по но во 
пре тво ре но у ме сто на ко ме се сла ви 
књи га и чи та ње, раз го ва ра о књи зи, 
раз ме њу ју пре по ру ке, али и про чи-

та на де ла. У окви ру ра ди о ни це „Чи-
таш ми, чи там ти“ јав не лич но сти из 
обла сти кул ту ре и ме ди ја по се ти о-
ци ма су чи та ле од лом ке сво јих оми-
ље них књи га и ди ску то ва ле о њи ма. 
Не ки од њих су Иван Јев то вић, Оља 
Бећ ко вић, Ти хо мир Ста нић, Зи јах Со-
ко ло вић, Ду шан ка Сто ја но вић Глид, 
Ива на Ра шић Сај си, Сте фан Бун да ло и 
Бра ни слав Три фу но вић. Ор га ни за тор-
ке фе сти ва ла су сту дент ки ње ма стер 
и основ них сту ди ја исто ри је умет но-
сти Мир ја на Је мо вић, Ти ја на Зе бић, 
Кри сти на Гре бе нар и Та ња Ђор ђе-
вић. Фе сти вал је ре а ли зо ван у окви-
ру Удру же ња Евро па Но стра Ср би ја уз 
по др шку Ми ни стар ства кул ту ре и ин-
фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, Се кре-
та ри ја та за кул ту ру гра да Бе о гра да и 
На род не би бли о те ке Ср би је.

28. Је фи ми ји ни да ни

Пе снич ким при но ше њи ма Је фи-
ми ји у част и до де лом на гра де књи-
жев ни ку Гој ку Ђо гу за збир ку пе са ма 
Гра на од обла ка, у пор ти ма на сти ра 
Љу бо сти ња код Тр сте ни ка за вр ше-
ни су 28. Је фи ми ји ни да ни. У окви ру 
ово го ди шње ду хов но-кул тур не ма ни-
фе ста ци је у спо мен на жи вот и де ло 
на ше пр ве пе сни ки ње, обе ле же но је 
и 610 го ди на од смр ти кне ги ње Ми-
ли це. Ма на стир Љу бо сти ња, за ду жби-
на кне ги ње Ми ли це и зда ње у ко ме 
је ства ра ла Је фи ми ја, ин спи ри сао је 
мно ге књи жев ни ке и пе сни ке. На за-
вр шној све ча но сти на сту пио је Бе о-
град ски му шки хор, а по хва лу кне зу 
Ла за ру го во ри ла је глу ми ца Уна Бе-
ло ше вић.

Ми ши ће ви да ни

У част нај по зна ти јег срп ског вој-
ско во ђе Жи во ји на Ми ши ћа, ро дом 
из Стру га ни ка, одр жа на је 19. тра ди-
ци о нал на кул тур на ма ни фе ста ци ја 
Ми ши ће ви да ни. У окви ру ма ни фе-
ста ци је у Ва љев ској Ми о ни ци, од 15. 
до 19. ју ла, обе ле же но је 160 го ди на од 
ро ђе ња ве ли ког вој ско во ђе, 120 го ди-
на од про гла ше ња Ми о ни це за ва рош 
и два ве ка од  по чет ка Дру гог срп ског 
устан ка. По кро ви тељ је би ла оп шти-
на Ми о ни ца.

„Ну ши ћи ја да“ 
у Ива њи ци

Об но вље ни ива њич ки фе сти вал 
кул ту ре и за ба ве, ста ро град ског и чар-
шиј ског ду ха – Ну ши ћи ја да одр жан је, 
по ше сти пут, од 28. до 30. ав гу ста. Ово-
го ди шњу Ну ши ћи ја ду кра си ле су све 
ње не, већ тра ди ци о нал не, ка рак те-
ри сти ке: број ни ква ли тет ни са др жа-
ји, ра зно вр сне умет нич ке фор ме, спој 
мо дер ног и тра ди ци о нал ног. Ива њи-
цом је де фи ло вао свет оде вен у ко-
сти ме с кра ја 19. и по чет ка 20. ве ка. 
Бра ни слав Ну шић је увео по се бан 
тро днев ни фе сти вал ски ре жим без 
бољ ки, раз ми ри ца и ка фан ског фај-
рон та, док су го сти Ну ши ћи ја де ужи-
ва ли у по зо ри шним пред ста ва ма, 
му зич ким кон цер ти ма, пер фор ман-
си ма, из ло жба ма, три би на ма и обра-
зов ним про гра ми ма, али и у бо ем ској 
ат мос фе ри ко ја пред ста вља обе леж је 
овог ива њич ког пра зни ка. Под сло-
га ном Смех као лек пу бли ци су се 
пред ста ви ла ве ли ка име на глу мач-
ке, му зич ке и књи жев не сце не, али и 
та лен то ва ни Ива њи ча ни. Осме хе су 
у по зо ри шним са ла ма и сце на ма на 
отво ре ном ма ми ле пред ста ве Го спо ђа 
ми ни стар ка по зо ри шта „Бо шко Бу ха“, 
Ожа ло шће на по ро ди ца Ша бач ког по-
зо ри шта, пред ста ва АРТ про дук ци је 
Три за грош и Бе о град ског драм ског 

по зо ри шта, Оби чан чо век Ама тер ског 
по зо ри шта мла дих Ива њи це и мно-
ге дру ге, а го сти фе сти ва ла има ли су 
при ли ку да се дру же са Ла не том Гу-
то ви ћем, Не бој шом Ду га ли ћем, Ми-
ља ном Пр ље том, Ива ном Јев то ви ћем, 
Ми ло шем Вла лу ки ном, Вик то ром Са-
ви ћем. 

На гра да „Ме ша 
Се ли мо вић“
На гра ду за нај бо љи ро ман об ја вљен 

у 2014. го ди ни на 15. ме ђу на род ним 
књи жев ним су сре ти ма „Cum gra no sa-
lis“ до био је срп ски књи жев ник Фи-
лип Да вид за ро ман Ку ћа се ћа ња и 
за бо ра ва. Ауто ру нај бо љег ро ма на 
Фи ли пу Да ви ду уру че на је скулп ту ра 
Пе ро и ма сти о ни ца и нов ча на на гра-
да. Овај ро ман до бит ник је и НИН-ове 

на гра де за 2014. го ди ну. У жи ри ју ко-
ји је од лу чи вао о нај бо љем ро ма ну на 
15. ме ђу на род ним књи жев ним су сре-
ти ма би ли су: ака де мик Енес Ка рић, 
Ха џем Хај да ре вић, Ју ли ја на Ма та но-
вић, Вла ди мир Ар се нић и Ми ло рад 
По по вић.

Век и по Јо ва на 
Цви ји ћа
Ове го ди не на вр ша ва се 150 го ди-

на од ро ђе ња зна ме ни тог срп ског ге-
о гра фа Јо ва на Цви ји ћа (1865–1927), 
те мељ ног ис тра жи ва ча Бал кан ског 
по лу о стр ва, пред сед ни ка Срп ске кра-
љев ске ака де ми је (да на шње Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти), рек то-
ра Уни вер зи те та у Бе о гра ду, осни ва ча 
Срп ског ге о граф ског дру штва (1910). 

Ра ди обе ле жа ва ња овог ве ли ког 
ју би ле ја, Срп ска ака де ми ја на у ка и 
умет но сти, Ге о граф ски ин сти тут „Јо-
ван Цви јић“ СА НУ и Му зеј гра да Бе-
о гра да ор га ни зо ва ли су од 12. до 14. 
ок то бра Ме ђу на род ну на уч ну кон-
фе рен ци ју по све ће ну на уч ном де лу 
Јо ва на Цви ји ћа, као и дру гим ви до ви-
ма ње го вог дру штве ног ан га жо ва ња. 
У Га ле ри ји Срп ске ака де ми је на у ка и 
умет но сти, 13. но вем бра 2015. го ди не 
отво ре на је из ло жба Бе о град ски атлас 
Јо ва на Цви ји ћа, аутор ке Та тја не Ко ри-
ћа нац. По став ка обе ле жа ва 150 го-
ди на од смр ти ве ли ког ге о гра фа – од 
де тињ ства и шко ло ва ња у Бе чу, пре-
ко на уч ног ра да и дру штве ног ан га-
жо ва ња, до број них при зна ња ко је је 
до био. По здрав ну реч одр жао је ака де-
мик Вла ди мир С. Ко стић, пред сед ник 
СА НУ, а из ло жбу је отво рио ака де мик 
Ви дој ко Јо вић. 

49. Би теф

Ово го ди шњи 49. Би теф фе сти вал, 
иако са знат но сма ње ним бу џе том, 
одр жан је од 14. до 27. сеп тем бра 2015. 
го ди не. И у овим усло ви ма ус пео је 
да одр жи ви сок ква ли тет пред ста ва 
и да за др жи пу бли ку ко ја му је оста-
ла вер на. У кон ку рен ци ји за на гра де 
би ло је де сет пред ста ва из Ср би је, ре-
ги о на, Не мач ке, Фран цу ске и Ру си је. 
Гран при Ми ра Тра и ло вић 49. Би те фа 
жи ри је до де лио фран цу ској пред ста-
ви Збо гом, ре ди те ља Жо на та на Кап-
де ви је ла, док је Спе ци јал ну на гра ду 
Јо ван Ћи ри лов до би ло оства ре ње Ми 
смо кра ље ви, не љу ди, Хр ват ског на-
род ног ка за ли шта из За гре ба. 

По част ди ри ген ту 
Зу би ну Мех ти
У не де љу, 20. сеп тем бра 2015, пред 

пре пу ном Ко лар че вом за ду жби ном 
чу ве ни ин диј ски ди ри гент Зу бин 
Мех та на сту пио је са Бе о град ском 
фил хар мо ни јом, из во де ћи По себ ну 
Мо цар то ву и Пр ву Ма ле ро ву сим-
фо ни ју. На кра ју кон цер та пу бли ка 
је ова ци ја ма по здра ви ла из во ђа че. 
Бе о град ска фил хар мо ни ја и чу ве ни 
ди ри гент на сту пи ли су за јед но осми 
пут. Пр ви пут је то би ло дав не 1958. 
го ди не, и од та да их ве же не рас ки ди-
во при ја тељ ство. Кон цер ту су, по ред 
мно гих јав них лич но сти, при су ство-

ва ли и чла но ви ди пло мат ског ко ра. 
Ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са ња 
Иван Та со вац је уочи га ла кон цер та 
ис та као да ће 2018. го ди не би ти тач но 
60 го ди на од ка да је по че ла „љу бав на 
пр ви по глед из ме ђу Бе о град ске фил-
хар мо ни је, ма е стра Зу би на Мех те и 
пу бли ке”, ко ја тра је и да нас.

Злат ни кључ 
Сме де ре ва
Књи жев ник Mатиjа Бећ ко вић до-

бит ник jе ме ђу на род не на гра де 
Злат ни кључ Сме де ре ва за укуп но 
пе снич ко де ло. На гра да му је уру че-
на на фе сти ва лу Сме де рев ска пе снич
ка је сен ко ји је одр жан од 13. до 15. 
ок то бра 2015. го ди не. При зна ње се 
са сто ји од по зла ће не копиjе кљу ча 
сред њо ве ков ног Сме де ре ва, из бо ра 
из пе снич ког ства ра ла штва ла у ре а та, 
ко ји jе упра во об ја вљен под на сло вом 
Oгледало и нов ча ног из но са. При зна-
ње Злат ни кључ Сме де ре ва до са да 
су, у наjвећем бро ју, добиjали стра-
ни пе сни ци, а од до ма ћих то су би ли 
Ми о драг Па вло вић, Та на си је Мла де-
но вић, Сте ван Ра ич ко вић и Љу бо мир 
Си мо вић. Фе сти вал Сме де рев ска пе
снич ка је сен осно ван је 1970. го ди не 
и за про те кле де це ни је оку пио је ви-
ше од 2.000 пе сни ка из Ср би је и све-
та, ње го ве про гра ме је пра ти ло ви ше 
од 200.000 по се ти ла ца, а об ја вље но је 
око 300 књи га. 

Вла ди слав 
Пет ко вић Дис
У Цен трал ном хо лу До ма Вој ске 

Ср би је, 10. но вем бра, от кри ве но је 
спо мен-обе леж је Вла ди сла ву Пет-
ко ви ћу Ди су. Брон за ни ба ре љеф са 
ли ком срп ског пе сни ка и ро до љу ба 
Вла ди сла ва Пет ко ви ћа Ди са от крио 
је ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић. Аутор 
брон за ног ба ре ље фа са ли ком чу ве-
ног пе сни ка је Мир ко Мр кић Остро-
шки. Пе сник је из ве шта вао са фрон та 
у бал кан ским ра то ви ма и за вре ме 
Пр вог свет ског ра та по де лио је гол го-
ту сво јих су на род ни ка по вла че њем 
пре ко Ал ба ни је. Об ја вио је две збир-
ке пе са ма Уто пље не ду ше и Ми че ка
мо ца ра, а тре ћа књи га Не до вр ше не 
пе сме оста ла је баш ка ко на слов гла си 
– не до вр ше на, услед по ги би је пе сни-
ка 1917. на бро ду ко ји је при ли ком по-
врат ка у Грч ку тор пе до ва ла не мач ка 
под мор ни ца. Име Вла ди сла ва Пет ко-

ви ћа Ди са угра ви ра но је у ан то ло ги ју 
срп ске књи жев но сти, а ње го ва сла ва 
је све вре ме на, ка ко је ре че но на све-
ча но сти, ко ју је упри ли чио умет нич-
ки про грам Пе сме ко је веч но оста ју 
– Ве ли ки рат у пе сма ма. Про грам су 
при пре ми ли Ме ди ја цен тар Од бра на 
и Удру же ње рат них до бро во ља ца Ср-
би је од 1912. до 1918. го ди не.

 При ре ди ла Ка та ри на Г. СА ВИЋ

КУЛТУРНИ МОЗАИК

Даворин Јенко

Бра ни слав Ну шић

Зу би н Мех та

Посетиоци испред Палате Србија

Филип Давид прима награду

Вла ди сла в Пет ко ви ћ Ди с
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У 
Бе о гра ду је од 1. до 
21. сеп тем бра 2015. 
одр жан тра ди ци о-
нал ни Скуп сла ви ста 
(се ми нар срп ског је-

зи ка, књи жев но сти и кул ту ре) у 
ор га ни за ци ји Ме ђу на род ног сла-
ви стич ког цен тра на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду. На овом, 45. 
по ре ду, се ми на ру срп ског је зи ка 
и књи жев но сти уче ство ва ло је 56 
сту де на та срп ског је зи ка са стра-
них уни вер зи те та из 18 зе ма ља 
Евро пе: из Аустри је, Бе ло ру си је, 
Бу гар ске, Ве ли ке Бри та ни је, Ита-
ли је, Ја па на, Ки не, Ма ђар ске, Ма-
ке до ни је, Не мач ке, Пољ ске, Ру му-
ни је, Ру си је, Сло вач ке, Сло ве ни је, 
Укра ји не, Фран цу ске и Че шке.

За вре ме тро не дељ ног бо рав ка у Ср-
би ји за сту ден те сла ви сти ке је на Фи-
ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду би ла 
ор га ни зо ва на на ста ва ко ја је об у хва-
та ла пре да ва ња из срп ског је зи ка, 

књи жев но сти и кул ту ре. По ред то га, 
би ли су ор га ни зо ва ни фа кул та тив-
ни (спе ци ја ли стич ки) кур се ви из са-
вре ме ног срп ског је зи ка и са вре ме не 
срп ске књи жев но сти, курс за уса вр-
ша ва ње лек то ра, као и „Курс на род-
них пе са ма и ига ра“ и „Ма ла шко ла 
ро кен ро ла“. Ве о ма ва жан део на ста ве 
су би ла сва ко днев на лек тор ска ве жба-
ња и до дат ни ча со ви кон вер за ци је, на 
ко ји ма су стра ни сту ден ти, рас по ре-
ђе ни по лек тор ским гру па ма, про ши-
ри ва ли и уса вр ша ва ли сво је зна ње из 
срп ског је зи ка.

У то ку бо рав ка у Бе о гра ду уче сни-
ци Ску па су по се ти ти ви ше на уч них 
и кул тур них ин сти ту ци ја: Га ле ри ју 
фре са ка, Му зеј Ни ко ле Те сле, Вој ни 
му зеј, Ву ко ву за ду жби ну, За ду жби ну 
Иве Ан дри ћа, Ин сти тут за срп ски је-
зик, На род ну би бли о те ку, Ин сти тут за 
срп ску књи жев ност и умет ност и кра-
љев ски двор ски ком плекс Бе ли двор. 
У окви ру струч них из ле та по ла зни ци 
Ску па сла ви ста има ли су при ли ке да 

се упо зна ју и са ни зом кул тур но-исто-
риј ских спо ме ни ка, као што су ма на-
сти ри Ма на си ја и Тро но ша, Хо по во, 
оби ла зак Ва ље ва и Бран ко ви не, Но вог 
Са да, Ма ти це срп ске, као и дво днев-
ни бо ра вак у Тр ши ћу. У окви ру бли жег 
упо зна ва ња са кул тур ном исто ри јом 
Бе о гра да сту ден ти су по се ти ти Ко нак 
кне ги ње Љу би це, Са бор ну цр кву, Ко-
сан чи ћев ве нац, ку лу Гар дош у Зе му-
ну, Ко нак кне за Ми ло ша, Храм Све тог 
Са ве, уз па но рам ско раз гле да ње гра-
да, по се ту Авал ском тор њу и раз гле-
да ње ком плек са Аде Ци ган ли је.

Одр жа ва ње 45. Ску па сла ви ста у 
ор га ни за ци ји Ме ђу на род ног сла ви-
стич ког цен тра и Фи ло ло шког фа-
кул те та по мо гло је и Ми ни стар ство 
про све те и на у ке, Скуп шти на гра да, 
За ду жби на Де сан ке Мак си мо вић и 
До си те је ва за ду жби на, Ву ко ва за ду-
жби на, На род на би бли о те ка Ср би је, 
Дру штво за срп ски је зик и Скуп шти-
на оп шти не Ло зни ца. 

 Сне жа на КУ ТРИЧ КИ

П
о во дом  обе ле жа ва ња 
шест ве ко ва ма на сти-
ра Ма на си је код Де-
спо тов ца, кра јем ав-
гу ста одр жан је пр ви 

ме ђу на род ни фе сти вал ви те зо ва 
у овом сред њо ве ков ном утвр ђе њу. 
Би ло је као у сред њем ве ку: звец-
ка ње ви те шких окло па, ма че ва и 
се ки ра, то пот ко ња и раз и гра ни то-
но ви сред њо ве ков не му зи ке и игре 
ко ји су на ру ша ва ли бо го у год ни мир 
ма на сти ра.

По ву чен у мир и ти ши ну жи во-
пи сне ре ке Ра си не, над ви шен бр ди-
ма Па стор ком и Ма ће хом, не да ле ко 
од Де спо тов ца, сме стио се ма на стир 
Ре са ва, да нас по зна ти ји под име ном 
Ма на си ја. Гра ђен у пе ри о ду од 1407. 
до 1418. го ди не убра ја се у вр хун ска 
оства ре ња срп ске ар хи тек ту ре ка-
сног сред њег ве ка. Сво јим ве ле леп-

ним хра мом, сна жним утвр ђе њем 
ве ко ви ма је при вла чио па жњу по се-
ти ла ца. То ком 18. и 19. ве ка Ре са ва 
је би ла пред мет про у ча ва ња мно гих 
ис тра жи ва ча ста ри на ко је је, из ме ђу 
оста лог, за ни ма ло и ме сто на ко ме је 
са хра њен ње гов кти тор – Сте фан Ла-
за ре вић. Фе ликс Ка ниц је опи сао да 
је ма на стир „окру жен са свих стра-
на ви со ким бр ди ма и да већ са ма си-
лу е та 12 са чу ва них твр ђав ских ку ла 
чи ни сна жан ути сак. Ње га по ја ча ва 
све тлу ца ње шест ме тал них ку по ла 
са злат ним кр сто ви ма цр кве од бе-
лог мер ме ра, ко ја се на там ној осно-
ви су рог твр ђав ског вен ца ис ти че као 
сјај ни алем-ка мен”. По сто је раз не ле-
ген де о то ме ка ко је Ма на си ја до би ла 
име. Љу ба зна мо на хи ња из ма на сти-
ра нам је ис при ча ла да је име Ма на-
си ја на ста ло по ре чи ма на ма си ја.

Пред сед ник Ср би је То ми слав Ни ко-
лић био је по кро ви тељ ово го ди шњег 

Ме ђу на род ног фе сти ва ла ви те штва и 
на отва ра њу је одр жао при го дан го-
вор. Од ви те шке тру пе Бе ли ор ло ви 
до био је на по клон ре пли ку срп ског 
ма ча из 14. ве ка. Реч је о ма чу ко ји су 
ра зни на ро ди сво ја та ли. Пи сац Мар-
ко Алек сић на фе сти ва лу је го во рио 
о ви те зо ви ма и ус пео је да пред ста ви 
до ка зе о то ме да је мач за и ста по сто-
јао у Ср би ји.

Ме ђу на род ни фе сти вал ви те штва 
пр ви пут је ор га ни зо ван у Ср би ји и за-
слу жу је све по хва ле за ор га ни за ци ју и 
уче сни ке про гра ма. Ви те зо ви из Ср би-
је, Ре пу бли ке Срп ске, Ру си је, Укра ји не, 
Сло ве ни је, Хр ват ске, Че шке, Ма ђар ске, 
Бу гар ске, Ру му ни је и Фран цу ске, у 
опре ми те шкој од 30 до 40 ки ло гра ма, 
бо ри ли су се у дво бо ји ма, а љу би чев-
ски ви те зо ви при сут не су оста вља ли 
без да ха га ђа њем ме те у пу ном га ло-
пу. Пу бли ку су оду ше ви ли и мо на си 
из ки не ског ма на сти ра Са о лин, ко ји су 

се спе ци јал ним ефек ти ма игра њем ва
тром и упра вља њем умом и те лом, су-
прот ста вља ли за ко ни ма фи зи ке. Би ло 
је ве ли чан стве но ви де ти ре ку, по вор-
ку по ро ди ца са де цом ко ји су три да на 
до ла зи ли из це ле Ср би је ауто бу си ма и 
ауто мо би ли ма. Мо на хи ње и ле пе де-
вој ке из Ср би је, у див ним сред њо ве-
ков ним ха љи на ма, де ца у на род ним 
но шња ма и са о бра ћај ни по ли цај ци го-
спод ски су до че ки ва ли на ула зу у ма-
на стир го сте и по се ти о це. Ме ђу њи ма 
су би ли пред сед ник Ре пу бли ке Срп-

ске, Ми ло рад До дик, ам ба са дор Ру си је 
у Ср би ји, Алек сан дар Че пу рин, дру ге 
зва ни це, као и пред став ни ци ди пло-
мат ског ко ра и Скуп шти не Ср би је. На 
зи ди на ма ма на сти ра, на ула зу ве ли ки 
ви део бим еми то вао је про грам фе сти-
ва ла ко ји се од ви јао у под нож ју бр да, а 
у ру ше ви на ма у Ви зи тор ском цен тру 
ма на сти ра ор га ни зо ва на је из ло жба 
пре пи си вач ке ре сав ске шко ле. По се-
ти о ци ма је да ри ван лист Ву ко ве за ду-
жби не – За ду жби на.

 Љи ља на СИ МИЋ

У 
но вин ским из ве шта ји ма че сто 
мо же мо про чи та ти вест да се 
обе ле жа ва ју би леј „нај ста ри је“ 
шко ле у Ср би ји. Мно ге основ не 
шко ле по ла жу пра во на то да су 

нај ста ри је у зе мљи, али ко ја je шко ла за и ста 
нај ста ри ја, те шко је утвр ди ти. Ша ре ни ло да-
ту ма по сле ди ца је исто риј ског раз во ја срп ског 
на ро да ко ји је до по чет ка 19. ве ка жи вео под 
вла шћу Осман ли ја и Хаб збур га. Срп ске шко ле 
у Хаб збур шкој мо нар хи ји, од но сно шко ле на 
про сто ру да на шње Вој во ди не, ба шти не тра ди-
ци ју срп ско-сло вен ских и ру ско-сло вен ских 
основ них шко ла с по чет ка 18. ве ка – ме ђу њи-
ма је основ на шко ла Краљ Пе тар I у Бе о гра ду 
– и шко ла ко је су на та ла су про све ти тељ ских 
иде ја осни ва не у дру гој по ло ви ни тог ве ка, на-
ро чи то у Вој ној гра ни ци. По зна то је, та ко ђе, да 
су про свет не при ли ке у ко ји ма су Ср би жи ве-
ли под Осман ли ја ма би ле знат но не по вољ ни-
је, да о осни ва њу шко ла ни је би ло го во ра, иако 
по сто је по да ци да је на пре ла зу из 18. у 19. век 
у Бе о град ском па ша лу ку би ло шко ла при ма-
на сти ри ма и по не ка при ват на шко ла, као она 
у Га ра ши ма у Кра гу је вач кој на хи ји.

Об но ва др жав но сти Ср би је за по че та на те-
ри то ри ји Бе о град ског па ша лу ка 1804. го ди не, 
по ред ору жа не бор бе, сна жно се ма ни фе сто ва-
ла и на по љу про све те. На по чет ку Пр вог срп-
ског устан ка по ди за не су основ не шко ле, Ве ли ка 
шко ла (1808), Бо го сло ви ја (1810), уре ђе но је Ми-
ни стар ство про све те (1811) са пр вим ми ни стром 
До си те јем Об ра до ви ћем. Шко ла у Остру жни ци, 
осно ва на 1805. го ди не, пре ма то ме, спа да ме-
ђу нај ста ри је шко ле у Ср би ји. Ме ђу тим, срп ске 
осно ве шко ле, би ло да су осно ва не у 18. или у 19. 
ве ку, ка рак те ри ше дис кон ти ну и тет у ра ду. Због 
ра зних окол но сти, по ли тич ких, вој них, еко ном-
ских и дру гих, ни јед на шко ла од осни ва ња ни је 
би ла не пре ста но отво ре на. Остру жнич ка шко ла 
је ра ди ла од 1805. до 1813. го ди не, на крат ко је 
об но ви ла рад кра јем 1815. го ди не и по сле не-

ко ли ко го ди на ра да уга ше на је. Рад је об но ви-
ла 1841. го ди не, али је по но во за вре ме Пр вог 
свет ског ра та на стао пре кид. Аустро у гар ска оку-
па ци о на упра ва је по сво јим на став ним пла но-
ви ма и про гра ми ма ор га ни зо ва ла на ста ву од 
1916. до ле та 1918. го ди не. У но вим окол но сти-
ма и др жав ним гра ни ца ма остру жнич ка шко ла 
је об но ви ла рад у ју ну 1919. го ди не, па до да нас 
– ако из у зме мо ви ше ме сеч не пре ки де у вре ме 
Дру гог свет ског ра та и НА ТО агре си је 1999. го-
ди не – шко ла ра ди без пре стан ка.

Остру жни ца је као по гра нич но ме сто има-
ла ва жну уло гу то ком Пр вог срп ског устан ка. 
У овом ме сту одр жа на је пр ва скуп шти на уста-
нич ке Ср би је у ма ју 1804. го ди не, по сле ко је је 
уста но вље на пр ва ца ри нар ни ца (ђу мру ка на) 
пре ко ко је се од ви ја ла тр го ви на са су сед ном 
Аустри јом. На ла зе ћи се на ва жном по ло жа ју 
и при то ме „на пу ту нов ца“, у Остру жни ци су 
жи ве ли ре ла тив но имућ ни гра ђа ни ко ји су мо-
гли да ан га жу ју учи те ља. Шко ла у Остру жни ци 
осно ва на је 16/28. ју ла 1805. го ди не. Тог да на 
су остру жнич ки кме то ви кне зо ви Па вле Ла за-
ре вић, Па ун До љи нац, Ми ло је Пе тро вић, Јо ван 
Та лић, Па ја Стан ко вић, Кр ста Стан ко вић, све-
ште ни ци Мар ко Не на до вић (До љан че вић) и Ди-
ми три је По по вић пот пи са ли уго вор са учи те љем 
Ни ко лом Ни ко ла је ви ћем. „Ма ги стер“ Ни ко ла је-
вић се оба ве зао да ће „че сно де цу по у ча ва ти“, 
а кме то ви да ће учи те љу за ње гов рад пла ћа-
ти че ти ри сто гро ша го ди шње. О ра ду шко ле за 
вре ме Пр вог срп ског устан ка ма ло је са чу ва них 
по да та ка. Ни ко ла је ви ћа је на учи тељ ској ка те-
дри 1808. го ди не за ме нио Ди ми три је Сте фа но-
вић, ро дом из Че ре ви ћа у Сре му, а ње га по но во 
Ни ко ла је вић 1813. го ди не. Као пр ви уче ни ци у 
из во ри ма се по ми њу Остру жни ча ни Ра до ван 
До љан че вић, Мак сим Ран ко вић и де ца уста нич-
ких ста ре ши на Мла де на Ми ло ва но ви ћа, Ми-
лен ка Стој ко ви ћа и Ка ра ђор ђев син Алек са. 

Ма те ри јал но из др жа ва ње шко ле ду го је па да-
ло на те рет остру жнич ке оп шти не, а та ко је би-
ло и са оста лим ме сти ма у Ср би ји у ко ји ма су 

шко ле по сто ја ле. Из град ња школ ске згра де, стан 
и пла та учи те ља, огрев, учи ла и оста ле школ ске 
по тре бе на ми ри ва ни су од оп штин ских сред ста-
ва и сред ста ва ђач ких ро ди те ља. Тек од сре ди не 
20. ве ка, тач ни је од 1930. го ди не, из бу џет ских 
сред ста ва окру га и ба но ви не, а по сле Дру гог 
свет ског ра та оп шти не Чу ка ри це и гра да Бе о гра-
да, фи нан си ра на је по прав ка и из град ња шко ле. 
Пр ва школ ска згра да у Остру жни ци на ла зи ла 
се по ред цр кве. Ра ди ло се о ма лој, не у слов ној 
гра ђе ви ни, са под зи да ним по дру мом, уским 
тре мом и две про сто ри је од ко јих је јед на би ла 
учи о ни ца, а дру га учи те љев стан. Кра јем ше зде-
се тих го ди на 19. ве ка шко ла је пре ме ште на на 
да на шњу ло ка ци ју, по што је остру жнич ка оп-
шти на ку пи ла плац и згра ду ко ју је по том пре-
у ре ди ла. У тој школ ској згра ди, нај пре са јед ном 
учи о ни цом, а од 1889. го ди не и дру гом на ста ва 
је из во ђе на до 1905. го ди не. Те го ди не за вр ше-
на је из град ња но ве школ ске згра де ко ја је има-
ла две про стра не учи о ни це и стан за учи те ља. 
У два де се том ве ку по сто је ћа школ ска згра да је 
још три пу та про ши ри ва на. Нај пре 1930. го ди не, 
ка да су до зи да не две учи о ни це, па 1959. го ди-
не че ти ри учи о ни це и 1964. ка да је на до гра ђен 
спрат са јед ном учи о ни цом и три кан це ла ри је. 
На жа лост, шко ла не ма фи скул тур ну са лу.

На де се ти не учи те ља, на став ни ка и про фе со ра 
у про те кла два ве ка про шло је кроз остру жнич ку 
шко лу. Пр ви учи тељ Ни ко ла Ни ко ла је вић за ни-
мљи ва је и тра гич на лич ност. Ро ђен је у гру-
жан ском се лу Че сти ну 1778. го ди не, ода кле му 
се мај ка по сле оче ве по ги би је пре се ли ла у Пе-
ћа не. Ни ко ла је осно ву шко лу учио у Сур ду ку, а 
по том је по ха ђао Бо го сло ви ју у Срем ским Кар-
лов ци ма. У остру жнич кој шко ли учи те ље вао је 
од 1805. до 1808, па 1813. и на крат ко 1815/16. го-
ди не. По стао је за тим се кре тар кне за Ми ло ша. 
Уби јен је по кне же вом на ре ђе њу 1822. го ди не. 
Ње гов син Кон стан тин Ни ко ла је вић био је ис-
так ну ти по ли ти чар и ди пло ма та Ср би је, зет кне-
за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа. Пр ва учи те љи ца 
ко ја је ра ди ла у шко ли од 1883. до 1886. би ла је 

Ка та ри на Це нић, се стра со ци ја ли сте Ми те Це-
ни ћа. Учи те љи и упра ви те љи шко ле Ми о драг 
Не шко вић (1930–1938), Бран ко Па у но вић (1938–
1943; 1945–1963) и Мом чи ло До нић (1947–1961) 
сво јим ра дом на по љу кул ту ре и опи сме ња ва-
ња ста нов ни штва оста ви ли су сна жан траг. За 
вре ме Дру гог свет ског ра та у шко ли су ра ди ли 
учи те љи ко ји су из бе гли пред уста шким и ма-
ђар ским по гро мом: Ми ло рад Џу до вић ко ји је 
то ком школ ске 1941/42. го ди не по кре нуо ђач ко 
по зо ри ште и Ни ко ла Бо жић ко ји је др жао јав на 
пре да ва ња и ра дио у се о ској би бли о те ци.  

Све до 1937. го ди не шко ла ни је има ла по се-
бан на зив. У до ку мен ти ма из 19. ве ка по ми ње 
се као основ на шко ла остру жнич ка или др жав
на на род на шко ла остру жнич ка. Од 1937. го ди-
не шко ла је по не ла име Кра ља Пе тра II, да би 
1954. го ди не, у скло пу обе ле жа ва ња 150. го ди-
шњи це Пр вог срп ског устан ка би ла на зва на да-
на шњим име ном Ка ра ђор ђе. 

Шко ла је до 1883. тра ја ла три раз ре да, че ти ри 
раз ре да од 1883. до 1950. го ди не, ка да је уве де на 
осмо го ди шња основ на шко ла (осмо лет ка). На-
ста ва је до 1888. из во ђе на у јед ној учи о ни ци. Од 
1888. до 1930. го ди не у две учи о ни це, а од 1930. 
до 1950. у че ти ри учи о ни це. Уво ђе њем осмо-
лет ке 1950. из го ди не у го ди ну се уве ћао број 
оде ље ња: са че ти ри оде ље ња 1950. го ди не, па 
14 оде ље ња 1960, до 19 оде ље ња 1979/80. го ди-
не. Да нас у шко ли има 16 оде ље ња. Шко лу је до 
осам де се тих го ди на 19. ве ка по ха ђа ло у про се ку 
20 уче ни ка, 1879/80 – 45, 1898/99 – 74, 1905/06 – 
119, 1929/30 – 124, 1943/44 – 290, 1960/61 – 506, 
1981/82 – 393 и 2013/14 – 320 уче ни ка.

Остру жнич ка шко ла се да нас, уоста лом као 
све шко ле у Ср би ји, су о ча ва са број ним иза зо ви-
ма: ка ко уна пре ди ти и мо дер ни зо ва ти на ста ву, 
ка ко пре ва зи ћи ег зи стен ци јал не не да ће, мо ти-
ви са ти на став ни ке и уче ни ке и ка ко, ујед но, од-
го во ри ти зах те ви ма нео бе ћа ва ју ћег вре ме на. 
Тра ди ци ја је, сва ка ко, си гу ран осло нац у по гле-
ду на не про зир ну бу дућ ност.

 Ра до мир Ј. ПО ПО ВИЋ
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Ово го ди шњи Деч ји са бор Да ни ћи
ри ли це отво рен је 23. ма ја у про сто-
ри ја ма ОШ Бо ра Ра дић у Ба ва ни шту 
све ча ном до де лом на гра да нај у спе-
шни јим уче сни ци ма кон кур са.

Све ча но сти су, по ред на гра ђе них 
уче ни ка, њи хо вих ро ди те ља и учи-
те ља, чла но ва жи ри ја, во ди те ља ра-
ди о ни ца и за ин те ре со ва не пу бли ке, 
при су ство ва ли и ака де мик Ви дој ко 
Јо вић, по ча сни пред сед ник Са бо ра, и 
пред став ни ци оп шти не Ко вин и МЗ 
Ба ва ни ште.

Да ни ћи ри ли це по кре ну ти су пре че-
тр на ест го ди на са же љом да до при не-
су очу ва њу срп ске кул тур не ба шти не, 
је зи ка и пи сма, пе сме и игре, ста рих 
за на та, оби ча ја и пра во слав не ве ре.

Око сни цу Са бо ра чи ни кон курс 
за нај бо љи ли те рар ни рад, нај леп-
ши ка ли граф ски рад, ини ци јал, вез, 
илу стра ци ју и из ра ду лут ке у на род-
ној но шњи. Те ма кон кур са ме ња ла се 
из го ди не у го ди ну: Ве ра На да и Љу
бав, Срб, Ми ло ср ђе, До бро та, Ко лев ка, 
Част, Брат, Мо сто ви, Бу ди мо љу ди, 
Све ти ња, Да се ја пи там...

На Кон курс за нај бо љи ли те рар ни 
и нај леп ши ли ков ни рад, ко ји је Ми-
ни стар ство про све те увр сти ло у Про-
грам ре пу блич ких смо три, ове го ди не 
се ода зва ло ви ше од 6.000 уче сни ка 
из 400 основ них и сред њих шко ла 
из Ср би је, Ре пу бли ке Срп ске, Цр не 
Го ре, Ма ке до ни је, Сло ве ни је, Ру му-
ни је, Фран цу ске, Ен гле ске, Аустри је, 
Не мач ке, Нор ве шке, Фин ске, Ки не, 
Аустра ли је, Ју жне Афри ке, Аме ри ке, 
Ру ске Фе де ра ци је и Ка на де. На по ми-
ње мо да 40 ра до ва из Срп ске шко-
ле Све ти Са ва из Ка бра ма те, ко ји су, 
пре ма ре чи ма учи те љи це Бра не Ста-
ни са вље вић, по сла ти пре Ус кр са, још 
ни су сти гли. Ме ђу тим, ор га ни за тор је 
од лу чио да, као и свим оста лим уче-
сни ци ма из да ле ких зе ма ља, и њи-
ма по и мен це до де ли За хвал ни цу за 
чу ва ње срп ске кул тур не ба шти не. 
Жи ри у са ста ву: др Ми о драг Ма тиц-
ки, др Рај ка Уљ ман ски, Ми ле на До рић 
и Љи ља на Си мић, за ли те рар не ра до-
ве, и проф. др Су за на По лић, ет но лог и 
му зеј ски са рад ник, Ја сна Бје ла ди но-
вић, проф. Дра ган Бо снић и Вла ди мир 
Скер лић, за ли ков не ра до ве, на гра дио 
је 107 и по хва лио 31 уче сни ка. До де-
ље не су и две спе ци јал не на гра де, ко је 
су до би ле Кри сти на и Ми ли ца Пи ља и 
њи хо ва ба ка Је ле на Ре кић из Аде ла и-
де у Аустра ли ји. Оне су на пра ви ле се-
дам лу та ка ко је пред ста вља ју свад бу 

у За пад ној Сла во ни ји: ту су мла да и 
мла до же ња, кум и ку ма, мла дин отац, 
мла до же њи на мај ка и там бу раш. Ми-
ли ца је до би ла и По хва лу за ли те рар-
ни рад.

По себ ну на гра ду до би ли су уче ни-
ци че твр тог раз ре да ОШ Сте ван Мо
кра њац из Ко би шни це, ко ји су, за јед но 
са ро ди те љи ма и учи те љи цом Да ни је-
лом Пеј чић, на пра ви ли се дам лу та ка 
у вла шкој но шњи.

Ка ко су Све ти Ћи ри ло и Ме то ди је 
кр сна сла ва Са бо ра и КУД-а Аца Об
ра до вић, на кон до де ле на гра да, ре зан 
је слав ски ко лач у при су ству мно го-
број них го сти ју.

Са бор је одр жан под по кро ви тељ-
ством Ми ни стар ства про све те и оп-
шти не Ко вин, уз ме диј ску по др шку 
еми си је РТС-а Жи ки на ша ре ни ца.

По ред књи га на ба вље них уз по моћ 
Ми ни стар ства про све те, нај у спе шни-
ји уче сни ци су до би ли и књи ге ко је су 
по кло ни ли мно го број ни из да ва чи.

То ком све ча но сти тра ја ла је из ло-
жба нај леп ших ли ков них ра до ва при-
спе лих на кон курс, као и из ло жба 
књи га ко је је из да ло Удру же ње Ћи ри
ли ца из Но вог Са да.

Мно ги уче сни ци кон кур са су се по-
сле руч ка при дру жи ли ра ди о ни ца ма 
ве за, ке ра ми ке, из ра де укра са од ра-
зно бој ног па пи ра, пле те ња цвет них 
ве на ца. Ра ди о ни цу ке ра ми ке во дио 
је Ми хај ло Пе тро вић, ве за мр Ми ли ца 
Мар ко вић, пле те ња ве на ца Гор да на 
Сто ја но вић, са уче ни ци ма ССШ Ва са 
Пе ла гић из Ко ви на, а из ра ду укра са 
од па пи ра при ка за ла је Ма ри ја Ан-
ђел ко вић.

КУД Аца Об ра до вић из Ба ва ни шта 
одр жао је ра ди о ни цу срп ског ко ла.

То ком по сле по дне ва одр жан је и 
окру гли сто на те му Срп ска ћи ри ли
ца, ко ји је во дио Дра го љуб Зби љић, 
пред сед ник Удру же ња Ћи ри ли ца из 
Но вог Са да.

Так ми че ње за нај у ку сни ји ко лач, 
на ко ме су се так ми чи ла удру же-
ња же на из Ба ва ни шта, Ма лог Ба-
ва ни шта и До ло ва, до би ло је три 
по бед ни ка, јер жи ри ни је мо гао да 
од лу чи ко ји је од мно го ра зно вр сних 
и ве о ма уку сних ко ла ча нај у ку сни ји.  
 Ве ра СЕ КУ ЛИЋ

КОНКУРС 

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

из сле де ћих обла сти:
1.  Ли те рар ни рад на те му 

СА ЧУ ВАЈ МО ЋИ РИ ЛИ ЦУ или 
НИ КАД НЕ ЗА БО РА ВИ...

2.  Илу стра ци ја мо ти ва из на род не 
пе сме или при че по из бо ру

3.  Ка ли граф ски пре пис тек ста на-
род не по сло ви це

4.  Ини ци јал (пр во сло во име на уче-
сни ка)

5.  Из ра да лут ке у но шњи из ба ки ног 
род ног кра ја

На по ме не: 
– Ли те рар ни рад не тре ба да бу де 

ду жи од јед не ку ца не стра не. Илу стра-
ци ја, ка ли граф ски текст и ини ци јал, у 
за ви сно сти од уз ра ста уче сни ка, мо гу 
да бу ду ве ли чи не у ра спо ну од 20х20 
до 50х70 цм. Ка ли граф ски текст тре ба 
да са др жи од 10 до 30 ре чи.    

– Илу стра ци ја, ка ли граф ски текст 
и ини ци јал мо гу да се из во де у свим 
дво ди мен зи о нал ним тех ни ка ма укљу-
чу ју ћи вез.

– Лут ку ви си не до 30 цм тре ба на-
пра ви ти од при род ног ма те ри ја ла и 
обу ћи је у но шњу из ба ки ног род ног 
кра ја, уз оба ве зну на зна ку ко ји је то 
крај.

– По дат ке као што су име уче сни-
ка и мен то ра, на зив шко ле и раз ред 
тре ба на пи са ти на по ле ђи ни ра да. На 
лут ке и ве зе не ра до ве по треб но је да 
се за ши је ко ма дић кар то на и на ње-
му на пи шу тра же ни по да ци.

– Од ра сле осо бе мо гу да уче ству ју 
ван кон ку рен ци је.  

– Ра до ви из ра ђе ни од не по сто ја них 
ма те ри ја ла не ће би ти оце ње ни.

– Ра до ви се не вра ћа ју.
– Ре зул та ти кон кур са би ће об ја вље-

ни на сај ту www.da ni ci ri li ce.org.rs до 
15. ма ја 2016. го ди не.

Мо ле се учи те љи, ве ро у чи те љи, на-
став ни ци, про фе со ри и ро ди те љи да 
по мог ну за ин те ре со ва ним уче ни ци-
ма, као и да нај бо ље ра до ве до ста ве на 
адре су „Да на ћи ри ли це“ до 15. апри ла 
2016. го ди не. 

Струч ни жи ри про гла си ће три нај-
бо ља ра да за сва ки уз раст, а њи хо ви 
ауто ри ће до би ти ди пло ме и на гра де. 
На гра де и за хвал ни це до би ће и нај у-
спе шни ји уче сни ци ван кон ку рен ци-
је. Сви уче сни ци из ра се ја ња до би ће 
за хвал ни це.

Ор га ни за тор ће на гра ди ти и нај у-
спе шни јег на став ни ка и про гла си ти 
нај у спе шни ју шко лу.

До де ла на гра да пред ви ђе на је за 21. 
мај 2016. го ди не.

НИШ

Ре зул та ти и 
кон ти ну и ра ни рад 

огран ка

Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Ни-
шу – Дру штво за не го ва ње ду хов них 
вред но сти „Вук Ка ра џић“ у 2015. го-
ди ни успе шно је ре а ли зо вао утвр ђе-
не за дат ке, пре све га кроз про јек те 
Дру штва и са рад њу са дру гим срод-
ним ин сти ту ци ја ма и дру штви ма у 
гра ду. По ред већ по зна тих ак тив но-
сти Дру штва – Све то сав ски кон курс 
за сред њо школ це, обе ле жа ва ње Да-
на ма тер њег је зи ка, за тим, ака дем-
ско обе ле жа ва ње Да на књи жев ни це 
Је ле не Ди ми три је вић и на ро чи то 
пред ста вља ње ал ма на ха „Да ни ца за 
мла де 2015“ у основ ним шко ла ма 
(„Иво Ан дрић“, „Бран ко Миљ ко вић“), 
ва жно је ис та ћи и са рад њу са ин сти-
ту ци ја ма и удру же њи ма у Ни шу. Та ко 
је Дру штво про пра ти ло рад Умет нич-
ке га ле ри је „Ср би ја“ у Ни шу, при ли-

ком обе ле жа ва ња ју би ле ја сли кар ке 
На де жде Пе тро вић и ње ног „при су-
ства“ у умет нич ком жи во ту на шег 
гра да, као и рад Ко ла срп ских се ста-
ра, По дру жни це у Ни шу, за про те клих 
де сет го ди на. Ини ци ја ти ва Дру штва 
„Вук Ка ра џић“, да се Ни шком кул тур-
ном цен тру по кло ни при год на ве ли ка 
фо то гра фи ја ни шке и срп ске књи жев-
ни це Је ле не Ди ми три је вић – ре а ли зо-
ва на је, та ко да је и она при дру же на 
фо то гра фи ја ма дру гих ис так ну тих 
лич но сти ве за них за кул тур ни жи вот 
Ни ша с по чет ка про шлог ве ка (Сте ва-
на Срем ца, На де жде Пе тро вић, Сто-
ја на Но ва ко ви ћа), са не за о би ла зним 
Бран ком Миљ ко ви ћем и нај зна чај ни-
јим име ном на шег је зи ка, Ву ком Ка-
ра џи ћем.

Успе шна са рад ња и ове го ди не је 
оства ре на са На род ном би бли о те ком 
„Сте ван Сре мац“ у Ни шу, као и са ни-
шким шко ла ма. Ис ти че мо и са рад њу 
са Гим на зи јом „Све то зар Мар ко вић“ у 
Ни шу, са ко јом је при пре мљен и ре а-
ли зо ван до ла зак про фе со ра др Бо шка 
Су вај џи ћа, са Фи ло ло шког фа кул те та 
из Бе о гра да, пред сед ни ка УО Ву ко ве 
за ду жби не. На и ме, овај про је кат је у 
окви ру Про гра ма чу ва ња на шег пи-
сма и је зи ка, где је, овог пу та, по ред 
дру гих обе ле жа ва ња Ву ко вог ра да на 
ис ти ца њу срп ског је зич ког бла га, цен-
трал но ме сто при па ло бе се ди Бо шка 
Су вај џи ћа о Ву ку, ко ју је он из го во рио 
на 82. Ву ко вом са бо ру у Тр ши ћу.  

На кра ју, тре ба ис та ћи да ва жно ме-
сто у ра ду на шег Дру штва при па да 
Град ској оп шти ни „Ме ди ја на“, уз чи ју 
смо све срд ну ма те ри јал ну по моћ мо-
гли да оства ри мо пла ни ра не за дат ке.

 Ми лун ка МИ ТИЋ

КОНКУРС 

Огра нак Ву ко ве за ду жби не 
у Ни шу – 

Дру штво за не го ва ње ду хов них 
вред но сти „Вук Ка ра џић“ – Ниш
по зи ва уче ни ке сред њих шко ла 

да уче ству ју на кон кур су, 
са те ма ма:

„За гле дан у на сле ђе срп ског ду хов-
ног бла га, ка ле мим бла го род но др во“ 

(Из бор из го ди шњи ца: Све ти Са ва, 
Јо ван Сте ри ја По по вић, Ми лан Ра кић, 
Алек сан дар По по вић)

„Свет је по зор ни ца на ко јој сва ко 
игра сво ју уло гу“ – Шек спир

До зво ље на су сва сред ства и тех ни-
ке у об ра ди те ме.

Ра до ве сла ти на адре су Град ске оп-
шти не Ме ди ја на у Ни шу, на име већ-
ни ка Не бој ше Ва си ћа, са на зна ком 
– за кон курс Огран ка Ву ко ве за ду-
жби не у Ни шу, Дру штво „Вук Ка ра-
џић“ Ниш. 

Адре са Град ске оп шти не „Ме ди ја на“ 
је: Па ри ске ко му не б.б., 18000, Ниш.

Рок из ра де ра до ва је до 30. 12. 2015. 
го ди не.

ВЕ ЛИ КИ ПО ПО ВАЦ

Ћи ри ли ца огле да ло 
срп ске ду ше

Огра нак Ву ко ве за ду жби не Ве ли ки 
По по вац, са Цр кве ном оп шти ном Ве-
ли ки По по вац и Ме сном за јед ни цом 
из Ве ли ког По пов ца, а под по кро ви-
тељ ством оп шти не Пе тро вац на Мла-

ви, одр жа о је 27. ју на 2015. го ди не, у 
пор ти Цр кве Св. Про рок Или ја у Ве-
ли ком По пов цу, пе снич ки са бор под 
на зи вом Ћи ри ли ца огле да ло срп ске 
ду ше. На кон кур с, чи ја је те ма ове го-
ди не би ла Мај ка, ода зва ло се 138 пе-
сни ка из Ср би је, Ре пу бли ке Срп ске, 
Бу гар ске, Хр ват ске, Не мач ке, Ита ли-
је и Аустра ли је. 

Са бо ру су при су ство ва ли и пред-
став ни ци Ву ко ве за ду жби не Ми о драг 
Ма тиц ки, Бо шко Су вај џић и Сне жа на 
Бо јић, ко ји су се при сут ни ма обра ти-
ли при год ним ре чи ма. На Са бо ру је 
го во рио и Жи во јин Ан дре јић из Ра че 
Кра гу је вач ке. 

На са бо ру је пред ста вљен и пе снич-
ки Збор ник на те му по е зи је о мај ци, 
а пе де се так пе сни ка је чи та ло сво је 
пе сме. По де ље не су на гра де нај бо-
љим пе сни ци ма, као и при зна ња за-
слу жним по је дин ци ма, ме ђу ко ји ма 
др Иг на ти ји Ми ди ћу, вла ди ци бра ни-
чев ском, и Би бли о те ци Ђу ра Јак шић 
из Пе тров ца на Мла ви. Жи ри је ра-
дио у са ста ву: Та тја на Жив ко вић из 
По жа рев ца (пред сед ни ца жи ри ја), 
Да ни је ла Бо жич ко вић Ра ду ло вић, 
књи жев ни ца из Пе тров ца, и Ра де М. 
Об ра до вић, осни вач са бо ра и пред сед-
ник Огран ка Ву ко ве за ду жби не, члан 
жи ри ја. 

На са бо ру је по бе ди ла пе сма Рат
ни ко ва ма ти, аутор ке Ми ли ја не Јо-
ва но вић из Ни ша, ко јој је при па ла 
и на гра да Злат ни пе чат ћи ри ли це; 
дру гу на гра ду Сре бр ни пе чат ћи ри
ли це до би ла је пе сма Пу сти да бу дем, 
ауто ра Јо ви це Ђу ри ћа Ма јо ра из Ни-
ша, док тре ћу на гра ду и Брон за ни пе
чат ћи ри ли це де ле пе сма Ста ри ца, 
аутор ке Сне жа не Ми ла но вић из Цр-
љен ца, и по е ма Пе сма мај ци, ауто ра 
Бу ди ми ра Сте фа но ви ћа из Ра че Кра-
гу је вач ке. Спе ци јал на на гра да до де-
ље на је за нај бо љу пе сму из ди ја спо ре 
Оти шла си, аутор ке Те о до ре То де Ма-
тић из Аустра ли је. 

Уз при су ство све ште ни ка Бран ка 
Чо ла ко ви ћа, као до ма ћи на из Цр-
кве не оп шти не Ве ли ки По по вац, и 
уз уче шће учи те ља Са ше Ми лој ко ви-
ћа и учи те љи це Ра ди це Сте вић са ђа-
ци ма основ не шко ле, у про гра му су 
уче ство ва ли и шти ће ни ци из уста но-
ве Гво зден Јо ван чи ће вић из Ве ли ког 
По пов ца. Са бо ру су при су ство ва ли 
на род ни по сла ник Ми ле тић Ми хај-
ло вић, пред сед ник оп шти не Пе тро вац 
на Мла ви, Ра ди ша Дра го је вић са са-
рад ни ци ма, као и ви ше го сти ју, ме ђу 
ко ји ма су би ли и пред став ни ци Цен-
тра за кул ту ру Ра ко ви ца. Са бор је про-
те као у до број ат мос фе ри и ра до сти, 
на по нос Огран ка За ду жби не Ве ли ки 
По по вац и це ле Мла ве. 

 Ра де М. ОБ РА ДО ВИЋ

СОМ БОР

Ћи ри ли ца пи ше 
ср цем

Ма ни фе ста ци ја Ћи ри ли ца пи ше 
ср цем, ко ја је усме ре на ка не го ва њу 
срп ског је зи ка и чу ва њу ћи ри лич ког 
пи сма, и ове го ди не је одр жа на уз пра-
зник Све тих Ћи ри ла и Ме то ди ја. Ова, 
са да већ тра ди ци о нал на ма ни фе ста-
ци ја Ко ри је на из Сом бо ра, ре а ли зо ва на 
је у са рад њи са сом бор ским огран ком 
Ву ко ве за ду жби не, по дру жни ца ма 
Дру штва за срп ски је зик и књи жев ност, 
Ко ла срп ских се ста ра и Град ском би-
бли о те ком Кар ло Бје лиц ки.

ВУКОВО 
ЧИТАЛИШТЕ

У гостима код 
„арчибалдоваца“
У ју ну 2015. го ди не, Основ ну шко-

лу „Др Ар чи балд Рајс“ по се ти ли су 
го сти из Ву ко ве за ду жби не. По вод је 
био пред ста вља ње „Да ни це за мла де“ 
у ко јој се и овај пут на шао рад Ма ри је 
Ди ми три је вић, уче ни це 8. раз ре да ове 
шко ле, ко ји је, као и прет ход не го ди не, 
по бе дио на „Да ни ма ћи ри ли це“ у Ба-
ва ни шту. Го сто ва ње су ор га ни зо ва ле 
Љи ља на Си мић, у име За ду жби не, и 
Љу бин ка Мар ко вић, про фе сор и ру-
ко во ди лац ли те рар не сек ци је шко ле, 
у са рад њи са школ ским би бли о те ка-
ром, Ели за бе том Јо вић.

На при јат но дру же ње са чла но ви ма 
нај бо ље ли те рар не сек ци је у Ср би ји 
до шли су књи жев ни ци Гор да на Ма-
ле тић, Рај ко Лу кач и Бо жи дар Пе шев. 
За јед но са Љи ља ном Си мић, го сти су 

уче ни ци ма пред ста ви ли „Да ни цу за 
мла де“ и чи та ли сво ја де ла. Ђа ци ма 
у пу бли ци је би ло за ни мљи во да чу ју 
сти хо ве и про зу при зна тих пе сни ка 
и про за и ста, али и рад сво је ста ри је 

дру га ри це Ма ри је Ди ми три је вић, ко-
ја је већ дру ги пут за сту пље на у овом 
ал ма на ху Ву ко ве за ду жби не. У раз го-
во ру ли те ра ра ца са пи сци ма до так-
ну та су пи та ња ин спи ра ци је, ра них 

књи жев них ра до ва и ко мен та ри са не 
не ке ства ра лач ке ди ле ме. 

Основ ци су за хвал но са слу ша ли де-
ла и са ве те, али се и по хва ли ли ус-
пе си ма сво је шко ле. Ис та кли су да су 
већ че тр на е сти пут про гла ше ни за 
нај бо љу ли те рар ну сек ци ју у Ср би ји, 
а на став ни ца Љу бин ка Мар ко вић за 
нај бо љег ру ко во ди о ца сек ци је. Осво-
ји ли су и пр ву на гра ду на Ре пу блич-
ком так ми че њу ли те рар них сек ци ја 
Ср би је у ор га ни за ци ји Ми ни стар ства 
про све те, Дру штва за срп ски је зик и 
књи жев ност Ср би је и За ду жби не Де
сан ке Мак си мо вић. 

 Љу бин ка МАР КО ВИЋ

При че о ста ром 
Бе о гра ду

У Ву ко вој за ду жби ни, 17. сеп тем бра, 
одр жа но је дру же ње о ста ром Бе о гра-
ду, ко је је по кре ну ла Љи ља на Си мић. 
Сва ког че тврт ка, сре ди ном ме се ца, у 
Ву ко вој за ду жби ни у ве чер њим са ти-
ма дру жи ће се пен зи о не ри и сред њо-

школ ци и у раз го во ру са пре да ва чи ма 
не го ва ће кул ту ру чи та ња, го во ра, раз-
ме не ми шље ња и дру же ња. Го сти овог 
пр вог дру же ња би ли су пен зи о не ри 
Ста рог гра да, са пред сед ни цом Не-
ве ном Шан тић, и не ка да шњи уче ни-
ци Пр ве бе о град ске гим на зи је ко ји 
про сла вља ју сво је 70. ро ђен да не, са 
Љу би цом Ми ло ше вић, про фе сор ком 
ма те ма ти ке. Уче сни ци про гра ма, а 
ме ђу ко ји ма је би ло пи са ца, исто ри-
ча ра, про фе со ра, ле ка ра, адво ка та, су-
ди ја, но ви на ра, ар хи те ка та и дру гих 
за ни ма ња, за јед но су се при се ти ли 
ча ри ко је кри је овај део пре сто ни це. 
Као да ли ста ју спо ме на ре, при ча ли 
су о Дор ћо лу и Бај ло ни је вој пи ја ци. 
Из бор књи жев ног де ла био је у скла-
ду са те мом о ко јој се ди ва ни ло, па је 
пред ста вље на и збир ка при ча Це гер 
пун љу ба ви из пе ра Ми о дра га Ма тиц-
ког, књи жев ни ка.

За ни мљи во дру же ње о ста ром Бе-
о гра ду одр жа но је и 24. сеп тем бра, 
а би ло је по све ће но Ве ли кој шко ли 
и ста рим за на ти ма. Љи ља на Си мић, 
уред ни ца Ву ко вог чи та ли шта, при-
ча ла је ка ко је из гле дао ста ри Бе о-
град ка да га је Ка ра ђор ђе осло бо дио 

У го сти ма код „ар чи бал до ва ца“

Уче сни ци ма ни фе ста ци је „Да ни ћи ри ли це 2015“
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од Ту ра ка. Ис та кла је да је та да Вук 
Ка ра џић до био ме сто пи са ра у Пра-
ви тељ ству ју ћем со вје ту. Сву да по ва-
ро ши ви де ле су се на пу ште не ку ће. У 
До њем гра ду ра ди ле су ма ну фак ту-
ре за ли ве ње то по ва и цр кве них зво-
на ко ја су се чу ла по це лој Ср би ји. Ту 
су се из ра ђи ва ле то пов ске ка ре, као и 
ко ла за пре во же ње му ни ци је. За срп-
ску си ро ти њу се сва ко га да на у пе ка-
ри га зда Мла де на пе кло по сто ока 
хле ба. Код уста нич ког ко ман дан та 
Бе о гра да, сил ног Мла де на Ми ло ва но-
ви ћа, сва ки је си ро мах хле бом и смо-
ком до из о би ља био на хра њен, а Вук 
Стеф. Ка ра џић је пи сао та пи је за тек 
от ку пље не тур ске ку ће, ду ћа не и во-
де ни це, ха но ве и пче ли ња ке. Као пи-
сар Пра ви тељ ству ју ћег со вје та, он је 
у Бе о гра ду ишао у ве ли ку шко лу жи-
во та и по сма трао ка ко су се вр то гла во 
ме ња ла вре ме на. У Мла де но вом ко-
на ку при ре ђи ва ле су се рас ко шне го-
збе. Уз по мам ну пе сму Ци га на и игру 
Ци ган ки пи ло се и вој во де су се оде ва-
ле бо га ти је од ага и бе го ва. Раз ви ја ли 
су се ра зни за на ти, ис та кла је Љи ља-
на Си мић. Нај зна чај ни ји су би ли сто-
лар ски, ча сов ни чар ски, јор ган џиј ски, 

шнај дер ски, обу ћар ски, ћи ли мар ски 
и дру ги. Овом дру же њу при су ство ва-
ли су пен зи о не ри Ста рог гра да и уче-
ни ци Де се те бе о град ске гим на зи је и 
Гим на зи је Ми хај ло Пу пин из Но вог 
Бе о гра да, са Љи ља ном Ђур ђе вић Стој-
ко вић, про фе сор ком срп ског је зи ка.

 Алек сан дра КУР ТЕШ

Пле ти, пле ти, 
пле ти сан ко

У Ву ко вој за ду жби ни, 24. сеп тем бра, 
у про гра му Ву ко вог чи та ли шта, а по-
во дом Да на европ ске ба шти не, уче-
ство ва ли су пред школ ци из вр ти ћа 
Те ра зи је, са вас пи та чи цом Оли ве ром 
Мар ко вић. Они су от пе ва ли хим ну Те
ра зи је, ко ју је ком по но ва ла и текст на-
пи са ла ма ма Ана ста си је Си ме но вић, 
про фе сор ка и ком по зи тор ка, и из ве ли 
игро каз ста рих ре чи и име на. 

Љи ља на Си мић, уред ни ца Ву ко вог 
чи та ли шта, по здра ви ла је го сте пе-
смом Зо ри це Ба јин Ђу ка но вић Си
јај, си јај, срећ на зве здо из Да ни це за 

мла де, нај чи та ни је књи ге Ву ко ве за-
ду жби не.

Ко ми сли за го ди ну да на уна пред 
– га ји пше ни цу 
Ко ми сли за де сет го ди на уна пред 
– по са ди воћ њак 
Ко ми сли за веч ност 
– вас пи та ва де цу 
Овим ре чи ма, на по чет ку про гра ма, 

обра ти ла се Оли ве ра Мар ко вић, вас-
пи та чи ца из вр ти ћа Те ра зи је. А де ца 
су од го во ри ла да су у сва кој по ро ди-
ци ва жни: љу бав, по што ва ње, по слу-
шност и уза јам но по ма га ње и да су 
ста ри ји бри жно чу ва ли сво је по том-
ке и пре но си ли им зна ње и ис ку ства. 
Ја сам бе ла пче ла – то зна чи да сам 
нај мла ђа, ре кла је сим па тич на де-
вој чи ца Ка та, а де ча ци и де вој чи це, 
пред школ ци, на из ме нич но су го во ри-
ли ро до слов по ро ди це ста рих на зи ва и 
за ни ма ња из Ву ко вог реч ни ка и ка зи-
ва ли ста ра име на. У ста ра вре ме на де-
ци су се да ва ла име на по зна че њу да 
бу ду здра ви, сна жни, хра бри и ле пи. 

Бо жи дар Пе шев, пе сник, го во рио је 
сти хо ве за ма ме и бе бе.

 Оли ве ра МАР КО ВИЋ

ДА НИ ЕВРОП СКЕ 
КУЛ ТУР НЕ БА ШТИ НЕ

По е зи ја 
ста рих за на та

Све ча ним про гра мом Ли те рар не 
сек ци је и мла де му зич ке умет ни це 
Ми ли це Ра кић из ОШ Ни ко ла Те сла из 
Бе о гра да и Деч јег хо ра РТС-а, у Ву ко вој 
за ду жби ни су, 19. сеп тем бра, отво ре ни 
Да ни европ ске кул тур не ба шти не. Го-
сте и уче сни ке про гра ма при год ним 
бе се да ма о ак тив но сти ма За ду жби не, 
као и о за вр ше ном Ву ко вом са бо ру, 
Ву ко вом ра ду и ње го вим зна чај ним 
го ди шњи ца ма, ко је су у ско ри је вре-
ме обе ле же не, у име Ву ко ве за ду жби-
не по здра ви ли су Ми о драг Ма тиц ки, 
пред сед ник Ву ко ве за ду жби не и глав-
ни и од го вор ни уред ник „Да ни це“ и 
„Да ни це за мла де“, и Љи ља на Си мић, 
уред ник Чи та ли шта. 

Лав Лу кић, уче ник 6/1 ОШ Ни ко ла 
Те сла, ко ји је не дав но об ја вио пр ву 
збир ку пе са ма Ве ли ко спре ма ње, го-

во рио је сти хо ве пе сме о ста рим за-
на ти ма, ко ји су ове го ди не би ли те ма 
Да на европ ске ба шти не и про чи тао 
не ко ли ко пе са ма из сво је збир ке. 
Чла но ви Ли те рар не сек ци је ОШ Ни
ко ла Те сла, уз при год ну сце но гра фи-
ју ко ју су са чи ња ва ла сло ва Ву ко вог 
име на и пре зи ме на, ко је су ис пи са-
ли по ре ђа ни дуж сте пе ни ца Ву ко ве 
за ду жби не, из ве ли су по ет ски ре ци-
тал Реч ник Ву ка Ка ра џи ћа по све ћен 
ста рим за на ти ма, у ко јем су на зи ви 
ста рих за на тли ја по ве за ни сти хо ви ма 
на род них лир ских пе са ма о ра ду. Уче-
ни ца Ми ли ца Ра кић, ла у ре ат на гра де 
Зла тан Ва у да, ко ја је на про шло го ди-
шњем так ми че њу у со ло пе ва њу у ор-
га ни за ци ји При ја те ља де це Бе о гра да 
осво ји ла пр во ме сто, от пе ва ла је две 
на род не пе сме. Овим про гра мом на-
ста вље на је ду го го ди шња из у зет на са-
рад ња Ву ко ве за ду жби не и Ли те рар не 
сек ци је ОШ Ни ко ла Те сла, ко јој по др-
шка ове зна чај не ин сти ту ци је кул ту-
ре, на ро чи то кад је реч о афир ма ци ји 
ства ра ла штва мла дих књи жев них та-
ле на та и о при бли жа ва њу кул ту ре и 
умет но сти мла ди ма – мно го зна чи. 

 Алек сан дра ДРА КУ ЛИЋ

Про грам, Ћи ри ли ца пи ше ср цем, по-
чео је 21. ма ја, ка да су у све ча ној са ли 
Срп ске чи та о ни це на гра ђе не и по хва-
ље не нај леп ше и нај у ред ни је ћи ри-
лич ке ђач ке све ске у За пад но бач ком 
окру гу. На гра ђе ни су Ва ња Ди ми три-
је вић, уче ник IV раз ре да ОШ Бо ра 
Стан ко вић у Ка ра ву ко ву, и Вук Ка пе-
тан, уче ник II раз ре да Еко ном ско-тр го-
вин ске шко ле у Ку ли. То ком три да на 
ма ни фе ста ци је одр жа не су број не је-

зич ке ра ди о ни цу (Тран скри бо ва ње, 
Пла катреч ник, Раз ре ши тај но пис, 
Нај леп ше ре чи срп ског је зи ка, От криј
мо свој је зик, На род не по сло ви це и из
ре ке – шко ла ка рак те ра, Ста ре при че 
у но вом ру ху) у Срп ској чи та о ни ци, 
Град ској би бли о те ци Кар ло Бје лиц ки 
и Сред њој тех нич кој шко ли. Аутор ке и 
во ди тељ ке ра ди о ни ца би ле су про фе-
сор ке срп ског је зи ка и књи жев но сти 
Алек сан дра Се ку лић и Дра га на Ман-
дић из Ку ле, На та ша Ми ља но вић из 
Ши да, мр Ма ја Ше гу љев и мр Ми лан ка 
Уби па рип из Бе о гра да и мр Сне жа на 
Кле пић из Сом бо ра. На ра ди о ни ца ма 
је уче ство ва ло ви ше од 200 сом бор ских 
ђа ка и го сти ју Ко ри је на и Сом бо ра – 
де ца из Хр ват ске (Ву ко ва ра, Тр пи ње...) 
и Ре пу бли ке Срп ске (Вла се ни це). 

Древ ну ћи ри лич ну пи са ну тра ди-
ци ју и кул ту ру Ср ба Сом бор ци ма је 
при бли жи ла мр Ми лан ка Уби па рип, 
ар хе о граф На род не би бли о те ке Ср би-
је, кроз пре да ва ње По че ци срп ске пи
сме но сти ко је је одр жа но 22. ма ја у 
све ча ној са ли Срп ске чи та о ни це. Ра-
ни је, то ком пре по дне ва, на тр гу Све-
тог Ђор ђа одр жа но је пред ста вља ње 
ма ни фе ста ци је под на зи вом Пот пи
ши се, то ком ко га су де ље ни ле ци о 
ћи ри ли ци, а ви ше сто ти на Сом бо ра-
ца је ћи ри лич ним пот пи сом из ра зи ло 
при вр же ност овом пи сму. Пред ста-
вља њу је при су ство ва ло и око сто-
ти ну уче ни ка ОШ Вој во да Сте па из 
Ку мо дра жа. 

Го сти из ино стран ства упо зна ли су 
ле по те и кул тур ну ба шти ну Сом бо ра 
за хва љу ју ћи го спо ди ну Ми ле ту Вој-
но ви ћу. Фо то тип ско из да ње 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 
ђа ци ма је, из ме ђу ра ди о ни ца, при-
бли жи ла Ли ди ја Не ран џић Чан да. 
Ма ни фе ста ци ја је за вр ше на не дељ-
ним из ле том у Чо но пљу и по се том 
ет но ку ће и из ло жбе Че ти ри ве ка тра
го ва ћи ри ли це у Сом бо ру. Ко ор ди на то-
ри у ра ду ма ни фе ста ци је би ли су мр 
Сне жа на Кле пић и Вла да Ђур ко вић.

По во дом годишњице ро ђе ња Јо ва-
на Ха џи ћа, књи жев ни ка, пре во ди о ца, 
прав ни ка, јед ног од осни ва ча и пр вог 

пред сед ни ка Ма ти це срп ске, Ма ри ја 
Ча чић, ру ко во ди лац За ви чај ног оде-
ље ња, одр жа ла је 21. и 22. сеп тем бра 
пре да ва ње о жи во ту и де лу овог зна-
ме ни тог Сом бор ца, у ор га ни за ци ји 
Град ске би бли о те ке Кар ло Бје лиц ки и 
Огран ка Ву ко ве за ду жби не у Сом бо ру. 

Из ла га ње су, у сво јим учи о ни ца ма, 
пра ти ли уче ни ци Гим на зи је Вељ ко 
Пе тро вић и Сред ње тех нич ке шко ле, 
са сво јим про фе сор ка ма Ли ди јом Не-

ран џић Чан дом и Сне жа ном Кле пић, 
чла ни ца ма огран ка Ву ко ве за ду жби
не. Оно је под стак ну то иде јом да се 
сред њо школ ци ма пре до че зна ме ни ти 
Сом бор ци ко ји су сво јим ства ра лач-
ким ра дом оста ви ли зна ча јан траг у 
исто ри ји кул ту ре на ше га гра да.

 Вла ди мир ЈЕР КО ВИЋ

ВЕ ЛИ КА МО ШТА НИ ЦА

Три би на о ра ду 
огран ка

Огра нак у Ве ли кој Мо шта ни ци ор-
га ни зо вао је, у Га ле ри ји Траг у Срем-
чи ци, три би ну на ко јој је раз го ва ра но 
о до са да шњој ак тив но сти огран ка и 
на ред ним за да ци ма. Ју го слав Ан то-
нић, пред сед ник, и Жив ка Мар ко вић, 
се кре тар огран ка, под се ти ли су да је 
огра нак осно ван 30. ок то бра 2004. го-
ди не и да је до са да ре а ли зо вао ви ше 
зна чај них кул тур но-обра зов них про-
гра ма, ко ји су пре вас ход но има ли за 
циљ укљу чи ва ње што ве ћег бро ја мла-
дих у так ми че ња ко ја су ор га ни зо ва ли 
огран ци Ву ко ве за ду жби не. На не ки-
ма од тих так ми че ња уче ни ци из Ве-
ли ке Мо шта ни це осва ја ли су и вред не 
на гра де, на при мер у Ба ва ни шту на 
Да ни ма ћи ри ли це, или на так ми че њу 
ко је је ор га ни зо вао огра нак Ву ко ве за-
ду жби не у Чач ку. 

У окви ру Ма ло го спо јин ског са бо
ра, ко ји се на Ма лу го спо ји ну одр жа-
ва у Ве ли кој Мо шта ни ци, огра нак је 
ор га ни зо вао и из ло жбу руч них ра до-
ва, ико на и ста ри на, му зич ко-по ет ско 
и књи жев но ве че, му зич ки ре ци тал 
и на ступ кул тур но-умет нич ких дру-
шта ва. Огра нак се ис ти цао и по бро ју 
пре ну ме ра на та на из да ња Ву ко ве за-
ду жби не, а по себ но на Да ни цу. 

На три би ни је уче ство вао и Слав ко 
Ве ји но вић, глав ни и од го вор ни уред-
ник ли ста За ду жби на, ко ји је пред-
ста вио сво ју нај но ви ју књи гу Ву ко ва 
за ду жби на у 20. и 21. ве ку. 

 Жив ка МАР КО ВИЋ

ЖА БЉАК, ШАВ НИК, 
ПЛУ ЖИ НЕ

Ју би лар ни, де се ти 
су сре ти на из во ру 

Ву ко вог је зи ка

У Пет њи ци кoд Шавникa, код спо-
мен-пар ка Ву ко ви ко ри је ни по све-
ће ног Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу, 
Фон да ци ја Ву ко ве за ду жби не Жа бљак, 
Шав ник, Плу жи не и ОШ Ду шан Об ра
до вић у Жа бља ку већ де се ту го ди ну 
за ре дом, у ју лу ме се цу, ор га ни зу ју 
скуп на ко ме се уче ни ци ма ста ри јих 
раз ре да основ них шко ла у Цр ној Го ри 
уру чу ју на гра де ко је су, пре ма од лу ци 
жи ри ја, осво ји ли на кон кур су за ли те-
рар не, ли ков не и ре збар ске ра до ве.

Од укуп но при спје лих 150 ра до ва, 
пре ма од лу ци жи ри ја, Ми ли ци Кр-
ста јић из ОШ Ду шан Об ра до вић при-
па ла је пр ва на гра да у кон ку рен ци ји 
ли те рар них ра до ва ђа ка сед мог раз-
ре да, на те му Чо вјек је дио а не го спо
дар при ро де. Дру га на гра да при па ла 
је Ан ђе ли Са ви ће вић, ОШ Ја гош Кон
тић из Стра ше ви не код Ник ши ћа, а 
тре ћа Да ри ји Ми ља нић из ОШ Ок то
их, Под го ри ца. У кон ку рен ци ји осмих 
и де ве тих раз ре да, на те ме У за ви ча ју 
Ву ко вих пре да ка и Мо је бу ду ће за ни
ма ње, пр ва на гра да при па ла је Су за-
ни Јо цо вић, ОШ Бог дан Ко тли ца из 
Бо а на код Шав ни ка, дру га Јо ва ни Лу-
чић из шко ле Да шо Па вли чић из Хер-
цег Но вог, а тре ћа Бал ши Ба но ви ћу из 
шко ле Ок то их.

У кон ку рен ци ји ли ков них ра до-
ва пр ву на гра ду осво ји ла је Миа Бу-
ла то вић, из ОШ Ок то их, дру гу Са ра 
Ра ду ло вић из исте шко ле, а тре ћу 
Алек сан дра Му го ша из ОШ Вла до Ми
лић из Под го ри це.

У ка те го ри ји ве зе них ра до ва по бјед-
ни це су Ер на Ка је вић и Да ни ца Чо ко-

вић из ОШ Мар ко Ми ља нов из Би је лог 
По ља. Дру га на гра да при па ла је њи-
хо вој дру га ри ци из исте шко ле Ма ри-
ја ни Шу то вић.

Пр ва на гра да за ру ко тво ри не под 
мо том Из ри зни це ста рих за на та, 
при па ла је Мар ку Кља је ви ћу из ОШ 
Мар ко Ми ља нов из Би је лог По ља, дру-
га Су за ни Јо цо вић, ОШ Бог дан Ко тли
ца из Бо а на, а тре ћа Ни ко ли Фе ми ћу, 
ОШ Мар ко Ми ља нов из Би је лог По ља, 
и Ни ко ли Ћет ко ви ћу, уче ни ку Обра-
зов ног цен тра из Шав ни ка.

По во дом ју би ле ја до ди је ље не су по-
ве ље шко ла ма ко је су у кон ти ну и те ту 
уче ство ва ле на кон кур си ма и до при-
ни је ле да њи хо ви ђа ци осво је нај ви ше 
на гра да, као и по је дин ци ма за до при-

нос у ра ду и афир ма ци ји Фон да ци је. 
По ве ље су уру че не ОШ Ок то их, Па вле 
Ро вињ ски, Су тје ска и Вла до Ми лић из 
Под го ри це, Мар ко Ми ља нов из Би је-
лог По ља, Рат ко Жа рић и Лу ка Си мо
но вић из Ник ши ћа, Ан то Ђе до вић из 
Ба ра, Обра зов ном цен тру из Плу жи на 
и ОШ Ду шан Об ра до вић из Жа бља ка. 

За до при нос и ак тив но уче шће свих 
ових го ди на по ве ља је до ди је ље на и 
др Ми о дра гу Ма тиц ком, пред сјед ни-
ку Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не из 
Бе о гра да, и Ве се ли ну Ву ки ће ви ћу, до-
ско ра шњем ди рек то ру ОШ Ду шан Об
ра до вић а са да пред сјед ни ку оп шти не 
Жа бљак. 

Ди рек тор ка Фон да ци је Жа бљак, 
Шав ник, Плу жи не Ан ка Жу гић ис ка за-
ла је за до вољ ство због, ка ко је ис та кла, 
успје шне де це ни је ра да и на по ра да 
се тра ди ци о нал не ври јед но сти отрг-
ну од за бо ра ва у ери елек тро ни ке и 
дру гих са вре ме них на чи на ко му ни-
ци ра ња ко је да на шње ге не ра ци је уда-
ља ва ју од олов ке и па пи ра. 

Љу бо мир Ми лу ти но вић, управ ник 
Ву ко ве за ду жби не, ко ја је ина че је дан 
од по кро ви те ља ма ни фе ста ци је, на-
гла сио је да ће сви на гра ђе ни ра до-
ви би ти об ја вље ни у књи зи Да ни ца 
за мла де.  

Упу ћу ју ћи до бро до шли цу при сут-
ни ма на из во ру Ву ко вих ко ри је на, 
пред сјед ник оп шти не Шав ник, Ми-
о мир Ву ја чић, ка зао је да ју би леј 
пред ста вља „де сет го ди на успје шне 
ми си је, де сет го ди на чу ва ња и ба шти-
ње ња на род не тра ди ци је и кул тур ног 
бо гат ства Цр не Го ре”. 

Пред сјед ник оп шти не Жа бљак и 
је дан од пр вих осни ва ча Фон да ци је, 
Ве се лин Ву ки ће вић, под сје тио је на 
пре ђе ни пут Ву ко ве за ду жби не, а све 
у ци љу очу ва ња кул тур но-исто риј ског 
на сље ђа.

На став ни ца Стој ка Па вло вић из 
Основ не шко ле Ду шан Об ра до вић, 
по здра вља ју ћи све при сут не по што-

ва о це Ву ко вог ра да и дје ла, ис та кла 
је да кроз свој рад у шко ли на сто ји да 
уче ни ци ма при бли жи Ву ко во дје ло и 
ис ка же за хвал ност што је по сто јао и 
ство рио на шу ли је пу азбу ку. 

У кул тур но-умјет нич ком про гра му 
уче ство вао је КУД Ра до је Да кић Бр ко 
са Жа бља ка.

 Ви до мир ШПА ЊЕ ВИЋ

На уч ни скуп о де лу 
Ву ка Ка ра џи ћа

Дје ло Ву ка Ка ра џи ћа би ла је те ма 
дво днев ног, осмог по ре ду на уч ног 
ску па На из во ру Ву ко ва је зи ка ко ји 

је 30. ју на на Жа бља ку ор га ни зо ва ла 
Фон да ци ја Ву ко ве за ду жби не за Жа-
бљак, Шав ник и Плу жи не.

Скуп је отво рио ака де мик Бра ни-
слав Осто јић и под сје тио на хро но ло-
ги ју ових оку пља ња за по че тих 1988. 
го ди не, на ко ји ма су би ли за сту пље ни 
еми нент ни струч ња ци и са ко јих је до 
са да об ја вље но 200 ра до ва. Ис та као је 
да се све ово ни је мо гло оства ри ти без 
све срд не, при је све га ма те ри јал не по-
др шке три дур ми тор ске оп шти не. 

За хва лио им је уз на по ме ну да се Жа-
бљак по сте пе но по твр ђу је као љет њи 
на уч ни цен тар, а Скуп шти на оп шти не 
Жа бљак и Фон да ци ја Ву ко ве за ду жби-
не као до бри до ма ћи ни, ин спи ра то ри 
и ор га ни за то ри на уч не дје лат но сти. 
Мно го број не су и ра зно вр сне исто риј-
ске за слу ге Ву ко ве за на шу кул ту ру, а 
по себ но у ства ра њу да на шњег Ву ко-
вог мо де ла књи жев ног је зи ка. Тво рац 
је срп ско-хр ват ског књи жев ног је зи-
ка, као узор у књи жев но сти по ну дио је 
на род но ства ра ла штво, а као вр хов но 
на че ло у је зи ку по ста вио је ври јед ност 
оно га што се у на ро ду го во ри.

 Смје ло и вр ло ауто ри та тив но од ба-
цио је све по ку ша је да се је зик опле ме-
њу је ти ме што ће се уда љи ти од го во ра 
про сто га на ро да. Ње гов књи жев ни је-
зик, азбу ка и пра во пис учи ни ли су 
кул ту ру знат но при сту пач ни јом чо-
вје ку из на ро да. Спа сио је од га ше ња 
нај дра го цје ни је ду хов не тво ре ви не, 
ка зао је ака де мик Осто јић.

Уче сни ке ску па по здра вио је пред-
сјед ник оп шти не Жа бљак, Ве се лин 
Ву ки ће вић, и ка зао да је овај на уч ни 
скуп по све ћен чо вје ку по ко ме се на-
ша кул тур но-исто риј ска епо ха ра чу на 
на ври је ме при је и по сли је ње га. 

„За хва љу ју ћи ве ли ком Ву ку, срп ска 
кул ту ра је на пра ви ла свој пр ви и вје ро-
ват но нај зна чај ни ји про дор у Евро пу. 
У Ву ку Ка ра џи ћу и ње го вој гран ди о-
зној остав шти ни уви јек ће мо мо ћи да 
про на ђе мо на дах ну ће ка ко се гра де и 
утвр ђу ју та кви мо сто ви уз пу но ува жа-
ва ње на ших спе ци фич но сти“, ка зао је 
пред сјед ник Ву ки ће вић.

На ску пу је пред ста вље но три де се-
так на уч них ра до ва из обла сти је зи ка, 
књи жев но сти, исто ри је и ге о гра фи је 
дур ми тор ског кра ја. 

По сли је сва ког на уч ног ску па об-
ја вљен је збор ник ра до ва. У њи ма су 
пре зен ти ра ни на уч ни ре зул та ти око 
250 на уч них рад ни ка. Пре зен ти ра но је 
и ра зно вр сно Ву ко во ства ра лач ко дје-
ло, про цје њи ва но је и оци је ње но шта 
је све Вук са ку пио, про у чио и об ра дио. 
И, нај зад, ко ли ко је зна ча јан укуп ни 
ства ра лач ки опус Ву ка Ка ра џи ћа.

Вук Ка ра џић је же лио да до ђе у Цр-
ну Го ру и да оби ђе по стој би ну сво јих 
пре да ка, што је и учи нио по чет ком 
40-их го ди на де вет на е стог ви је ка. Био 
је гост цр но гор ског ми тро по ли та Пе-
тра I Пе тро ви ћа (све ти Пе тар Це тињ-
ски) и ње го вог на сљед ни ка вла ди ке 
Ње го ша.

Ње го ва за па жа ња о Цр ној Го ри и 
Бо ки Ко тор ској су аутен тич на, ни-
ка да оспо ра ва на. По себ но су дра го-
цје не књи ге Цр на Го ра и Цр но гор ци 
и Цр на Го ра и Бо ка Ко тор ска. Од пр-
вог по ја вљи ва ња до да нас ове књи ге 
су не за о би ла зне за сва ког озбиљ ног 
ис тра жи ва ча про шло сти Цр не Го ре и 
Бо ке Ко тор ске, сва ко ја ких оби ча ја на-
ро да на ста ње них у њи ма. Чи та лац, у 
мо мен ту, по ми сли да му је Вук Ка ра-
џић са вре ме ник иако их раз два ја бли-
зу 200 го ди на.

По не кад из гле да као да Вук опи су је 
и на ше ври је ме. 

 Об рад ПЈЕ ШИ ВАЦ

Мла ди уче сни ци про гра ма Ћи ри ли ца пи ше ср цем

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ву ко ва за ду жби на, Бе о град, Кра ља Ми ла на 2
Тел./факс: 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

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, 2013, 2014, 2015, 2016. год. – 1.000 дин./ком.
Даница за младе II (2011) – 250 дин./ком.
Даница за младе IV (2012), V (2013), VI (2013), VII (2014), VIII (2015) – 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 Инсти-

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

теј (2011) – 2.900 дин./ком. 
Вукова задужбина у XX и XXI веку, Славко Вејиновић. Издавач: Вукова задужбина (2015) 

– 2.200 дин./ком. 
Вук Стефановић Караџић 1787-1864-2014, Mündliches Volksgut der Serben (Српска усме-

на народна баштина). Приредио, предговор и напомене написао проф. др Бошко Сувајџић. 
Издавачи: Вукова задужбина и Чигоја штампа (2014) – 3.000 дин./ком.

Вук Стефанович Караджич, Сербское устное народное наследие (Српска усмена на-
родна баштина). Приредио, предговор и напомене написао проф. др Бошко Сувајџић. Из-
давачи: Вукова задужбина и Чигоја штампа (2015) – 3.000 дин./ком.  

Срем кроз векове, Зборник радова. Издавачи: Вукова задужбина, Огранак Вукове задужби-
не у Беочину и Институт за књижевност и уметност (едиција Синтезе) – 1.500 дин./ком.

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

Бачка кроз векове, Зборник радова (2014). Издавач: Вукова задужбина (едиција Синтезе) 
– 4.000 дин./ком.

Трокњижје: Слојеви култура Срема, Баната и Бачке. Издавач: Вукова задужбина (2014) 
– 8.500 дин./ком.

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

Студије о Србима – Славистика – Србистика (изабрани радови), Владимир П. Гутков. Издава-
чи: 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 Ал-
бијанић. Издавачи: ЈП Завод за уџбенике, Матица српска и Вукова задужбина – 500 дин./ком.

Студије о Србима – Сусрети у књижевности двају блиских народа, Илија Конев. Изда-
вачи: 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.

Преписка XIII (1863–1864), Сабрана дела Вука Стефановића Караџића. Издавачи: Вукова 
задужбина, Просвета Београд (2014) – 1.500 дин./ком.

О језику и књижевности III/2, Вук Стефановић Караџић. Издавачи: Вукова задужбина, 
Просвета Београд (2014) – 1.500 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: snezana.bojic@
vukova-zaduzbina.rs

Позив за награде 
Вукове задужбине 

у 2016. години
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 2016. 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 
2016. го ди не, на адре су: Ву ко ва за ду жби на, 
11000 Бе о град, Кра ља Ми ла на 2.

Ми о драг Ма тиц ки, ДА НИ ЦА ВУ КО ВЕ ЗА ДУ-
ЖБИ НЕ – СРП СКОМ ЈЕРУСАЛИМУ

Календар
МЕ СЕ ЦО СЛОВ ЗА СР БЕ СВА ТРИ ЗА КО НА
ЈЕ ВРЕЈ СКИ КА ЛЕН ДАР
Љу бин ко Ра ден ко вић, СРП СКИ НА РОД НИ КА-

ЛЕН ДАР: ИВАЊ ДАН
Ни ко ла Бу ра, ЛЕ ТО ПИС XXI ВЕ КА 
Годишњице
Ви дој ко Јо вић, ТРИ ВЕ КА ЈО ВА НА ЦВИ ЈИ ЋА
Ни ко ла Мар ко вић, 55 ГО ДИ НА ОД ПРО ИЗ ВОД-

ЊЕ РА ЧУ НА РА „ЦЕР-10“
Осветљења (Ко со во и Ме то хи ја) 
Божури
Ми лан Ра кић, БО ЖУР
Дра го љуб Ј. Фи ли по вић, БО ШКО ЈУ ГО ВИЋ
Де сан ка Мак си мо вић, РАЗ ГО ВОР СА КО СО ВОМ
Рај ко Пе тров Но го (Пе сме): ПРЕД СТРА ШНИМ 

СУ ДОМ, НА ГРА ЧА НИЧ КОМ ЗИ ДУ; ЗА ДУ ШНИ ЦЕ; 
ПО ТОП

Сло бо дан Ста ни шић, БА ШТА
Љу би ша Ђи дић, КОН ДИР КО СОВ КЕ ДЕ ВОЈ КЕ
Адам Пу сло јић (Пе сме): ПИ СА НО БЕ ШЕ; НЕ 

ДАМ!; ЗНАМ
Кр сти во је Илић, БА НО ВИЋ СТРА ХИ ЊА
Бра ни слав Пе тро вић, ГРА ДИ ТЕ ЉИ ДЕ ЧА НА
Алек сан дар Ри сто вић, ДЕ ЧА НИ ПРЕ МА РАЗ

ГЛЕД НИ ЦА МА МО ЈЕ МАЈ КЕ
Ми ра Алеч ко вић, КО ЊИ
Бо шко Су вај џић, ЉЕ ВИ ШКА
Пре драг Бог да но вић Ци (Пе сме): НЕ КА ЈЕ ПРО

КЛЕТ ДАН; ПО РЕ ДИ МО КА ЖИ ЧА СЕ
Рат ко По по вић (Пе сме): ОТАЦ НА ПУ ШТА КУ ЋУ; 

МЕ ТО ХИЈ СКИМ ВЕ ЛИ КОМ УЧЕ НИ ЦИ МА; НАЋ ВА
Ра до сав Сто ја но вић (Пе сме): РАС ТО ЧИ ЛА СЕ 

РОД НА КУ ЋА; ЂА КО ВИ ЦА
Мо шо Ода ло вић, ДО БРО ЈУ ТРО, ВЕ ЛИ КА ХО ЧО
Го ран Бо ри чић, ЗДРА ВИ ЦА
Ми ле на Мар ко вић, МА ЛЕ НА БАЊ СКА
Да вид Кец ман Да ко, СИ МО НИ ДА МЕ ЛЕМ ВИД НА
Вла ди мир Ко неч ни, СЛУ ША ЈУ ЋИ ПЕ СНИ КЕ
Со ња Пе тро вић, СРА ЖЕ НИ ЈЕ НА ПО ЉУ КО СО

ВУ ГА ВРИ ЛА КО ВА ЧЕ ВИ ЋА
Зо ри ца Не сто ро вић, МО ТИВ КО СОВ СКЕ БИТ КЕ 

У СТЕ РИ ЈИ НОЈ ДРА МА ТУР ГИ ЈИ 
Ду шан Па јин, ИН ДИЈ СКА И СРП СКА ВЛА СТЕ-

ЛА ПРО ТИВ ТУ РА КА
Ка та ри на Гра на та Са вић, ИЗ ДАВ НИХ ПУ ТО-

ПИ СА ПО КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ
Народна књижевност
Ва лен ти на Пи ту лић, ПО СЛЕД ЊИ ЗА ПИ СИ 

ОБИ ЧА ЈА И НА РОД НИХ УМО ТВО РИ НА СА КО-
СО ВА И МЕ ТО ХИ ЈЕ

Ми ле на Сто иљ ко вић, ЛА ЗА РИ ЦЕ У ОРА ХОВ-
ЦУ И ВЕ ЛИ КОЈ ХО ЧИ – БЛА ГО СЛОВ ЛА ЗА РЕ ВОГ 
ВАС КР СЕ ЊА У МЕ ТО ХИЈ СКОЈ ПОД РИ НИ

Сре то З. Та на сић, ПРЕ СЛИ ЦА
Ста ни ша Во ји но вић, СА КУ ПЉА ЧИ НА РОД НИХ 

УМО ТВО РИ НА: ВА СИ ЛИ ЈЕ ЈО ВА НО ВИЋ; МИ ЛОШ 
МИ ЛИ СА ВЉЕ ВИЋ; ИВАН ЈЕВ ТИЋ

То ми слав Ђо кић, НА РОД НА ВЕ РО ВА ЊА СЕ ЛА 
СКО РИ ЦЕ (оп шти на Ра жањ)

Сла во љуб Ва со је вић, КА ЖЕ: ВУК КА ЛА ЈИТ; 
КАД ПАД НЕ КРВ

Књижевност и уметност
Ми ло ван Да ној лић, ОД СЕ ВИ ЗИМ СКЕ ВА ТРЕ
Зо ран М. Ман дић (Пе сме): СР БИ ЈА У ДУ БО КИМ 

ВО ДА МА; НЕ РА ЧУ НА ТО ВРЕ МЕ; МИ ЛО ВА ЊЕ
Ср ба Иг ња то вић (Пе сме): БЕЗ НУ ЖНЕ ДИС ТАН

ЦЕ; АЛАЛ ВЕ РА; РЕД ЊА
Ми ћо Цви је тић (Пе сме): СВЕТ И КУ ЋА; ТЕ ЛО
Ђор ђе Пе рић, ПЕ СМЕ БА РОК НИХ ПЕ СНИ КА

МЕ ЛО ДА У МЕ ЛО ГРАФ СКИМ ЗА ПИ СИ МА КОР НЕ
ЛИ ЈА СТАН КО ВИ ЋА  

Сто јан Па ла лић, МОЋ ЖЕ НЕ
Зо ри ца Ба јин Ђу ка но вић (Пе сме): СИЛ ВИ И ЈА; 

IN SOM NIA; ПССССТ 
Ни на Сав чић, ФО ТО ГРА ФИ ЈА
Да вид Кец ман Да ко, ПРЕТ ПО НОЋ НИ, ПЕ РОН 

3 (не спо ра зум)
Ја го да Кља ић (При че): НИ ЈЕ ДУД ЧО ВЈЕК; ШАН

ТЕ ЛИ ЈА НА ДЊЕ ПРУ
Зо ри ца Ку бу ро вић, ПРА ШТА ЊЕ
Сло бо дан Са на дер, ЈАН БА ЧУР БАРД СЛО ВАЧ

КЕ НА И ВЕ
Ацо До ган џић, МИР КО РОН ДО ВИЋ
ВЕ СЕ ЛО ВЕ ЧЕ АН ЂЕЛ КА ЕР ДЕ ЉА НИ НА (раз-

го вор во дио: Ми о драг Ма тиц ки)
Језик
ДОМ ВУ КО ВОГ ЈЕ ЗИ КА У ЛО ЗНИ ЦИ – ТР ШИЋ 

(за бе ле жио Љу бо мир Ми лу ти но вић)
Ра ди во је М. Мла де но вић, СРП СКИ ГО ВО РИ 

КО СО ВА И МЕ ТО ХИ ЈЕ
Светосавска читанка
Ва лен ти на Пи ту лић, БО ГО СЛО ВИ ЈА У ПРИ-

ЗРЕ НУ
Де јан Ри стић, НАЈ НО ВИ ЈЕ СТРА ДА ЊЕ И ВАС-

КР СЕ ЊЕ ПРИ ЗРЕН СКЕ БО ГО СЛО ВИ ЈЕ
Дра ган Р. Мла ђе но вић, СРП СКО ЦР КВЕ НО НА-

РОД НО ПО ЈА ЊЕ
Ми ло са ва Ми јо вић, ПУТ ИНО КА СА ВЕ

Описаније намастира
Вла ди ка Те о до си је, СРП СКЕ КО СОВ СКЕ СВЕ-

ТИ ЊЕ – МЕ СТА НА ШЕ ДУ ХОВ НЕ ОБ НО ВЕ, ВЕ-
РЕ И НА ДЕ

Ми лу тин Де дић, МА НА СТИ РИ КО СО ВА И МЕ-
ТО ХИ ЈЕ

Први српски устанак
Ста ни ша Во ји но вић, ДВА ЕПИ ТА ФА УСТА НИ-

КУ МИ ЛО ЈУ ВУ КА ШИ НО ВИ ЋУ СИ МЕ МИ ЛУ ТИ-
НО ВИ ЋА СА РАЈ ЛИ ЈЕ

Народни кувар
Жар ко Ро шуљ, ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА СРП СКА ЈЕ-

ЛА КО СО ВА И МЕ ТО ХИ ЈЕ (ре цеп ти из „Из вор ног 
срп ског ку ва ра“)

Жар ко Ро шуљ, ША ЉИ ВАЦ
Астрономија
Ср ђан Са му ро вић, НО ВА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА 

ПЛУ ТО НА
Задужбине
ЗА ДУ ЖБИ НА ПЕ СНИ КА
ПЕ СНИЧ КИ ТРЕ НУ ТАК КО СО ВА И МЕ ТО ХИ ЈЕ 

(при ре ди ла: Ми ли ца Јеф ти ми је вић Ли лић): Да-
рин ка Је врић, Сло бо дан Ко стић, Рат ко По по вић, 
Ра до слав Зла та но вић, Ми лан Ми хај ло вић, Бла-
го је Са вић, Ра до мир Сто ја но вић, Ра до сав Сто-
ја но вић, Ми ло је Дон чић, Да рин ка Ву чи нић, 
Ва лен ти на Пи ту лић, Но ви ца Со вр лић, Ми ли ца 
Јеф ти ми је вић Ли лић 

Слав ко Ве ји но вић, ЗА ДУ ЖБИ НАР РАД МИ ЛА 
МИ ЛЕН ТИ ЈЕ ВИЋ

Ми ро је Ву ко вић, ВУК
Ми лош Не ма њић, ПО РО ДИЧ НА ИСТО РИ ЈА 

НЕ МА ЊИ ЋА
Ди ми три је Ка ле зић, МА ЛА МИ ЛИ ЦА ЂОР ЂЕ-

ВИЋ, УЧЕ НИ ЦА-ЈЕ ДИ НИ ЦА У ПРИ ЗРЕ НУ

ДО ДА ТАК: 
ДАНИЦА ЗА МЛАДЕ VI II ГО ДИ ШТЕ

П р е н у м е р а н т и
ПРЕ НУ МЕ РАН ТИ НА ДА НИ ЦУ ЗА ГО ДИ НУ 2016. 

 СА ДР ЖАЈ ДА НИ ЦЕ ЗА МЛА ДЕ 
ЗА 2016. ГО ДИ НУ
ЛИЧ НОСТ ГО ДИ НЕ
Зо ри ца Ба јин Ђу ка но вић (раз го вор во ди ла: 

Гор да на Ма ле тић); (Пе сме): Ле то; Зе ва ње; Кад 
пе сма кре не

ШКО ЛА ОГЛЕ ДА ЛО И УЗОР
Алек сан дра Дра ку лић, О ра ду ли те рар не, но-

ви нар ске и пра во пи сне сек ци је ОШ „Ни ко ла Те-
сла“ из Ра ко ви це; Лав Лу кић, уче ник, За пр шка 
(пе сма из књи ге Ве ли ко спре ма ње) 

ПЕ СМЕ НА ШИХ СТВА РА ЛА ЦА ЗА ДЕ ЦУ
Сло бо дан Ста ни шић, Рас по ред оце на
Ла за Ла зић, Ра се ја ни про фе сор
Ми лан Мр даљ (Пе сме): До бро та је у да ва њу 

(Бран ки Ве се ли но вић за 96. ро ђен дан):Учи те
љи ца; Не ви дљи ва па у чи на

Си ни ша Тер зић, Сан и ја ва
Бо шко Ло мо вић, Ни је да се хва лим
Бла го је Ро гач, Здра ви ца Но ва ку Ђо ко ви ћу
Ду шан Поп Ђур ђев, Ја за вац пред су дом
Ма ри ја Ма ра вић (Пе сме): Та ња и зве зди це; 

Мра вац и мра ви ца
Ми ле на Ко ва че вић, Свет и ја
Ми о мир Ми лин ко вић, По ход на ме сец
Ви дак Ма сло ва рић, Ба ко бу ди му шко
Ни на Сав чић, Је лов ник
Пе ро Зу бац, До ла зак на се ло
Вла ди мир Ан дрић, Крат ко и ја сно
Дра ган Ха мо вић, Змај и кне дле
Ра ди слав Јо вић (Пе сме): Ко ли ко тра ју љу ба ви 

деч је; Где се кри ју; Мра вљи воз
Вла да Ба ти нић (Пе сме): Ли мун; Лу бе ни ца
Бран ко Сте ва но вић, Ка ши ка, ви љу шка и њи

хов брат
Ан ђел ко Ер де ља нин (Пе сме): Крат ко ћа; Ђач

ка љу бав
Ми о драг Ма тиц ки, Нај кра ћа љу бав на пе сма
Пе сме лу жич ких Ср ба: По сле ки ше; Пче ле; Ли

си чи ји ре по ви (пре вод: Ни ко ла Је ре мић)
СЛО ВА РИ ЦА
Та тја на Цве јин, Сло во Ћ; Сло во Љ
ПРИ ЧЕ ЗА ДЕ ЦУ: 
Ма ри ја Пр го ме ља, Ибар ски јор го ва ни; Алек-

сан дар По по вић (1929-1996), Ба ки не слут ње; Да-
вид Кец ман Да ко, Пут за не где (Низ бр ди цом у 
пра ско зор је); Ве сна Алек сић, Ода ра до сти; Игор 
Ко ла ров, Ту га у оној со би; Ми ло је Ра до вић, Га та
лин ка; Рај ко Лу кач, Учи те љи ца и глу мац; Сла-
ђа на Ри стић, Змај за Ла ру; Љи ља на Ду га лић, 
Пр шти, пр шти сун чан дан; Рас ти слав Дур ман, 
Двој ни ци; Ми ле на Ко ва че вић, Зма је ви ти; Ве сна 
Ви до је вић Га јо вић, Ви та мин за ве се ље; Еми ли ја 
Це ро вић Мла ђа, Дов де си до шо, одав де се вра ти; 
Ми лу тин Ђу рич ко вић, Мој кум и ја; Бо жи дар Пе-
шев, Све због лон ца и пра си ћа

БА СНЕ
Ра до мир Пут ни ко вић, Три ста сла ву је вих пе

са ма

Садржај Данице за 2016.

Ра до мир Ми ћу но вић, Га вран ћу то лог
Бран ко Сте ва но вић, При чи ца о Не ли, жап цу, 

зри кав цу и пер шу ну
Гор да на Ти мо ти је вић, Жа ба у ма ју
ЗА ГО НЕТ КЕ, АФО РИ ЗМИ
Ми лан Мр даљ, Зо о ло гиј ске за го нет ке
Ру си ја Ма рин ко вић, Ума; Вр чак
Ми тар Ми тро вић, Три афо ри зма
Со ња Кр ста но вић, За го нет ка
НА У ЧИ МО СЕ ЛЕ ПОМ ПО НА ША ЊУ
Гор да на Ма ле тић, Успо ме не са пе ро на
Слав ка Пет ко вић Гру ји чић, Укус цр ве ног ла ка 
ПЕ СМЕ И ПРИ ЧЕ МЛА ДИХ СТВА РА ЛА ЦА: Не-

ве на Ми тро вић, на гра ђе ни ра до ви на XI II ли те-
рар ном кон кур су „Ву ко во зво но“ при Огран ку 
Ву ко ве за ду жби не у Гим на зи ји „Вук Ка ра џић“ 
у Ло зни ци и Цен тра за кул ту ру „Вук Ка ра џић“ 
из Ло зни це (Ма ри ја Сте фа но вић, Адри ја на Ви-
шњић, Ан ђе ла Ја ни ћи је вић, Ка та ри на Мар ко-
вић, Адри ја на Ар сић, Са ра Јо ва но вић и Ма ри ја 
Ву ко бра то вић); Ана Кља јић, Да сам ма ла као зр
но; Ни ко ла Ми ли на, Мој про зор; Па вле Ра до вић, 
Сре ћа; Ми ња Ћу пур ди ја, Сјај; Ста ша Ћу пур ди-
ја, Цир кус 

ШКОЛ СКА РА ДИ О НИ ЦА „МОЋ НЕ ПРИ ЧЕ 
ЗА ОД ВА ЖНЕ И РА ДО ЗНА ЛЕ“

ЧАС ОПИ СА ЧА СО ПИ СА (пе ри о ди ка за де цу): 
Гор да на Ма ле тић, Ча со пис сту де на та Фи ло зоф-
ског фа кул те та у Ко сов ској Ми тро ви ци 

ХРО НИ КА ВА ЖНИХ ДО ГА ЂА ЈА. Фе сти ва ли – 
так ми че ња – на гра де: На град ни кон курс Фон да-
ци је „Ву ко ва за ду жби на“ из Цр не Го ре (Ви до мир 
Шпа ње вић): на гра ђе ни ра до ви уче ни ка Ми ли-
ца Кр ста јић и Су за на Јо со вић; Да ни ћи ри ли це у 
Ба ва ни шту 2015 (Ве ра Се ку лић). О на гра ђе ним 
ли те рар ним ра до ви ма (М. Ма тиц ки)

ПРЕ ПО РУ КА КЊИ ГА: Ви о ле та Јо вић, Ша ша ва 
ви ла (при лог: Веч ног де тињ ства ша ша ве ви ле); 
Во ја Мар ја но вић, Ча ри мла дих емо ци ја (Ра до-
слав Јо вић, Сим па ти је); Ве сна Алек сић, Ако ми 
слу чај но не ве ру је те (Гор да на Ма ле тић); Слав-
ка Пет ко вић Гру ји чић, Љу бав не ре ла ци је феј сбук 
ге не ра ци је (Гор да на Ма ле тић); Де јан Алек сић, 
Ци пе ла на кра ју све та (Гор да на Ма ле тић); Во-
ји слав Ву ко тић, Ма ма и та та са мо гла сни ци 
(при лог: пе сма По ру ка); Ана А. Ву ко ман, Ма
ла прин це за (Љи ља на М. Си мић); Би ља на Ми-
ко вић, Кроз ле по те од ра ста ња (при лог: пе сма 
Бо гат ство)

ПО ШТА ДА НИ ЦЕ ЗА МЛА ДЕ: 
Ни ко ла Ми ли на, Да ни ца за мла де за 2016. го

ди ну


