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Д
ва де сет де ве та скуп шти-
на Ву ко ве за ду жби не 
одр жа на је 9. но вем бра 
2016. 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, 
чла но ви од бо ра и рад них те ла За ду-
жби не, пред сед ни ци огра на ка Ву-
ко ве за ду жби не (Ча чак, Ба ња Лу ка, 
Сом бор, Ло зни ца, Љу бља на, Ве ли ка 
Мо шта ни ца, Ве ли ки По по вац), по-
ве ре ни ци, пред став ни ци уста но ва и 
ме ди ја у Ре пу бли ци Ср би ји. 

Сед ни ци су при су ство ва ли и ака-
де мик Пре драг Пи пер, пред сед ник 
Оде ље ња за је зик и књи жев ност СА-
НУ, Вла дан Ву ко са вље вић, ми ни стар 
кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли-
ке Ср би је, Дра ган Ха мо вић, по себ ни 
са вет ник, и Мла ден Ве ско вић, ви ши 
са вет ник у Ми ни стар ству кул ту ре и 
ин фор ми са ња, Сне жа на Си мић, ди-

рек тор Цен тра за кул ту ру Вук Ка ра џић 
у Ло зни ци, и Жи ка Ај да чић, се кре тар 
КПЗ Ср би је. Сед ни ци су, та ко ђе, при-
су ство ва ли сту ден ти и про фе со ри Фи-
ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду.

На по чет ку Скуп шти не проф. др Ва-
лен ти на Пи ту лић одр жа ла је све ча ну 
бе се ду на сло вље ну: На Ву ко вом пу ту. 
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. По-
што је Бо шко Су вај џић, пред сед ник 
Управ ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не, 
де таљ ни је обра зло жио по је ди не про-
гра ме, 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 2015 – ок то бар 
2016. го ди не и Про грам ра да Ву ко ве 
за ду жби не за пе ри од но вем бар 2016 
– ок то бар 2017. Та ко ђе, Скуп шти на је 
при хва ти ла и 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 у 2016. го ди ни. На гра-
ду за на у ку до би ла је Је ли ца Сто ја-

но вић за књи гу Пут срп ског је зи ка и 
пи сма, а за умет ност пре во ди лац Би-
сер ка Рај чић. 

Скуп шти на је при хва ти ла и пред лог 
Од бо ра Ву ко ве за ду жби не за до де лу 
на гра де за на у ку, да Управ ни од бор 
раз мо три на чин ка ко би се, по во дом 
три де сет го ди на ра да Ву ко ве за ду-
жби не, ода ло од го ва ра ју ће при зна ње 
пре ми ну лом Го лу бу До бра ши но ви ћу 
за ње го во жи вот но на уч но де ло по-
све ће но Ву ку Ка ра џи ћу. 

На сед ни ци су 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. 

Скуп шти на је у на че лу при хва ти ла 
пред ло ге о на чи ну обе ле жа ва ња три-
де се то го ди шњи це ра да Ву ко ве за ду-
жби не.  С. В.

Ш Т А М П А Њ Е  О В О Г  Б Р О Ј А  Л И С Т А  О М О Г У Ћ И Л А  Ј Е  П Р О Ф .  Д Р  Р А Д М И Л А  М И Л Е Н Т И Ј Е В И Ћ  И З  Њ У Ј О Р К А

У кратком времену свог живота 
Вукова „Даница“ је постајала 
важан стожер културног 
идентитета Срба који су полако, 
својом културом, заузимали 
важно место у породици европских 
народа. Много година касније, 
Вукова задужбина, са обновљеном 
„Даницом“, постала је чувар 
духовне баштине, иницијатор 
многих дешавања у домену 
науке и културе 

П
о ги бе, сун це, ме се ца ју на, 15. 
дан, за пи сао је на ма на стир-
ском зи ду не ко не по знат, по сле 
Ко сов ског бо ја 1389. го ди не. Ка-
ко ли је из гле да ла Ср би ја по сле 

по ги би је Сун ца на Ви дов дан, пре 627 го ди на? 
Ко ли ки је мрак за вла дао зе мљом Не ма њи ћа 
по сле по ги би је кне за Ла за ра, си на Прип ца, 
ло го те та двор ске кан це ла ри је срп ског ца ра 
Сте фа на Ду ша на, за по вед ни ка цар ске су во-
зем не вој ске? Он да, ка да је не ки поп Иван за-
пи сао на ка ме ну:

Да је зна но сва ко ме ...
Ко ли ка ту га бе ше по зе мљи
Ка да би уби јен кнез...
Од та да, до да нас, исто пи та ње: 
Је су ли се вој ске уда ри ле?
Чи ја ли је вој ска за до би ла?
И по сле смо се стал но пи та ли, ве-

ко ви ма пи та ли чи ја ли је вој ска за до
би ла? Ово је по стао на род ни ша пат од 
Стра жи ло ва до Би то ља, Хи лан да ра и 
Чи ка га, Гра ди шке и Мел бур на, Мо ста-
ра и Ло зни це, При зре на и Кру шев ца, 
Ср би це и Тр сте ни ка. Та мо где Ву ко-
ва Да ни ца, сва ке го ди не, ула зи у ку ће 
мно го број них пре ну ме ра на та. Пи та-
ње ко је је по ста ло мост ко јим се уз ви-
су је мо на не бо. Да се кроз „уска вра та ко ја во де 
у жи вот“ од мет не мо из вре ме на ла жних идо ла, 
ла ких ре ше ња и при нуд них од ри ца ња. 

По сле Ко сов ске бит ке, чи стим срп ским је зи-
ком, на ру ше ви на ма гра до ва и цр ка ва, не по-
зна ти мо на си, ис пи си ва ли су стра да ње Ср ба. 
Са крив ши се у је зик, у пе сму, ту жба ли цу и сан, 
ту ма ра ли смо по све ту тра же ћи „бес крај но пла-
ви круг и у ње му зве зду“. Пре пи си ва ло се што се 
мо гло оте ти од ва тре, во де и ма ча. У та ми ве ко ва 

пре но си ло се злат но сло во ко је је би ло је ди ни 
чу вар иден ти те та. Гле да ју ћи ка не бу, та мо где је 
зве зда Да ни ца у јед ној пе сми из Ву ко ве збир ке 
уре ђи ва ла ко смос и ис про си ла му њу од обла ка 
ства ран је ка лен дар бу ду ћих де ша ва ња. Дав не 
1826. го ди не, два на ест го ди на по сле Ма ле про
сто на род ње сла ве но серб ске пје сна ри це, у штам-
па ри ји Јер мен ског на ма сти ра у Бе чу, штам па на 
је пр ва Да ни ца, за бав ник за го ди ну 1826. Је дан 
Вук и јед на Да ни ца, два сим бо ла сло вен ске ми-
то ло ги је отва ра ли су пут Ср би ма сви ма и сву да. 
Тре ба ло је осо ко ли ти на род по сле срп ских уста-
на ка, уве за ти раз ве за но, са бра ти ра су то, ус пра-
вља ти по су ста ло, опи сме ни ти нео пи сме ње но. У 
крат ком вре ме ну свог жи во та Да ни ца је по ста ја-
ла ва жан сто жер кул тур ног иден ти те та Ср ба ко-
ји су по ла ко, сво јом кул ту ром, за у зи ма ли ва жно 
ме сто у по ро ди ци европ ских на ро да.

Мно го го ди на ка сни је, Ву ко ва за ду жби на, са 
об но вље ном Да ни цом, по ста ла је чу вар ду хов-
не ба шти не, ини ци ја тор мно гих де ша ва ња у до-
ме ну на у ке и кул ту ре. Она је за си ја ла у те шким 
го ди на ма санк ци ја, изо ла ци је и оти ма ња оно-
га што су нам пре ци оста ви ли у за лог. Не ко ко 
нам по ма же да по гле да мо у се бе и јед ни у дру-
ге. Да се за ве ту је мо да нам је ов де дом. Да не 
при ста је мо. Да не од у ста је мо. Да не тра жи мо 
ла ка ре ше ња. Да се чвр сто ухва ти мо за зе мљу. 
Да се ви ди мо на Ви дов дан. Одан де где се бо ље 
ви ди. Ву ко ва за ду жби на по ста ла је дом сви ма 
и сву да. Као ка да вам у ку ћу до ђе дра ги гост. Да 
нас под се ти и окре пи: Да ни ца по све ће на Ву ку, 

Да ни ца по све ће на Ко со ву и Ме то хи-
ји, Да ни ца по све ће на Ср би ма сву да и 
сви ма – по на вља ло се из го ди не у го-
ди ну. Она нас је са би ра ла и би ла све-
тло у мра ку. На истом ме сту на шло се 
ви ше од хи ља ду пре ну ме ра на та по-
ве за них ре чи ма и отаџ би ном. Хи ља-
де не ви дљи вих при ја те ља за гле да ни 
у исту књи гу. 

Ву ко ва за ду жби на у вре ме ну не вре-
ме на сти за ла је у до мо ве оних ко ји су 
жељ ни до ма. Би ла је та мо где је по-
треб но „на стра шном ме сту по сто ја-
ти“: у Ве ли кој Хо чи, где је у пот пу ном 
не при ја тељ ском окру же њу до шло све 

што је мо гло, да при су ству је го зби ре чи. Би ла је 
у по хо де ма лој Ми ли ци, је ди ном срп ском ђа ку 
у При зре ну, у Ко сов ској Ми тро ви ци, по де ље ном 
гра ду, али и у Ба ва ни шту, при ме ру по све ће но-
сти ћи ри ли ци. Об ја вље на су Са бра на де ла у 35 
књи га, фо то тип ско из да ње Ков че жи ћа за исто
ри ју, је зик u оби ча је Ср ба cвa три за ко на књи га 
Вук Стеф. Ка ра џић 1787–1864–2014. Срп ска усме
на ба шти на на не мач ком и ру ском.

 Наставак на страни 3

Вукова задужбина заокружује 
три деценије рада и постојања, 
припрема 25. годиште „Данице“, 
ради на културном и духовном 
повезивању „Срба свих и свуда“ 
и оживљава рад својих огранака

Ж
и ви мо као и у Ву ко во вре-
ме у тур бу лент ним вре ме-
ни ма, у вре ме ни ма уту ка и 
уту ка на уту ке. Као и Вук и 
ми смо се при хва ти ли Да

ни це, на ци о нал не чи тан ке ко ја је већ на сло-
вом сим бо ли зо ва ла Ср би ју ко ја се об на вља ла. 
Али, уту ци на уту ке у ве зи са по ја вом Ву ко вог 
Срп ског рјеч ни ка из ро ди ли су се у ре мек-де ла 
на пи са на срп ским је зи ком и све би стри јом 
ћи ри ли цом, бо га ти ла су 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 (1814. и 1815. го ди не), 
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 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. 

Ка да смо 2015. го ди не од не ли у При зрен Да
ни цу Ву ко ве за ду жби не по све ће ну Ву ку Ка ра-
џи ћу и ње го вом де лу, об ја вље ну по во дом сто и 
пе де сет го ди на од ње го ве смр ти, вла-
ди ка Те о до си је нас је по здра вио ре чи-
ма уте хе и на де. Схва ти ли смо да на 
уту ке тре ба од го ва ра ти до сто јан стве-
но, де лом и де ла њем, да смо Ву ко во 
де ло од бра ни ли од ра зних но вих уту-
ка у кон тек сту „за Ву ка и про тив ње-
га“ ти ме што смо за о кру жи ли рад на 
ње го вим Са бра ним де ли ма у 35 књи га 
и за по че ли рад на ње го вој ди ги та ли-
за ци ји, што смо об ја ви ли фо то тип ско 
из да ње ње го вог Ков че жи ћа за исто ри
ју, је зик и оби ча је Ср ба сва три за ко на 
(Беч, 1849), што смо при ре ди ли и об-
ја ви ли на не мач ком и ру ском (упра-
во се штам па и из да ње на ен гле ском) књи ге Вук 
Стеф. Ка ра џић 1787–1864–2014 Срп ска усме на 
ба шти на ко ја са др жи иза бра не Ву ко ве на род-
не пе сме, при по вет ке, ет но граф ске за пи се, као 
и при ло ге 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 на уч на 
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. Сво ју де лат ност 
и рад, по себ но ка да је реч о не го ва њу кул ту ре 

је зи ка, Ву ко ва за ду жби на оства ру је у са рад њи 
са сво јим огран ци ма, на Ву ко вој три би ни ко ју 
во ди на уч ни са вет ник др Љу бин ко Ра ден ко ви ћ, 
у Ву ко вом чи та ли шту у За ду жби ни и де се ти на-
ма шко ла о че му се ста ра ве шти уред ник деч је 
ли те ра ту ре го спо ђа Љи ља на Си мић. 

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 сле по се те срп ским ен кла ва ма на Ко со-
ву, Ве ли кој Хо чи где је го то во све жи во до шло на 
пред ста вља ње Да ни це Ву ко ве за ду жби не, по сле 
по се те При зре ну и Бо го сло ви ји, Срп ском Је ру-
са ли му, схва ти ли смо да оно што ми мо же мо 
да пру жи мо, Ву ко ва за ду жби на са ве ли ком по-
ро ди цом за ду жби на ра и огра на ка, круг ауто ра 
ко ји већ ви ше од две де це ни је не се бич но са ра-
ђу ју у Да ни ци, је сте да при ре ди мо те мат ски број 
Да ни це по све ћен Ко со ву и Ме то хи ји, да Да ни цу 
за 2016. го ди ну по све ти мо Срп ском Је ру са ли му, 
да је на чи ни мо у са рад њи са Ср би ма са Ко со ва 
и Ме то хи је, уз бла го слов епи ско па ра шко-при-
зрен ског Те о до си ја.   

У ме ђу вре ме ну, усле дио је по след њи утук, 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, ко ји је ожи вео рад 
При зрен ске бо го сло ви је, обра тио нам се опет ре-
чи ма уте хе и на де. У при ло гу о срп ским све ти ња-

ма на Ко со ву и Ме то хи ји ко ји нам је 
по слао за ову Да ни цу пре од лу ке Скуп-
шти не Уне ска, ис та као је 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“.

На по чет ку Да ни це Ву ко ве за ду жби не по све-
ће не 2016. Срп ском Је ру са ли му, у Ле то пи су ко-
ји пра ти 21. век, по след ња вест гла си: „Де ве тог 
но вем бра 2015. го ди не – Ко со во ни је при мље но 
у Уне ско по што за при јем ни је би ло дво тре ћин-
ске ве ћи не на Ге не рал ној скуп шти ни ове ор га-
ни за ци је“. По след њи при лог по све ћен је ма лој 
Ми ли ци Ђор ђе вић, уче ни ци-је ди ни ци у При-
зре ну, као дир љи ва по ру ка о по врат ку. 

 Наставак на страни 3

Валентина 
Питулић

Миодраг 
Матицки

БЕСЕДА ВАЛЕНТИНЕ ПИТУЛИЋ

На Вуковом путу
РЕЧ МИОДРАГА МАТИЦКОГ

Србима свима и свуда

ОДРЖАНА 29. СКУПШТИНА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

У сусрет обележавању 30. годишњице 
оснивања Вукове задужбине

Уче сни ци 29. Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не
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За ду жби на ри 
Ву ко ве за ду жби не (97)

Го ран Ле ма јић, Но ви Сад
Чла но ви но во о сно ва ног огран ка у ме сту Кри-

ва Ба ра код Би је љи не, Ре пу бли ка Срп ска:
Је ле на Би је лић, Мла ден Ђор ђић, Ми лан Буб-

ње вић, Ни ко ла Буб ње вић, Иг њад Ђор ђић, Дра-
ган Илић, Или ја Илић, Иван Илић, Ди ми три је 
Ми тро вић, Цви је тин Ва си лић, Ми лен ко Илић, 
Сло бо дан Ђор ђић, Ву јо Дра гић, Љу би ша Де спо-
то вић, Ни ко ла Лу кић. За пред сед ни ка огран ка 
иза бра на је Је ле на Би је лић, а за за ме ни ка Мла-
ден Ђор ђић. Д. М.  

Дарови Вуковој задужбини

За ду жби на ри, при ја те љи и са рад ни ци Ву ко-
ве за ду жби не да ри ва ли су Ву ко вој за ду жби ни 
сво је књи ге и књи ге дру гих ауто ра. Ми лош Не-
ма њић да ро вао је Ву ко вој за ду жби ни Мо но гра-
фи ју Хри сти не Ви то лић-Вал тис бил по све ће ну 
ис так ну тим умет ни ку Или ји Ви то ли ћу, сли ка-
ру, ва ја ру, сце но гра фу, пу бли ци сти и ли ков ном 
кри ти ча ру. Му зеј ско дру штво Ср би је по кло ни-
ло је Мо но гра фи ју „Во дич кроз му зе је Ср би је“. 
Дра го Ње го ван по кло нио је књи гу „ЗМАЈ – Дру-
штво срп ских књи жев ни ка, но ви на ра и умет-
ни ка 1904–2014“. Ра де Об ра до вић, пред сед ник 
огран ка Ву ко ве за ду жби не у Ве ли ком По пов цу, 
по кло нио је књи ге: Са зве жђе ве ко ва и Ог њи шта 
веч ни пла мен Сед ма пе снич ка ру ко вет. Сло бо-
дан Бла жов Ђу ро вић, Кул тур на за јед ни це Кра-
ји не, по кло нио је Ми о дра гу Ма тиц ком књи гу 
Крик пе сни ка из сен ке. Стан ко Ко стић, ли ков ни 
умет ник фо то гра фи је из Бе о гра да, да ро вао је 
ура мље ну фо то гра фи ју па три јар ха Па вла (22х44 
цм). Д. М.  

При зна ња
Ву ко вој за ду жби ни

Ра де Об ра до вић, пред сед ник огран ка Ву ко ве 
за ду жби не у Ве ли ком По пов цу, уру чио је Ву-
ко вој за ду жби ни По ве љу за са рад њу и чу ва ње 
ба шти не Ср би је. Та ко ђе, уру чио је и Слав ко Ве-

ји но ви ћу, уред ни ку ли ста За ду жби на, При зна ње 
за са рад њу и по др шку ме ђу на род ном књи жев
ном са бо ру у Ве ли ком По пов цу. Д. М.

Ак ци ја „Књи га со ли дар но сти“

РТС је обе ле жио го ди шњицу про грам ске ак-
ци је Ра дио Бе о гра да „Књи га со ли дар но сти“, ко-
ја има ху ма ни тар ну, кул тур ну и про све ти тељ ску 
ми си ју. Од по чет ка ак ци је, 6. ок то бра 1972, ка да 
је Де сан ка Мак си мо вић отво ри ла би бли о те ку у 
род ном се лу пе сни ка Ива на Го ра на Ко ва чи ћа, 
Лу ков до лу, у про гра ми ма „Књи ге со ли дар но сти“ 
уче ство ва ло је ви ше сто ти на нај у глед ни јих кул-
тур них, про свет них и умет нич ких ства ра ла ца. 
За хва љу ју ћи слу ша о ци ма, гле да о ци ма и чи та о-
ци ма, са ку пље но је око три ми ли о на књи га, осно-
ва но (или до пу ње но) 1.300 ва ро шких, се о ских и 
школ ских би бли о те ка и отво ре но 37 књи жни ца 
у Фран цу ској, Не мач кој, Аустри ји, Швај цар ској, 
Ма ђар ској и Ру му ни ји. Об но вље не су и до пу ње не 
би бли о те ке у срп ским ма на сти ри ма: Сту де ни ца, 
Ми ле ше ва, Ђур ђе ви сту по ви, Бањ ска, Ка ле нић, 
Ку ма ни ца и Ли пањ, а ви ше од 2.000 ода бра них 
на сло ва сти гло је и у Хи лан дар.

От кад је кре ну ла у ху ма ну, кул тур ну и про све-
ти тељ ску ми си ју, „Књи га со ли дар но сти“ је на сто-
ја ла да стиг не сву да где се го во ри, чи та и пи ше на 
срп ском је зи ку. „Књи га со ли дар но сти“ је на гра ђе-
на Злат ним и Сре бр ним ду ка том Ву ко ве за ду жби-
не, пла ке том „Под виг го ди не“ Ве чер њих но во сти 
и мно гим дру гим при зна њи ма, чи ју кру ну пред-
ста вља Ву ко ва на гра да Кул тур но-про свет не за-
јед ни це Ср би је. Ак ци ја на ста вља сво ју ху ма ну 
ми си ју го сту ју ћи у ви ше ме ста у Ср би ји. Ву ко-
ва за ду жби на го ди на ма ак тив но уче ству је у овој 
про грам ској ак ци ји Ра дио Бе о гра да. За хва љу ју ћи 
том пре да ном ра ду, мно га ме ста и школ ске би-
бли о те ке у Ср би ји и Ре пу бли ци Срп ској до би ле су 
на дар вред не књи ге ко је је За ду жби на об ја ви ла. 
Под се ћа мо да је, по во дом обе ле жа ва ња 40 го ди-
на успе шног ра да у обла сти кул ту ре и обра зо ва-
ња, Ми ха и ло Шће па но вић, уред ник про грам ске 
ак ци је „Књи га со ли дар но сти”, упу тио че стит ку 
Ву ко вој за ду жби ни, у ко јој за хва љу је на дра го-
це ном да ру, са же љом да и убу ду ће на ста ви мо с 
овим ра дом и да ис тра је мо у на шој за јед нич кој 
пле ме ни тој ми си ји до бро чин ства.  С. В.

Н
а пу стио нас је још 
је дан пред став ник 
ин те лек ту ал не ели-
те Бе о гра да и Ср би је, 
др Ми лош Не ма њић. 

Со ци о лог по основ ном обра зо ва-
њу, али и кул ту ро лог и ге рон то лог 
по ства ра лач ком опу су.

За вр шио је Фи ло зоф ски фа кул тет у 
Бе о гра ду, гру пу за со ци о ло ги ју, 1964. 
го ди не. На истом фа кул те ту од бра-
нио је ма ги стар ски рад  Дру штве
на усло вље ност кул тур них по тре ба, 
1970. го ди не, а и док тор ску ди сер-
та ци ју 1986. го ди не, под на сло вом 
Филм ска и по зо ри шна пу бли ка Бе
о гра да 1961–1984. По ди пло ми ра њу 
по чи ње да ра ди на Ин сти ту ту за со-
ци о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф-
ског фа кул те та у Бе о гра ду (1964). Ту 
оста је до осни ва ња За во да за про у-
ча ва ње кул тур ног раз вит ка (1967). У 
За во ду ра ди пу не 23 го ди не, про ла-
зе ћи све фа зе у на уч ној ка ри је ри, од 
са мо стал ног ис тра жи ва ча (1967/68), 
до ви шег на уч ног са рад ни ка. Од 
1984. до 1990. го ди не био је ди рек тор 
ове уста но ве. По том пре ла зи у Ин-
сти тут за со ци о ло шка и кри ми но ло-
шка ис тра жи ва ња (1991), где сти че 
зва ње на уч ног са вет ни ка и ту оста-
је до од ла ска у пен зи ју (1999). По ред 
про фе си о нал ног ра да, би тан сег мент 
ње го ве рад не и ства ра лач ке ак тив-
но сти пред ста вља во лон тер ски рад, 
нај пре у Срп ском со ци о ло шком дру-
штву, чи ји је био пред сед ник од 1994. 
до 1996. го ди не, по том и у Ге рон то-
ло шком дру штву Ср би је (ГДС), у ко-
ме је био пред сед ник од 2008. го ди не 
до кра ја жи во та, 2016. Као во лон тер, 
ак ти ван је био и у мно гим дру гим 
ор га ни за ци ја ма и удру же њи ма гра-
ђа на као што су: Ју го сло вен ско удру-
же ње за со ци о ло ги ју, Ју го сло вен ско 
удру же ње за ис тра жи ва ње ре ли ги-
је, Удру же ње „Све ти Са ва“, Удру же ње 
Пи ро ћа на ца у Бе о гра ду, Ву ко ва за ду-
жби на, Ет но граф ски му зеј и др.

У фо ку су ње го вог струч ног и на-
уч ног ин те ре со ва ња на шла су се 
пи та ња и про бле ми из обла сти со ци-
о ло ги је кул ту ре, со ци о ло ги је књи ге, 
со ци о ло ги је ре ли ги је, со ци о ло ги је 
се ла, со ци о ло ги је ста ре ња итд. 

То ком ду го го ди шње бо га те на уч-
не ка ри је ре др Ми лош Не ма њић је 
уче ство вао у број ним на уч но и стра-
жи вач ким про јек ти ма, на уч ним 
и струч ним ску по ви ма у зе мљи и 
ино стран ству. Као аутор про је ка та, 
сам или са са рад ни ци ма, об ја вио је 
де сет мо но гра фи ја из обла сти кул-
ту ре, по све ће них чи та лач кој пу бли-
ци Бе о гра да и Ср би је, умет нич ким 
удру же њи ма, раз во ју кул ту ре у по је-
ди ним ре ги о ни ма, кул тур ном жи во-
ту ста нов ни ка у град ским и се о ским 
на се љи ма итд. По ред оста лог, у ци-
клу су на уч но и стра жи вач ког ра да у 
Ин сти ту ту за кри ми но ло шка и со-
ци о ло шка ис тра жи ва ња, од 1991. до 
1995. го ди не, ру ко во дио је про јек том 
„Про ме не кул тур них обра за ца и раз-
вој Ср би је“. У окви ру Од бо ра за про-
у ча ва ње се ла СА НУ уче ство вао је у 
при пре ма њу и об ја вљи ва њу чи та вог 
ни за књи га из ове еди ци је. 

Уче ство вао је на број ним про мо ци-
ја ма и одр жао ве ли ки број пре да ва ња. 
На Спе ци ја ли стич ком еду ка тив но-
ин струк тив ном се ми на ру „Но ви не у 
со ци јал ној ге рон то ло ги ји и дру штве-
ној бри зи за уна пре ђе ње ква ли те та 
жи во та у ста ро сти“ у ор га ни за ци ји 
ГДС (2004), одр жао је пре да ва ње о 
ра ду и ства ра ла штву у ста ро сти.

По след ња књи га, ауто би о граф ског 
ка рак те ра, ко ју је об ја вио про шле го-
ди не но си на слов: По ла ве ка на пу ту 
со ци о ло ги је (Ми лош Не ма њић, со ци
о лог кул ту ре, 1964–2014).

За свој про фе си о нал ни и во лон-
тер ски рад при мио је број на при зна-
ња и на гра де.

Ми лош Не ма њић је био тих, не-
на ме тљив, так ти чан, то ле ран тан, 
упо ран, љу ба зан – пра ви го спо дин; 
а исто вре ме но гро ма да од чо ве ка на 

струч ном и на уч ном пла ну. Из у зет-
но ко му ни ка ти ван и дру же љу бив 
чо век – од ме рен, про ми шљен, био је 
до бар са рад ник. Од ла зак у пен зи ју 
ни је бит но про ме нио ње гов тем по 
жи во та и ра да. Ни јед но зна чај ни је 
на уч но или кул тур но де ша ва ње у 
гра ду ни је про шло без ње га. Ко ли ко 
је ту би ло про мо ци ја, ис тра жи вач-
ких про је ка та, кон фе рен ци ја, кон-
гре са, из ло жби, про сла ва – сву да је 
био по зван и ра до ви ђен гост. 

Жи ве ћи у скла ду са сво јом фи ло-
зо фи јом, по ка зао је ка ко тре ба жи ве-
ти и ра ди ти у тре ћем, па и че твр том 
до бу, ка ко ста рост мо же би ти ле па, 
кре а тив на, ак тив на и ис пу ње на. На 
со ци о ло шком и ге рон то ло шком по-
љу Ср би је оста вио је сво је вр стан пе-
чат о че му ће учи ти и пи са ти бу ду ће 
ге не ра ци је ин те лек ту а ла ца.

За то је ње гов од ла зак, упр кос го-
ди на ма ко је је имао, био нео че ки-
ван за све оне ко ји су га зна ли и ко ји 
су с њим са ра ђи ва ли. Ге рон то ло шко 
дру штво Ср би је је оста ло не са мо без 
свог пред сед ни ка, већ и без вред ног 
ко ле ге и при ја те ља, а на уч на и ин-
те лек ту ал на за јед ни ца Бе о гра да и 
ши ре, без јед ног од из у зет них чла-
но ва.

Ми лош Не ма нић био је ак тив ни 
члан Уре ђи вач ког од бо ра ли ста „За-
ду жби на“ од 22. фе бру а ра 2008. го ди-
не, у ко ме је об ја вио ви ше вред них 
тек сто ва. У овом бро ју об ја вљу је мо 
по след њи при лог ко ји је на пи сао за 
лист и по све тио Фон да ци ји Алек сан-
дра Ар на у то ви ћа.  

 Дра га на ДИ НИЋ

ЗА СЕЋАЊЕ

Милош Немањић
(1932–2016)

Управни одбор

У че твр так, 16. ју на одр жа на је тре ћа 
(134) сед ни ца Управ ног од бо ра Ву ко ве 
за ду жби не на ко јој је раз мо тре но спро-
во ђе ње про грам ских ак тив но сти, као и 
план ра да за на ред ни пе ри од. Та ко ђе, 
на сед ни ци је раз мо тре на и ак ту ел на 
ин фор ма ци ја о суд ском по ступ ку ко ји 
Ву ко ва за ду жби на во ди про тив За ду-
жби не д.о.о. и, у ве зи с тим, до го во ре не 
су кон крет не ак тив но сти.  

На че твр тој (135) сед ни ци Управ ног 
од бо ра, одр жа ној 21. но вем бра, усво је-
на су до ку мен та при пре мље на за 29. 
Скуп шти ну Ву ко ве за ду жби не: Пред-
лог Из ве шта ја о ра ду Ву ко ве за ду жби-
не за пе ри од но вем бар 2015 – ок то бар 
2016. и Пред лог Пла на ра да Ву ко ве за-
ду жби не за пе ри од но вем бар 2016 – 
ок то бар 2017. 

Управ ни од бор са гла сио се и са пред-
ло зи ма при зна ња ко ја је Скуп шти на 
до де ли ла по је дин ци ма и ор га ни за ци-
ја ма: ве ли ки до бро твор и до бро твор, 
као и при зна ња за оства ри ва ње про-
гра ма Ву ко ве за ду жби не. 

Са вет

Одр жа на је пе та сед ни ца Са ве та 
Ву ко ве за ду жби не на ко јој су раз мо-
тре не ак тив но сти на одр жа ва њу 29. 

Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не, за ка-
за не за 9. но вем бар. Са вет је јед но гла-
сно при хва тио пред ло ге до ку ме на та, 
при пре мље них за Скуп шти ну: Из ве-
штај о ра ду Ву ко ве за ду жби не за пе-
ри од но вем бар 2015 – ок то бар 2016. и 
План ра да Ву ко ве за ду жби не за пе ри-

од но вем бар 2016 – ок то бар 2017. На 
сед ни ци Са ве та по себ но је би ло го во-
ра о обе ле жа ва њу зна чај ног ју би ле-
ја Ву ко ве за ду жби не у 2017. го ди ни 
– 30 го ди на од осни ва ња Ву ко ве за ду
жби не. Ву ко ва за ду жби на осно ва на је 
6. но вем бра 1987. го ди не у За ду жби-
ни Или је Ми ло са вље ви ћа Ко лар ца. 
У ди ску си ји је из не то ви ше су ге сти ја 
и пред ло га у ве зи са обе ле жа ва њем 
овог ју би ле ја ко је ће би ти до ста вље не 
Од бо ру за обе ле жа ва ње про сла ве.   

Пи смо по др шке

Ми о драг Ма тиц ки и Бо шко Су вај-
џић упу ти ли су 8. сеп тем бра пи смо 
Удру же њу чу ва ра срп ске тра ди ци је и 
оби ча ја „Пре ла и по се ла“, го спо ди ну 
Дра ги ши Си ми ћу, у ко ме се ка же: „Ву-
ко ва за ду жби на је не вла ди на, са мо-
стал на на род на уста но ва ко ја се ба ви 
свим обла сти ма на род ног жи во та и 
ства ра ла штва, у ду ху трај них вред но-
сти де ла Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа. 
За јед но са сво јим огран ци ма, ра ди на 
очу ва њу и за шти ти срп ског је зи ка и 
пи сма, уз пу но ува жа ва ње ње го ве те-
ри то ри јал не и стил ске раз у ђе но сти; 
по ма же фи ло ло шка и лин гви стич ка 
ис тра жи ва ња на срп ском го вор ном 
под руч ју, као и ис тра жи ва ња жи во та 
и оби ча ја срп ског на ро да... 

Има ју ћи у ви ду ве ли ки зна чај срп-
ске тра ди ци је за очу ва ње на ци о нал-
ног иден ти те та, по др жа ва мо ве о ма 
ва жну и ко ри сну ини ци ја ти ву Удру-
же ња Пре ла и по се ла да се здра ви ца 
за шти ти као вид не ма те ри јал ног кул-
тур ног на сле ђа“.  С. В.

Сед ни ца Са ве та

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

На ово го ди шњем, 61. Ме ђу на род ном сај му 
књи га у Бе о гра ду Ву ко ва за ду жби на је има ла 
по се бан штанд, ко ји је об и шао ве ли ки број по-
се ти ла ца. По ред то га, За ду жби на се пред ста-
ви ла и по себ ним про гра ми ма. Осмо го ди ште 
Да ни це за мла де пред ста вље но је 27. ок то бра, 
а у про гра му су уче ство ва ли уред ни ци Ми о-
драг Ма тиц ки и Гор да на Ма ле тић и уред ник 
Ву ко вог чи та ли шта Љи ља на Си мић. Са уче-
ни ци ма основ них и сред њих шко ла, ме ђу ко-
ји ма су би ле ОШ „Ла зар Са ва тић“, ОШ „Ни ко ла 
Те сла“, Ме ди цин ска шко ла „Бе о град“ и дру ге 
шко ле, дру жи ли су се ауто ри Да ни це: Зо ри-

ца Ба јин Ђу ка но вић, Сла ђа на Ри стић, Слав-
ка Пет ко вић Гру ји чић, Ви о ле та Јо вић, Ру си ја 
Ма рин ко вић, Ме ла ни ја Ри мар, Бо жи дар Пе-
шев, Рај ко Лу кач и уче ник Ни ко ла Ми ли на. 
У са ли Кан це ла ри је за Ко со во и Ме то хи ју, 28. 
ок то бра, За ду жби на је пред ста ви ла 23. го ди-
ште Да ни це (2016), ко је је по све ће но Ко со ву и 
Ме то хи ји. У про гра му су уче ство ва ли ауто ри 
Да ни це 2016. и пред став ни ци Епар хи је ра шко-
при зрен ске и ко сов ско ме то хиј ске, на че лу са 
епи ско пом Те о до си јем.

Све ча но сти је при су ство вао и Мар ко Ђу рић, 
ди рек тор Кан це ла ри је за Ко со во и Ме то хи ју. 
Ми о драг Ма тиц ки го во рио је о са др жа ју Да ни
це 2016, а иза бра не тек сто ве из овог го ди шта 
чи та ли су ауто ри. Про грам је во ди ла проф. др 
Ва лен ти на Пи ту лић. С. В. 

Уче сни ци три би не о „Да ни ци“ 2016.
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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 11. ок то бра 2016. 
го ди не, у са ста ву: др Дра шко Ре ђеп, 
пред сед ник, и чла но ви: Бран ко Злат-
ко вић, Ђо ко Сто ји чић, Ђор ђе Ма ла-
вра зић, Ми ро љуб То до ро вић, Ра да 
Ђу ри чин, Са ша Ми ле нић, Све ти слав 
Бо жић и Сре то Бо шњак, 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 2016. го ди ну до-
де ли Би сер ки Рај чић за пре вод „Га-
ли циј ских при ча“ Анд же ја Ста сју ка, 
Хе ликс, Сме де ре во, 2015; „Не у ра чун љи-
во“ Еве Зо нен берг, Ку ћа по е зи је, Ба ња 

Лу ка, 2016; „Ве не ци јан ског пор тре та“, 
Гу ста ва Хер лин га Гру ђин ског, Књи жев-
на оп шти на Вр шац, КОВ, 2016.

Образложење

Умет ност пре во ђе ња сва ка ко иде 
у ред оних зна чај них, ако не и кључ-
них ства ра лач ких про сто ра ко ји ма 
је Вук Сте фа но вић Ка ра џић ко ре ни-
то из ме нио наш по глед на би ће на-
ро да. Ње гов пре вод Но вог за вје та је 
сва ка ко код, али и ути цај на од ред ни-
ца срп ског је зи ка. У са гла сно сти са од-
ред ба ма Ста ту та Ву ко ве за ду жби не, 
ко је на сто је да ту ма че и афир ми шу 
све обла сти ге ни јал ног Ву ка од ко га 
све има мо, од лу чу је мо се за Би сер-
ку Рај чић. У пи та њу је је дан од до а-
је на на шег умет нич ког пре во ђе ња, 
са кор пу сом ви ше од сто књи га по на-
ше них и осво је них за срп ског чи та о-
ца. По сле Ју ли ја на Бе не ши ћа и Пе тра 
Ву ји чи ћа, у књи жев но сти ма и кул ту-
ра ма Ју жних Сло ве на ни је би ло зна-
чај ни јег по сред ни ка из ме ђу пољ ске 
књи жев но сти, пре све га, и на шег чи-
та ла штва. Као што је сво је вре ме но за 
„Ко ла Бре њо на“ Роменa Ро ла на ре-
че но да је, за хва љу ју ћи пре во ду Ми-

ла на Бог да но ви ћа, на пи сан као и на 
срп ском, та ко се исто за низ на сло ва 
Би сер ке Рај чић мо же утвр ди ти да су 
пи о нир ски, че сто мо ну мен тал ни про-
до ри раз у ме ва ња јед не ве ли ке књи-
жев но сти, ка ква је пољ ска, и за ко ју 
се го во ри да је кон ти нент.

По шту ју ћи про по зи ци је на гра де, 
ко је про пи су ју да де ло тре ба да бу де 
об ја вље но на срп ском, ов де и у ра се-
ја њу, од 1. ок то бра 2015. до 1. ок то бра 
2016, кан ди до ва ни су ови на сло ви: 

Анд жеј Ста сјук, „Га ли циј ске при че“, 
Хе ликс, Сме де ре во, 2015.

Ева Зо нен берг, „Не у ра чун љи во“, Ку-
ћа по е зи је, Ба ња Лу ка, 2016. 

Гу став Хер линг-Гру ђин ски, „Ве не-
ци јан ски пор трет“, Књи жев на оп шти-
на Вр шац, КОВ, 2016.

Иза ових на сло ва чвр сто и стра сно 
сто ји све стра на, ком плет на лич ност 
на ше књи жев не сце не, ве о ма по зна та 
и не по мак ну то при зна та у ино стран-
ству, ши ром Евро пе. Чак се мо же ре-
ћи да у ње ној не у мор ној ак тив но сти, 

и као пре во ди о ца, али и као пу то пи-
сца и есе ји сте, ан то ло ги ча ра, ани ма-
то ра и про за и ка, ле жи за ло га на ше 
ве ли ке и од Ву ка на о ва мо пом но не-
го ва не еман ци па ци је и ко ре ла ци је 
са Евро пом. Та кав по сред ник, у нај-
ма њу ру ку, зла та је вре дан. Не опре-
де љу ју ћи се за је дан тип ли те ра ту ре, 
Би сер ка Рај чић је, оди ста све зна дар-
ски, на при мер, при бли жи ла на ма 
дра го це но ис ку ство пољ ске аван гар-
де, али је, по зна тим пре во дом Ју ли-
ја Кор нха у зе ра о сиг на ли зму на шем 
и пла не тар ном, на срп ски, оства ри ла 
је дан од нај та на ни јих ди ја ло га две ју 
ли те ра ту ра мо дер них на ших вре ме-
на. По зна ва лац без прем ца, тра га ју ћи 
за за ви ча ји ма и до ме ти ма мно го број-
них ауто ра, она је сво јим пи сми ма од 
Пра га до Кра ко ва не са мо над ма ши-
ла на шу уоби ча је ну ра до зна лост од 
пра шког ку би зма до Ви сла ве Шим-
бор ске, Хер бер та Збиг ње ва и Ада ма 
За га јев ског не го оди ста успе ва ла да 
оп чи ни на ше чи та тељ ство на ро чи-
тим при сту пом умет но сти ре чи. Ни 
сли кар ство, ни ар хи тек ту ра ни су из-
ма кли ње ној па жњи, а еду ка тив ни 
зна чај ње них из бо ра и ин тер вен ци ја 
сва ке вр сте учи нио ју је не за о би ла-

зном при сва ком тра га њу за нај ви-
шим ме ри ли ма.

На ша од лу ка ни је тек ис пра вља-
ње ома шке из за бо ра ва у од но су на 
умет ност пре во ђе ња, не го исто вре ме-
но при зна ње за под ви жни штво ко је 
се да ле ко ви ди, а још да ље и про дор-
ни је чу је на на шем европ ском не бу 
исти на, не жно сти, са зна ва ња по се-
би. Мно го јој ду гу је мо, али то до бро и 
до ве ка пам ти мо.

 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, проф. др Љу бин-
ко Ра ден ко вић, др Ми ло је Ва сић и др 
Мар та Фрајнд, на сед ни ци одр жа ној 2. 
но вем бра 2016. го ди не (пред се да вао 
проф. др Сло бо дан Гру ба чић), јед но-
гла сно је до нео 

Одлуку

да се на гра да Ву ко ве за ду жби не за 
на у ку за 2016. го ди ну до де ли књи зи

Је ли це Сто ја но вић, ПУТ СРП СКОГ ЈЕ
ЗИ КА И ПИ СМА.

Образложење

Књи га Је ли це Сто ја но вић Пут срп
ског је зи ка и пи сма об ја вље на у пла-
вом Ко лу Срп ске књи жев не за дру ге 
2016. го ди не осве тља ва два аспек-
та исто ри је срп ско га је зи ка вр ло ис-
пре пле те на у вре ме ну Ву ко ве бор бе 
за ње го ву стан дар ди за ци ју и ко ди-
фи ка ци ју: аспект ње го ве уну тра шње 
и ње го ве спо ља шње исто ри је. Књи га 
Је ли це Сто ја но вић пред ста вља срећ-
ну ин тер фе рен ци ју уну тра шњих и 
спо ља шњих ка рак те ри сти ка срп ско-
га књи жев ног је зи ка – у њи хо вој ди ја-

хро ниј ској и са вре ме ној пер спек ти ви. 
Се дам сту ди ја што чи не ове књи гу мо-
гу се по де ли ти у три те мат ске це ли-
не. Пр ву те мат ску це ли ну, у ко ју ула зе 
пр ве три сту ди је књи ге, чи не ра до ви 
ко ји се ба ве оп ште срп ским лин гви-
стич ко-со ци о лин гви стич ким ди ја хро-
ним и са вре ме ним ста ту сом срп ско га 
књи жев ног је зи ка. Дру гу це ли ну чи не 
два сре ди шња ра да што се ба ве исто-
риј ским и ак ту ел ним ста ту сом срп ске 
ћи ри ли це, док тре ћу, за вр шну це ли ну 
чи не два ра да ко ји се ба ве исто риј-
ским и ак ту ел ним ста ту сом срп ско га 
је зи ка у Цр ној Го ри. 

Књи га Је ли це Сто ја но вић по ка зу-
је, с јед не стра не, да тек исто риј ске 
чи ње ни це мо гу би ти кључ схва та ња 
раз ли чи тих ак ту ел них про бле ма срп-
ско га је зи ка, а с дру ге стра не, да се тек 
на осно ву са вре ме ног ста ња срп ско га 
је зи ка мо гу на пра ви на чин схва ти-
ти не ки те шко схва тљи ви исто риј ски 
по ступ ци што су ди рект но пред о дре-
ђи ва ли раз вој ни пут срп ско га је зи ка. 
Књи га та ко на нај бо љи мо гу ћи на чин 
у ак ту ел ном ста њу срп ско га је зи ка и 

ћи ри ли це од сли ка ва њи хов исто риј-
ски пут, а у исто риј ском хо ду срп ско-
га је зи ка и ћи ри ли це ви ди ак ту ел но 
ста ње као ну жан ре зул тат. 

По себ но је зна чај но што се у књи зи 
Је ли це Сто ја но вић рас пра ва ма о исто-
риј ском и са вре ме ном ста њу Ву ко вог 
и ву ков ског срп ског књи жев ног је зи ка 
као ну жан при дру жу је и го вор о ње го-
вом пи сму – ћи ри ли ци. У овој сво јој 
књи зи Је ли ца Сто ја но вић је пи та њу 
исто риј ског и са вре ме ног ста ту са ћи-
ри ли це по све ти ла две обим не сту ди је. 
Јед ну (Кон ти ну и тет, рас про сти ра
ње и ста тус срп ске ћи ри ли це – кроз 
вје ко ве и да нас) – це ли ном по све ће-
ну пи та њу ћи ри ли це, а дру гу (Пр ви 
свјет ски рат – од нос пре ма ћи ри ли ци 
и дру гим срп ским на ци о нал ним сим
бо ли ма) нај ве ћим де лом. У срп ској 
фи ло ло ги ји то су без сум ње на уч но 
нај а кри бич ни је сту ди је о исто риј ском 
и ак ту ел ном ста ту су срп ске ћи ри ли це. 
У тим сту ди ја ма „пре за си ће ним” исто-
риј ским по да ци ма и кри те ри јал ним 
ана ли за ма, ћи ри ли ца се осве тља ва 
из свих на уч но ре ле вант них аспе ка-
та, ка кви су: а) исто риј ски кон ти ну и-
тет ћи ри ли це на про сто ри ма срп ске 
пи сме но сти, б) име но ва ње ћи ри ли-

це и срп ски је зик, в) под ри ва ње срп-
ске ћи ри ли це у про шло сти, г) срп ски 
је зик у кон тек сту два ју пи са ма (ћи-
ри ли це и ла ти ни це), д) ћи ри ли ца и 
са вре ме не тех но ло ги је, и ђ) са да шње 
(не)при ли ке и ћи ри ли ца. 

Књи га Је ли це Сто ја но вић Пут срп
ског је зи ка и пи сма по ка зу је да су рет ки 
ауто ри ко ји су у ста њу да се на на уч но 
ком пе тен тан на чин, ни јед ног тре нут ка 
не на пу шта ју ћи те рен на уч них чи ње-
ни ца и на уч них кри те ри ју ма ана ли зе, 
из бо ре са пи та њи ма ко је за хва та ју ви-
ше ве ков ни пе ри од: од по че та ка срп ске 
пи сме но сти до да нас. Од ли чан исто ри-
чар срп ског је зи ка, упу ће на у све то ко-
ве срп ске фи ло ло ги је, бес ком про ми сни 
бо рац за од бра ну и оп ста нак срп ско га 
Ву ко вог и ву ков ског је зи ка и срп ског 
ћи ри лич ког пи сма по себ но у да на-
шњој Цр ној Го ри, Је ли ца Сто ја но вић 
је на пи са ла ви ше не го вред ну књи гу 
о исто риј ском и ак ту ел ном ста њу срп-
ско га је зи ка, по себ но на исто риј ским 
и да на шњим про сто ри ма Цр не Го ре 
– не за о би ла зе ћи го то во ни јед ну те му 
ни чи ње ни цу. Ова књи га по твр ђу је да 
је у фи ло ло шким по гле ди ма Је ли це 
Сто ја но вић срп ски је зич ки про стор 
не де љив, а об је ди њу ју га исто риј ски 
кон ти ну и тет, ко ји да ти ра још од вре-
ме на ста рих пи сар ских шко ла, ди ја-
ле кат ска под ло га срп ско што кав ског 
го во ра, обра сци Ву ко ве и пост ву ков ске 
ко ди фи ка ци је, ије кав ски и екав ски 
из го вор ја та, ћи ри ли ца и ла ти ни ца, а 
то су осо би не на осно ву ко јих се не ус-
по ста вља ју, не го пре ва зи ла зе је зич ке 
ре ги о нал не ка рак те ри сти ке срп ско га 
је зи ка, ко је се по ли тич ки же ле про мо-
ви са ти у раз ли чи те не стан дар де срп-
ско га је зи ка, не го у по себ не по ли тич ке 
стан дард не је зи ке. 

При зна ња 
Скуп шти не 

Ву ко ве 
за ду жби не

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), Сто ја Жу тић, 
Пан че во, Да ни ца Џе пи на, Омо љи ца, 
Све ти слав Пре до је вић, Бе о град, Мо-
кро гор ска шко ла Ме наџ мент, Бе о-
град, Еко ном ска шко ла „На да Ди мић“, 
Зе мун, Фар ма це ут ско-фи зи о те ра пе-
ут ска шко ла, Бе о град. 

При зна ње До бро твор до би ли су: 
ака де мик Љу бо мир Мак си мо вић, Бе-
о град, Дру штво „Све ти Са ва“, Бе о град 
и Обра зов ни цен тар „Ру ђер Бо шко-
вић“, Бе о град

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: Ра до мир Пут ни ко вић, Лон-
дон (Ве ли ка Бри та ни ја), Огра нак Ву-
ко ве за ду жби не у Сом бо ру, Сне жа на 
Бо јић, Бе о град, Књи жа ра Цвр чак, Бе-
о град и Уста но ва Сту дент ски кул тур-
ни цен тар, Бе о град. С. Б.

РЕЧ МИОДРАГА МАТИЦКОГ

Србима свима и свуда
Наставак са стране 1
Ву ко ва за ду жби на упра во за о кру жу је три де-

це ни је свог ра да и по сто ја ња. Та ко ђе, већ са да 
при пре ма мо 25. го ди ште Да ни це ко је ће би ти 
у пот пу но сти Ву ко во. Наш лист За ду жби на, је-
дин ствен у срп ској књи жев ној пе ри о ди ци по 
то ме на шта чи та о ци ма скре ће па жњу и по на-
чи ну ка ко пра ти рад Ву ко ве за ду жби не, одав но 
је пре ма шио сто ти број и по ја ви ће се по сле ове 
на ше Скуп шти не. Пра ви је тре ну так да се на-
чи не ком плет не би бли о гра фи је ових гла си ла, 
да се ин тен зи ви ра рад на ди ги та ли за ци ји Ву ко-
вих Са бра них де ла, да се у план ра да За ду жби не 
уне се об ја вљи ва ње Ли те ра ту ре и би бли о гра фи-
је Ву ка Ка ра џи ћа, да се уоб ли чи рад на ру ко пи-
су Го лу ба До бра ши но ви ћа ко ји је чи та вог ве ка 
ра дио тај му ко трп ни по сао на оп шту на шу сла-
ву и ди ку, ко ји је чи тав свој рад ни век по све тио 
Ву ко вом де лу. Пра ви је тре ну так да се по за ба-
ви мо ожи вља ва њем ра да по је ди них огра на ка, 
пре све га оног у Бе чу, ка ко смо то по че ли ка да је 
реч о огран ку у Ба ња лу ци, да се осну ју но ви, по-
пут по след ње осно ва них у Кри вој Ба ри код Би је-
љи не (Ре пу бли ка Срп ска), у Пер ту (Аустра ли ја). 
Пра ви је тре ну так за са би ра ње и ра за би ра ње 
свих нас, у овом но вом вре ме ну и 21. ве ку.

Та ко не што на го ве стио сам и 1996. го ди не, 
при ли ком пред ста вља ња Да ни це Ву ко ве за ду-
жби не у За гре бу и, од мах по том, ка да је срп ска 
„Про свје та“ из За гре ба пр ви пут до шла ико ме у 
Бе о град по сле не ми лих зби ва ња кра јем 20. ве-

ка, Ву ко вој за ду жби ни. Већ та да су нам на уму 
би ле две ве ли ке и трај не Ву ко ве по ру ке као сна-
жан осло нац за бу ду ће де ло ва ње. Пр ва је би ла 
на род на по сло ви ца ко ју су Вук, а за њим и Ко-
пи тар и Му шиц ки, че сто по на вља ли и ку ра жи-
ли се: При ти сну ти ја че све на ви ше ска че! Ту је 
по сло ви цу из Устан ка до нео Вук, ис ти чу ћи јед-
ном при ли ком да ни је би ло се че кне же ва Тур ци 
би још не ко вре ме сер без го спо да ри ли. Слич но 
се зби ло и у Кра гу јев цу ка да су Нем ци стре ља ли 
сто за јед но га. Та по сло ви ца би ла је во де ћа у го-
ди на ма ка да је Вук за по чео са ве ли ком ми си јом 
ре фор ме срп ског је зи ка и пи сма, ка да је срп ски 
на род ни је зик сту пио на свет ску сце ну за јед-
но са на ро дом ко ји се по ди гао на Уста нак. Пре 
два ве ка, сво јом пе сма ри цом и пи сме ни цом, 
те Срп ским рјеч ни ком, Вук је об на ро до вао сво-
ја про грам ска на че ла, озна чио ко пер ни кан ски 
пре о крет у кул ту ри срп ског на ро да по сле ви ше-
ве ков ног роп ства, ста вио се на че ло бор бе за об-
но ву срп ске др жа ве ко ја, ето, тра је и да нас. 

Дру га Ву ко ва трај на по ру ка, ко јом се на ста-
вио на ве ли ког учи те ља До си те ја, а ко ја се ти-
ца ла јед ног је зи ка ко јим на род го во ри од Тр ста 
до Бо ја не, од Сла во ни је до Сен тан дре је, Сре ма, 
Бач ке и Ба на та, у Хер це го ви ни, ко ја је има ла на 
уму раз дро бље ност срп ског на ро да ме ђу цар-
стви ма, би ла је: пи са ти за све њих, обра ћа ти се 
Ср би ма сви ма и сву да! 

Због ове по ру ке је, кад год би тре ба ло не чим 
при зва ти оди јум ко ји нео прав да но де це ни ја ма 
пра ти срп ски на род са пред зна ком „ве ли ко срп-
ски хе ге мо ни зам“, све до 2014. го ди не спре ча-
ва но да се об но ви из да ње Ву ко вог Ков че жи ћа 
из 1849. го ди не, у ко јем је об ја вио пред го вор у 
чи јем се на сло ву на шла по ру ка: Ср би ма сви ма 

и сву да. Тек по том смо ми у Ву ко вој за ду жби ни, 
за хва љу ју ћи тру ду ака де ми ка На де Ми ло ше вић 
Ђор ђе вић, об ја ви ли 2014. го ди не фо то тип ско из-
да ње Ков че жи ћа.  

За то смо мно га прет ход на го ди шта Да ни це 
по све ћи ва ли Ср би ма у ра се ја њу, Хер це го ви ни, 
Бе о гра ду, Ба на ту, за то смо Да ни цу за 2016. го ди-
ну по све ти ли Ко со ву и Ме то хи ји. За то ће се ова 
ве ли ка те ма на ста ви ти и у сле де ћем го ди шту 
Да ни це ко је ће се за иду ћу го ди ну по ја ви ти у 
де цем бру 2016. У њој ће би ти штам па на и име-
на прет плат ни ка ко ји том прет пла том по ста ју 
за ду жби на ри и до би ја ју као до да так Да ни це – 
Да ни цу за мла де ко ја из ла зи већ де се так го ди-
на и као по себ но из да ње. 

Због Ву ко ве трај не по ру ке Ср би ма сви ма и сву
да, у пр вом пла ну ожи вље ног огран ка Ву ко ве за-
ду жби не у Ба ња лу ци би ће по ди за ње спо ме ни ка 
Ву ку у цен тру Кам пу са Уни вер зи те та Ре пу бли-
ке Срп ске, по пут оног ко ји смо, уз по др шку гра-
да Бе о гра да и Љу бља не, као и на шег огран ка у 
Љу бља ни, от кри ли у ма ју 2016. го ди не, у цен тру 
Љу бља не, уз срп ску цр кву. 

За то смо ту ско ро го во ри ли о овој Да ни ци на 
са стан ку Удру же ња пи са ца Кра ји не и по зва ли 
их да се у иду ћој Да ни ци на ђе и из бор нај бо-
љих њи хо вих пе са ма, да у Да ни ци и Кра ји на 
на ђе сво је ме сто, да на ста вља мо да се оку пља-
мо, са би ре мо и ра за би ре мо око нај вред ни јег 
што има мо, што нам ни ко не мо же од у зе ти, а 
то су срп ски је зик и на ше пи смо – ћи ри ли ца. Та-
ко се на Да ни цу за 2017. го ди ну, ко ја се упра во 
штам па, за по че так прет пла ти ло три де сет Кра-
ји шни ка. Та ко се ши ри на ше ко ло за ду жби на-
ра. А чи ни ми се да су Ср би у ко лу нај ја чи, кад 
су окре ну ти јед ни дру ги ма.

БЕСЕДА ВАЛЕНТИНЕ ПИТУЛИЋ

На Вуковом путу
Наставак са стране 1
У про те клом пе ри о ду Ву ко ва за ду жби на би ла 

је пре га лац ко ји је под сти цао не го ва ње вред но-
сти уко ре ње не у ко лек тив ној све сти Ср ба; сто и-
ци зам, ис трај ност, ра до зна лост, по кре ћу ћи оне 
те ме ко је су ва жан за лог бу ду ћим ге не ра ци ја-
ма. Сво јим тек сто ви ма Ву ко ва за ду жби на би ла 
је на свад би, сла ви, кр ште њу, Ивањ да ну, за ду-
шни ца ма. Дру го ва ла са Ба но вић Стра хи њом и 
гра ди те љи ма Де ча на, од ве ла нас до Си мо ни де 
и ме то хиј ских ве ли ко му че ни ка, али и до до ма 
Ву ко вог је зи ка у Тр ши ћу. Са рад ни ци Да ни це 
под се ти ли су нас на ста ра срп ска је ла, три ве ка 
Јо ва на Цви ји ћа, на сме ја ла нас је ша љи вом ру-
бри ком, али се ви ну ла и у но ва све мир ска ис-
тра жи ва ња Плу то на. Ву ко ва за ду жби на нас је 
по зи ва ла, до ма ћин ски по зи ва ла на под виг ре-
чи, што и да нас чи ни, и пом но пра ти ла до га ђа је 
ме ђу ко ји ма и је дан ве о ма ва жан: „9. но вем бар. 
Ко со во ни је при мље но у Уне ско“.

Не ка су нам бла го дат на и бе ри ћет на сва на-
ред на ву ков ска ле та. Да се и ов де, у Бе о гра ду, и 
у При зре ну, и у Чи ка гу и То рон ту за гле да мо у 
се бе и јед ни у дру ге. Да се за ве ту је мо да нам је 
ов де дом. Да не при ста је мо. Да не од у ста је мо. Да 
не тра жи мо ла ка ре ше ња. Да се чвр сто ухва ти-
мо за зе мљу. Да се ви ди мо на Ви дов дан. Као и 
увек. Јер та да се нај бо ље ви ди. Да по ка же мо да 
ни смо се ја ли уза луд. И да из др жи мо до кра ја. 
Уз ону Ан дри ће ву, „са осме хом стју ар де се ко ја 
зна да у ави о ну не што ни је у ре ду“. 

ОДЛУКЕ ОДБОРА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ЗА НАУКУ 
И ЗА УМЕТНОСТ У 2016. ГОДИНИ И ПРИЗНАњА „ВЕЛИКИ ДОБРОТВОР“, „ДОБРОТВОР“ 

И „ЗАхВАЛНИцЕ“ ЗА ДОПРИНОС ОСТВАРИВАњУ ПРОГРАМА ЗАДУЖБИНЕ

Сед ни цe Од бо ра за умет ност и ... ... Од бо ра за на у ку



4ДЕЦЕМБАР 
2016.

В
у ков са бор, 83. по ре ду, 
одр жан је од 12. до 18. 
сеп тем бра 2016. го ди-
не у Ло зни ци и Тр ши-
ћу. Цен тар за кул ту ру 

Вук Ка ра џић у са рад њи са Умет нич-
ким са ве том Ву ко вих са бо ра на сто-
јао је да ви зи ју са бо ро ва ња из ра зи 
сим бо лом мо ста, ко ји по ве зу је гра-
до ве у Ср би ји, њи хо ве умет ни ке и 
ин сти ту ци је ко је се ба ве очу ва њем 
ба шти не, као и да Ву ков са бор по-
ста не ме сто су сре та ња кул ту ра Бал-
ка на и Евро пе. Мост у свом умет-
нич ком из ра зу тре ба да пред ста вља 
и спој про шло сти и са да шњо сти, на 
на чин ко ји је при ме рен по тре ба ма 
пу бли ке у 21. ве ку. Та ко ђе, је дан од 
ва жних ци ље ва ко ји се же ле по сти-
ћи је сте да Тр шић по ста не ва жно 
ме сто про мо ци је не ма те ри јал ног 
кул тур ног на сле ђа и је зи ка.  

Про гра ми су по че ли 12. сеп тем бра 
по се том ми ни стра Вла да на Ву ко са-
вље ви ћа, ко ји је са сво јим са рад ни-
ци ма, у дру штву гра до на чел ни ка 
Ви до ја Пе тро ви ћа и ди рек тор ке Цен-
тра за кул ту ру „Вук Ка ра џић“ Сне жа не 
Не шко вић Си мић, об и шао спо ме-
нич ки ком плекс, а по том се обра тио 
оку пље ним уче ни ци ма и њи хо вим 
на став ни ци ма ис пред Ву ко ве спо-
мен-ку ће. 

У скло пу про гра ма, је дан дан је био 
ре зер ви сан за пред ста вља ње ур ба-
них сре ди на и њи хо вих кре а тив них 
по тен ци ја ла. Гра до ви из на шег бли-
жег и да љег окру же ња ве о ма ра до се 
пред ста вља ју на Ву ко вим са бо ри ма, 
што до при но си ја ча њу са рад ње ме-
ђу ин сти ту ци ја ма гра да до ма ћи на и 
го сти ју, ко је се пре вас ход но ба ве пи-
та њи ма умет но сти и кул ту ре. Ове го-
ди не на Ву ко вом са бо ру пред ста вио се 
град Ша бац. За то су по сто ја ли и до дат-
ни раз ло зи: у пр вом Од бо ру за по ди за-
ње спо мен-обе леж ја Ву ку Ст. Ка ра џи ћу, 
ко ји је де ло вао од 1930. до 1937. го ди-
не, ак тив но су ра ди ли мно ги ис так ну-
ти Шап ча ни. Они су до при не ли да се у 
том пе ри о ду об но ви Ву ко ва спо мен-ку-
ћа у Тр ши ћу, ор га ни зу је пр ви Ву ков са-
бор, по диг не спо ме ник Ву ку у Бе о гра ду 
и по диг не Ву ков дом у Ло зни ци. 

У про гра му МОЈ ГРАД Ша бац је нај-
пре, у Ули ци Јо ва на Цви ји ћа, при ка зан 
бо гат ту ри стич ки по тен ци јал, ко ји је 
пред ста ви ла Ту ри стич ка ор га ни за ци-
ја гра да Шап ца. По ред пред ста вља ња 
ра да мно го број них удру же ња ко ја се 
ба ве очу ва њем тра ди ци о нал них ве-
шти на и зна ња, Шап ча ни су при ка-
за ли и рад је дин стве не шко ле ко ја се 
ба ви умет нич ким за на ти ма, као и рад 
Пар ка за на у ку по све ћен про мо ци ји 
мла дих та ле на та из ра зних обла сти. У 
Му зе ју Ја дра при ка за на је из ло жба о 

исто ри ја ту гра да Шап ца, под на зи вом 
Ма ли ве ли ки Па риз ауто ра Бра ни сла-
ва Стан ко ви ћа, ку сто са исто ри ча ра 
На род ног му зе ја из Шап ца. Ло знич-
кој пу бли ци пред ста вио се и ан самбл 
Ша бач ког по зо ри шта на сту па ју ћи у 
пред ста ви Ка и нов ожи љак. Ова пред-
ста ва на ста ла је по во дом 175. го ди-
шњи це по зо ри шта у Шап цу и сво јим 
вр хун ским до ме ти ма по ка за ла је за-
што се Ша бац и да нас на ла зи ме ђу 
во де ћим гра до ви ма у обла сти по зо-
ри шне умет но сти. 

Про грам БА ШТИ НА – у окви ру ко јег 
се у пр ви план ис ти че са мо стал ни ис-
тра жи вач ки рад струч ња ка за по сле-
них у ин сти ту ци ја ма кул ту ре, као и 
ис тра жи ва ча у до ме ну исто ри је је зи-
ка, Ву ко вог ра да, кул тур не исто ри је 
и не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа 
– по чео је 13. сеп тем бра у Гим на зи-
ји Вук Ка ра џић го сто ва њем огран ка 
Ву ко ве за ду жби не из Сом бо ра. Овај 
огра нак ра ди у окви ру Град ске би-
бли о те ке Кар ло Бје лиц ки, чи ји је ди-
рек тор Вла ди мир Јер ко вић при ре дио 
текст за филм и пу бли ка ци ју под на-
зи вом Вук и Сом бор ци. Пу бли ка у 
Ло зни ци има ла је при ли ку да ви ди 
филм и чу је шта то све по ве зу је Ву-
ка са Сом бо ром, од но сно љу ди ма ко ји 
су Ву ко ви са вре ме ни ци, а по ро ђе њу 
су Сом бор ци или су пак у вре ме ин-
тен зив не са рад ње са Ву ком жи ве ли у 

овом гра ду. У окви ру овог про гра ма, 
у Ву ко вом до му кул ту ре на сту пи ли 
су чла но ви сек ци ја КУД Ка ра џић, ко-
ји су за ово го ди шњи Ву ков са бор при-
ре ди ли про грам под на зи вом Жал за 
мла дост, по све ћен 140. го ди шњи ци 
ро ђе ња Бо ре Стан ко ви ћа. 

У Га ле ри ји Ми на Ка ра џић, 14. сеп-
тем бра, одр жан је про грам РАЗ ЛИ-
ЧИ ТО, ко ји је био осми шљен та ко да 
при ка же кул ту ре раз ли чи тих ет нич-
ких гру па и раз ли чи тих на ро да ко ји 
жи ве на те ри то ри ји Ср би је. Он по тен-
ци ра слич ност и оно што нас спа ја, 
има ју ћи у ви ду да де ли мо исти про-
стор и суд би ну, ин си сти ра ју ћи на ле-
по ти раз ли чи то сти. Кроз из ло жбу 
Не ка га про на ђу по све тло сти све
ће при ка за ни су оби ча ји и ве ро ва ња 
Вла ха. Цео про грам био је упот пу њен 
на сту пом гај да ша Бо ре Дра го је ви ћа, 
из во ђа ча вла шке му зи ке. 

У про гра му под на зи вом ХО МО 
БАЛ КА НИ КУС, ко ји је одр жан 15. сеп-
тем бра, Бал кан је са гле дан као кул тур-
но-исто риј ски про стор и ме сто на ше 
кул ту ре, чи ји ва жан сег мент је и ње-
го ва на ив на умет ност. Ове го ди не, по-
сле ду жег вре ме на, по но во је у жи жу 
ста вље но срп ско се љач ко пе сни штво 
кроз раз го вор под на зи вом Ор фе ји ме
ђу шљи ва ма у Ку ћи пи са ца у Тр ши ћу. 
У раз го во ру су уче ство ва ле др Ве сна 
Ма то вић ко ја је го во ри ла о ча со пи-

су Рас ков ник, је дин стве ном збор ни-
ку на род ног је зич ког ства ра ла штва 
на ју го сло вен ским про сто ри ма, ко ји 
је пре да но уре ђи вао др Дра ги ша Ви-
то ше вић. О жи во ту и де лу овог из у зет-
ног чо ве ка на дах ну то је све до чи ла др 
Не ве на Ви то ше вић, ћер ка овог до брог 
по зна ва о ца се љач ког пе сни штва, ко-
је је из не дри ло ве ли чи не као што су 
Ср бо љуб Ми тић или Ми ле на Јо во вић. 
Овај окру гли сто по ка зао је да је нео-
бич но ва жно по но во по кре ну ти број не 
су сре те на ову те му, јер је сна га се љач-
ког пе сни штва, мо жда, она нит ко ја је 
нео п ход на да да но ви им пулс у раз во-
ју на ше са вре ме не по е зи је. 

У ве чер њем тер ми ну при ка за на је 
по зо ри шна пред ста ва Зве зда ра те а тра 
Кла у стро фо бич на ко ме ди ја пре ма 
тек сту ака де ми ка Ду ша на Ко ва че ви ћа 
у ре жи ји Дар ка Ба ји ћа. Од лич на глу-
ма, пре све га Љу бо ми ра Бан до ви ћа и 
при род ност Слав ка Штим ца, ко јег је 
ло знич ка пу бли ка пр ви пут гле да ла 
на по зо ри шним да ска ма, учи ни ли су 
ово ве че из у зет ним до га ђа јем 83. Ву-
ко вог са бо ра.

Ове го ди не у Ку ћи пи са ца по кре нут 
је но ви ци клус раз го во ра пет ком под 
на зи вом ЖИ ВА ТРА ДИ ЦИ ЈА. У сен-
ци пе сме Ха са на ги ни ца, у про гра му 
су уче ство ва ли: Љу би ца Ар сић, књи-
жев ни ца, Ми лан Ту цо вић сли кар, Ра-
ди ша Те о фи ло вић, во кал ни умет ник, 
Жи во рад Не дељ ко вић, пе сник, и Ана 
Чу гу ро вић, ет но лог-ан тро по лог. Да су 
ова кви раз го во ри из у зет но за ни мљи-
ви и под сти цај ни све до чи и жи во ин-
те ре со ва ње пу бли ке ко ја је у јед ном 
тре нут ку по ста ла ак тив ни уче сник 
окру глог сто ла. Др Ве сна Ма то вић и др 
Ми о драг Ма тиц ки сво јим из ла га њи ма 
„из пу бли ке“ до дат но су по све до чи ли 
да је тра ди ци ја и те ка ко жи ва, са мо 
је ва жно под ста ћи љу де раз ли чи тих 
усме ре ња и во ка ци ја да о њој сло бод но 
све до че у фор ми сво јих до жи вља ја.

З
а ово го ди шњи Ву ков са-
бор сту ден ти Беч ке сла-
ви сти ке и Бе о град ске 
гер ма ни сти ке, мр Гор-
да на Илић Мар ко вић, 

лек тор ка из Бе ча, и мр Ма ри он Ха-
бер фел нер, лек тор ка из Бе о гра да, 
уз са рад њу сту де на та Ива на Хај-
ди ња ка и Ни не Кар гер, осми сли ли 
су дво је зич ни пер фор манс под на-
зи вом Ми о Ву ку, а Вук на вра та – 
чар дак ни на не бу ни на зе мљи, у 
ко јем се у ка фа ни Про ма ја су сре ћу 
Вук, Са ва Мр каљ, Јо ван Стра ти ми-
ро вић, Јер неј Ко пи тар и дру ги Ву ко-

Ча сни оци, ва ше ек се лен ци је, 
да ме и го спо до, дра ги зе мља ци,

В
ук Сте фа но вић Ка ра џић 
је уми вен во дом Же ра-
ви је у Тр ши ћу, у по зну је-
сен 1787. го ди не. У освит 
да на ар хан гел ског, у вре-

ме те шко и не си гур но, на ко шу љи ци 
од гру бог сук на ко је се по ви ја ло у ра-
ља ма још увек сил них че о них енер-
ги ја ото ман ске Ази је, ду бо ко ура сле 
у ге о граф ски али не и не дво сми сле-
ни кул тур ни про фил Евро пе.

Те шко да је ико до си ла не бе ских мо-
гао да на слу ти шта ће то че до би ти у 
ста њу да ура ди за се бе и свој род, ка-
ко да еле мен тар но пре жи ви, са чу ва 
гла ву од агар ја на љу тих али и оста лих 
ино ве ра ца са се ве ра и за па да, ка ко да 
про мак не кроз ћу дљи ве стра сти ло-
кал них го спо да ра, њи хо ве не пред ви-
ди ве на у ме и же ље, ка ко да при ста не 
на оба лу свог ро да ко ји се му кло про-
би јао кроз та му смр ти и рет ких од бле-
са ка жи во та.

Са мо не ко ли ко сто ти на ки ло ме та ра 
да ље од ње го ве ку ће и ма на сти ра Тро-
но ше, што да нас ауто мо бил пре ђе за 
не ко ли ко ча со ва, у сред ње-за пад ној 
Евро пи, у ла тин ско-ро ман ској и ме-
ди те ран ској ра ди о ни ци све је кип те-
ло од му зи ке, сли кар ства, по е зи је и 
књи жев но сти.

Азбу ке, реч ни ци, пра во пи си, му зич-
ке ле стви це, сти ло ви, ком по зи тор ске 
и сли кар ске тех ни ке, ди на сти је, во-
јин ство, ра то ви, двор ска ети ке ци ја и 

де ка ден ци ја, већ су уве ли ко обе леж је 
жи во та за пад но е вроп ског по је дин ца 
и при ви ле ги ја од ре ђе них сло је ва.

У гре го ри јан ском сло вен ству сто лу-
је Шо пен, а на та ла су ис точ ног, ру ског 
на пе ва, ко ме је Ви зан ти ја удах ну ла 
жи вот, ху је де ла ба ро ки зи ра ног Борт-
њан ског, си ло ви ти од бле сци на ци о-
нал не енер ги је ко ја се пре ко Глин ке 
му ње ви то ути сну ла у осо бе но бол ни 
мла да лач ки бриз сим фо ниј ског уда-
ра Пе тра Иљи ча Чај ков ског.

Већ су тра гич ни а мла ди  Шу берт 
и Шу ман и већ ода свуд хри шћан ска 
али не ко ли ким ре дак ци ја ма рас тр за-
на за пад но-цен трал на Евро па на го ве-
шта ва тра гич ни убрус сво је не ве се ле 
суд би не.

У је сен Ву ко вог жи во та ето и рас-
ко шног уздар ја срп ско ме на ро ду ко-
је је огла ше но ро ђе њи ма Кор не ли ја 
Стан ко ви ћа и Сте ва на Сто ја но ви ћа 
Мо крањ ца, над чи јом ко лев ком већ 
уве ли ко за пе ва Бран ков ди ти рамб 
и бол но дрх ту ри гру до бол но кан ди-
ло ко је се стра жи лов ски над ви ло над 
жи вот и де ло Цр њан ског, као и то ли-
ко на дах ну тих иди о рит ми ка ко ји су 
осе ћа ли свет и жи вот слич ном тре-
пе ра во шћу. 

На по ле о но во би и про ђе, а Ру си ја 
се по вра ти из му ка са мрт них при пре-
мив Ве ли ким ра том не са гле ди во рас-
ко шан ма те ри јал за сво ју ли те ра ту ру, 
сли кар ство, му зи ку, ро до љу бље.

Ото ман ска им пе ри ја је још моћ на 
на про сто ру За пад ног Бал ка на, али 
не ма ка па ци тет да пре ба ци сво ју 
енер ги ју пре ко па нон ских ре ка ни-

ти да пре пли ва усну ле оба ле Па нон-
ског мо ра.

Та мо где вла да за кон озло гла ше них 
да хи ја, где цен трал на власт са Бос фо-
ра не ма ону не гда шњу моћ да вла да 
и уте же сво је вој не по да ни ке и слу-
жбе ни ке, жи вот је био го рак, бо лан, 
не си гу ран и кре тао се у окви ри ма 
еле мен тар но сти.

Из ме ђу че ки ћа и на ков ња, на ула ру 
хо да ју ће смр ти, у освит Ка ра ђор ђе вог 

и Ми ло ше вог под ви га, у освит ве ли-
ког три јум фа на род не во ље и сна ге 
ко ја се пре ко уста на ка и бу на, упр кос 
не ви ђе ној од ма зди од стра не озве ре-
них агар ја на ни је да ла угу ши ти, хо дао 
је Вук Сте фа но вић Ка ра џић, до че кав 
да се у пре сто ном Кра гу јев цу огла се 
Шле зин ге ро ва му зич ка бан да и Јо а-
ки мов те а тар. 

Вук је с вре ме ном хо дао све те же, 
али је ње гов ход био до вољ но ги бак, 

му дар, ис тра јан да пре ђе оно ли ко зе-
маљ ског пу та ко ли ко је би ло по треб-
но да ви ди, чу је, за пи ше, утег не, уве ри 
се бе и сво је исто ми шље ни ке да је то 
што ра ди од не про це њи ве ко ри сти за 
ње гов род. 

Имао је и за жи во та низ не ис то ми-
шље ни ка са ко ји ма је бор ба би ла не-
ми нов на, али се за вр ши ла она ко ка ко 
су то вре ме, окол но сти, од ре ђе не на-
ме ре и енер ги је под стре ка ва ле и тра-
си ра ле.

Нео спор но дра го це но де ло Ву ка 
Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа је у јед ном 
пе ри о ду на ше исто ри је, у ње ном ли-
не ар ном то ку од и гра ло уло гу од не-
про це њи вог зна ча ја.

Вук је из про те клих кр хо ти на и ар-
хе о ло шких оста та ка са чу вао слут ње о 
на шој цр кве ној и двор ској от ме но сти, 
о на шем злат ном не ма њић ском раз-
до бљу, о ве ко ви ма ко ји су прет хо ди-
ли ви ше ве ков ном му ку и гу слар ском 
на ри ца њу ко је је он у пр вим де це ни-
ја ма сво га жи во та мо гао да чу је као 
је ди ну му зи ку.

Рас ко шни а уса мље ни ико но ста си, 
жи во то пи си на ших хра мо ва ра су тих 
пре ко Са ве и Ду на ва, от ме на пи сме-
ност и ис ку ство ду хов ног али и ма те-
ри јал ног пу то ва ња кроз прет хо де ће 
му ве ко ве, Вук је при ми рио ван свог 
ра да, осе тив ши да је то по сао за не ко 
дру го вре ме, дру ге ко ри фе је, за по глед 
у уну тра шњу стра ну срп ско га би ћа ко-
је он за сво га жи во та ни је мо гао да 
об у хва ти.

Му дар и му ком из бру шен и до гра-
ни ца бо ла осе тљив, на слу тио је да се 
Ви зан тиј ском ко мон вел ту па и срп-
ском ду хов ном кор пу су уну тар тог ар-
хи пе ла га, при бли жа ва још сло же ни је 
и дра ма тич ни је до ба од оног у ко јем 
је он жи вео.

Сто га је као чо век из на ро да, из усме-
не тра ди ци је, оскуд но опи сме њен спо-
чет ка, схва тио да је пут у јед но став ност, 
у ре дук ци ју мно гих зна ко ва и сим бо ла, 
у по јед но ста вље ње ис ка за них и ми ми-
ком на го ве ште них сло је ви то сти, је ди-
но мо гућ и оства рив. 

Као хи рург на те ре ну, као тра вар 
и ис це ли тељ, учи нио је те шко са-
гле ди ву зо ру на шег сви та ња ипак 
до сти жном. Пре мо стио је не у тег ну-
ту от ме ност, ра су ту и уце ње ну цр-
кве ност, не чит ке на ме ре зе маљ ских 
го спо да ра ко ји су се над људ ским под-
ви гом до ви ја ли да спа су свој род од 

БЕСЕДА СВЕТИСЛАВА БОЖИЋА

Слово о Вуку Стефановићу
Караџићу

Вук Стефановић Караџић је у нашем роду и за наш род створио велико дело. 
Ту величину и вредност може да оспори само наш немар, небудност, поводљивост, 
наша неуредна представа о важним симболима и околностима времена у којима живимо

ОДР ЖАН 83. ВУ КОВ СА БОР

Спој про шло сти и са да шњо сти
Ово го ди шњи Ву ков са бор, 
кроз сим бол и умет нич ку ви зи ју 
„Мо ста“, на сто јао је да на пра ви 
на чин по ве же гра до ве у Ср би ји, 
њи хо ве умет ни ке и ин сти ту ци је 
ко је се ба ве очу ва њем кул тур не 
и ду хов не ба шти не и да Тр шић 
по ста не ме сто су сре та ња 
кул ту ра Бал ка на и Евро пе 
и про мо ци је не ма те ри јал ног 
кул тур ног на сле ђа

Све ти слав Бо жић бе се ди на Са бо ру
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Организатор Ђачког 
Вуковог сабора 
настојаће да обезбеди 
да све лозничке школе 
уврсте у наставни план 
и програм обавезно 
присуство завршној 
свечаности Ђачких 
Вукових сабора, јер 
ако на ову свечаност 
могу да дођу ученици 
из најудаљенијих 
крајева Србије, зашто 
то не би могли и они 
којима се програми 
сабора изводе, 
готово, испред прага 
њихових школа

Ђ
ач ки Ву ков са бор, 45. по 
ре ду, одр жан је од 25. до 
29. ма ја у Ло зни ци и Тр-
ши ћу. На са мом по чет-
ку са бо ра по кре ну та је 

ини ци ја ти ва да се пу тем раз го во-
ра, на уч них ску по ва и окру глих 
сто ло ва што ви ше скре ће па жња 
на ва жност ча со пи са за де цу, као и 
школ ских ли сто ва. Пр во у ни зу тих 
оку пља ња одр жа но је 25. ма ја у Га-
ле ри ји Ми ће По по ви ћа и Ве ре Бо-
жич ко вић По по вић. Уче ство ва ли су: 
др Ми о драг Ма тиц ки, ини ци ја тор 
ових ак тив но сти, Љи ља на Си мић, 
са рад ник у Да ни ци за мла де Ву ко ве 

за ду жби не, као и уред ни ци школ-
ских ли сто ва из Ло зни це. Уче сни-
ци у раз го во ру су би ли ви ше не го 
за до вољ ни чи ње ни цом да је при-
мет но по ве ћа ње ква ли те та ли сто-
ва ко је об ја вљу ју шко ле, али је исто 
та ко уоч љи во да ча со пи си за де цу 
не пра те ви сок ни во ква ли те та по-
ну ђе них са др жа ја, да је мно го пре-
штам па ва ња, ма ло про сто ра за но ве 
ауто ре, као и ма ло про сто ра за са му 
де цу и њи хо ву кре а тив ност. 

Про гра ми све ча ног отва ра ња 45. 
Ђач ког Ву ко вог са бо ра по че ли су 
из ло жбом уче нич ких ра до ва ђа ка 
Тех нич ке шко ле у Га ле ри ји Ми на Ка
ра џић, а по во дом 160. го ди шњи це ро-
ђе ња Ни ко ле Те сле. На да ре ни и мно го 
пу та на гра ђе ни уче ни ци ове је ди не 
тех нич ке шко ле у Ло зни ци из ло жи-
ли су сво је ра до ве из обла сти елек-
тро ни ке, гра ђе ви не, ауто ли ма ри је, 
ар хи тек ту ре. 

У на став ку све ча ног отва ра ња на 
сце ни Ву ко вог до ма кул ту ре одр жан је 
за ни мљив ви зу ел но-му зич ки пер фор-
манс ко ји су из ве ли уче ни ци Основ не 
му зич ке шко ле Вук Ка ра џић из Ло зни-
це. Уче ни ци су при сут ни ма уз по моћ 
сво јих на став ни ка от кри ли нео би чан 
му зич ки ин стру мент ко ји се зо ве те-
ре мин и ко ји је на стао на осно ву Те-
сли них на уч них до стиг ну ћа. 

Ово го ди шњи Ђач ки Ву ков са бор 
отво рио је Вла ди мир Ба јић, ђак ге-
не ра ци је 2014/2015. Основ не шко ле 
Краљ Алек сан дар Пр ви Ка ра ђор ђе вић 

из Ја дран ске Ле шни це. На ред ни дан 
са бо ра обе ле жи ле су број не ра ди о ни-
це. Је зич ка ра ди о ни ца под на зи вом 
Ву ко ви азбуч ни ков че жи ћи тра је од 
апри ла па до са бор ских да на, ка да су у 
дво ри шту Му зе ја је зи ка и пи сма и Ку-
ће пи са ца по ста вље ни ови ков че жи-
ћи са на ме ром да по се ти о це упо зна ју 
са бо га тим је зич ким фон дом Ву ко вог 
Рјеч ни ка. По ла зни ци ове ра ди о ни це, 
са про фе сор ком Не ве ном Ми тро вић, 
ис тра жи ва ли су ту ђи це као и дру ге 
са др жин ске ни вое ове нај зна чај ни је 
књи ге срп ског је зи ка.

Ет но му зи ко ло шка ра ди о ни ца ове 
го ди не ба ви ла се гу сла ма. Је ле на Жу-
рић, про фе сор ка књи жев но сти, по-
ла зни ци ма је го во ри ла о усме ном 
ка зи ва њу, док је о тра ди ци ји из ра де 
гу са ла, као и о са мој тех ни ци сви ра-
ња го во рио и са по ла зни ци ма ра дио 
Ми лу тин Ђу ри чић, гу слар из Ло зни-
це. Ет но ло шка ра ди о ни ца је ове го ди-
не за те му има ла во де ни чар ски за нат. 
Не над Ле чић, во де ни чар у Тр ши ћу, 
Ана Чу гу ро вић, ет но лог-ан тро по лог 
Му зе ја је зи ка и пи сма, и Во ји слав 
Ка ра но вић, пе сник и но ви нар Ра дио 
Бе о гра да, упо зна ва ли су по ла зни ке 
са ра зним аспек ти ма овог за ни мљи-
вог за на та, као и са ра дом во де ни це, 
ле ген да ма ве за ним за во де ни чар ски 
за нат, са је зи ком и зву ци ма во де и во-
де нич ног точ ка.

Ра ди о ни ца тка ња тра ди ци о нал но 
оку пља ве ли ки број за ин те ре со ва них 
по ла зни ка, ко ји у Ра ди о ни ци ста рих 
за на та, уз по моћ ло знич ких тка ља 
из удру же ња „Ми на Ка ра џић“, про-
ђу кроз раз не тех ни ке ове ве шти не. 
Ли ков на ра ди о ни ца је је ди на так ми-
чар ског ка рак те ра. Ове го ди не у ра-
ду у Тр ши ћу уче ство ва ли су уче ни ци 
из ра зних гра до ва Ср би је и Ре пу бли ке 
Срп ске. Нај бо љи су на гра ђе ни бо рав-
ком у Тр ши ћу то ком тра ја ња Лет ње 

мул ти ме ди јал не ко ло ни је и мо гућ-
но шћу да од про фе со ра Уни вер зи те-
та умет но сти из Бе о гра да и ста ри јих 
ко ле га уса вр ша ва ју свој та ле нат. У 
Му зе ју је зи ка и пи сма гост је био Бо-
јан Јо ка но вић, ве ро у чи тељ и ка ри ка-
ту ри ста из До бо ја. Бо јан се пу бли ци 
пред ста вио за ни мљи вом из ло жбом 
под на зи вом Си зиф у бор би про тив 
пра во пи сних гре ша ка. На два де се так 
из ло же них ра до ва он је ду хо ви то ука-
зао на нај че шће гре шке у ко ри шће њу 
пи сма и је зи ка. Ове пра во пи сне по-
ру ке су ду хо ви те и ја сне, ве о ма сли-
ко ви те, те их по сма тра чи ве о ма бр зо 
усва ја ју и на тај на чин по бољ ша ва ју 
сво је по зна ва ње је зи ка. Бо јан је у ра-
ду са де цом у Тр ши ћу до шао до но вих 
сли ко ви тих ре ше ња за пра во пи сне и 
је зич ке не до у ми це. 

У 
Кан це ла ри ји за мла-
де, 26. ма ја, Филм ски 
и те ле ви зиј ски сту-
дио Фа кул те та драм-
ских умет но сти, у про-

гра му под на зи вом Фил мо филија, 
при ка зао је шест ода бра них фил мо-
ва сту де на та овог фа кул те та. При-
сут ни ма се обра ти ла Ви шња Ни ки-
тин, ру ко во ди лац ФТВ сту ди ја. 

У по по днев ним ча со ви ма ис пред 
Ву ко вог до ма кул ту ре одр жан је кон-
церт деч јих фол клор них ан сам ба ла. 
Пре са мог кон цер та бли зу 500 игра-
ча де фи ло ва ло је ули ца ма гра да. На 
кон цер ту су уче ство ва ли фол клор-

ни ан сам бли: Азбу ко ви ца из Љу бо ви-
је, Фру ла Лип нич ки Шор, Све ти Са ва 
Бра дић, Тро но ша Ко ре ни та, Фол клор-
на сек ци ја ОШ Жи ки ца Јо ва но вић 
Шпа нац Бе ла Цр ква и КУД Ка ра џић 
Ло зни ца. 

У пе так је на ста вљен рад у ра ди о-
ни ца ма у Тр ши ћу. У Ву ко вом до му 
кул ту ре по ла зни ци Драм ског сту ди-
ја Гим на зи је Вук Ка ра џић од и гра ли 
су пре ми јер но по зо ри шну пред ста ву 
Жен ски ор ке стар, по тек сту Жа на Ану-
ја, а у ре жи ји Зо ра на Гру ји ћа. Ло знич-
ка Гим на зи ја би ла је и овог 45. Ђач ког 
Ву ко вог са бо ра до ма ћин так ми ча ри-
ма Ли те рар ног кон кур са Ву ко во зво но. 
Овај кон курс већ 14 го ди на рас пи су је 
огра нак Ву ко ве за ду жби не Гим на зи-
је Вук Ка ра џић. Ове го ди не на гра ђе ни 
су ра до ви уче ни ка из Бе лог По то ка, 
Ни ша, Круп ња, Ло зни це. Тре ћи дан 
са бо ра за вр шен је у Му зе ју Ја дра отва-
ра њем из ло жбе ра до ва Та тја не Ле чић 
Бан до вић, ака дем ске сли кар ке, по ла-
зни це прет ход них ли ков них ко ло ни-
ја у Тр ши ћу. 

Ву ко ва спо мен-шко ла би ла је и ове 
го ди не до ма ћин Ре пу блич ког так ми-
че ња из срп ског је зи ка за основ це и 
сред њо школ це. Пр во су сво је по зна ва-
ње ма тер њег је зи ка, 28. ма ја, од ме ра-
ва ла 252 основ ца, а у не де љу, 29. ма ја, 
297 сред њо шко ла ца до шло је у Тр шић 
на так ми че ње. Од ло знич ких осно ва-
ца нај бо ље ре зул та те оства ри ли су Та-
ма ра Се ку лић, ОШ До си теј Об ра до вић 
Клуп ци, и Ми на Ву ко са вље вић, ОШ 
Ка ди ња ча, док је Да ни јел Ми ли во је-
вић, уче ник пр вог раз ре да Гим на зи је 
Вук Ка ра џић, осво јио пр во ме сто. 

Ис пред Ву ко ве спо мен-ку ће на Ма-
лим отво ре ним сце на ма ове го ди не 
свој ју би леј обе ле жи ли су уче ни ци 
Основ не шко ле Ми лош Га јић ве о ма 
за ни мљи вим про гра мом сат ка ним 
од при че, пе сме, му зи ке и игре. Ова 

шко ла из До ње Тре шњи це по сто ји 170 
го ди на и сво је тра ја ње они су обе ле-
жи ли, по ред овог при год ног про гра-
ма, и мо но гра фи јом о шко ли. 

У на став ку су бот њег про гра ма у Ра-
ди о ни ци ста рих за на та отво ре на је из-
ло жба ра до ва по ла зни ка Ра ди о ни це 
тка ња, док су у Га ле ри ји на Са бо ри шту 
при ка за ни ра до ви по ла зни ка Ли ков-
ног кон кур са. На отво ре ној по зор ни ци 
у Тр ши ћу, уз зву ке Хим не Ву ку и по ди-
за ње за ста ве Ву ко вих са бо ра, по че ла је 
за вр шна све ча ност 45. Ђач ког Ву ко вог 
са бо ра. Ове го ди не за уче сни ке број них 
ра ди о ни ца, так ми ча ре из це ле Ср би је, 
као и број не екс кур зи је, из ве де на је по-
зо ри шна пред ста ва Хај ду ци, по тек сту 
Бра ни сла ва Ну ши ћа. Од лич на мла да 
еки па Ша бач ког по зо ри шта ожи ве ла је 
ве о ма убе дљи во по пу лар не Ну ши ће ве 
ли ко ве. Оно што ор га ни за то ра у на ред-
ном пе ри о ду оче ку је је сте по ку шај да 
из деј ству је код над ле жних да све ло-
знич ке шко ле увр сте у свој на став ни 
план и про грам при су ство за вр шној 
све ча но сти Ђач ких Ву ко вих са бо ра, 
јер ако овој све ча но сти мо гу да при су-
ству ју уче ни ци из нај у да ље ни јих кра-
је ва Ср би је за што то не би мо гли они 
ко ји ма су Тр шић и та ко до бри про гра-
ми го то во ис пред пра га шко ле. 

У не де љу, 29. ма ја, за све так ми ча-
ре, као и за дру ге по се ти о це Тр ши ћа 
упри ли че но је струч но во ђе ње кроз 
све са др жа је, ка ко зна ме ни тог ме ста 
Тр шић, та ко и кроз из ло жбе 45. Ђач-
ког Ву ко вог са бо ра. 

 Да ја на ЂЕ ДО ВИЋ

ОДРЖАН 45. ЂАЧКИ ВУКОВ САБОР

У знаку 160. годишњице 
рођења Николе Тесле

Сце на из пред ста ве „Ми о Ву ку, а Вук на вра та“

ви са вре ме ни ци. Са мно го ду хо ви-
тих ре пли ка, при ме ре них мла ди ма, 
овај пер фор манс на и шао је на оду-
ше вље ње свих при сут них у про сто-
ру Кан це ла ри је за де цу и мла де у 
Ло зни ци. Сту ден те, њи хо ве мен то-
ре и пу бли ку по здра вио је и ам ба-
са дор Ре пу бли ке Аустри је у Ср би ји, 
ње го ва ек се лен ци ја Јо ха нес Ајг нер. 
Овај про грам ор га ни за то ри сма тра-
ју пра вим би се ром 83. Ву ко вог са-
бо ра и нај леп шим при ме ром оно-
га што, у но во по кре ну том ци клу су, 
зо ве мо жи ва тра ди ци ја.

Истог да на су сво ју при сут ност у 
тра ди ци ји и жи во ту по све до чи ли и 
гу сла ри на сце ни Ву ко вог до ма кул ту-
ре. Уче ство ва ли су чла но ви Гу слар ског 
дру штва Пе тар Пе ру но вић из Зре ња-
ни на, Гу слар ског дру штва Ни ко ла Те
сла из Но вог Са да и Гу слар ске сек ци је 
КУД Ка ра џић из гра да до ма ћи на.

Јо ван Ма љо ко вић и БАЛ КАН САЛ СА 
БЕНД одр жа ли су, 17. сеп тем бра, у Ву-
ко вом до му кул ту ре кон церт ет но-џез 
му зи ке. У тра ди ци ји при хва ће них и 
до бро по се ће них кон це ра та из ра ни-
јих го ди на, на ово го ди шњем са бо ру 
на сту пи ли су: Вре ло, Ођи ла, Мо стар 
сев дах ре у ни он, Влат ко Сте фа нов ски, 
Ле на Ко ва че вић, Вла до Ма ри чић, Сло-
бо дан Тр ку ља, Ва сил Ха џи ма нов. 

У не де љу, 18. сеп тем бра, за вр шни 
дан 83. Ву ко вог са бо ра по чео је отва-
ра њем из ло жбе На род не би бли о те ке 
из Кра гу јев ца, под на зи вом Је зик и 
пи сме ност. Ова из ло жба ре зул тат је 
са рад ње три уста но ве из ко јих до ла-
зе аутор ке из ло жбе: др Та тја на Су бо-
тин Го лу бо вић, На род на би бли о те ка 
Ср би је; мр Ду ши ца Бо јић, Би бли о те-
ка Ма ти це срп ске и Ви о ле та Јо ви чи-
нац Пе тро вић, На род на би бли о те ка 
Вук Ка ра џић Кра гу је вац. 

Све ча ни про грам Са бо ра на ста-
вљен је у Му зе ју је зи ка и пи сма и об-
у хва тио је пред ста вља ње ра да Шко ле 
срп ског је зи ка, кул тур не исто ри је и 
пре во ђе ња, ко ја се одр жа ва у Тр ши-
ћу од 2012. го ди не. Шко ла је до са да 
оку пи ла 51 сту ден та са 17 уни вер зи-
те та из 10 европ ских зе ма ља. О сво јим 
им пре си ја ма, као и о је дин стве ном 
при сту пу у ра ду ове шко ле, кроз пре-
во ђе ње тек сто ва у ве зи са де лат но шћу 
Ву ка Ка ра џи ћа, ње го вом за о став шти-
ном и кул тур ним на сле ђем, го во ри-
ли су сту ден ти ко ји бо ра ве у Тр ши ћу 
на уса вр ша ва њу зна ња срп ског је зи-
ка и кул ту ре. Том при ли ком го во ри ли 
су пред став ни це не ко ли ко ге не ра ци-
ја ње них по ла зни ка – сту дент ки ње са 

уни вер зи те та из Ру си је, Бе ло ру си је и 
Не мач ке. У Му зе ју је зи ка и пи сма по-
ста вље на је и из ло жба Оба сја ност не
ви дљи вог, аутор ке Ане Чу гу ро вић, ко ју 
су отво ри ле др Дра га на Гр бић и мр 
Да ја на Ђе до вић. Ова из ло жба је би ла 
те ма про шло го ди шње Шко ле пре во
ђе ња, те је њен са др жај пре ве ден на 
се дам европ ских је зи ка.

Цен тар за кул ту ру Вук Ка ра џић из 
Ло зни це по све тио је за вр шни дан 83. 
Ву ко вог са бо ра про мо ци ји и пре зен-
та ци ји не ма те ри јал ног кул тур ног на-
сле ђа из до ме на усме них тра ди ци ја и 
из ра за; језикa као носиoцa не ма те ри-
јал ног кул тур ног на сле ђа, из во ђач ких 
умет но сти и ве шти на у ве зи са тра ди-
ци о нал ним за на ти ма.

У ци љу пре зен та ци је и про мо ци-
је не ма те ри јал ног на сле ђа про шле 
го ди не је по кре нут про грам под на-
зи вом Про бај и ти, у окви ру ко јег су 
по се ти о ци ма за вр шне све ча но сти 
83. Ву ко вог са бо ра при ка за не тра ди-
ци о нал не ве шти не сви ра ња гај ди и 
гу са ла, као и тра ди ци о нал не игре и 
пе сме. За хва љу ју ћи го сти ма из Удру-
же ња гра ђа на Бе ла Цр ква по се ти о-
ци су има ли при ли ку да при су ству ју 
пра вље њу ре сав ског ка ча ма ка и да 
про ба ју овај спе ци ја ли тет. Го сти из 
Ба ња лу ке при ка за ли су рад ве зи ља 
ко је не гу ју ве шти ну зми јањ ског ве за, 
а ко ји је упи сан на Уне ско ву ли сту 
за шти ће ног не ма те ри јал ног на сле ђа 
чо ве чан ства. 

Тач но у под не, на отво ре ној по зор-
ни ци у Тр ши ћу, по чео је нај све ча ни ји 
део 83. Ву ко вог са бо ра по ди за њем са-
бор ске за ста ве и ин то ни ра њем Хим не 
Ву ку. Пу бли ци су се обра ти ли гра до-
на чел ник Ви до је Пе тро вић и ми ни-
стар про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја Мла ден Шар че вић. Бе сед ник 
на ово го ди шњем 83. Ву ко вом са бо-
ру био је Све ти слав Бо жић, до пи сни 
члан Срп ске ака де ми је на у ка и умет-
но сти, ком по зи тор и ре дов ни про фе-
сор Фа кул те та му зич ке умет но сти у 
Бе о гра ду. 

Ан самбл на род них ига ра и пе са-
ма Ко ло одр жао је кон церт на ко ме 
је из во дио вер зи је на род не игре ко-
ло, а ко ја се као пред лог Ре пу бли ке 
Ср би је, на ла зи у про це ду ри за упис 
на Уне ско ву ре пре зен та тив ну ли-
сту не ма те ри јал ног кул тур ног на-
сле ђа чо ве чан ства. У за вр шном де лу 
про гра ма, фру лаш Бо ра Ду гић je, уз 
прат њу ор ке стра, одр жао кон церт из-
во де ћи не ке од нај по зна ти јих фру ла-
шких ком по зи ци ја. 

 Да ја на ЂЕ ДО ВИЋ

ру ке уби ца са свих стра на, да угра-
де устан ке у при ви ле ги је, да зба-
це ото ман ски ја рам а да не срљ ну 
у дру ги, ни шта мек ши и лак ши, ко-
је су при пре ма ле лу ка ве и ха ла пљи-
ве ди на стич ки ба ха те кон со ли да ци је 
пу но крв них западноeвропских на ро-
да ко је су тра жи ле плен и крв.

Мо жда је Ву ко во де ло по вре ме но 
пре на дра же но ту ма че но, па се са об-
зор ја исти не, у јед ном вре мен ском 
пе ри о ду, из гу био по глед у ћи ри ло-
ме то ди јев ску сло вен ску ри зни цу, у 
пи сме ност ко ја је за ма кла пут не бе-
ских чи сти на, пут ми ну ле а та ко дра-
го це не от ме но сти, ко ја је, вра тив ши 
се, осо ко ли ла и Ву ко ву ре фор му и све 
оно што је он у сво јим ви јен ским па-
ри меј ни ци ма тру ко вао и оста вио ро-
ду на пол зу.

Ч
и ње ни ца је да се Вук 
ди нар ски обра ћао на-
шој тра ди ци ји и да ју 
је та ко и уоча вао. Не-
ма ју га, не ма ме ло-

ди је за но сног ви зан тиј ског ко мон-
вел та, не ма оних тре пе ра вих чип ки 
ко је су за ње го ва вре ме на би ле под 
те шким уда ри ма ото ма на.

Вук чу је, ре кло би се слу хом на ро-
да, слу хом би о ло шки и ма те ри јал но 
пул си ра ју ћег би ћа ко је је би ло скло но 
да пре жи ви. Не ма ме ста ра фи но ва ној 
пи сме но сти ви ше га сло ја. 

Ду хов не ду би не су усту пи ле ме сто 
са зна њу и ис ку ству на те ре ну, та мо 
где се хо да ју ћи, до ви ја ју ћи, хај ду ку-
ју ћи, чу вао дра го це ни са суд пи сме-
но сти, ко ји је знат но пре Ву ка био 
вла сни штво на ше, ка да смо за то би-
ло са зда ни и опре мље ни.

Ву ко ва ре фор ма и ње но де ло су дра-
го цен и ве о ма пре ци зан алат ко јим се 
да нас слу жи наш чо век.

То сред ство сва ка ко ни је и циљ, та ко 
да се Ву ку не мо же при го во ри ти да је 
спа са ва ју ћи од ра су ла је зик и оби ча је, 
опо стио и њи хов са др жај. Ње го во де-
ло би оста ло уса мље но и ве ли ко си ро-
че, да је Тво рац је зи ка по ре као сво ју 
тво ре ви ну. Раз два ја ти Ву ка и Твор ца 
је зи ка на ко јем је Вук ра дио и сте као 
сла ву, а ми смо у могућности да ре ла-
тив но ла ко, из за бо ра ва по но во уђе мо 
у Књи гу и по вра ти мо мно гим тра ге-
ди ја ма и не ма ром сво је се ћа ње, би ла 
би ве ли ка гре шка. 

Ву ко во де ло, ре фор ма је зи ка и Ву-
ков слух за ге о стра те шку ду би ну на ро-
да ко ји је го во рио тим је зи ком мо гли 
су да бу ду ле ко ви ти. 

Ме ђу тим, жи вот је до нео не што 
дру го.

То дру го, Ву ко во ства ра ла штво и ње-
го ва ре фор ма, ни су мо гли да ре ше. То 
и ни је био ње гов по сао, а чи ни се ни 
за да так.

Ка да су се у цар ству ју шчој Ви је ни 
скло пи ле Ву ко ве очи 1864. го ди не, ма-
ло ко је слу тио шта ће се све од и гра-
ти у не дри ма рас по лу ће ног Бал ка на, 
у ср цу Евро пе.

Ву ко ву ре фор му не оспо ра ва-
ју не ис то ми шље ни ци. Њу оспо ра ва 
ствар ност. Њу оспо ра ва и угро жа ва 
де сет ко ван фонд ре чи срп ско га је зи-
ка, ње го ва хро мост, ње го ва те ле граф-
ска па сив ност, ње го во иш че зну ће у 
на ро ду ко ји би тре ба ло да го во ри, а 
не да се ша тро вач ки до ба цу је ма тер-
њим је зи ком.

За жи во та Вук је био овен чан ви со-
ким при зна њи ма не ко ли ких европ-
ских уни вер зи те та. Ува жа ва ли су га 
и ви со ко це ни ли от ме ни кру го ви За-
пад не, Цен трал не и Ис точ не Евро пе. 

Вук је лич ност мо дер них европ ских 
ка рак те ри сти ка и ре кло би се европ-
ског ци ви ли за циј ског кру га са до ми-
нант ним се ку лар ним ре флек си ма.

На на шу (и не са мо на шу) ве ли ку 
жа лост, том не дво сми сле но моћ ном 
ге о граф ском и по тен ци јал но кул тур-
ном це ли ном вла да не функ ци о нал-
на по ли фо ни ја ко ју ра за ра при вид 
зва ни еко но ми ја, а из о ста је и са мим 
тим и не спа ја ле ко ви ти, кре а тив но-
по тент ни и под но шљи во-ми ро љу би-
ви на пев.

У на ди на спа се ње, ужи вај мо у чи-
ње ни ци да је Вук Сте фа но вић Ка-
ра џић у на шем ро ду и за наш род 
ство рио ве ли ко де ло. Ту ве ли чи ну и 
вред ност мо же да оспо ри са мо наш 
не мар, не буд ност, по во дљи вост, на ша 
не у ред на пред ста ва о ва жним сим бо-
ли ма и окол но сти ма вре ме на у ко ји-
ма жи ви мо.

По вре ме ни по глед у про шлост не ће 
за там ни ти на шу бу дућ ност.

То нам не дво сми сле но по ру чу је 
Вук и та ко дра го це ни кре а тив ни не-
мир ко ји је по кре ну ла ње го ва не у са-
хла ре фор ма.

Сла ва му.
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У 
Љу бља ни је 8. ју ла 2016. го ди не 
от кри вен спо ме ник Ву ку Ка ра-
џи ћу. На при год ној све ча но сти 
спо ме ник су от кри ли гра до на-
чел ни ци Бе о гра да и Љу бља не, 

Си ни ша Ма ли и Зо ран Јан ко вић. У име гра да 
Бе о гра да при су ство вао је се кре тар за кул ту-
ру Вла дан Ву ко са вље вић, а у име Ву ко ве за-
ду жби не др Ми о драг Ма тиц ки, пред сед ник 
Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не, проф. др Бо шко 
Су вај џић, пред сед ник Управ ног од бо ра, и Жи-
во рад Ан дре јић, пред сед ник Упра ве Уста но ве 
Ву ко ва за ду жби на – Љу бља на. 

Овим све ча ним чи ном успе шно су окон ча на 
ви ше го ди шња на сто ја ња Ву ко ве за ду жби не у 
Бе о гра ду и ње ног огран ка у Љу бља ни – Уста но-
ве Ву ко ва за ду жби на, као и Кан це ла ри је за ди-
ја спо ру Вла де Ре пу бли ке Ср би је и 
гра да Бе о гра да.   

Спо ме ник је ре пли ка де ла ва-
ја ра Пе тра Убав ки ћа (1852–1910) 
на ста лог 1889. го ди не. Реч је о до-
по ја сном пор тре ту ко ји је по ста-
вљен на три књи ге, са фе сом и 
ве ли ким бр ко ви ма, пре кр ште них 
ру ку, са ор де њем око вра та и на ка-
пу ту. Ди мен зи је ва јар ског де ла су 
89x48,5x42 цм, а спо ме ник у мер-
ме ру на ла зи се у На род ном му зе-
ју у Бе о гра ду. Та ко ђе, и спо ме ник 
Ву ку Ка ра џи ћу у Кли влен ду је ре-
пли ка овог вред ног де ла Пе тра 
Убав ки ћа.  

Град Бе о град по кло нио је ре-
пли ку по пр сја Ву ка Сте фа но ви-
ћа Ка ра џи ћа од ли ве ну у брон зи, а 
тро шко ве из ра де по ста мен та и уре-
ђе ња про сто ра ура дио је град Љу-
бља на. На по ста мен ту је ис так нут 
ћи ри лич ни и ла ти нич ни нат пис: 

Вук Сте фа но вић Ка ра џић
1787–1864

Спо ме ник је по диг нут ис пред хра ма СПЦ Све-
тих Ћи ри ла и Ме то ди ја и, по ре чи ма гра до на-
чел ни ка Зо ра на Јан ко ви ћа, ову ло ка ци ју иза брао 
је град Љу бља на сма тра ју ћи да за по ста вља ње 
спо ме ни ка Ву ку у овом гра ду не ма бо љег ме-
ста. Ло ка ци ја је по год на не са мо због то га што се 
на ла зи по ред хра ма Срп ске пра во слав не цр кве, 
већ је и по ред пар ка Ти во ли, На род не га ле ри-
је и у не по сред ној бли зи ни спо ме ни ка При мо-
жу Тру ба ру.  

Љу бља на је, ка ко је ис та као Си ни ша Ма ли, 
при ма њем по кло на и да ва њем ло ка ци је у цен-
тру гра да за по ста вља ње спо ме ни ка, по ка за ла 
да јој је, као и Бе о гра ду, ста ло до тра ди ци о нал-
но до брих од но са две пре сто ни це и до ја ча ња 
са рад ње на по љу кул ту ре. По себ но је ука зао на 
зна чај де ла Ву ка Ка ра џи ћа за срп ски је зик и 
кул ту ру, до дав ши да се у Ср би ји и у Сло ве ни ји, 
а и ши ром све та, зна за Ву ко во фо нет ско пи смо, 

за ње гов рад на афир ма ци ји на род ног је зи ка, 
на је зич кој ре фор ми и при ку пља њу на род них 
умо тво ри на ко ји су за ин те ре со ва ли уче ну Евро-
пу за суд би ну срп ског на ро да. Под се тио је да 
ве ли ке за слу ге за пре по зна ва ње зна ча ја Ву ко-
вог епо хал ног жи вот ног де ла и ње го ву афир ма-
ци ју на европ ској сце ни при па да ју и Сло вен цу 
Јер не ју Ко пи та ру, ње го вом бли ском са рад ни ку, 
ве ли кој лич но сти сло ве нач ке кул ту ре, обра зо-
ва ња и про све те. 

Град Бе о град ће, са сво је стра не, обез бе ди ти 
од го ва ра ју ћу ло ка ци ју за по ди за ње спо ме ни-
ка не ком од нај зна чај ни јих Сло ве на ца. Јед на од 
тих ви ђе ни јих ло ка ци ја на ла зи се у цен трал ној 
град ској зо ни – Трг Ко пи та ре ва гра ди на. По ре-
чи ма Зо ра на Јан ко ви ћа, још ће се од лу чи ва ти 
о то ме ко ме ће се по ди ћи спо ме ник у Бе о гра ду, 
али тре ба оче ки ва ти „да то бу де Јер неј Ко пи тар, 

као пр ви Ву ков са рад ник и да он има пред ност“, 
да се ње гов спо ме ник на ђе на тр гу ко ји још од 
19. ве ка но си ње го во име. 

Го во ре ћи на овој све ча но сти, Бо шко Су вај џић 
је ис та као да је отва ра ње спо ме ни ка Ву ку Ка ра-
џи ћу у Љу бља ни и, на да мо се, бу ду ћег спо ме ни-
ка Јер не ју Ко пи та ру у Бе о гра ду, ва жан до га ђај 
ко ји ука зу је на по тре бу, па и нео п ход ност не го-
ва ња кла сич них, тра ди ци о нал них, али и европ-
ских вред но сти. 

Су срет Ву ка Ка ра џи ћа и Јер не ја Ко пи та ра у 
Бе чу пред ста вља пр во ра зре дан до га ђај за исто-
ри ју срп ске мо дер не кул ту ре. По про па сти Пр вог 
срп ског устан ка, кра јем сеп тем бра 1813. го ди-
не, но се ћи у сво ме пр тља гу је дан по ве ћи „ро сиј-
ски Пје се ник“, Вук је пре шао у Аустри ју. У Бе чу 
је на пи сао је дан кра ћи спис о про па сти Ср би је 
у об ли ку пи сма упу ће ног Ка ра ђор ђу, и дао га 
у штам пу уред ни ку „Но ви на срп ских“, Ди ми-

три ју Да ви до ви ћу. Спис, ко ји је у ме ђу вре ме ну 
из гу бљен, чи сто том срп ског го вор ног на род ног 
је зи ка, скре нуо је па жњу цен зо ра за сло вен ске 
књи ге Двор ске би бли о те ке у Бе чу, Сло вен ца Јер-
не ја Ко пи та ра, и био по вод за њи хов лич ни су-
срет, не где у де цем бру 1813. го ди не. Био је то 
пре су дан су срет за исто ри ју но ве срп ске на ци-
о нал не кул ту ре. И сам Вук ће, не јед ном, ис та ћи 
пре суд ну уло гу Јер не ја Ко пи та ра у бу ђе њу свог 
мла да лач ког ин те ре со ва ња за на род ну по е зи ју: 
„Да је по кој ни Лу ки јан Му шиц ки 1805. или 1806. 
го ди не у Кар лов ци ма пи тао за на род не пје сме 
нас, мом чад из Ср би је ко ја смо се он да на ла зи ла 
он дје, то је ци је ла исти на, али да је оно ње го во 
пи та ње ме не у Бе чу по сли је 7-8 го ди на на вра-
ти ло да на ше на род не пје сме поч нем ку пи ти и 
штам па ти, то ни је исти на, не го је то ме пра ви и 
је ди ни узрок г. Ко пи тар“. 

Као лек си ко граф, Вук је на пи-
сао пре лом ну књи гу срп ске на ци-
о нал не кул ту ре. Реч је о Срп ском 
рјеч ни ку (1818; 1852). Пр во из да ње 
Рјеч ни ка пред ста вља те мељ Ву ко-
ве пра во пи сне и је зич ке ре фор-
ме, озна ча ва де фи ни ти ван пре лаз 
ка на род ном је зи ку као осно ви ци 
срп ског књи жев ног је зи ка уз уво ђе-
ње фо но ло шког на че ла да сва ком 
гла су од го ва ра јед но сло во и уз фо-
нет ски пра во пис. У пр вом из да њу 
Рјеч ни ка дра го це ни са рад ник на 
ту ма че њу ре чи био је Јер неј Ко пи-
тар, у дру го ме пак Ђу ра Да ни чић. 
И ту се до при нос Јер не ја Ко пи та ра 
не за вр ша ва. 

Вук је у Срп ски рјеч ник из 1818. 
го ди не, не сум њи во под ути ца јем 
Јер не ја Ко пи та ра и Ја ко ба Гри ма, 
увр стио и низ пре да ња, као осо-
бе не ка те го ри је усме не про зе, са 
про кла мо ва ном на ме ром „да се ис-
тол ку је и опи ше што се бо ље мо же 
све што на род о ри је чи о ко јој ми-
сли и при по ви је да“. 

Чу вен је Ву ков „ра чун од пје са ма“. И за ње гов 
на ста нак за слу жан је у ве ли кој ме ри Јер неј Ко-
пи тар, бу ду ћи да ће сам из раз „по ла га ње ра чу-
на“ („Rec hen schaft able gen“) пр ви пут упо тре би ти 
уче ни Сло ве нац у јед ном пи сму Ву ку Ка ра џи ћу 
из 1823. го ди не.

За вр ша ва ју ћи сво ју по здрав ну реч, Бо шко 
Су вај џић је ис та као да је да нас ве ли ки дан за 
срп ску за јед ни цу у Сло ве ни ји, али и пра зник 
кул ту ре, обра зо ва ња, на у ке, под се ћа ње на уни-
вер зал не ху ма ни стич ке вред но сти. Наш Вук је 
са да по стао гра ђа нин Љу бља не. По ча сни гра ђа-
нин. Отва ра ње овог спо ме ни ка ви дим као сим-
бо лич ко отва ра ње мо гућ но сти што сна жни јег 
за јед нич ког ра да на на уч ном, про свет ном и 
кул тур ном раз вит ку и са рад њи на ших на ро да. 
Као што су то, не та ко дав но, чи ни ли на ши ве-
ли ка ни Вук и Ко пи тар.         

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

Г
рад ска би бли о те ка Кар ло Бје лиц
ки и Огра нак Ву ко ве за ду жби не у 
Сом бо ру об ја ви ли су об је ди ње но 
из да ње Вук и Сом бор ци. Ком плет 
са др жи до ку мен тар ни филм Вук 

и Сом бор ци, сни мљен на осно ву тек сто ва из 
те мат ског дво бро ја Ча со пи са за кул ту ру До
ме ти (49-50, 1987), ко ји је уре дио Ми ро Вук-
са но вић. Филм је ре жи рао др Ми ро слав Сто-
ји са вље вић, а струч ни са рад ни ци су би ли: 
ака де мик Ми ро Вук са но вић, проф. др Ти хо-
мир Пе тро вић, мр Сне жа на Кле пић, мр Ли-
ди ја Чан да и Алек сан дра Се ку лић. 

Пре ма иде ји Ми ра Вук са но ви ћа, у ча со пи-
су До ме ти су пред ста вље ни по да ци о са рад-
нич ким ве за ма Ву ка Ка ра џи ћа са Сом бо ром, 
од но сно са љу ди ма ко ји су би ли Ву ко ви са вре-
ме ни ци, а Сом бор ци, или су, пак, у вре ме са-

рад ње са Ву ком жи ве ли у овом гра ду. На кон 
ско ро 30 го ди на, с де ли мич но из ме ње ним и 
до пу ње ним тек сто ви ма из по ме ну тог дво бро-
ја, ко ји су бит ни не са мо за кул тур ну исто ри ју 
гра да Сом бо ра, већ и за бо ље упо зна ва ње Ву-
ко вог ра да, са да су об ја вље ни у об је ди ње ном 
из да њу – Вук и Сом бор ци. 

Се па рат кроз пет по гла вља опи су је ве зе из-
ме ђу Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа и Сом бо ра-
ца: Јо ва на Ха џи ћа, Авра ма Мра зо ви ћа, Ива на 
Ју го ви ћа, Пла то на Ата нац ко ви ћа и Сте фа на 
Фе рен че ви ћа. У тек сту се, по ред оста лог, ис ти-
че да је нај у пе ча тљи ви ја ве за из ме ђу Сом бо ра 
и Ву ка она ко ју је Вук од не го вао са сво јим нај-
чу ве ни јим про тив ни ком – Јо ва ном Ха џи ћем. 
Оп шир но се го во ри и о са рад њи Ву ка и Авра-
ма Мра зо ви ћа, осни ва ча Нор ме за шко ло ва ње 
учи те ља у Сом бо ру, пи сца по пу лар них уџ бе ни-
ка, пре во ди о ца, град ског се на то ра и пле ми ћа. 

Ту је и Јо ван Са вић, ка сни је по знат под име-
ном Иван Ју го вић, осни вач Ве ли ке шко ле у Бе-
о гра ду, углед ни прав ник, про фе сор гим на зи је, 
чо век ко ји је био учи тељ Ву ков у уста нич ким 
да ни ма по чет ком де вет на е стог ве ка. Ду го го-
ди шњи сом бор ски па рох Сте фан 
Фе рен че вић па жљи во је са ку пљао 
на род не из ре ке и по сло ви це, упо ре-
до с по зна тим за пи си ва чем по сло-
ви ца Јо ва ном Му шка ти ро ви ћем.

Ди ми три је По по вић је ви ше од 
две де це ни је био у при ја тељ ским 
од но си ма са Ву ком и по др жа вао 
је и са свим при хва тао ње го ве иде-
је. У бо га тој Ву ко вој пре пи сци, у 
се дам књи га, штам па на је и пре пи-
ска Пла то на Ата нац ко ви ћа и Ву ка. 
У Сом бо ру је Вук имао број не „со во-
ку пи те ље“, са рад ни ке ко ји су на ла-
зи ли пре ну ме ран те.

Та кве по сло ве са успе хом су ра ди ли Пла тон 
Ата нац ко вић, Ди ми три је По по вић, Кон стан-
тин Пе ји чић и дру ги. Све ово го во ри у при лог 

тврд њи да је у Сом бо ру де ло вао зна ча јан број 
Ву ко вих при ста ли ца и са рад ни ка, ко ји су по-
др жа ва ли Ву ко ве је зич ке ре фор ме и ње гов рад 
на на род ном је зи ку срп ском. 

Вук Ка ра џић је у Сом бор до ла зио у три на-
вра та: ју на 1825. и ав гу ста 1826. го ди-
не био је гост сво га при ја те ља Па вла 
Пла то на Ата нац ко ви ћа. Тре ћи пут 
Вук је по во љи Ми ло ша Обре но ви-
ћа до шао у Сом бор, у ја ну а ру 1829. 
го ди не. По вод су би ли пре го во ри са 
Ди ми три јем Иса и ло ви ћем и Сте-
ва ном Пре ра до ви ћем, бу ду ћи да је 
књаз тра жио да му пр ви бу де учи тељ 
фран цу ског је зи ка за си на, а Пре ра-
до вић да се ста ви у слу жбу по ро дич-
ног ле ка ра. 

На кра ју, тре ба ис та ћи да сва ко ко 
је за ин те ре со ван за про јек ци ју до-

ку мен тар ног фил ма Вук и Сом бор ци или за 
пред ста вља ње це ло куп ног из да ња, то мо же 
да обез бе ди не по сред но у до го во ру с Би бли о-
те ком Кар ло Бје лиц ки у Сом бо ру. С. В.

Ср би ја у очи ма 
стра на ца

В
у ко ву за ду жби ну по се ти ли су 21. 
ок то бра го спо ђа Ја ни ке Бе ин, за-
ме ни ца ам ба са до ра Нор ве шке 
у Ср би ји, ака де мик Свејн Ме не-
сланд, аутор књи ге Ср би ја у 19. ве

ку очи ма стра на ца, и Зо ран Ко лун џи ја, осни-
вач и ди рек тор ИК Про ме теј из Но вог Са да. 
Раз го ва ра ли су са Бо шком Су вај џи ћем и Љу-
бо ми ром Ми лу ти но ви ћем о Ву ко вој за ду жби-
ни и уна пре ђи ва њу ме ђу соб не са рад ње. Том 
при ли ком го сти су по кло ни ли Ву ко вој за ду-
жби ни пр ви при ме рак из у зет но вред не књи ге 
Ср би ја у 19. ве ку очи ма стра на ца. Ово вред но 
де ло – фор ма та: 28х32 цм, оби ма 304 стра не 
– са ста вље но је од тек сто ва и илу стра ци ја ко-
је су пи са ли и цр та ли стран ци. Аутор је, та-
ко ђе, стра нац – Свејн Ме не сланд, про фе сор 
еме ри тус сла ви сти ке Уни вер зи те та у Ослу и 
члан Нор ве шке ака де ми је на у ка. Ре ци мо да 
је, пре ове књи ге, го спо дин Ме не сланд пре вео 
на нор ве шки је зик Да ни ла Ки ша, Алек сан дра 
Ти шму, Вас ка По пу и срп ске на род не пе сме. 

У књи зи је, на по себ но атрак ти ван на чин, 
пред ста вље на на ша зе мља, љу ди, оби ча ји, на-
чин жи во та из угла стра на ца ко ји су до ла зи ли 
у Ср би ју као пу то пи сци, но ви на ри, зна ти жељ-
ни ци, др жав ни чи нов ни ци и што је по себ но ва-
жно – као илу стра то ри. Књи га до но си ви ше од 
500 из у зет них цр те жа.  

Ис ти че мо не ке на сло ве из са др жа ја овог зна-
чај ног де ла: Жи вот на се лу, У цр кви, Свет ко ва ње, 
На гро бљу, На пи ја ци, На род на но шња, Му зи ка и 
игре, Пре да ње, За на тли је и тр гов ци, У крч ми, У 
гра ду, Гра ђан ска ку ћа, У ба њи, Ка ра ђор ђе ви ћи и 
Обре но ви ћи, На су ду, На гра ни ци, Кнез Ми ха и ло, 
Бом бар до ва ње Бе о гра да 1862. го ди не, Тур ско на
пу шта ње 1867. го ди не, Ниш, Ће ле ку ла, Пи рот, 
Бе ла Па лан ка, Ужи це, Кнез Ми лан и На та ли ја, 
Срп скотур ски рат 1876. и 1878. го ди не, Срп ско
бу гар ски рат 1885. го ди не, Ср би ја уочи XX ве ка, 
Краљ Алек сан дар и Дра га – крај јед ног ве ка .... 

Књи гу је об ја ви ла Из да вач ка ку ћа Про ме теј 
из Но вог Са да, у ти ра жу од 1.000 при ме ра ка. 
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У 
Бе о гра ду је 21. сеп тем-
бра отво рен 46. Скуп 
сла ви ста, ко ји је ор га-
ни зо вао Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар са 

Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду. 
На овом се ми на ру срп ског је зи ка 
и књи жев но сти уче ство вао је 51 
сту дент срп ског је зи ка са стра них 
уни вер зи те та из 18 зе ма ља Евро-
пе и све та: из Аустри је, Бе ло ру си је, 
Бу гар ске, Ве ли ке Бри та ни је, Грч ке, 
Ита ли је, 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, Укра ји не, Фин ске, 
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 на 

Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду 
ор га ни зо ва на је 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, 
за мла де сла ви сте ор га ни зо ва ни су 
и 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 би ла су 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 зна ње из срп ског је зи ка. 

Уче сни ци ску па у Бе о гра ду по се-
ти ли су ви ше на уч них и кул тур них 
уста но ва: Га ле ри ју СА НУ, Му зеј Ни ко-

ле Те сле, Вој ни му зеј, Му зеј Иве Ан-
дри ћа и Ву ко ву за ду жби ну, Ин сти тут 
за књи жев ност и умет ност, На род ну 

би бли о те ку, Ма ти цу срп ску, кра љев-
ски двор ски ком плекс Бе ли двор... 

У окви ру струч них из ле та мла-
ди сла ви сти су има ли при ли ку да се 
упо зна ју са јед ним бро јем кул тур но-
исто риј ским спо ме ни ка, као што су 
ма на сти ри (Тро но ша и Хо по во). Та-

ко ђе, об и шли су и не ка ме ста у Ср би-
ји (Но ви Сад, Ва ље во, Ло зни цу...). 

У окви ру 83. Ву ко вог са бо ра, 17. сеп-
тем бар био је ре зер ви сан за мла де 
сла ви сте и њи хо ве про фе со ре ко ји су 
сти гли у Тр шић. Са бор је уго стио 51 
мла дог сла ви сту из све та, као и њи хо ве 
лек то ре и про фе со ре. На ве ли ко за до-
вољ ство ор га ни за то ра, Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки цен тар је об но вио прак-
су да то ком тра ја ња Ву ко вих да на део 
сво јих еду ка тив них ак тив но сти оба-
вља у овом зна ме ни том ме сту. Про-
грам њи хо вог бо рав ка об у хва тио је и 
струч но упо зна ва ње са др жа ја ко је ну-
ди Ву ко ва спо мен-ку ћа, Му зеј је зи ка 
и пи сма, Му зеј Ву ко вих са бо ра, Ку ћа 
пи са ца, ра ди о ни ца ста рих за на та, аба-
џиј ска рад ња и ли ци дер ско-во скар ска 
рад ња. У по по днев ним ча со ви ма одр-
жа на је и ре дов на сек ци ја Ме ђу на род-
ног ску па сла ви ста у Ку ћи пи са ца. 

 Сне жа на КУ ТРИЧ КИ

Одр жан 46. Скуп сла ви ста

Уче сни ци Ску па на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду

Вук и Сом бор ци

Свејн Ме не сланд у Ву ко вој за ду жби ни

От кри ве на би ста Ву ка Ка ра џи ћа 
у Љу бља ни

Бошко Сувајџић говори на откривању бисте Вуку
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А
ма, ро ди ли се чо век на ка врљ ке, 
као ја, уде ша вај ти ње му ка ко 
хо ћеш, а – ја, не ма вај де, па то 
ти је. Ову оце ну о се би из го во-
рио је Јан ко Ве се ли но вић на кон 

што је, смр ћу кра љи це Дра ге, из гу био апа на-
жу ко ју је, као вр стан, а си ро ма шан пи сац и 
са рад ник ча со пи са „Ко ло“ (чи ји је она би ла 
до бро твор), на крат ко до би јао. Та се оце на од-
но си ла и на дру ге не при ли ке што су пра ти ле 
ње гов књи жев ни рад: те шко ће око из да ва ња 
пр вих ра до ва, не мо гућ ност Ђо ке Ата на си је-
ви ћа, из да ва ча „Хај дук Стан ка“, да на вре ме 
до вр ши штам па ње пр вог из да ња, ло ше кри-
ти ке ове књи ге, из о ста нак до зво ле да се она, 
упр кос пре по ру ци Ми ло ва на Гли ши ћа, увр сти 
у би бли о те ке основ них шко ла и по кла ња уче-
ни ци ма, и нај зад, че ста хап ше ња ауто ра, ко ја 
су сле до ва ла уз про фе си ју но ви на ра.

Из угла да на шњег по сма тра ча ко ји су ми ра, 
ме ђу тим, Ве се ли но вић ипак и ни је про шао та ко 
ло ше: де ла су му би ла, а де ли мич но су и оста-
ла, ра до чи та на, а че сто и пре во ђе на на стра не 
је зи ке. Го ди не 1891. у ча со пи су „Ла ре ви бри та-
ник“ из ла зи фран цу ски пре вод ње го вог ро ма-
на „Се љан ка“, ко ји ће на уч ник Т. Функ-Брен та но 
уне ти у сво ју сту ди ју „Евро па и Бал кан ско по-
лу о стр во“ као дра го цен до ку мент за по зна ва ње 
жи во та бал кан ских Сло ве на. 

Јан ко Ве се ли но вић аутор је на шег за ду го нај-
по пу лар ни јег ро ма на. То је „Хај дук Стан ко“, од 
чи јег је пр вог из да ња про шло 120 го ди на. Он 
је, на ју го сло вен ским про сто ри ма, до са да, об ја-
вљен ви ше од 90 пу та и пре ве ден је на бу гар ски, 
пољ ски, ру мун ски, ру ски, сло ве нач ки и че шки 
је зик. По ја вио се и у Њу јор ку, на срп ском, у из-
да њу Срп ске књи жа ре Бо же Ран ко ви ћа. У „По-
ли ти ци“ је 1931. го ди не у на став ци ма из ла зио 
исто и ме ни стрип Вла ди ми ра Ива но ви ча Же-
дрин ског. Дра ма ти зо ва но, ово де ло игра ло се у 
На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду, као и у мно гим 
гра до ви ма ши ром Ср би је сто ти на ма пу та, на ро-
чи то кра јем и по сле Дру гог свет ског ра та. 

До по ја ве До ма но ви ће ве ур не бе сне па ро ди-
је Хај дук Стан ко по кри ти чар ском ре цеп ту 
г. Мом чи ла Ива ни ћа (стал ног чла на Глав ног 
про свет ног са ве та и про фе со ра Пр ве бе о град-
ске гим на зи је) ово де ло ни је ужи ва ло по др шку 
кри ти ке. За тим се овај став убла жио, јер га је и 
ве ли ка при хва ће ност од стра не чи та лач ке пу-
бли ке де ман то ва ла. Јо ван Скер лић на зи ва га 
„нај по пу лар ни јим и нај чи та ни јим срп ским ро-
ма ном“ а Ве се ли но ви ћа јед ним од на ших нај-
бо љих и нај плод ни јих пи са ца, од оних „ко ји 
ства ра ју јед ну књи жев ност и да ју јој на ро чи то 

обе леж је“. У сво јој сту ди ји о овом пи сцу, Скер-
лић је упу тио објек тив не за мер ке по је ди ним 
пи шче вим де ли ма и из ве сним осо би на ма сти-
ла, те ње го вој осе ћај но сти ко ја га је по во ди ла, 
као и бо ем ском на чи ну жи во та. Ипак, при хва-
тио је ми шље ње о мо гућ но сти Ве се ли но ви ће вог 
по ре ђе ња са Ву ком као осно ва но, због Јан ко вог 
из у зет ног по зна ва ња на род ног жи во та, је зи ка, 
књи жев не гра ђе „и на род не ду ше“. Кри ти чар је 
раз у мео раз ло ге Ве се ли но ви ће ве иде а ли за ци-

је се ла и ју на ка опи са них у „Хај дук Стан ку“. „Он 
је во лео Ма чву си но вље вом не жно шћу“, твр дио 
је. Пр ви срп ски уста нак пи сац је схва тао као хе-
рој ско до ба на шег на ро да, па га и као исто риј-
ски бли ског, ни је мо гао по сма тра ти „с хлад ном 
објек тив но шћу“. 

Ове од ли ке Ве се ли но ви ће вог ро ма на мо же за-
па зи ти и да на шњи чи та лац. Он мо же ужи ва ти у 
по је ди ним ње го вим сце на ма, у ди на ми ци, је зи-
ку, у опи си ма ју на ка, као и оду ше вље њу с ко јим 

се опи су је се ло, у осе ћа њу за пра вед но, у пи шче-
вом ро до љу бљу и ла ко ћи с ко јом при по ве да. За-
то мно ги де ло ви ро ма на и да нас мо гу оча ра ти, 
као што пре те ри ва ња сва ке вр сте у ње му мо гу и 
од би ти. „Не до ста так исто рич но сти“ и на чин раз-
ми шља ња ко је су му пре ба ци ва ли, да нас те же 
мо же мо про це ни ти. Али, они су и ина че че ста 
по ја ва у исто риј ским ро ма ни ма и мно ги пи сци 
не успе ва ју да пре ва зи ђу овај про блем. Уоста-
лом, од исто риј ског ро ма на не оче ку је се објек-
тив ност исто ри о гра фи је.

У Ве се ли но ви ће вом при по ве да њу има та-
лен та и ве ро до стој но сти. Њих да на шњи чи та-
лац ин ту и тив но осе ћа, упр кос ње го вим ма на ма. 
Али, као што је при ча лац, ба ба Бо ја на, би ла Јан-
ков Вер ги ли је кроз усме ну књи жев ност, и пре-
не ла му из вор ну на род ну реч и тон ка зи ва ња, 
та ко му је и при ја тељ Јо ва Алек сић, хај дук Стан-
ков унук (ко ји га је оку ра жио да на ста ви са пи-
са њем по сле пр вих не у спе ха), дао део гра ђе за 
овај ро ман. А у „иде а ли стич ком ре а ли зму“, ка ко 
је овај ро ман оце нио Ди ми три је Ву че нов, де ли-
мич но и ле жи раз лог ње го ве ве ли ке по пу лар-
но сти код чи та ла ца. 

Те 1896. ка да се по ја вио ро ман „Хај дук Стан-
ко“, ро ман ти зам је већ дав но био усту пио ме сто 
ре а ли зму. И Ве се ли но вић је нео спор но при па-
дао кру гу ре а ли ста, во лео је и ра до чи тао ру ске, 
укра јин ске и пољ ске кла си ке: Тур ге ње ва, Го го-
ља, Мар ка Вов чо ка, Феђ ко ви ћа, То ма ша Је жа, и 
на ше – Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа и Гли ши ћа, али 
ње го ви мо ти ви, за но си и иде а ли за ци је че сто 
под се ћа ју на оства ре ња из вре ме на ро ман ти-
зма, што ни ка ко ни је сме та ло уку су пу бли ке.

Уоста лом, по гле дај мо, при ме ра ра ди, шта је 
та да чи та о ци ма ну дио бе о град ски ин фор ма-
тив ни лист „Ма ли жур нал“, ко ји је об ја вљи вао 
и де ла из обла сти књи жев но сти. Ту су ро ма ни у 
на став ци ма: „Цр ве на ве шти ца“, „Гро фи ца Ма ри-
ја“ и „Чуд но ва та смрт јед ног кра ља“, све од Кса-
ви је ра Мон те ле на, за тим „Ви тез Ме зон руж“ и 
„Ис по ве сти јед ног аван ту ри сте“ од Алек сан дра 
Ди ме, као и при по вет ке: „Оце у би ца“ од Мо па-
са на, „Го спа с бал ко на“, „Па ри ски зе ле наш“ и 
дру га, да нас за бо ра вље на де ла. У Бе чу је у то 
вре ме пре ми јер но при ка зан Штра у сов „Ци га-
нин ба рон“. У На род ном по зо ри шту у Бе о гра-
ду играо се Иго ов „Зво нар Бо го ро ди чи не цр кве“. 
По ми сли ло би се да је на ша пу бли ка за бо ра ви ла 
ро ман ти чар ске те ме, али на рав но да ни је. Очи-
глед но је још ужи ва ла у њи ма, иако се у Ру си ји 
већ обе ле жа ва ло 50 го ди на од по ја ве „Бед них 
љу ди“ До сто јев ског. Де ла из раз ли чи тих епо ха 
жи ве па ра лел но и на ла зе сваг да сво је чи та о це. 
Та ко је и са „Хај дук Стан ком“.   

 Гор да на МА ЛЕ ТИЋ

Ф
е сти вал „Мо крањ че ви 
да ни“, по све ћен ве ли-
ка ну срп ске му зи ке, 
ком по зи то ру Сте ва ну 
Сто ја но ви ћу Мо крањ-

цу, ове го ди не био је у зна ку обе-
ле жа ва ња зна чај ног ју би ле ја – 160 
го ди на од ро ђе ња чу ве ног ства ра-
о ца. Одр жан у пе ри о ду од 9. до 14. 
сеп тем бра, и ове го ди не је об ли ко-
ван про грам ском кон цеп ци јом чи-
је смер ни це су пра ти ле Мо крањ чев 
ства ра лач ки траг. А он је у Не го ти-
ну, гра ду у ко ме се фе сти вал и одр-
жа ва, оку пио еми нент не до ма ће 
умет ни ке и ан сам бле, али и број не 
по што ва о це умет нич ке му зи ке

Све ча но отва ра ње одр жа но je у дво-
ри шту род не ку ће Сте ва на Мо крањ ца. 
Тра ди ци о нал ну бе се ду Ње го ве све то-
сти па три јар ха срп ског Ири не ја про-
чи тао је епи скоп то плич ки Ар се ни је. 
Фе сти вал је отво ри ла пред сед ни ца 
Про грам ске ко ми си је, др Бран ка Ра-
до вић, а на кра ју све ча ног отва ра ња 
у из во ђе њу хор ских ан сам ба ла – уче-
сни ка Нат пе ва ва ња, као и хо ро ва Хра-
ма Све те тро ји це из Не го ти на, Хо ра 
Му зич ке шко ле „Сте ван Мо кра њац“ и 
Хо ра Не го тин ске гим на зи је, из ве де на 
је Мо крањ че ва Ше ста ру ко вет. Ди ри-
го ва ла је Све тла на Крав чен ко.

Пр ве кон церт не ве че ри, на Нат пе-
ва ва њу хо ро ва, так ми чи ли су се до-
ма ћи хор ски ан сам бли. За ти ту лу 
нај бо љег ан сам бла, ко ји до би ја ста-
ту е ту са Мо крањ че вим ли ком, рад 
ва ја ра Не бој ше Ми три ћа, над ме та-
ли су се хо ро ви АКУД „Со ња Ма рин-
ко вић“ из Но вог Са да (ди ри гент Ду ња 
Де у рић), „Бе о град ски ма дри га ли сти“ 
(ди ри гент Алек сан дар Бру јић), „Бе о-
град ско сту дент ско пе вач ко дру штво“ 
(ди ри гент Да ни ло То мић) и „Шу ма то-
вац“ из Алек син ца (ди ри гент Ма ри ја 

Зов ко). Струч ни жи ри, ко ји су чи ни-
ли му зи ко лог и се лек тор фе сти ва ла 
др Со ња Ма рин ко вић, те о ре ти чар му-
зи ке и ди ри гент мр Ми ло је Ни ко лић и 
му зи ко лог др Бран ка Ра до вић, за нај-
у спе шни ји су про гла си ли хор АКУД 
„Со ња Ма рин ко вић“ из Но вог Са да, 
ко ји ће на на ред ним, 52. „Мо крањ-
че вим да ни ма“, као по клон на гра ду 

има ти при ли ку да одр жи це ло ве чер-
њи кон церт.

Кон церт но из во ђе ње опе ре Кнез Иво 
од Сем бе ри је ком по зи то ра Иси до ра 
Ба ји ћа би ло је при ли ка да се пу бли-
ка упо зна са јед ним од пр вих срп ских 
опер ских оства ре ња, ко је је на ста ло то-
ком пр ве де це ни је 20. ве ка. Со ли сти, 
хор и ор ке стар Срп ског на род ног по-
зо ри шта у Но вом Са ду су ге стив но су 
ин тер пре ти ра ли де ло, а хор ске сце не, 

чу ве но ко ло Срп ки ња и Чо чек би ли су 
нај у спе ли је из ве де ни од лом ци опе ре. 

Гу дач ки квар тет Бе о град ске фил-
хар мо ни је при ре дио је ве че ка мер не 
му зи ке у окви ру ко га је, по ред му зи-
ке Дми три ја Шо ста ко ви ча, пу бли ка 
има ла при ли ке да, по сле ви ше де-
це ни ја, чу је и Гу дач ки квар тет бр. 2 
Пе тра Ко њо ви ћа. Њи хов кон церт је, 

уз из во ђе ње опе ре Кнез Иво од Сем
бе ри је Иси до ра Ба ји ћа, исто вре ме но 
био ле па при ли ка да се пу бли ка упо-
зна са ства ра ла штвом ком по зи то ра 
ко ји су се, као ге не ра ци ја, на до ве за-
ли на слав ног прет ход ни ка Мо крањ-
ца, а фе сти вал „Мо крањ че ви да ни“ 
још јед ном је пре по знат као кул тур-
ни про стор ко ји из го ди не у го ди ну 
јав но сти пред ста вља, а ти ме и чу ва 
од за бо ра ва, не ка од нај зна чај ни јих 

де ла раз ли чи тих ге не ра ци ја до ма ћих 
ства ра ла ца.

Ме ђу нај зна чај ни је кон цер те спа-
да ју и на сту пи хо ро ва „Све ти Сте фан 
Де чан ски“ из Но вог Са да ко јим ди-
ри гу је Та ма ра Ада мов Пе ти је вић и 
Ни шке пе вач ке дру жи не „Бран ко“ са 
ди ри гент ки њом Са ром Цин ца ре вић. 
Ова два кон цер та мо же мо тре ти ра ти 

и као узор не мо де ле ка ко се 
у ин тер пре та тив ном сми-
слу тре ба од но си ти пре ма 
де ли ма цр кве не му зич ке 
тра ди ци је, а у ци љу оства-
ри ва ња аутен тич не ин тер-
пре та ци је, уз раз у ме ва ње 
функ ци о нал но сти тек сто-
ва ода бра них ком по зи ци ја 
ван кон тек ста об ред ног чи-
но деј ство ва ња.  

Хор „Ан гел Ма но лов“ из 
Бу гар ске, по бед ник Нат-
пе ва ва ња 2015. го ди не, 
пред ста вио се ре ви јал ним 
про гра мом ду хов не и све-
тов не му зи ке ко ји је об у хва-
тио чак и об ра де по зна тих 
ари ја из чу ве них опе ра. 
Њи хо ва ин тер пре та ци ја 
је по ка за ла да је у пи та-
њу хор зна чај них из во ђач-
ких по тен ци ја ла, чи ме су 
оправ да ли зва ње ла у ре а та 
про шло го ди шњег так ми че-
ња, што је по ка за ла и ре ак-

ци ја пу бли ке на кра ју кон цер та. 
Част да кон цер том за тво ри фе сти вал 

при па ла је Хо ру и Сим фо ниј ском ор-
ке стру Ра дио те ле ви зи је Ср би је и ма-
е стру Бо ја ну Су ђи ћу, чи ји је про грам 
био не у о би ча јен у од но су на њи хо ве 
на сту пе прет ход них го ди на, ве о ма ин-
те ре сан тан, за сно ван на де ли ма са-
вре ме них ком по зи то ра – Алек сан дре 
Вре ба лов (XXII  Нео т пе ва на пе сма) и 
Џо на Ра те ра (Маг ни фи кат), као и на 

му зи ци из чу ве них филм ских хи то ва 
Го спо дар пр сте но ва и Пи ра ти с Ка ри
ба. Апла уз пу бли ке још јед ном је по-
твр дио да и му зи ка дру гих жан ро ва 
има сво је ме сто у про грам ској кон цеп-
ци ји фе сти ва ла „Мо крањ че ви да ни“, а 
цео кон церт је по ка зао да не стан дард-
но об ли ко ва ни про гра ми пред ста вља-
ју зна чај но про грам ско осве же ње.

Сли чан ути сак оста ви ло је и из во-
ђе ње пред ста ве Ма ле тај не ре ди те ља 
Го ра на Мар ко ви ћа (Опе ра и те а тар 
Ма дле ни ја нум) за ко ју је му зи ку ра-
дио Зо ран Си мја но вић, као и на ступ 
„Бе о град ског дик си ленд ор ке стра“, ко ји 
је уз играч ку тру пу „Di xie Dan ce Show“, 
пу бли ци на за ни мљив на чин пред ста-
вио по чет ке раз во ја џез му зи ке и пр ве 
по пу лар не сти ло ве овог жан ра. 

Две из ло жбе сли ка – Љу би це Цу це 
Со кић и 18. ли ков не ко ло ни је До ма 
кул ту ре Ехо му зи ке, кон цер ти сту де-
на та Фа кул те та му зич ке умет но сти у 
Му зич ком па ви љо ну у пар ку у Не го-
ти ну, про грам Ни ти тра ди ци је у Мо-
кра њу, про мо ци ја ан то ло ги је пе са ма 
пе сни ка Ти моч ке кра ји не Зву ци ти
моч ке ли ре (аутор Го ран Вуч ко вић) и 
про мо ци ја књи ге Му зеј ска за о став
шти на Сте ва на Мо крањ ца (пи сма и 
раз глед ни це) Иви це Трај ко ви ћа, на-
уч на три би на у окви ру ко је је пре-
да ва ње одр жао му зи ко лог др Бог дан 
Ђа ко вић, и про јек ци ја до ку мен тар-
ног фил ма о Мо крањ цу (аутор ски 
тим док то ра на та ФМУ у Бе о гра ду), 
као до дат ни са др жа ји, зна чај но су 
упот пу ни ли фе сти вал ски про грам, 
обо га ћу ју ћи га и дру гим обла сти ма 
умет но сти чи ја је ин спи ра ци ја у му-
зи ци, Мо крањ цу, тра ди ци ји, Ти моч-
кој и Не го тин ској кра ји ни. 

Ово го ди шњи „Мо крањ че ви да ни“ су 
сво јим кон цеп том по ка за ли да пра-
те са вре ме не ин тен ци је у об ли ко ва-
њу про грам ске кон цеп ци је, да има ју 
осми шље ну иде ју ко ја је усме ре на 
ка пре зен та ци ји зна чај них до ма ћих 
умет ни ка и ан сам ба ла, ка пи тал них 
де ла срп ске му зи ке и свет ске хор ске 
ли те ра ту ре, чи ме зна чај но де лу ју у 
прав цу еду ка ци је, фор ми ра ња естет-
ских нор ми, али и кул тур них по тре ба 
сво је пу бли ке.

 Алек сан дра ПА ЛА ДИН

ЛО ЗНИ ЦА

Ву ков гла сник

П
о во дом да на Гим на зи је Вук Ка
ра џић у Ло зни ци и Ву ко вог ро-
ђен да на – 8. но вем бра 2016. го-
ди не иза шао је 46. број Ву ко вог 
гла сни ка. Ова 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.

По ја вио се 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 на сло ве: При лог за но ви ју исто
ри ју на ше шко ле: Но ви док то ри на у ка (V), На
гра де Огран ка Ву ко ве за ду жби не „Ву ко во зво но“, 

На гра ђе ни ра до ви на 
ли те рар ном кон кур су 
„Ву ко во зво но“, 135 го
ди на од ро ђе ња и 60 го
ди на од смр ти вла ди ке 
Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви
ћа, Ски ца за пор трет 
Мар ка То ши ћа – ђа ка 
ге не ра ци је, Ју би ле ји: 140 
го ди на од ро ђе ња Бо ри
са ва Стан ко ви ћа и 160 
го ди на од ро ђе ња Ни ко
ле Те сле. За тим, ту су и 
по себ не ру бри ке: Ства

ра лач ки ку так, Из ли те рар ног пе ра, Из да ва
штво и Ду хов ни ви ди ци: По ре кло и сим бо ли ка 
кр сне сла ве, Мо ли тва Све том Са ви и Ру ски 
кул тур ни ми ље. С. В. 

Отва ра ње „Мо крањ че вих да на”, бе се ди епи скоп то плич ки Ар се ни је

51. „МО КРАЊ ЧЕ ВИ ДА НИ“

Ком по зи то ру за ро ђен дан

СТО ДВА ДЕ СЕТ ГО ДИ НА ОД ПР ВОГ ИЗ ДА ЊА „ХАЈ ДУК СТАН КА“ ЈАН КА ВЕ СЕ ЛИ НО ВИ ЋА 

Нај чи та ни ји срп ски ро ман

Јан ко Ве се ли но вић

Об ја вљен ви ше од 90 пу та
Ро ман Хај дук Стан ко, од чи јег је пр вог из-
да ња про шло 120 го ди на, на ју го сло вен-
ским про сто ри ма је до са да об ја вљен ви ше 
од 90 пу та. Пре ве ден је на бу гар ски, пољ-
ски, ру мун ски, ру ски, сло ве нач ки и че шки 
је зик. По ја вио се и у Њу јор ку, на срп ском 
је зи ку, у из да њу Срп ске књи жа ре Бо же 
Ран ко ви ћа. У „По ли ти ци“ је 1931. го ди не 
у на став ци ма из ла зио исто и ме ни стрип 
Вла ди ми ра Ива но ви ча Же дрин ског. Дра-
ма ти зо ва но, ово де ло игра ло се у На род-
ном по зо ри шту у Бе о гра ду, као и у мно гим 
гра до ви ма ши ром Ср би је сто ти на ма пу-
та, на ро чи то кра јем Дру гог свет ског ра та 
и по сле ње га.
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Сре да, 25. мај 2016. го ди не
У Ло зни ци, у Га ле ри ји Ве ре и Ми-

ће По по ви ћа одр жан је окру гли сто 
о школ ским и деч јим ча со пи си ма у 
Ср би ји. Уче ство ва ли су Ми о драг Ма-
тиц ки, глав ни и од го вор ни уред ник 
Да ни це, уред ник Да ни це за мла де Гор-
да на Ма ле тић и уред ни ца Ву ко вог чи-
та ли шта Љи ља на Си мић. 

По не де љак, 6. јун
У До му Ву ко ве за ду жби не одр жа на 

је про мо ци ја књи ге за де цу Сла ђа не 
Ри стић Во ле ти ве тар. Уче ство ва ли 
су Љи ља на Си мић, уред ни ца Ву ко вог 
чи та ли шта, Гор да на Ма ле тић, књи-
жев ни кри ти чар деч је ли те ра ту ре, и 
аутор ка. Го сти на про мо ци ји би ла су 
де ца из деч јег вр ти ћа Те ра зи је.  

Уто рак, 7. јун 
На Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о-

гра ду, у Би бли о те ци Ка те дре за срп-
ску књи жев ност све ча но су уру че не 
на гра де Злат на срп ска књи жев ност 
др Ми о дра гу Ма тиц ком, на уч ном са-
вет ни ку, и проф. др Ми хај лу Пан ти ћу 
за из у зе тан до при нос про у ча ва њу срп
ске књи жев но сти. О на гра ђе ни ма су 
го во ри ли проф. др Бо шко Су вај џић и 
проф. др Ду шан Ива нић, а ску пу су се 
обра ти ли и ла у ре а ти. На гра ду Злат на 
срп ска књи жев ност до де љу је Фон да-
ци ја Алек сан дра Ар на у то ви ћа. 

Сре да, 8. јун 
Управ ни од бор За ду жби не Бран ко 

Ћо пић до нео је од лу ку да се на гра да 
За ду жби не за про зу до де ли Де ја ну 
Ти а го Стан ко ви ћу за ро ман Есто рил 
(у из да њу Ге о по ли ти ке из Бе о гра да), 
а да се на гра да За ду жби не за нај бо-
ље пе снич ко оства ре ње до де ли Ми ћу 
Цви је ти ћу за збир ку пе са ма Свет и 
ку ћа (у из да њу Срп ске књи жев не за-
дру ге из Бе о гра да). 

Су бо та, 11. јун
Кул тур на за јед ни ца Кра ји не и За-

ви чај но удру же ње Ко ри је ни – Сом бор 
ор га ни зо ва ли су у Срп ској чи та о ни ци 
Ла за Ко стић у Сом бо ру окру гли сто на 
те му: Кул ту ра Ср ба из ре ги о на, да нас – 
по глед у су тра. У ра ду ску па уче ство-
вао је и Ми о драг Ма тиц ки.

Не де ља, 12. јун
У Но вом Са ду за вр ше ни су 59. Јун-

ски про гра ми Зма је вих деч јих ига ра. 
То ком пет фе сти вал ских да на под мо-
том „Пе сма иде кроз свет цео“ одр жа но 
је сто ти ну ра зно вр сних про грам ских 
ак тив но сти у ко ји ма је уче ство ва ло око 
7.000 де це и сто ти ну ства ра ла ца за де-
цу и мла де из Ср би је, Хр ват ске, БиХ, 
Ру ске Фе де ра ци је и Че шке. На гра да за 
ства ра лач ки до при нос са вре ме ном из-
ра зу у књи жев но сти за де цу при па ла је 
Пе ђи Трај ко ви ћу, а на гра да за по пу ла-
ри са ње књи жев но сти за мла де По ли
ти ки ном за бав ни ку. По ве ља Зма је вих 
ига ра за све у куп но ства ра ла штво уру-
че на је пе сни ку Мо ши Ода ло ви ћу.

По не де љак, 13. јун
На при год ној све ча но сти у Срп ском 

књи жев ном дру штву у Бе о гра ду књи-
жев ни ку Ва си Пав ко ви ћу уру че на је 
на гра да Ко чи ће во пе ро за књи гу Оке
ан Ду нав, ко ју је из да ла За ду жби на 
„Пе тар Ко чић“ Ба ња лу ка-Бе о град. У 
при су ству број них при ја те ља и пи-
са ца на гра ду су уру чи ли Ни ко ла Ву-
ко лић, пред сед ник жи ри ја за до де лу 
на гра де и управ ник За ду жби не, и 
Мла ден Ве ско вић, члан жи ри ја. На-
гра да Ко чи ће во пе ро до де љу је се пи-
сци ма ко ји ства ра ју у ду ху Ко чи ће ве 
ми сли и ре чи.  

Че твр так, 16. јун
Одр жа на је тре ћа (134) сед ни ца 

Управ ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не 
на ко јој је раз мо тре но спро во ђе ње 
про грам ских ак тив но сти и план ра-
да. Та ко ђе, на сед ни ци је раз мо тре на 
и ак ту ел на ин фор ма ци ја о суд ском 
по ступ ку ко ји Ву ко ва за ду жби на во-
ди про тив За ду жби не д.о.о. и до го во-
ре не кон крет не ак тив но сти у ве зи с 
овом те мом. 

Не де ља, 14. ав густ
Жи ри за до де лу књи жев не на гра-

де Све то зар Ћо ро вић, у са ста ву: Јо ван 
Де лић (пред сед ник), Мар ко Не дић и 
Ран ко По по вић, јед но гла сно је од лу-
чио да на гра ду за 2016. го ди ну до би је 
Ра до ван Бе ли Мар ко вић, књи жев-
ник из Лај ков ца, за ро ман „Пут ни ко-
ва ци гла на“, ко ји је об ја ви ла Срп ска 
књи жев на за дру га, у свом ре дов ном 
„Ко лу“ (2015). 

Че твр так, 18. ав густ
На ово го ди шњој ду хов но-књи жев-

ној ма ни фе ста ци ји Да ни пре о бра же
ња Ср ба у Ру му ни ји, ко ја је одр жа на по 
23. пут у ор га ни за ци ји Са ве за Ср ба у 

Ру му ни ји, пе сни ку Ада му Пу сло ји ћу 
до де ље на је Ве ли ка ба зја шка по ве ља. 
При зна ње је, по тра ди ци ји, уру че но 
у ма на сти ру Ба зјаш из 13. ве ка, за-
ду жби ни Све тог Са ве, у при су ству 
го спо ди на Лу ки ја на, епи ско па те ми-
швар ског и бу дим ског. У окви ру ове 
ма ни фе ста ци је одр жа но је ви ше књи-
жев них и кул тур них про гра ма, као и 
окру гли сто о не ким зна чај ним књи-
га ма срп ског ра се ја ња. 

Сре да, 24. ав густ
Бе о град ски са јам књи га пр ви пут се 

пред ста вио на Ме ђу на род ном сај му 
књи га у Пе кин гу, од 24. до 28. ав гу-
ста. Сај му је при су ство вао и ми ни стар 
кул ту ре и ин фор ми са ња у Вла ди Ре-
пу бли ке Ср би је Вла дан Ву ко са вље-
вић. На Сај му је уче ство вао и ве ли ки 
број ки не ских из да ва ча и књи жев ни-
ка, пред став ни ка њи хо вих удру же ња, 
уста но ва кул ту ре и ме ди ја и на ших 
гра ђа на ко ји жи ве у Ки ни. 

Че твр так, 25. ав густ
Као део 51. Ко чи ће вог збо ра одр жа на 

ма ни фе ста ци ја Ко чи ће ви да ни у Бе о
гра ду. Уче ство ва ли су пред став ни ци 
вла да Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске, За-
ви чај ног дру штва Зми ја ње из Ба ња-
лу ке, удру же ња Ко чи ће вих зе мља ка 
у Бе о гра ду и удру же ња књи жев ни ка 
Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске. У Але ји 
ве ли ка на на Но вом гро бљу по ло же ни 
су вен ци на гроб Пе тра Ко чи ћа, ко ји је 
пре ми нуо пре 100 го ди на. Цве ће је по-
ло же но и на спо ме ник овом срп ском 
пи сцу и на род ном три бу ну у Чу бур-
ском пар ку у Бе о гра ду. До де ље не су 
и књи жев не на гра де ко је но се ње го во 
име, а са став ни део ове ма ни фе ста-

ци је би ле су и ло кал не из ло жбе, по-
зо ри шне пред ста ве, књи жев не ве че ри 
и три би не, фол клор не игре, на род но 
сви ра ње и дру ги са др жа ји.  

Уто рак, 30. ав густ
За ду жби на Иве Ан дри ћа са оп шти ла 

је да је Ан дри ће ва на гра да за 2015. го-
ди ну при па ла Ву ле ту Жу ри ћу за књи гу 
при по ве да ка „Тај на цр ве ног зам ка“, у 
из да њу „Ла гу не“. Де ло је на гра дио жи-
ри, ко ји је ра дио у са ста ву: Алек сан дар 
Јо ва но вић (пред сед ник), Пе тар Ар бу-
ти на и Ми ле та Аћи мо вић Ив ков. 

Че твр так, 1. сеп тем бар
На Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о-

гра ду по чео је 46. Скуп сла ви ста, се-
ми нар срп ског је зи ка, књи жев но сти и 
кул ту ре Бе о град-Тр шић. Скуп су отво-
ри ли: проф. др Алек сан дра Вра неш, 
де кан Фи ло ло шког фа кул те та, проф. 
др Дра га на Мр ше вић Ра до вић, управ-
ник Ме ђу на род ног сла ви стич ког цен-
тра (МСЦ), и проф. др Бо шко Су вај џић, 
за ме ник управ ни ка МСЦ-а. Се ми нар 
је тра јао до 21. сеп тем бра, а у ње го вом 
ра ду уче ство вао је 51 сту дент срп ског 
је зи ка са стра них уни вер зи те та из 18 
зе ма ља Евро пе и све та.

Че твр так, 8. сеп тем бар
Ву ко ву за ду жби ну по се ти ли су уче-

сни ци 46. Ску па сла ви ста и раз го ва ра-
ли с Ми о дра гом Ма тиц ким, Бо шком 
Су вај џи ћем и Љу бо ми ром Ми лу ти но-
ви ћем о Ву ко вој за ду жби ни и ње ним 
про гра ми ма. Са стан ку је при су ство ва-
ла и мр Сне жа на Ку трич ки, се кре тар 
Упра ве Ме ђу на род ног сла ви стич ког 
цен тра.

Пе так, 9. сеп тем бар
У дво ри шту Мо крањ че ве род не ку-

ће у Не го ти ну све ча но су отво ре ни 51. 

Мо крањ че ви да ни, јед на од нај зна чај-
ни јих му зич ких све ча но сти у зе мљи. 
Ове го ди не ма ни фе ста ци ја је про те-
кла у зна ку обе ле жа ва ња 160 го ди на 
од ро ђе ња 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. Бе се ду о Мо крањ цу и 
ње го вом де лу го во рио је епи скоп то-
плич ки Ар се ни је. По ред бо га тог му-
зич ког про гра ма ко ји је из ве ден до 
14. сеп тем бра, ко ли ко су тра ја ле све-
ча но сти, у га ле ри ји не го тин ског до ма 
кул ту ре отво ре на је и из ло жба сли ка 
Љу би це Цу це Со кић. 

По не де љак, 12. сеп тем бар
У Ву ко вом до му кул ту ре у Ло зни-

ци све ча но је отво рен 83. Ву ков са бор, 
нај ста ри ја кул тур на ма ни фе ста ци ја 
код нас, по све ћен ре фор ма то ру на шег 
је зи ка Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу. 
Са бор је тра јао до 18. сеп тем бра и за 
то вре ме би ло је при ре ђе но ви ше раз-
ли чи тих из ло жби, про мо ци ја књи га, 
окру глих сто ло ва и по зо ри шних пред-
ста ва у Тр ши ћу и Ло зни ци. Са бор је 
ор га ни зо вао Цен тар за кул ту ру Вук 
Ка ра џић, уз по кро ви тељ ство Ми ни-
стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња и 
гра да Ло зни це. 

Че твр так, 15. сеп тем бар
На Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о-

гра ду све ча но је отво рен 46. Ме ђу-
на род ни на уч ни са ста нак сла ви ста 
у Ву ко ве да не, на ко јем је уче ство-
ва ло око 120 на уч ни ка из на ше зе-
мље, Евро пе и све та с ре фе ра ти ма 
и на уч ним са оп ште њи ма. Те ме ово-
го ди шњег на уч ног са стан ка су би ле: 
Мор фо ло ги ја и мор фо син так са срп-
ског је зи ка, Ути цај гло ба ли за ци је на 

струк ту ру срп ског је зи ка, Есеј, есе ји-
сти и есе ји за ци ја у срп ској књи жев-
но сти и Фор ме при по ве да ња у срп ској 
књи жев но сти. 

Не де ља, 18. сеп тем бар
Жи ри за до де лу на гра де Вла ди мир 

Ћо ро вић, у са ста ву: проф. др Љу бо драг 
Ди мић (пред сед ник), проф. др Рад ми ло 
Пе кић и др Дра га Ма сти ло вић јед но-
гла сно је од лу чио да се на гра да Вла ди
мир Ћо ро вић за жи вот но де ло до де ли 
ака де ми ку Ва си ли ју Кре сти ћу. 

По не де љак, 19. сеп тем бар
У Би бли о те ци Пе тар Ко чић одр-

жа на је про мо ци ја Да ни це за мла
де Ву ко ве за ду жби не. Уче ство ва ли 
су Љи ља на Си мић, уред ни ца Ву ко-
вог чи та ли шта, Бо жи дар Пе шев, деч-
ји пи сац, и де ца ОШ „Све ти Са ва“ из 
Бе о гра да.

По не де љак, 19. сеп тем бар
Бе о град ске му зич ке све ча но сти 

(Бе мус), 48. по ре ду, одр жа не су од 19. 
ок то бра до 1. но вем бра. Ово го ди шњи 
Бе мус био је у зна ку пи ја ни ста, ме ђу 
ко ји ма су Бо рис Бе ре зов ски и Дми-
три Ма сле јев. Пу бли ка је мо гла да чу-
је де ла Мо цар та, Бе то ве на, Шо пе на, 
Брам са, Ли ста, Рах ма њи но ва, Де би си-
ја, Ра ве ла, Про ко фје ва, Шо ста ко ви ча, 
Стра вин ског, Мо кра ња ца, Хри сти ћа, 
али и вр хун ске мла де ауто ре из Ср-
би је.

Уто рак, 20. сеп тем бар
У Све ча ној са ли Скуп шти не гра да 

Бе о гра да отво ре ни су 53. Бе о град ски 
ме ђу на род ни су сре ти пи са ца, ко ји су 
оку пи ли 35 књи жев ни ка из 21 зе мље. 
Ово го ди шњи су сре ти пи са ца одр жа-
ни су у зна ку ју би ле ја – 400 го ди на 
од смр ти Ви ље ма Шек спи ра и Ми ге-

ла Сер ван те са, 140 го ди на од ро ђе ња 
Бо ри са ва Стан ко ви ћа и 100 го ди на од 
смр ти Пе тра Ко чи ћа. 

Сре да, 21. сеп тем бар
У Атри ју му Би бли о те ке гра да Бе о-

гра да, а у ор га ни за ци ји ИК Пла ви ја
хач, отво ре на је из ло жба о јед ној од 
нај зна чај ни јих Срп ки ња 20. ве ка, пр-
вој да ми срп ске ар хи тек ту ре – Је ли са-
ве ти На чић (1878–1955). Пред ста вље но 
је око пе де сет већ по зна тих фо то гра-
фи ја и де сет ко је пу бли ка до са да ни је 
ви де ла из при ват ног по ро дич ног ал бу-
ма Лу ци је Ба шић, кћер ке Је ли са ве те 
На чић, и пра у ну ке Ане Рун до, исто-
ри чар ке умет но сти из Бе о гра да. Нај-
зна чај ни ја де ла Је ли са ве те На чић су: 
ОШ Краљ Пе тар Пр ви крај Са бор не цр-
кве у Бе о гра ду (1906) и зе ле не ба рок не 
сте пе ни це од ри пањ ског ка ме на пре ко 
пу та Фран цу ске ам ба са де (1903). 

Пе так, 23. сеп тем бар
Ин сти тут за књи жев ност и умет-

ност, Бе о град и Би бли о те ка гра да Бе-
о гра да ор га ни зо ва ли су од 23. до 25. 
сеп тем бра Ме ђу на род ни на уч ни скуп 
Де сни чи ни су сре ти 2016, на те му Хр
ват скосрп ски/срп скохр ват ски ин
тер кул ту ра ли зам да нас. Скуп је 
ор га ни зо ван по во дом 110. го ди шњи-
це ро ђе ња Вла да на Де сни це, а у ње-
го вом ра ду уче ство ва ли су на уч ни ци, 
кул тур ни и јав ни рад ни ци са Бе о град-
ског уни вер зи те та, Све у чи ли шта у За-
гре бу и Уни вер зи те та у Но вом Са ду.

 
Пе так, 23. сеп тем бар
Од 23. сеп тем бра до 2. ок то бра у Бе-

о гра ду и Ср би ји одр жа на је ма ни фе-
ста ци ја Да ни европ ске ба шти не 2016, 

ко ја је би ла по све ће на про мо ци ји бо-
гат ства и ра зно ли ко сти на сле ђа. Да ни 
европ ске ба шти не се од 2002. го ди-
не тра ди ци о нал но ор га ни зу ју сва ке 
го ди не у сеп тем бру, као део ве ли-
ке европ ске ма ни фе ста ци је Са ве та 
Евро пе и Европ ске ко ми си је, ко јом 
се на сле ђе про мо ви ше као за јед нич-
ка ба шти на европ ских на ро да. Ове 
го ди не про грам је ре а ли зо ван кроз 
за јед нич ку те му: „Кул тур но на сле ђе 
и за јед ни це – жи ве ти с на сле ђем“.

Уто рак, 27. сеп тем бар
За ду жби на До си теј Об ра до вић, у 

окви ру ма ни фе ста ци је Да ни европ ске 
ба шти не, уру чи ла је мла дим ауто ри-
ма на гра ду До си те је во злат но пе ро. 
На гра да је, уз при го дан умет нич ки 
про грам, мла дим ла у ре а ти ма уру че на 
у Све ча ној са ли Скуп шти не гра да Бе о-
гра да. Кон курс за на гра ду До си те је во 
злат но пе ро За ду жби на До си теј Об
ра до вић уста но ви ла је за нај бо ље нео-
бја вље не ра до ве мла дих ауто ра до 30 
го ди на, у окви ру књи жев них вр ста ко-
је је До си теј увео у срп ску књи жев ност 
– есеј, ба сна, пу то пис, крат ка при ча.

Пе так, 30. сеп тем бар
Жи ри у са ста ву проф. др Не над Љу-

бин ко вић (пред сед ник), 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 Ђор-
ђе вић Бе лић, ве ћи ном гла со ва до нео 
је од лу ку да на гра ду 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 2016. го ди ну 
до би је проф. др Не ма ња Ра ду ло вић 
из Бе о гра да за књи гу Сли ке, фор му
ле, јед но став ни об ли ци у из да њу Чи-
го је из Бе о гра да (2015). По ве ља Ми ле 
Не дељ ко вић за жи вот но де ло уру че-
на је проф. др Мир ја ни Дрн дар ски из 
Бе о гра да. 

Уто рак, 11. ок то бар
У До му Ву ко ве за ду жби не одр жа на 

сед ни ца жи ри ја за до де лу на гра де Де
јан Ме да ко вић. Жи ри је јед но гла сно 
од лу чио да се на гра да Де јан Ме да ко
вић у 2016. го ди ни до де ли књи жев-
ном ства ра о цу Љу бо ми ру Си мо ви ћу. 

Уто рак, 11. ок то бар
Одр жа на сед ни ца Од бо ра Ву ко ве за-

ду жби не за до де лу на гра де за умет ност 
у 2016. го ди ни. Од бор је јед но гла сно од-
лу чио да се на гра да Ву ко ве за ду жби-
не за умет ност у 2016. го ди ни до де ли 
пре во ди о цу, Би сер ки Рај чић.   

Пе так, 21. ок то бар
Одр жа на је пе та сед ни ца Са ве та 

Ву ко ве за ду жби не на ко јој су раз мо-
тре не ак тив но сти на при пре ми 29. 
Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не. Са вет 
је јед но гла сно при хва тио пред ло ге 
до ку ме на та: Из ве штај о ра ду Ву ко ве 
за ду жби не за пе ри од но вем бар 2015 
– ок то бар 2016. и План ра да Ву ко ве 
за ду жби не за пе ри од но вем бар 2016 
– ок то бар 2017. На сед ни ци Са ве та по-
себ но је би ло го во ра о обе ле жа ва њу 
зна чај ног ју би ле ја Ву ко ве за ду жби не 
у 2017. го ди ни – 30 го ди на од осни-
ва ња Ву ко ве за ду жби не. У ди ску си ји 
је из не то ви ше су ге сти ја и пред ло га 
у ве зи с обе ле жа ва њем овог ју би ле-
ја ко ји ће би ти до ста вље ни Од бо ру за 
ор га ни зо ва ње ове про сла ве.   

Пе так, 21. ок то бар 
Одр жа на че твр та (135) сед ни ца 

Управ ног од бо ра, на ко јој су усво је на 
до ку мен та при пре мље на за 29. Скуп-
шти ну Ву ко ве за ду жби не. Управ ни 
од бор са гла сио се и са пред ло зи ма 

при зна ња ко ја Скуп шти на тре ба да 
до де ли по је дин ци ма и ор га ни за ци-
ја ма: ве ли ки до бро твор и до бро твор, 
као и при зна ња за оства ри ва ње про-
гра ма Ву ко ве за ду жби не. 

Сре да, 2. но вем бар
Одр жа на сед ни ца Од бо ра Ву ко ве за-

ду жби не за до де лу на гра де за на у ку 
у 2016. го ди ни. Од бор је јед но гла сно 
од лу чио да се на гра да Ву ко ве за ду-
жби не за на у ку у 2016. го ди ни до де-
ли Је ли ци Сто ја но вић за књи гу Пут 
срп ског је зи ка и пи сма.   

Пе так, 4. но вем бар
Пред став ни ци Ву ко ве за ду жби не 

Љу бо мир Ми лу ти но вић, управ ник, 
Љи ља на Си мић, уред ни ца Ву ко вог 
чи та ли шта, и Бо жи дар Пе шев, деч ји 
пи сац, би ли су го сти на све ча но сти 
по во дом Да на ОШ „Вук Сте фа но вић 
Ка ра џић”. Том при ли ком пред ста вље-
на је Да ни ца за мла де.

Сре да, 9. 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 29. скуп шти-
на Ву ко ве за ду жби не. На сед ни ци су 
раз ма тра ни и усво је ни Из ве штај о ра-
ду за пе ри од но вем бар 2015 – ок то бар 
2016, Про грам ра да за пе ри од но вем-
бар 2016 – ок то бар 2017. и са оп ште не 
су од лу ке од бо ра о на гра да ма за умет-
ност и за на у ку за 2016. го ди ну. Уру-
че не су за хвал ни це до бро тво ри ма и 
ве ли ким до бро тво ри ма и за хвал ни це 
за оства ри ва ње про гра ма Ву ко ве за-
ду жби не. Бе се ду је одр жа ла проф. др 
Ва лен ти на Пи ту лић.

 При ре ди ла: Ду ши ца МА ТИЦ КИ
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П
о сле по чет ка Пр вог свет ског ра та 
срп ска вој ска је хра бро и до сто-
јан стве но бра ни ла сво је гра ни-
це и сво ју те ри то ри ју. Ипак, но-
вем бра 1915. го ди не би ла је при-

мо ра на на по вла че ње пре ко Ал ба ни је, та ко 
је и Ми ни стар ство про све те и цр кве них де ла 
на пу сти ло зе мљу и, за јед но са вој ском, пре ко 
При зре на и Ска дра про шло ал бан ску гол го ту 
и са та да шњом вла дом, ја ну а ра 1916. сти гло 
на Крф. За уче ни ке ко ји су са вој ском сти гли 
на Крф ор га ни зо ва на је на ста ва. Та ко је на Кр-
фу штам пан Бу квар Сте ве Чу ту ри ла, по знат 
као Крф ски бу квар и је дан при ме рак се и да-
нас чу ва у Срп ској ку ћи на Кр фу. Овај бу квар 
је ак ту е лан и да нас и вре ди га се још јед ном 
се ти ти, о сто го ди шњи ци штам па ња. 

Сте во Чу ту ри ло је зна ча јан школ ски по сле-
ник с кра ја XIX и из пр ве тре ћи не XX ве ка. Ипак, 
упр кос број ним са зна њи ма и не спор ним чи ње-
ни ца ма, о ње му се ма ло зна и ма ло се пи ше, не 
са мо са да, не го и ра ни је. О Сте ви Чу ту ри лу, ко-
ли ко зна мо, не ма ни јед на за себ на сту ди ја, не-
ма це ло ви тих ра до ва ни о ње го вом жи во ту ни 
о ње го вом де лу. Ипак, не спор но је да је овај да-
ро ви ти и ду го веч ни Ли ча нин (умро је у 94. го-
ди ни) оста вио озбиљ ног тра га, не са мо у род ној 
Ли ци, већ и у Хер це го ви ни, Цр ној Го ри и Ср би-
ји. По за вр шет ку шко ло ва ња и на кон не ко ли-
ко про свет них го ди на, мла да лач ки за нос га је 
од вео да бу де рат ник у Хер це го вач ком устан ку, 
а ка сни је и бо рац у ра ту про тив Тур ске, ка да 
је Кне же ви на Цр на Го ра об ја ви ла рат Тур ци ма 
(1876. го ди не). По сле ових, рат них ис ку ста ва, 
Сте во Чу ту ри ло се вра ћа у Цр ну Го ру, где је, као 
глав ни школ ски над зор ник, ус по ста вио оба ве-
зно школ ство и осно вао пр ву гим на зи ју (1878. 
го ди не), да би пре ла ском у Ср би ју (1882), слу-
жбу ју ћи на раз ли чи тим по сло ви ма и у раз ли чи-
тим гра до ви ма, оба вља ју ћи раз ли чи те по сло ве, 
аутор ски пот пи си вао број не чи тан ке, ко је су би-
ле у школ ској упо тре би не ко ли ко де це ни ја. На-
и ме, у ли те ра ту ри се мо же на ћи да је Бу квар за 
основ не шко ле у Кра ље ви ни Ср би ји Сте ве Чу ту-
ри ла у упо тре би од 1886. па све до кра ја тре-
ће де це ни је XX ве ка (Бу квар за основ не шко ле у 
Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, јед но вре ме Кра ље ви ни 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца).

Бу квар за основ не шко ле у Кра ље ви ни Ср би ји, 
ко ји је штам пан на Кр фу, штам па ла је др жав на 
штам па ри ја Кра ље ви не Ср би је у Фа бри ци кар-
то на же и штам па ри ји Бра ће Аспи о тис на Кр фу. 
Овај бу квар је, уз не знат не пре прав ке, био у зва-
нич ној упо тре би и по сле на стан ка пр ве Ју го сла-
ви је, 1918. го ди не.

Бу квар је пр ва уче нич ка књи га, ва жна у сва-
ком вре ме ну, по себ но за Ср бе у ва жном исто риј-
ском тре нут ку, на Кр фу, у из бе гли штву. Ње гов 
зна чај на по чет ку XX ве ка сва ка ко је био не у-
по ре ди во ва жни ји и зна чај ни ји у од но су на по-
то ње де це ни је, ма да је то и да нас не за о би ла зна 
књи га, упр кос не у по ре ди во бо љој опре мље но-
сти шко ла и свим дру гим по ма га ли ма.

Ни је спор но да су бу ква ри Сте ве Чу ту ри ла у 
вре ме сво га на стан ка би ли нај бо љи и нај мо дер-
ни ји уџ бе ни ци у Ср би ји. Та кав ква ли тет обез бе-
дио им је ду го веч ност, би ли су у упо тре би бли зу 
че ти ри де це ни је. Ко ли ко нам је по зна то, та кву 
ду го веч ност има ло је ма ло школ ских књи га.

Бу квар из 1904. го ди не имао је 94 стра не, пр-
ви део до но си по две стра не за сва ко сло во, та-
ко што се на ле вој стра ни на ла зи илу стра ци ја и 
крат ке ре чи са но вим сло вом, на пи са не пи са-
ним сло ви ма, а на де сној стра ни дру га илу стра-
ци је (дру ге илу стра ци је) ко ју пра те штам па на 
сло ва. Све илу стра ци је су вр ло бри жљи во ода-
бра не, пре по зна тљи ве, уче ни ци ма при јем чи ве 
и ви ше не го очи глед не. Ис пис пи са них сло ва 
мо же се сма тра ти са вр ше ним. Све илу стра ци је 
су ви ше не го успе шне, ов де до но си мо ин вен-
тар свих илу стра ци ја: ос, обруч, срп, нос, но га
ри, поп, пањ, топ, те ра зи је, ат, ал ка, ла ста, 
ле стве, штап, шта по ви, во, вр те шка, зво но, 
зми ја, уста, узда, ко ла, коњ, рак, ру ка, ек сер, гу
сле, гре бен, игла, игле, ча ша, чи рак, љу ља шка, 
њу шка, мач ка, ме тар, бу ре, бич, ћу ран, ће ма не, 
ђак, ђе рам, жа ба, ја је, је гу ља, цр ква, др во, др ља
ча, хрт, фес, фе њер.

По том се до но се пи са на и штам па на сло ва 
(ве ли ка и ма ла), а ис под њих ре че ни це, на ле-
вој стра ни су ис пи са не пи са ним сло ви ма, а на 
де сној штам па ним. Све ре че ни це су бри жљи во 
ода бра не, че сто су из ли те ра ту ре, има и по сло-
ви ца, али и број них по у ка, у то вре ме за уче ни-
ке ве о ма дра го це них. Ако се има у ви ду вре ме 
и све у куп на обра зо ва ност и про све ће ност та да-
шње Ср би је, он да се ове ре че ни це мо гу сма тра ти 
ан то ло гиј ским: Цр ква је дом бо жи ји. Луд не зна 
за ша лу. Лу ка вог се ва ља чу ва ти. Џеп пра зан и 
же лу дац пра зан. Це ре ка ње је не при стој но. Црн 

се образ ни чим не опра. Ле ном ни ко не по ма же. 
Ако је ко луд, не бу ди му друг. Му дра је ла ко са
ве то ва ти. Ева и Адам би ли су пр ви љу ди. Чу вај 
бе ле па ре за цр не да не. Ум ца ру је а сна га ар га ту
је. Ко о злу ми сли, зло га и сна ђе. Је дан чо век не 
мо же све зна ти. Без му ке не ма на у ке. По ште
ње се ви ше це ни не го бо гат ство. Ти ха во да бре
го ве ро ни. Ра но ле зи а ра но уста ни. До бар глас 
да ле ко се чу је а рђав још да ље. Жи ви те ча сно и 
по ште но. Хва ли ша рђав пла ти ша.

По сле на ла зи мо азбу ку ис пи са ну пи са ним 
сло ви ма (ве ли ким и ма лим), а по том се, са од-
го ва ра ју ћим илу стра ци ја ма, до но се кра ћи тек-
сто ви, увек ис пи са ни пи са ним, бу квар ским 
сло ви ма. На стра ни 81. на ла зи се пре ко це ле 
стра не пор трет кра ља Пе тра, а ис под ње га ис пис 
Жи вео краљ Пе тар. По сле то га на ла зи мо број-
не тек сто ве, не кад ис пи са не пи са ним, а не кад 
штам па ним сло ви ма, увек су па жљи во би ра ни, 
са до бро ода бра ним илу стра ци ја ма, пре пу ним 
по у ка, увек у обра зов ној, вас пит ној и функ ци-
о нал ној уло зи.   

Ова ко кон ци пи ран бу квар, ура ђен по, не ма 
сум ње до бром узо ру, био је ве о ма ко ри сна књи га 
за по чет ну обу ку чи та ња и пи са ња. Ва ља ре ћи 
да су сви при ме ри, ко ји се мо гу сма тра ти се кун-
дар ним, увек у вас пит ној и по уч ној функ ци ји.

ПО У КЕ УЗ СЛО ВА У БУ КВА РУ
Чи тан ка оби лу је број ним по у ка ма, ре кли би-

смо му дро сти ма, ко је су та да шњим уче ни ци ма 
мо гле би ти, сва ка за се бе, при мер ка ко тре ба 
ра ди ти, ка ко се ва ља вла да ти и ка ко у жи во ту 
по сту па ти: Иди му дро не по ги ни лу до. Или ку пи 
алат, ил оста ви за нат. Што не знаш, то пи тај. 
Што ни си рад се би, не чи ни дру гом. На сун цу то

пло, код мај ке до бро. Не ве руј сну, ко ли ко ни псу. 
Њи ва не ро ди ако се не ра ди. Њу шка ло њу шка, 
бу шка ло бу шка. Џа бе ни ко ни шта не да, већ за
ра дит све нам тре ба. Цар ска се не по ри че. Луд 
не зна за ша лу. Лу ка вог се ва ља чу ва ти. Љу тит 
чо век не мо же со бом вла да ти. Ако бог да и сре
ћа ју нач ка. Ма ло го во ри ал мно го тво ри. С ту ђа 
ата на сред бла та. Оте то про кле то. Чо век се 
учи док је жив. Чи ни дру гом оно што си рад да 
и те би дру ги чи не. Учи ни до бро не кај се, учи ни 
зло на дај се. Јед на ште та сто гре хо та. Ће ла ва 
је ла ко обри ја ти. Ђур ђев да нак хај дуч ки са ста
нак. Ето ле пог про ле ћа, ето пти ца, ето цве ћа. 
Где се ста ри ји не слу ша ју ту не ма сре ће. Бла го 
оном ко што зна. Бо ље је уме ти не го има ти. Па
зи шта ћеш ре ћи. Те шко оном ко па ме ти не ма. 
Ра ди па ћеш има ти. Ви ше очи ју ви ше ви де. До
го вор ку ћу гра ди. Здра вље је нај ве ће бо гат ство. 
Хо ди му дро, не по ги ни лу до. Хра ни тељ је ка но 
и ро ди тељ. Же жен ка шу хла ди. Же дан коњ во
ду не про би ра.

У Бу ква ру на ла зи мо и са вет ка ко се љу ди осло-
вља ва ју, тј. по здра вља ју у то ку да на:

„Ују тру: До бро ју тро! До бра ти сре ћа!
Здра во устао! Здра во ура нио!
Здра во осва нуо!
Об дан: До бар дан! Бог ти до бро дао!
По мо зи Бог! Бог ти по мо гао!

С Бо гом остај те! С Бо гом по шао!
Сре ћан пут! У здра вљу да се ви ди мо!
Уве че: До бро ве че! Бог ти до бро дао!
Ла ку ноћ! Бог ти на по моћ!
Ка ко си? Хва ла Бо гу!“ 

По што је при ме рак Бу ква ра ко ји смо кон-
сул то ва ли део по ро дич не за о став шти не Сте ве 
Чу ту ри ла, у ње му смо на шли не ко ли ко ин тер-
вен ци ја, ве ру је мо ауто ро вих, ко је су по слу жи ле, 
са ис прав ка ма, за не ко ка сни је из да ње, си гур но 
оно по сле 1918. го ди не, јер се на на слов ној стра-
ни на ла зи ин тер вен ци ја пи са на руч но (ру ко пи-
сно) да се на слов про ме ни и да сто ји уме сто у 
Кра ље ви ни Ср би ји – у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји и 
да уме сто срп ског гр ба до ђе грб Ју го сла ви је. У 
Бу ква ру на ла зи мо и две за ни мљи ве ин тер вен-
ци је. Пр ва се на ла зи на стра ни 80. и аутор зах-
те ва да се ре че ни ца из јед ног пи сма: „Знам се 
кр стом пре кр сти ти“ из о ста ви, уз об ја шње ње „из-
о ста ви ти због де це му сли ма на“. Та ко ће мо уз 
јед ну сли ку, са хри шћан ским мо ти вом на стра-
ни 79. на ћи до пи са ну ин тер вен ци ју „из о ста ви-
ти због де це дру ге ве ро и спо ве сти“. Ово све до чи 
о вер ској то ле рант но сти и ве ли кој па жњи ауто-
ра да не на ру ша ва очи то крх ке на ци о нал не од-
но се у тек ство ре ној др жа ви. Ве ру је мо да је ова 
па жња мо гла би ти на ук број ним по то њим ге-
не ра ци ја ма.

Бу квар до но си и не ко ли ко, мо гли би смо ре ћи, 
по уч них и ду хо ви тих пи та ли ца:

„Шта је ја че од ва тре?
(В__д__) 

Шта на ле ђи ма ку ћу но си?
(П__ж)

Шта сво ју крв пи је и свој дроб је де?
(Св__ћ__)

Шта те го ни, а не ви диш га?
(В__зд__х)

Шта гла вом ри је а ре пом ши је?
(__гл__)

Шта се у лон цу не мо же осо ли ти?
(Ј__ј__)

Шта у шу ми без мо зга ла је?
(С__к__р__)

Шта не уме да го во ри, а уме сва ког да на у чи?
(Књ__г__)“

Као по у ку мо же мо узе ти и сле де ће при ме ре:
Шта се чим ра ди?
„Очи ма гле да мо. Уши ма слу ша мо. Но сом ми

ри ше мо. Је зи ком ку ша мо. Пр сти ма пи па мо. Но
га ма иде мо. Ру ка ма хва та мо. Зу би ма жва ће мо. 
Усти ма го во ри мо.“

За оне ко ји су има ли про бле ме са раз ли ко ва-
њем бо ја, до бро је до шао сле де ћи при мер:

Ка кво је шта?
„Не бо је пла во. Тра ва је зе ле на.
Сла ма је жу та. Снег је бео.
Ке стен је мрк. Крв је цр ве на.
Угљен је црн. Пе пео је сив.
Дан је све тао. Ноћ је тав на.“ 

Уче ни ке по вре ме но оче ку ју и дра го це ни са-
ве ти:

„Чу вај се:
Ко ња, да не уда ри, во ла да не убо де;
Кр ма че, да не ока ља, мач ке да не огре бе;
Пса и зми је, да не ује ду;
Ва тре, да не оже же, пу шке да не уби је;
Но жа и се ки ре да не по се ку;
Во де, да се не уто пи те; про ва ле да не упад не те.“

Шта је оба ве за де це, ка ко да се по на ша ју и 
вла да ју, са ве то ва но је уче ни ци ма сле де ћим 
при ме ри ма:

„Ка ко тре ба да се вла да ју до бра де ца?
Ро ди те ље да по шту ју, све ста ри је да слу ша ју.
Увек пра во да го во ре и до бро да тво ре.
Ме ђу со бом да се сла жу, је дан дру гом да по ма жу.
Од зла да се кло не, а не вољ не да за кло не.
Да су чи ста, уми ве на и при стој но об у че на.
Сво је до бро да чу ва ју а у ту ђе не ди ра ју.
Да свуд хо де пра во а се де уљуд но.
Да не зи ја ју и не зе ва ју.
Да не шмр ка ју и нос не коп ка ју.
Да су до бро очет ка на и оче шља на.
Да са мо до бро дру штво во ле,
И да се ра до Бо гу мо ле.“ 

Бу ква ри за основ не шко ле Сте ве Чу ту ри ла су 
би ли кон ци пи ра ни та ко да за до во ља ва ју основ-

не ди дак тич ко-ме то дич ке прин ци пе. Увек се 
ишло од по зна тог ка не по зна том, од лак шег ка 
те жем, по ступ но и еко но мич но, си сте ма тич но 
и пре глед но. Уче ни ци ма ни је би ло те шко да га 
ко ри сте, па им ни су би ла по треб на би ло ка ква 
упут ства. До вољ но је да га отво ре на по чет ку и 
иду од јед не стра ни це до дру ге, од пр вог до по-
след њег сло ва.

И да нас се учи те љи основ них шко ла при 
при је му но вих уче ни ка у пр ви раз ред су о ча-
ва ју с раз ли чи тим про бле ми ма. Је дан од њих 
је да уче ни ци до ла зе с не у јед на че ним „пред-
зна њем“ о ис пи си ва њу сло ва срп ске ћи ри ли це, 
ка ко штам па них, та ко и пи са них. На и ме, до са-
да ни је ре гу ли са но да ли и у ко јој ме ри уче ни ке 
пре по ла ска у пр ви раз ред ва ља оспо со бља ва ти 
за пи са ње. Не ки од њих до ла зе у шко лу са со-
лид ном обу ком у пи са њу сло ва, док има и оних 
ко ји сло ва не зна ју, али исто вре ме но не зна ју 
ни пи са ње (по вла че ње) „фи них“ ли ни ја ко је су 
ну жне за ко рект но ис пи си ва ње сло ва. Не ка да 
су уче ни ци по по ла ску у шко лу ме се ци ма „ве-
жба ли ру ку“ с по зна тим зах те вом ко ји је гла сио: 
ко са – тан ка – ус прав на – де бе ла... Одав но се од 
то га од у ста ло.

При пре ма уче ни ка за основ ну шко лу пред-
ста вља озби љан за да так и по ро ди це и деч јих 
уста но ва, као и дру штва у це ли ни.

По зна то је да се сте че не на ви ке те шко ме ња-
ју, та ко је и код де це. Уко ли ко се не ко сло во, не-
ка ли ни ја (пра ва или кри ва, па и це ло сло во) 
не на у че ва ља но на вре ме, ка сни је се уоче не 
гре шке те шко ис пра вља ју. О бро ју та квих гре-
ша ка нај бо ље све до че ру ко пи си на ших уче ни-
ка на свим уз ра сти ма.

Чу ту ри ло ве бу ква ре мо гли су ко ри сти ти сви 
уче ни ци при ли ком по ла ска у шко лу, не са мо 
по чет ни ци, већ и они ко ји су има ли про бле ма 
са фи ним гра фо мо то рич ким по кре ти ма и уред-
ним ис пи си ва њем сло ва на ше азбу ке.

Одав но се о ле пом пи са њу не го во ри и оно се 
не не гу је (ни у шко ла ма ни из ван њих). На рав но, 
да би се не што не го ва ло то се мо ра на у чи ти на 
вре ме и ка сни је си сте ма тич но по на вља ти, ве-
жба ти и утвр ђи ва ти. Ово је би ла до бра при ли ка 
да уче ни ци до бро на у че ка ко се сло ва пи шу и 
по ве зу ју, али и да се не ке гре шке ис пра ве. Не-
ка да су на ши уче ни ци има ли и на став ни пред-
мет Ле по пи са ње. То га пред ме та не ма одав но, 
али не ма ни до брих и ле пих ру ко пи са. За пра во 
и ка да их има они су рет кост, одав но леп ру ко-
пис ни је пра ви ло, већ из у зе так.

Си гур но је да је ова азбуч на по чет ни ца ла ко 
на ла зи ла при ме ну у ра ду он да шњих уче ни ка, 
ја сно је да је би ла „оба ве зна књи га“ број них ге-
не ра ци ја на пре ла зу из XIX у XX век. У це ли ни је 
би ла ура ђе на на при јем чив на чин, на ди ла зи ла 
је по тре бе срп ских пр ва ка пре јед ног ве ка.

Обим Бу ква ра ни је пре ве лик и ових де ве де-
се так стра на би ло је ап со лут но упо тре бљи во за 
оне ко ји ма је на ме ње но. Ова ко кон ци пи ра на 
по чет ни ца, с об зи ром на сво ју спе ци фич ност, 
под сти че вас пит не вред но сти и упу ћу је на си-
сте ма ти чан рад, упу ћу је на кул тур не стан дар де 
и по шту је тра ди ци ју срп ске ћи ри ли це и ње них 
сло ва.

По чет ни ца је та ко кон ци пи ра на да се пр во иде 
од ис пи си ва ња ли ни ја ка ис пи си ва њу штам па-
них и пи са них сло ва (пр ви део), где је сва ко сло-
во до би ло про стор од две стра не, да би ка сни је 
у по но вље ном ве жба њу сва ко сло во и ве жба ње 
би ло све де но на по ла стра не (дру ги део).

* * *

Сте во Чу ту ри ло је био аутор ве ли ког бро ја бу-
ква ра ко ји су обе ле жи ли крај XIX и по че так XX 
ве ка. Ње го ви бу ква ри су би ли у упо тре би че ти ри 
де це ни је. По ред то га пи сао је и дру га пе да го шка 
де ла, био је но ви нар и пу бли ци ста. Ипак, Бу квар 
ко ји је штам пан 1916. на Кр фу и чи ју го ди шњи цу 
сла ви мо има по себ но ме сто, по се бан пе да го шки 
зна чај, ако се има ју у ви ду све исто риј ске, кул-
тур не и на ци о нал не окол но сти. Бу ква ри Сте ве 
Чу ту ри ла и да нас де лу ју по уч но и у број ним сег-
мен ти ма ни су из гу би ли ак ту ел ност. То по твр ђу-
је и Бу квар из 1916. го ди не. Број не пе сме, по у ке 
и са ста ве за бу ква ре пи сао је сам Чу ту ри ло, што 
све до чи и о ње го вим ли те рар ним спо соб но сти-
ма. Мно ги са ста ви пи са ни су ве о ма бри жљи во, 
уче ни ци ма су, не ма спо ра, би ли по све при ла-
го ђе ни. Илу стра ци је ко је на ла зи мо у Бу ква ру су 
ве о ма до бре, па жљи во ода бра не и у све му при-
јем чи ве нај мла ђим уче ни ци ма. Бу ква ри Сте ве 
Чу ту ри ла на ди ла зи ли су сво је основ не по тре-
бе, би ле су то до бре и по у зда не књи ге за све оне 
ко ји ма је би ло ста ло не са мо до по чет не обу ке у 
чи та њу и пи са њу, већ и до број них дру гих зна-
ња, пре ко по треб них школ ским по ла зни ци ма, тј. 
нај мла ђим уче ни ци ма пре јед ног ве ка.

 Вељ ко БР БО РИЋ 

ОСВЕТЉЕЊА

Сто го ди шњи ца Крф ског бу ква ра 
Сте ве Чу ту ри ла

Проф. др Вељ ко Бр бо рић, управ ник Ка те дре за срп ски је зик Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, 
го во рио је 5. сеп тем бра 2016. го ди не уче сни ци ма 46. Ску па сла ви ста – се ми на ра срп ског је зи ка, 
књи жев но сти и кул ту ре, о „Сто го ди шњи ци Крф ског бу ква ра Сте ве Чу ту ри ла“. 
Уз не знат на скра ће ња до но си мо из ла га ње про фе со ра Бр бо ри ћа

На слов на стра на „Бу ква ра за основ не 
шко ле у Кра ље ви ни Ср би ји”, Крф, 1916.
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Сми ља Ко тур: „Пе сме 
из Ја се нов ца”. Про је кат 
Дра га не То мић, 
уз прат њу жен ске 
пе вач ке гру пе Све тла не 
Спа јић; RIN GRING, 
WMAS, 2016.

В
и ше стру ко је зна чај на 
по ја ва пр вог CD-а са из-
вор ним на пе ви ма на-
род них пе са ма Ср ба За-
пад не Сла во ни је. Не са-

мо што је то уоп ште пр ви трај ни 
му зич ки за пис на но са чу зву ка пе-
са ма ко је смо до са да сре та ли са-
мо као за бе ле же не тек сто ве у збир-
ка ма и ру ко пи си ма у ра спо ну од 
сре ди не 19. до кра ја 20. ве ка, већ је 
реч и о узо ри то ура ђе ном про јек ту 
у ми си ји очу ва ња на ци о нал не ба-
шти не бли ском са вре ме ном чо ве-
ку 21. ве ка. 

Ду бља сим бо ли ка, да су на пе ви свих 
пе са ма за бе ле же них на овом CD-у са-
чу ва ни за хва љу ју ћи Сми љи Ко тур, ро-
ђе ној у Ја се нов цу 1928. го ди не – као да 
упот пу њу је сву тра гич ну ме та фи зи ку 
по сто ја ња (и не ста ја ња) срп ског на ро-
да у Сла во ни ји. На пе ве, ко је је на овај 
на чин Сми ља спа си ла од за бо ра ва, де-
вој ке оку пље не око Све тла не Спа јић: 
Дра га на То мић, Јо ва на Лу кић, Су за-
на Ар сић, Ми ле на Ог ња но вић, Бо ја на 
Лан го вић, Ми ли ца Ни ко лић, Је ле на 
Ми тић и Је ле на Ђе кић – пре то чи ле 
су у ван вре ме ни му зич ки спо ме ник 
срп ском на ро ду не ка да шње Сла вон-
ске вој не гра ни це и ње го вом ве ков-
ном по сто ја њу. Не слу чај но на зван 
„Пе сме из Ја се нов ца“ – овај но сач зву-
ка, кроз слу ша ње дра го це них на пе-
ва иза зи ва дво стру ку и ок си мо рон ску 
асо ци ја ци ју: као ме сто где је цве та ла 
рас ко шна на род на пе сма, а ко је сре-
ди ном 20. ве ка нат кри ва стра вич на 
сим бо ли ка ло го ра Ја се но вац то ком 
по сто ја ња тзв. Не за ви сне др жа ве Хр-
ват ске у Дру гом свет ском ра ту, као 
ме сто нај ма сов ни јег и нај мон стру о-
зни јег стра да ња тог истог на ро да. И 
Сми ља Ко тур је слу чај но пре жи ве ла: 
са жен ским чла но ви ма по ро ди це, као 
че тр на е сто го ди шња ки ња, де пор то ва-
на је на рад у Не мач ку, где је у та мо-
шњим рад ним ло го ри ма (фа бри ци) 
пре жи ве ла рат.

Не мер љив зна чај овог CD-а је сте ве-
ли ки број ори ги нал них на пе ва ка ко 
лир ских пе са ма, та ко и ба ла да, ста ри-
јих од два ве ка, за бе ле же них у број-
ним збир ка ма, а ко је има мо пр ви пут 
при ли ку са да и да слу ша мо. Та ко је 
је дан из ван ред но зна ча јан, а пре ду го 
за по ста вљен сег мент на ше фол кло-
ри сти ке, као што су то на род не пе сме 
(и то на ро чи то ба ла де) и кон текст њи-
хо вог из во ђе ња (ко ло) ме ђу Ср би ма 
За пад не Сла во ни је, ко нач но до спео 
на трај ни но сач зву ка, као га ран ци-
ја њи хо вог очу ва ња за бу ду ће ис тра-
жи ва че.

У про прат ној књи жи ци струч но су 
об ра ђе не све вр сте на пе ва ко је из-
во ди Сми ља Ко тур, у прат њи жен ске 
пе вач ке гру пе Све тла не Спа јић. И на 

овом ди ску, као и у це лој Сла во ни ји, 
до ми ни ра ју две основ не вр сте из во-
ђе ња пе са ма: крат ки ри мо ва ни де се-
те рач ки ди стих (бе ћа рац), ко ји Сми ља 
на зи ва при пје ви ма („ша лај“) и ко ји се 
игра у за тво ре ном ко лу др меж, са цуп-
ка њем и „по ла га њем“ (бр. 1 „Ја се но-
вац, ми ло се ло мо је“, бр 6: „Ко ло ма ло, 
игра по ла га но“: Сла во ни јо, не би те 
жа ли ла / Да се ни сам у те би ро ди
ла или бр. 12:  Сла во ни јо, док ти име 
тра је / чу ва ће мо тво је оби ча је...). 

Дру ги, ста ри ји об лик кла сич них де-
се те рач ких лир ских пе са ма и ба ла да, 
у за пи си ма са чу ва ним још од Ер лан
ген ског ру ко пи са (по че так 18. ве ка), 
пред ста вља ју све оста ле пе сме. 

Ме ђу нај ста ри је на пе ве сва ка ко се 
убра ја пе сма „Иво ко си зе ле ну ли ва ду“ 
(бр. 3), ко ју је об ја вио Ђор ђе Рај ко вић 
још 1869. у сво јој збир ци из Сла во ни је 
са мо ти вом ро до сквр ног гре ха. Ов де су 
сти хо ви пре тр пе ли ре дук ци ју (што је 
чест слу чај на овим сним ци ма) у пе-
сму без овог мо ти ва и са дру га чи јом 
по ен том. Уз њу, и пе сма „Ај де жар ко 
сун це от по чи ни“ (23) је при мер пе са-
ма, по све до че њу Сми ље Ко тур, ко је 
су се пе ва ле – нај че шће при ко па њу, 
и сва ка ко ће би ти од зна ча ја мно гим 
ет но му зи ко ло зи ма. Оста ле пе сме на 
ста ри глас су и „Са во, во до, по здра ви 
ми дра гог“ (бр. 20) и „Осу се не бо зве-
зда ма“ (24) као пе сме ко је су се пе ва-
ле на чи ја лу, пе ру ша лу или се дељ ка ма. 

Тре ба на по ме ну ти да и ова ши ро ко 
по зна та лир ска пе сма у овом му зич-
ком за пи су не ма сти хо ве са ма гиј ском 
ко но та ци јом (о ве шти ца ма ко је су ов-
ча ру из је ле ср це). На про тив, мо тив је 
ре ду ко ван и све ден на лир ску сце ну 
за спа лог чо ба на: „Ов ца ма не ма чо ба-
на / Већ јед но ди је те Ла за ре / И оно 
мла до за спа ло / ди ко мо ја, дје вој ко“.

Сва ка ко, јед ну од ти пич них пе са ма 
За пад не Сла во ни је пред ста вља пе сма 
„Мој не ве не, ше сто пе ре“ (сни мље на и 
у из во ђе њу гру пе „Ба ти ња ни“ код Да-
ру ва ра у до ба Ју го сла ви је). У овој ва-
ри јан ти и слич ном на пе ву, сло вен ска 
ан ти те за је не знат но из ме ње на: „...Ил’ 
те во да под ло ка ва, Ил’ те ко са пот ко-
са ва/ Ил’ ти зми ја ко рен гри зе...” (са 
по ен том: „Дво је су се за во ље ли / На 
ме не се на сло ну ли“), док је пе ва ње, по 
струч ној ана ли зи Дра га не То мић уз 
пе ва ње на бас („по ла га ње“) „обо га ће-

но терц ним и квинт ним са звуч ји ма, 
тј. тро гла си ма на по чет ку и на кра ју 
по лу сти ха и ме ло сти ха“.   

Ве ли ко је за до вољ ство и пр ви пут 
чу ти ка ко је из гле да ло пе ва ње пра-
ста ре пе сме „Ој, Јо ва не, Бе о гра ђа ни не“ 
(бр. 7), ко ја има сво је број не и ста ри-
је ва ри јан те из 19. ве ка, ма да мо тив 
се же у ду бљу про шлост (Об ра до вић, 
Ми ле у снић, Рај ко вић, Бе го вић у Ли-
ци и Ба ни ји и сл.). С об зи ром на то да 
су гра ни чар ска се ла дуж Са ве, па та-
ко и Ја се но вац, има ла ја че тр го вин ске 
и са о бра ћај не ве зе, та ко су и тек сто ви 
пе са ма у Сми љи ном пам ће њу ре ду-
ко ва ни ји, из ме ње ни ји, са про до ром 
но ви јих на но са (че сто дво стру ке ри-
ме, или но ве лек си ке у дру гом де лу 
пе сме) у осве до че но ста ри јем и кла-
сич ном усме ном је згру пе сме. Та ко, 
на при мер, и у овој пе сми, уз увод не 
сти хо ве / фор му ле (ма да ста ри ји за-
пи си пам те „Би о град“), основ ни мо тив 
је ре ду ко ван и пре и на чен у дру га чи ју 
по ен ту, ко ја је, ме ђу тим, естет ски не 
ме ња: „...Устај мла ди, Бе о град се гра ди 
/ Нек се гра ди, мо је мом че ја ви / Си-
ноћ ме је оже ни ла мај ка / Ју трос ра-
но по бје гла дје вој ка...“), што је но ви ји 
на нос у од но су на кла сич но мо тив ско 
је згро пе сме (у од но су на за пи се из 19. 
ве ка: „Устај го ре, Би о град из го ре! / Не-
ка го ри, го ром из го рио! / У ње му сам 
три ље та слу жио / Пр во ље то за оруж је 
свје тло, / Дру го ље то за вра на ко њи ца, 

/ Тре ће ље то за ли је пу дје вој ку...“ (Рај-
ко вић, 1869, бр. 99).

Као што је на по ме ну то, још су зна-
чај ни ји сним ци на пе ва – пр ви уоп-
ште – ко ји се из во де у ко лу (пе сма 5 
„Ој, дје вој ко, уз ви јој ло“), а на ро чи то 
из во ђе ње ба ла де са мо ти вом „То маш 
мом че не же ње но“, ов де дру га чи је на-
сло вље не и по де ље не на две вр сте на-
пе ва (бр. 8 „Мај ка ј Ма ри ко се пле ла“ 
и бр. 9 „Мај ка Ма ру не слу ша ла“). Реч 
је о ба ла ди са мо ти вом от ми це де вој-
ке из ко ла, при ка зу ју ћи у пу ној ме ри, 
ка ко је из во ђе ње јед не лир ско-еп ске 
пе сме мо гло би ти и „се де лач ко“ (мај-
ка са ве ту је ћер ку, пле ту ћи јој ки ке, 
да па зи кад иде у ко ло, да се слу чај-
но не ухва ти до То ма ша: „То маш мом-
че не же ње но / А ти Ма ро не у да на...“), 
али из во ђе но и у ко лу пле те ном или 
кри вом. Упра во, у на пе ву бр. 9 на ста-
вак пе сме пре ла зи у бр зи кол ски ри-

там („...Ма ра мај ке не слу ша ла / Па 
се хва та до То ма ша...“) са до след ном 
рад њом (где се сва ки стих по на вља 
два пу та): опи сом от ми це „ле пе Ма-
ре“, од во ђе њем до др ве та где ће је То-
маш „обје си ти“ ако се не уда за ње га, и 
по ен том – вај ка њем „ле пе Ма ре“ ко ја 
по ру чу је сво јим дру га ри ца ма да увек 
слу ша ју мај ку. (У нај ста ри јем за пи су 
из Ду би це 1866, код Ђ. Рај ко ви ћа, та-
ко ђе има мо за бе ле же ну ову пе сму са 
есте тич ни јим ре ше њем, док се ва ри-
јан та код Ми ле су ни ћа из Сло бо шти-
не, 1902, бр. 84 сма тра нај бо љом: „...
Ни је оно су ви ја вор / Већ су оно би-
је ли дво ри / Он де ћеш ми љу ба би ти 
/ Он де ћеш ми дво ре ме сти / С мо јој 
ста ром мај ком је сти.“).

У про прат ној књи жи ци Дра га на То-
мић о „кри вом“ или „пле те ном“ ко лу, 
та ко ђе пи ше сле де ће: „Све свет ко ви не 
и ве се ља у Ја се нов цу је пра ти ло пле
те но ко ло, тра ди ци о нал на фор ма ко ја 
је ка рак те ри стич на за чи та ву област 
За пад не Сла во ни је. Пе ва ње је ор ган-
ски ве за но уз пле те но ко ло, те се мо же 
ре ћи да из раз игра ти ко ло под ра зу-
ме ва исто вре ме но игра ње и пе ва ње. 
Си ла бич но ан ти фо но из во ђе ње да је 
ри там и пул са ци ју игра чи ма. Сми ља 
пе ва ње у ко лу ова ко опи су је: 

„Као и уви јек, кад се слу жба за вр ши, 
око цр кве се игра пле те но ко ло, др меш 
и раз не дру ге игре. Ко ло по ве ду пр ве пје
ва чи це ко је пје ва ју. Ми се прет ход но 
ода би ра мо – ја, ако во дим (пе сму), ода
бе рем две ко је ће ме пра ти ти, а на дру
гој стра ни се исто та ко ухва ти гру па 
од три и оне на ма от пе ва ју. Јед на во
ди, две по ла жу, а кад ми поч не мо пе сму, 
дру ги се хва та ју у ко ло. До кра ја та ко 
док не про ђе це ло ко ло.“ (8, CD).

И
з во ђе на у ко лу на исти 
на пев, је сте и кла сич-
на лир ска пе сма „Ој, 
дје вој ко, што у ко ло 
не ћеш“ (бр. 10), са очу-

ва ном сло вен ском ан ти те зом („...Из 
је зе ра не што про го ва ра / Или је ви-
ла ил је љу та зми ја / ...Већ је оно че-
до пре не ја ко / Не кр ште но, не зна ме-
но ва но / Већ она ко од Бо га по сла-
но), са по ен том да том у на гла ше ном 
све то сав ском прин ци пу: „...Кр сти те 
га и зна ме нуј те га / Ли је по му име 
на ди је вај те / Пан те ли ја, не пам тио 
мај ке / Већ пам тио сво ју кр сну сла ву 
/ Кр сну сла ву све ти те ља Са ву! (Сми-
ља Ко тур је би ла и ре дов на чла ни ца 
цр кве ног хо ра пре Дру гог свет ског 
ра та у Ја се нов цу.)

По ет ски сим бол пр вог ре да у пе-
ва њу Ср ба За пад не Сла во ни је сва ка-
ко пред ста вља пе сма „Ви ја ло се пе ро 
па у но во“, та ко ђе из во ђе на у ко лу, ов-
де пр ви пут и тех нич ки бес пре кор но 
сни мље на и из ве де на. Сем кла сич не 
и ока ме ње не фор му ле („Ви ја ло се пе-
ро па у но во / На оно ме по љу Дре но-
воме / Гле да ле га Дре нов ке дје вој ке / 
Гле да ле га па су го во ри ле / От ку да си 
пе ро па у но во?...“ ), пе сма иако је и у 
овом из во ђе њу та ко ђе пре тр пе ла ре-
дук ци ју, до би ла је но ви ја, али естет-
ски и зна чењ ски ус пе ла ре ше ња. И у 
са мој за ме ни то по гра фи је (уме сто „из 
Ин ђи је зе мље“ ов де: „Ја сам пе ро из 
Ин ђи је гра да“), и уме сто кла сич ног је-
згра мо ти ва („Слу жио сам до брог го-
спо да ра / Го спо да ра, че сти то га ца ра 

/ Ве ли ки сам зи јан учи нио / На ки-
ље ру пен џер отво рио / И кроз пен џер 
дје вој ку љу био...“), љу бав на по ен та у 
на пе ву Сми ље Ко тур је пре и на че на у 
исто риј ско-еп ску, са та ко ђе не дво сми-
сле но лек сич ким на но си ма но ви јих 
вре ме на: „...Слу жио сам до два го спо-
да ра / По име ну Ми ло ша и Мар ка / 
Код Ми ло ша ис пит по ло жио / А код 
Мар ка пи ти на у чио“.

Из ван ре дан на пев пе сме „Ра сти бо ље, 
мој зе ле ни бо ре“ (13), та ко ђе је тек сту-
ал но под ле гао ре дук ци ји и кон та ми на-
ци ји: од кла сич не фор му ле у увод ном 
де лу, пре ла ском на са свим но ви слој, са 
лек си ком не при ме ре ном усме ном по-
ет ском је зи ку (ча ше фла ше, гим на зи-
је). На исти на чин и пе сма у де ве тер цу 
„По ве ну ло ли шће бо ро во“ (18) по зна та 
и у за пад ним де ло ви ма Ср би је (што го-
во ри о мо гу ћим ми гра ци ја ма то ком 18. 
ве ка у Сла во ни ју), има свој осо бен на-
пев. Тој гру пи се при дру жу ју и пе ва не 
пе сме „Го лу би це би је ла, што си не ве се-
ла“ (21), „Ви сок пен џер, а ја цу ра ма ла“ 
(22) са вр ло ин те ре сант ним и ве дрим 
то но ви ма (Шиц кај, куц кај та ра ба, пре
ко во де Ду на ва).

Сва тов ски оби ча ји су пред ста вље ни 
кроз два при ме ра. Док је у на пе ву бр. 
14, тзв. сва тов цу („Све кр ви це, отва рај 
ка пи ју“) у до број ме ри пред ста вље на 
сва ат мос фе ра сла вон ског сва тов ског 
ве се ља, ка ко по на пе ви ма та ко и по 
кон тек сту из во ђе ња (ију у уу), за раз-
ли ку од овог, очи глед но но ви јег сло ја, 
дра го це ним нам се чи ни дру ги, пра-
ста ри сва тов ски на пев „Ој, ре до, ре до 
ја се њо“ (бр. 16): „Ка да су Ду шу про си-
ли / ус пут су ру жу си ја ли / Ка да су Ду-
шу во ди ли / низ пут су ру жу ки да ли / 
Бе ре је Ду ша дје вој ка / Ме ће је Ђор ђу 
на кри ло / А Ђор ђе с кри ла у ње дра / 
Ој, мо је цви је ће ша ре но / За ме не мла-
дог убра но / Сва му се бра ћа ве се ле / 
Нај ви ше отац и мај ка“.

Ста ра гра ни чар ска пе сма из 18. ве-
ка „Ој, Са ви це, ти ја лад на“ (17) ов де је 
пред ста вље на та ко ђе у дра го це ном 
на пе ву, уз фор му лу: („Пре ве ди ме та мо 
и ова мо / Та мо ми је се ло оми ље но / И 
у се лу ли је па дје вој ка  /Укро би’ је, ал’ 
је чу ва стра жа / Стра жа ја ка, три де сет 
мо ма ка...“), што је та ко ђе из ван ре дан 
при мер ве ков ног лир ског тра ја ња пе-
са ма као пе ва них. Нај зад, нај зна чај-
ни је от кри ће овог CD-а, ко је у ви шем 
ме та фи зич ком и тра гич ном зна че-
њу нат кри ва чи тав овај део За пад не 
Сла во ни је (Ја се но вац), са спе ци фич-
ним ме ло диј ским на пе вом и пе снич-
ки сна жном сим бо ли ком, пред ста вља 
древ на пе сма гра ни чар ског ре пер то-
а ра „Са во, во до, по здра ви ми дра гог“ 
(20) – ко ја се мо же на зва ти и кључ ном 
пе смом ал бу ма, са го то во про роч ком 
слут њом и спо зна јом ме та фи зи ке зла 
ко ја ће се де си ти сре ди ном 20. ве ка у 
Ја се нов цу: „...Нек не ко си тра ве по крај 
Са ве / По ко си ће мо је ко се пла ве / ми-
ло ја ње мо је / /...Нек не пи је Са ве во де 
лад не / По пи ће ми мо је очи пла ве...“.

Ови дра го це ни сним ци, као и от кри-
ће по след ње пе ва чи це из вор не сла-
вон ске на род не пе сме, Сми ље Ко тур, 
ве ли ки је до при нос на шој тра ди ци о-
нал ној кул ту ри – као при лог трај ном 
ар хи ви ра њу тог ми ну лог, а кра јем 20. 
ве ка на сил но не ста лог на род ног жи-
во та, ви ше ве ков не кул ту ре и по сто ја-
ња Ср ба у За пад ној Сла во ни ји. 

 Сла ви ца ГА РО ЊА

Ж
и вот Или је Ви то ли ћа (1930–1996), 
сли ка ра, ва ја ра, сце но гра фа, мо гао 
би да по слу жи као пред ло жак за сце-
на рио јед ног уз бу дљи вог фил ма ин-
спи ри са ног и ње го вим умет нич ким 

опу сом. Ка да је реч о ње го вом ства ра ла штву, ко је је на-
ста ја ло у Не мач кој, Швај цар ској и у Бе о гра ду, за ко ји је 
био ве зан и ро ђе њем и по ро дич но, мо же да ва жи из ре-
ка Да ле ко од очи ју, да ле ко од ср ца! Јер, као што обич но 
и би ва, сре ди на из ко је по је ди нац по ти че не уме на 
вре ме да про це ни ње го ве пра ве вред но сти, по го то во 
ако је то аван гар да, па тек ка да ту умет ност пре по зна 
дру га сре ди на, ви ди се шта је из гу бље но.

Ме ђу тим, пра ва умет ност увек је не про ла зна и жи ва 
кроз де ла ко ја оста ју. За Или јом Ви то ли ћем оста ло је то-
ли ко де ла, на ро чи то ски ца, ко је су и нај ин тим ни ји вид 
умет нич ког из ра за. 

Опус Или је Ви то ли ћа је ра зно лик, ту су пор тре ти 
при ја те ља, род би не, скулп ту ре, мо ти ви ин спи ри са ни 
хри шћан ским пра зни ци ма и све ци ма, ре ље фи, пеј за-
жи... Сре ди шња те ма у де ли ма Или је Ви то ли ћа је чо-

век рас тр зан из ме ђу жи во та и 
смр ти, не мо ћи и сна ге, те ла и 
ду ха, јед но тра га ње за не ра њи-
вим у чо ве ку, по тре ба за сло бо-
дом. Ве ро ват но га и због то га 
ни је др жа ло ме сто, али нај ви-
ше је остао ве ран ци ри шкој 
опе ри у ко јој је ра дио пу них 
20 го ди на (од 1974). У то вре-
ме ци ри шка опе ра је до жи ве ла 
умет нич ки вр ху нац, а удео у 
то ме имао је и Или ја Ви то лић 
и ње гов ате ље где је ра дио као 
сце но граф. 

У се ћа ње на Или ју Ви то ли ћа 2012. го ди не об ја вље на 
је мо но гра фи ја ко ју је при ре ди ла ње го ва су пру га Хри-
сти на, ко ја је уз ње га би ла до по след њег да на, а у ко-
јој је са жет ње гов бо гат умет нич ки жи вот. Али, ње го ва 
умет ност не би би ла та ква да ни је био бо ем, ко смо по-
ли та, чо век чи ји је жи вот био умет ност, а свр ха ње го вог 
жи во та – жи вот са свр хом. 

 Ка та ри на Г. СА ВИЋ

Сне жа на Вељ ко вић, 
„Го спо дин ко ји ни је знао 
сан скрит“, Бе о град, Ла гу на, 
2016, 305 стр.

М
е ђу за бо ра вље ним 
ства ра о ци ма на-
шим на ла зи се и 
док тор Ми лан Јо-
ва но вић Мор ски, 

ме ди цин ски и драм ски пи сац, пу-
то пи сац, по зо ри шни и књи жев ни 
кри ти чар, уред ник ли сто ва, пут ник 
и тра га лац. На ла зи се у гру пи рет-
ких на ших пи са ца, ко ме је свет био 
отаџ би на, ко ји се до бро осе ћао и у 
Те ми шва ру, Бе чу, Лај пци гу, Тр сту, 
Бе о гра ду и на мо ру пу ту ју ћи, цр-
та ју ћи и бе ле же ћи сво је до жи вља-
је, ути ске. О ње му као дра ма ти ча ру 
и пу то пи сцу нај пот пу ни је и нај те-
мељ ни је је пи сао Го ран Мак си мо-
вић, а као по зо ри шном кри ти ча ру 
Ра шко В. Ди ми три је вић.

Ми лан Јо ва но вић као сту дент ме ди-
ци не у Бе чу био је ве о ма ак ти ван у ђач-
кој дру жи ни „Зо ра”, где је ди ску то вао о 
књи жев но сти и по ли ти ци, чи тао сво је 
књи жев не ра до ве. Ка да је Вук Ка ра џић 
на Ми тров дан 1863. го ди не сла вио свој 
76. ро ђен дан, око ње га се оку пи ла срп-
ска омла ди на у Бе чу. У име те омла ди-
не Ву ка је по здра вио Ми лан Јо ва но вић 
го во ром ко ји је по чео ре чи ма:

„Сла вом увјен ча на, љу ба вљу не жном 
об хр ве на ста ри но!

У до бар час да ти је по здрав срп
ске уче ће омла ди не, ко ја је оста ви
ла да нас свој сва ки да шњи рад, па се 
сте кла да свет ку је Ми тров дан, дан 
тво га ро ђе ња.

Да нас се за вр ша ва 76 го ди на тво га 
дич ног ве ка и 50 го ди на твог књи жев
ног ра да...

Ко уче ни ци тво ји ви че мо ти: Фа ла! 
Ко Ср би уз ви ку је мо ти: Сла ва!”

Убр зо, 7. фе бру а ра 1864, Вук је умро, 
а ме ђу ше сто ри цом сту де на та ко ји су 
но си ли ков чег са Ву ко вим по смрт ним 
оста ци ма (фи ло зоф Алек сан дар Сан-

Се ћа ње на Или ју Ви то ли ћа 
– 20 го ди на од смр ти

Сми ља Ко тур (дру га зде сна) са чла но ви ма гру пе 
Све тла не Спа јић (пр ва де сно) у сла вон ском пле те ном ко лу

ПР ВИ ТРАЈ НИ МУ ЗИЧ КИ ЗА ПИ СИ СРП СКЕ НА РОД НЕ ПЕ СМЕ ЗА ПАД НЕ СЛА ВО НИ ЈЕ

При лог ар хи ви ра њу ви ше ве ков не кул ту ре

Пр ва мо но гра фи ја о Ми ла ну             Јо ва но ви ћу Мор ском
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С
рп ска вој ска во ди ла је 
мно го би та ка у Ве ли ком 
ра ту. Јед на од њих је и 
Кај мак ча лан ска ко ја је 
тра ја ла од 16. до 30. сеп-

тем бра 1916. го ди не. Над мор ска ви-
си на на ко јој је во ђе на, огро ман број 
на стра да лих срп ских али и бу гар-
ских вој ни ка, из два ја ју је од оста-
лих би та ка. О стра те шком зна ча ју 
Кај мак ча ла на све до че и по да ци да 
су га Бу га ри зва ли Бо ри сов град јер 
су сма тра ли да је нео сво јив, а Ср би 
Ка пи ја сло бо де јер је ту да во дио пут 
за по вра так у Отаџ би ну.

Пр ва срп ска ар ми ја је уз ве ли ке гу-
бит ке ус пе ла да осво ји врх Све ти Или-
ја (2.524 м). Из ме ђу 26. и 30. сеп тем бра 
1916. го ди не врх је ви ше пу та пре ла-
зио из ру ке у ру ку срп ској и бу гар ској 
вој сци. Срп ска вој ска је ко нач но овла-
да ла Кај мак ча ла ном по след њег да на 
сеп тем бра. Срп ске тру пе су има ле ве-
ли ке гу бит ке: око 5.000 по ги ну лих, ра-
ње них и не ста лих вој ни ка. Дрин ска 
ди ви зи ја, ко ја је под не ла глав ни те-
рет бор би, има ла је 3.320 по ги ну лих, 

од но сно око три че твр ти не укуп ног 
бро ја вој ни ка. И До бро во љач ки од ред 
вој во де Ву ка, елит на је ди ни ца срп ске 
вој ске, пре тр пео је те шке гу бит ке.

Бит ка за Кај мак ча лан је би ла пр ва 
по бе да срп ске вој ске по сле од сту па-
ња из Отаџ би не у је сен 1915. го ди не. 
За по се да ње Кај мак ча ла на олак ша ло 
је Пр вој срп ској ар ми ји и фран цу ској 
вој сци да про ду же опе ра ци је у ко ји-
ма је у но вем бру 1916. осло бо ђен по-
јас око Би то ља, укљу чу ју ћи и сам град 
(19. но вем бра). По сле ве ли ких бор би 
и стра да ња, срп ска вој ска је осло бо-
ди ла пр ви ко мад Отаџ би не. Са стра-
те шког ста но ви шта бит ка ни је има ла 
ве ћи зна чај због зи ме ко ја је убр зо до-
шла и оне мо гу ћи ла ве ћа по ме ра ња на 
те ре ну.

* * *

Ше сна е сти дан сеп тем бра ме се ца 
2016. го ди не. Са пла ни на ри ма из Ни-
ша пе њем се на Кај мак ча лан. Успон 
на нај ви ши врх пла ни не Ни џе до жи-

вља вам као ми си ју. Идем да се по кло-
ним бо љи ма од се бе. При пре ма ла сам 
се це лог ле та, пе ша чи ла, уве жба ва-
ла успо не... Та ко ђе сам се и пси хич-
ки спре ма ла да ис тра јем и да на врх 
Све ти Или ја из не сем ре пли ку за ста ве 
дру гог пе ша диј ског пу ка Књаз Ми ха и
ло по зна ти јег као Гво зде ни пук. Овај 
пук био је нај бо ља је ди ни ца срп ске 
вој ске у пр вом су ко бу свет ских раз-
ме ра. Ка ко је то сли ко ви то из го во рио 
ре гент Алек сан дар – пр ви ме ђу нај бо-
љи ма. За ста ва пу ка би ла је нај о дли ко-
ва ни ја за ста ва је ди ни ца срп ске вој ске 
у Ве ли ком ра ту. У Гво зде ном пу ку се 
бо ри ла Ми лун ка Са вић, на ред ник 
срп ске вој ске, од ли ко ва на ви ше пу-
та срп ским и стра ним од ли ко ва њи-
ма. Но сим и ње ну сли ку. Ми сао ко ја 
ме по кре ће и да је сна гу је: Ако је мо
гла Ми лун ка, мо гу и ја!

Не ко ли ко да на ра ни је но ви на ри су 
ме пи та ли ко ји је мо тив мог од ла ска 
на Кај мак ча лан. Од го ва рам да их је 
ви ше. Што сма трам да од ла ском на 
овај пут по ста јем бо љи чо век, да је то 
пут ко ји тре ба да пре пе ша чи сва ки 
Ср бин и схва ти ко ли ко су ве ли ки љу-

ди би ли ње го ви пре ци, то што се на 
Кај мак ча лан у бор би по пе ла Ми лун-
ка Са вић под ки шом кур шу ма, а же-
ле ла сам да се на ли цу ме ста уве рим у 
ка квим је (не мо гу ћим) усло ви ма срп-
ски вој ник сти гао на пла то пла ни не 
ко ји до ми ни ра над око ли ном.

Би ло је на пор но. Сат и два де сет ми-
ну та хо да ла сам у стал ном успо ну. 
Рав не де о ни це су би ле крат ке. Ми сао 
на вој во ду Ву ка и ње го ве до бро вољ-
це, као и оста ле вој ни ке Пр ве ар ми је 
срп ске вој ске да ва ла ми је сна ге да из-
др жим. Они ни су од у ста ли, ис тра ја ли 
су у сво јој на ме ри да се до мог ну вр ха. 
На сва ком пар че ту зе мље ко јом ја са-
да хо дам па да ли су мр тви и ра ње ни 
срп ски вој ни ци. Де ви за смрт или сло
бо да би ла је до слов но при ме ње на. Ко-
ли ко се сно ва, же ља, на да уга си ло на 
овом про сто ру! Ко ли ко је мла дих жи-
во та пре ки ну то, ко ли ко их је са нео-
ства ре ном же љом по ги ну ло, ко ли ко 
је у очи ма по не ло сли ку род ног кра-
ја ко ји ни ка да ви ше не ће ви де ти, ку-
ће, мај ке, оца, нај дра жих... Ка кви су то 

љу ди би ли!!! Да ли су се бо ја ли смр-
ти, ра ња ва ња, да ли им је би ло хлад-
но од ки ша и ве тро ва? Или им је би ло 
то пло око ср ца док су ју ри ша ли отва-
ра ју ћи пут ка Отаџ би ни ко ју су на пу-
сти ли пре де сет ме се ци? По ку ша вам 
да про ник нем у њи хо ве ми сли али не 
мо гу. Ко сам ја да то мо гу? Они су би-
ли мно го ја чи, чвр шћи, по сто ја ни ји... 
Са њи ма се не мо гу по ре ди ти, ни сам 
ја ни њи хо ва сен ка!

Сти жем на сам врх. Су сре ћем при-
ја те ље у уни фор ма ма. Др жав на де-
ле га ци ја је та ко ђе ту, али они ни су 
пе ша чи ли. До ве зли су их џи по ви ма. 
До ла зим до ру ба ка ме ног пла тоа и 
упи јам по гле дом сте не ис пред се бе. 
Вре ме је пре див но, ви ди се на ки ло-
ме тре да ле ко. Ту је Стар ков гроб, Гру-
ни ште... Гле дам очи ма пти це. Же ле ла 
бих да по гле дам очи ма вој во де Ву ка, 
Ми лун ке Са вић, вој во де Жи во ји на 
Ми ши ћа. Бар на трен! Не, то је не мо-
гу ће! Они су ве ли ки, а ја са мо јед на 
обич на, ма ла же на ко ја је до шла да се 
по кло ни њи хо вом хе рој ству и жр тви. 
Ко ја је сво јом ма лом жр твом по ку ша-
ла да им се оду жи, да им за хва ли за 
ве ли ку жр тву ко ју су сви они за јед но 
под не ли за осло бо ђе ње Отаџ би не и за 
ге не ра ци је ко је су се ро ди ле ка сни је.

Д
о ла зим до спо мен-ка пе ле 
на вр ху Све ти Или ја. Чи-
там по све ту кра ља Алек-
сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа: 
Мо јим ди вју на ци ма не

у стра ши вим и вер ним ко ји гру ди
ма сво јим отво ри ше вра та сло бо ди 
и оста ше ов де као веч ни стра жа ри 
на пра гу отаџ би не. На мет ну ми се 
јед но пи та ње: да ли је срп ска вој ска 
има ла и не ки дру ги пут за по вра так 
у Отаџ би ну? По но сна сам на прет ке 
ко ји су се баш овим, нај те жим пу тем 
вра ти ли на род ну гру ду. Жа лим за 
они ма ко ји су за у век оста ви ли сво је 
ко сти у ту ђи ни. 

По ги ну ли на Кај мак ча ла ну са хра-
ње ни су на ви ше ме ста. На са мој пла-
ни ни има ви ше ло ка ци ја на ко ји ма 
по чи ва ју. Да нас им је за јед нич ко то да 
су гро бо ви за ра сли у тра ву и да их ни-
ко не одр жа ва. Ве ли ко вој нич ко гро-
бље је у Би то љу. То је био нај ту жни ји 
тре ну так на мом хо до ча шћу. Ула зи мо 
на вој нич ко гро бље. Чи је? Тур ско, бу-
гар ско, фран цу ско? Не пи ше ни шта 
осим: вој нич ко гро бље. Све же по ко ше-
на тра ва, мо жда пре два да на. И ви ше 
од хи ља ду кр ста ча, без ијед ног име на 
и пре зи ме на. Да ли смо их ова ко још 
јед ном уби ли? Да ли су сви ти ди вју
на ци жељ ни су за сво јих су на род ни-
ка, цве ћа ко је је по са ђе но у ба шта ма 
у њи хо вим се ли ма? Да ли смо ми да-
на шњи Ср би до стој ни ових љу ди што 
по чи ва ју у ту ђи ни, без и ме ни и за бо-
ра вље ни? Шта ја као је дин ка мо гу да 
учи ним, да се ис ку пим пред гро бо ви
ма по ги ну лих? Учи ни ћу оно што ми 
ср це за по ве да: вра ти ћу се по но во са 
бу ке том цве ћа из за ви чај не ба ште. 
Из го во ри ћу сва срп ска му шка име на 
ко ја про на ђем у цр кве ном ка лен да ру. 
Они су то за слу жи ли. ЈЕ СУ!!!

 Бо жи ца МЛА ДЕ НО ВИЋ

У 
Би бли о те ци Ка-
те дре за срп ску 
књи жев ност Фи-
ло ло шког фа кул-
те та у Бе о гра ду, 

7. ју на 2016. го ди не, по 14. пут, 
до де ље на је на гра да Фон да-
ци је Алек сан дра Ар на у то ви-
ћа Злат на срп ска књи жев ност 
за из у зе тан до при нос про у ча-
ва њу срп ске књи жев но сти, на-
уч ном са вет ни ку др Ми о дра-
гу Ма тиц ком (1940) и проф. др 
Ми хај лу Пан ти ћу (1957). Ову, 
као и на гра де Злат на ар хи
ви сти ка из Фон да ци је Алек-
сан дра Ар на у то ви ћа (1998) и 
Злат на фран ко ро ма ни сти ка 
из Фон да ци је Мар ге ри те Ар-
на у то вић (2001) осно ва ле су 
ћер ке Алек сан дра Ар на у то-
ви ћа (1888–1982). Мар ге ри та 
(1926–2009), про фе сор фран-
цу ског је зи ка и књи жев но сти 
на Ка те дри за фран цу ски је зик 
Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о-
гра ду, и Ан ђи ца (1930), прав-
ник. Та ко је ове ко ве че но име 
јед ног за срп ску кул ту ру из у-
зет но зна чај ног чо ве ка – ср би-
сте, ро ма ни сте, ар хи ви сте, ис-
так ну тог по сле ни ка на по сло-
ви ма кул тур не ди пло ма ти је у 
Па ри зу из ме ђу два свет ска ра-
та. Сва три на ве де на при зна-
ња су ме ђу број ним на гра да-
ма у кул ту ри Ср би је за бли ста-
ла по себ ним сја јем, јер су се 
као ла у ре а ти по ја ви ле мно-
ге за слу жне лич но сти ко је су 
ми мо и шле дру ге, офи ци јел не 
на гра де дру штве них уста но ва, 
ве ли ких из да ва ча, кул тур них 
уста но ва и др. 

Овом при ли ком по све ћу је мо 
па жњу нај мла ђој и сва ка ко јед-
ној од вр ло зна чај них на гра да, 
ко ја је до де ље на дво ји ци ис так-
ну тих књи жев них и кул тур них 
по сле ни ка у Ср би ји. Ме ђу до бит-
ни ци ма Злат не срп ске књи жев
но сти у прет ход них 13 го ди на 
на ла зе се мно ги про фе со ри Ка-
те дре за срп ску књи жев ност Фи-
ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, 
Љи ља на Ју хас Ге ор ги јев (2004), 
Мир ја на Де те лић (2008), Ра ди во-
је Ми кић (2009), Ду шан Ива нић 
и Зла та Бо јо вић, де ле на гра ду 
(2010), али и не са мо про фе со-
ри са ове ка те дре, већ и са дру-
гих фа кул те та и из по зна тих 
кул тур них уста но ва. Ово га пу-
та, као и 2010. го ди не, на гра ду 
де ле две ис так ну те лич но сти 
на књи жев ном и, ши ре, кул тур-
ном по љу – ста ри ји, Ми о драг 
Ма тиц ки, као исто ри чар књи-
жев но сти, ру ко во ди лац про јек-
та Исто ри ја срп ске књи жев не 
пе ри о ди ке у Ин сти ту ту за књи-

жев ност и умет ност, ди рек тор 
ове уста но ве у ду жем пе ри о ду, 
пред сед ник Скуп шти не Ву ко ве 
за ду жби не, уред ник ка лен да ра 
Да ни ца и ча со пи са Књи жев на 
исто ри ја, при по ве дач и ро ман-
си јер, мла ђи, Ми хај ло Пан тић, 
као је дан од нај зна чај ни јих за-
ступ ни ка мо дер ни за ци је са вре-
ме не срп ске књи жев но сти ме ђу 
ре дов ним про фе со ри ма на Ка те-
дри за срп ску књи жев ност, је дан 
од нај зна чај ни јих ур ба них при-
по ве да ча, ако та ко мо же да се 
ка же, ан то ло ги чар и већ у овом 
тре нут ку та ко ре ћи на вр хун цу 
сво је про фе си о нал не и књи жев-
не ка ри је ре.

На скром ној све ча но сти у Би-
бли о те ци обра зло же ње за до-
де лу ове ле пе на гра де на уч ном 
са вет ни ку др Ми о дра гу Ма тиц-
ком про чи тао је проф. др Бо шко 
Су вај џић, ина че пред сед ник УО 
Ву ко ве за ду жби не, а за до де-
лу при зна ња проф. др Ми хај-
лу Пан ти ћу проф. еме ри тус др 
Ду шан Ива нић, од осни ва ња и 
пред сед ник Фон да ци је Алек сан-
дра Ар на у то ви ћа. Оба ла у ре а та 
у при год ној бе се ди за хва ли ла су 
на на гра да ма и у лич ном то ну 
при сут не, при ја те ље се ста ра Ар-
на у то вић и ко ле ги ни це и ко ле ге 
са Ка те дре за срп ску књи жев-
ност, упо зна ли са не ким пре-
лом ним тре ну ци ма и од лу ка ма 
с по чет ка сво је про фе си о нал не 
ка ри је ре. За ни мљи во је ис та ћи 
да је М. Пан тић сту ди је пра ва, 
на сву сре ћу, за ме нио сту ди ја ма 
на Фи ло ло шком фа кул те ту, што 
по твр ђу је те зу да че сто про фе си-
ја би ра чо ве ка а не чо век про-
фе си ју. М. Ма тиц ки је стр пљи во 
и до след но кр чио пу та њу кроз 
исто ри ју срп ске књи жев но сти, с 
по себ ном за слу гом за про у ча ва-
ње срп ске књи жев не пе ри о ди ке, 
али не ма ње и за про мо ци ју јед-
не та кве за ду жби не ка ква је Ву-
ко ва за ду жби на. 

Ме ђу тим, вре ме у ко ме жи ви-
мо ка да је до де ље на ова на гра да, 
чи ји је сјај не сум њи во по сто јан, 
ба ци ло је ипак сен ку и на фон-
да ци је из ко јих се све три на гра-
де до де љу ју и, мо жда, чак и на 
ла у ре а те. При кра ју сво је бе се де 
проф. др М. Пан тић ни је мо гао да 
из бег не а да се не за пи та ко ли ко 
да нас има сми сла ба ви ти се пле-
ме ни тим по слом по све ће но сти 
књи жев ној ре чи, не за мен љи-
вој ре чи у кул тур ној ко му ни ка-
ци ји са вре ме ног чо ве ка. Док је 
љу ди ка кви су на ши ла у ре а ти и 
ма кар ма лог бро ја оних ко ји ма 
књи жев на реч и да ље мно го зна-
чи, сло бо дан сам да ка жем – има 
сми сла!

 Ми лош НЕ МА ЊИЋ

дић, ме ди ци на ри: Ђу ра Ба стић, Иса 
Стој шић, Алек сан дар Сте па но вић и 
Ла зар Ста но је вић), на ла зио се и Ми-
лан Јо ва но вић. Он се огла сио и не-
кро ло гом у Срп ском днев ни ку 1864. 
го ди не под на сло вом „Вук и Ср би“.

Ка ко је спа дао ме ђу ауто ре ме ди цин-
ских спи са и ра до ва из књи жев но сти, 
он је нај че шће оби ла жен, сма тра ло се 
да ви ше при па да оној дру гој стра ни. 
Сне жа на Вељ ко вић ус пе ла је да у овој 
књи зи ис пра ви ту не прав ду. 

Ње гов жи вот да ла је пре глед но, са 
оп шир ном сли ком вре ме на у одељ-
ци ма од ро ђе ња у Јар ков цу до смр ти 
у Бе о гра ду. Одељ ци у овој књи зи гла-
се: Од Ве ли ке се о бе до Јар ков ца, Од Вр
шца до Бе ча, Беч ка ме ди цин ска шко ла и 
сту дент ски жи вот, Жи вот у Бе о гра ду 
– пр ви пут, Уче сник кул тур ног успо на 
Ср би је, Че ти ри го ди не у Но вом Са ду, Од 
Хер цег Но вог до На пу ља, Бе о град ски ле
кар и пу то пи сац, По вра так у Бе о град.

На тај на чин је скло пљен жи во то-
пис и оце њен рад Ми ла на Јо ва но ви ћа 
Мор ског, ана ли зи ра на ње го ва књи-

жев на де ла: дра ма и ко ме ди ја, при-
по вет ка, осве тљен ње гов до при нос 
као за чет ни ка ре а ли зма, пу то пи сца, 
јед ног од нај зна чај ни јих по сле Љу бо-
ми ра П. Не на до ви ћа, ко ме је и по све-
тио пр ва пи сма с мо ра.

Ана ли зи ран је и ње гов кри ти чар-
ски рад, на ро чи то ње го ве по зо ри шне 
кри ти ке, али и ње го ви при ка зи де ла 
зна чај них ре а ли ста (Ла зе Ла за ре ви ћа 
и Јан ка Ве се ли но ви ћа).

Сне жа на Вељ ко вић је осве тли ла и 
лик ње го ве су пру ге, Беч лиј ке Те ре-
зе Ла бор, до та кла се и њи хо вог си на 
Мла де на, ко ји је та ко ђе у Бе чу за по чео 
сту ди је ме ди ци не, али их је на пу стио, 
оти снуо се у свет, на се вер и у Пе тро-
гра ду 1900. за ди вио слу ша о це „пра-
вим жен ским (лир ским) со пра ном...”.

У по себ ном одељ ку „До пи сник и 
ака де мик“ дат је пре глед Јо ва но ви-
ће вог де ло ва ња у Кра љев ско-срп ској 
ака де ми ји, чи ји је до пи сни члан био 
од 1890 (ре фе ри сао је рас пра вом „Пре-
глед драм ске ли те ра ту ре о Ко со ву“), а 
ре дов ни од 1892. го ди не (при ступ на 

бе се да је би ла „По глед на ин диј ску 
дра му“). Био је члан два од се ка Ака-
де ми је: „је ста стве нич ког и ма те ма-
тич ког“ и „умет нич ког“. 

На кри тич ке по гле де Јо ва но ви ћа, 
ко ји су че сто би ли ис кљу чи ви, ре а го-
ва ли су не га тив но мно ги књи жев ни 
кри ти ча ри (по пут Ма ти је Ба на, Ђор ђа 
Ма ле ти ћа и Љу бо ми ра Не ди ћа), али 
су на ши са вре ме ни ци има ли мно го 
ви ше раз у ме ва ња и по хвал но пи са ли 
о ње му: Иво Тар та ља, Ра шко Ди ми три-
је вић и Го ран Мак си мо вић. 

На кра ју тре ба ре ћи да је аутор ка 
мо гла да ко ри сти ру ко пи сну ауто-
би бли о гра фи ју Ми ла на Јо ва но ви ћа 
(на ла зи се у Ар хи ву СА НУ; об ја вио је 
2010. го ди не Ми ле Ста нић).

Књи га је обо га ће на илу стра ци ја ма 
гра до ва, лич но сти са ко ји ма је до ла-
зио у кон такт, фак си ми ли ма ру ко-
пи са, фрон ти спи си ма књи га, али и 
Јо ва но ви ће вим аква ре ли ма ко је је 
из ра дио на јед ном од мно го број них 
брод ских пу то ва ња. 

 Ста ни ша ВОЈ НО ВИЋ

Пр ва мо но гра фи ја о Ми ла ну             Јо ва но ви ћу Мор ском

ЗАПИС

Кај мак ча лан 
– сто го ди на по сле

Спо мен-ка пе ла срп ске вој ске на Кај мак ча ла ну

Бо шко Су вај џић обра зла же на гра ду 
ла у ре а ту Ми о дра гу Ма тиц ком

По сто ја ни сјај 
јед не на гра де

На гра да  Фон да ци је Алек сан дра 
Ар на у то ви ћа „Злат на срп ска књи жев ност“ 
за из у зе тан до при нос про у ча ва њу срп ске 
књи жев но сти уру че на је на уч ном 
са вет ни ку др Ми о дра гу Ма тиц ком (1940) 
и проф. др Ми хај лу Пан ти ћу (1957)
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Са јам књи га
у Ан дрић гра ду

У Ан дрић гра ду је, од 25. ју на до 10. ју ла, одр-
жан пр ви са јам књи га под сло га ном Ре чи ле те, 
књи ге оста ју, ко ји су ор га ни зо ва ли Бе о град ски 
са јам и Ин сти тут „Иво Ан дрић“. Све ча но су га 
отво ри ли 27. ју на Ми ло рад До дик, пред сед ник 
Ре пу бли ке Срп ске, Емир Ку сту ри ца, ди рек тор 
Ан дри ће вог ин сти ту та, и Хо се Му хи ка, до ско-
ра шњи пред сед ник Уру гва ја, о ко јем је Ку сту-
ри ца сни мио филм По след њи хе рој. Уру гвај је 
био и по ча сни гост сај ма, а Хо се Му хи ка лич-
ност ко ја је на по се бан на чин обе ле жи ла ову 
ма ни фе ста ци ју.    

На сај му је уче ство ва ло 40 из ла га ча из Ср би-
је, Ре пу бли ке Срп ске и Цр не Го ре. Ор га ни за то-
ри сај ма су пред ста ви ли са вре ме ну до ма ћу и 
свет ску из да вач ку про дук ци ју. По се ти о ци ма је 
по себ но би ла пред ста вље на и бо га та из да вач ка 
де лат ност Ан дри ће вог ин сти ту та. Би ли су у при-
ли ци да ви де и ква ли те тан пра те ћи про грам: 
три би не, про мо ци је, на сту пе пи са ца. Те жи ште је 
ста вље но на рас пра ву о не ким ак ту ел ним књи-
жев ним, кул ту ро ло шким и дру гим дру штве ним 
пи та њи ма. Оде ље ње за књи жев ност Ан дри ће вог 
ин сти ту та ор га ни зо ва ло је и на уч ни скуп о књи-
жев ном ства ра ла штву Пе тра Ко чи ћа. На гра да за 
жи вот но де ло Ин сти ту та „Иво Ан дрић“ до де ље-
на је Ма ти ји Бећ ко ви ћу, ко ме је при зна ње при-
па ло ујед но и за не дав но об ја вље не Три по е ме, 
док је нај бо љи ро ман у 2015. го ди ни, по оце ни 
жи ри ја, Оса ма Вла ди ми ра Кец ма но ви ћа.  

Зма је ве деч је игре

У Но вом Са ду су, од 8. до 12. ју на 2016. го ди не 
одр жа не тра ди ци о нал не Зма је ве деч је игре. У 
пет фе сти вал ских да на у ра зним про гра ми ма 
на сту пи ло је око 100 од ра слих и око 7.000 де це. 
Но во са ђа ни и њи хо ви го сти има ли су при ли-
ку да на 59. Зма је вим деч јим игра ма ужи ва ју 
у на сту пи ма де це кроз сто ти нак ли те рар них, 
драм ских, ли ков них, му зич ких, пле сних и дру-
гих про грам ских це ли на. Глав ни део про гра ма 
од ви јао се на Ве ли кој сце ни на Тр гу сло бо де и 
Ма лој сце ни код спо ме ни ка Јо ва ну Јо ва но ви-
ћу Зма ју, уз ве ли ки број им про ви зо ва них би на 
ши ром цен тра гра да на ко ји ма су ма ли ша ни 
уче ство ва ли у ра зним за бав ним и еду ка тив ним 
ра ди о ни ца ма. У Град ској ку ћи, Град ској би бли-
о те ци, Ма ти ци срп ској, По зо ри шту мла дих и у 
Гим на зи ји „Све то зар Мар ко вић” одр жа ва ле су се 
раз не три би не, по ет ски и про зни ску по ви. 

Свет ски дан му зи ке

Као и сва ке го ди не, мно го број ним кон цер ти-
ма у ви ше од 700 гра до ва у 120 др жа ва све та, 
па и у Ср би ји, обе ле жен је Свет ски дан му зи ке. 
На сту пом уче ни ка пре сти жне Шко ле за му зич-
ке та лен те у Ћу при ји, у Умет нич ком па ви љо-
ну Цви је та Зу зо рић по чео је ци клус кон це ра та 
Ка ле мег дан ски су то ни. До 5. ав гу ста пу бли ка 
је има ла при ли ку да ужи ва у ра зно вр сном му-
зич ком про гра му ко ји је об у хва тао кон церт сту-
де на та Фа кул те та му зич ке умет но сти из Ни ша, 
деч ји мју зикл Мој жи вот у вр ти ћу, на ступ Бо-
ја не Ни ко лић и ње не ет но гру пе, а одр жа не су 
и ве че ри филм ске му зи ке, ре си та ла и ка мер-
ног му зи ци ра ња. Ака дем ски хор Оби лић АКУД 
Бран ко Кр сма но вић одр жао је це ло ве чер њи кон-
церт на лет њој сце ни Бе о град ске твр ђа ве. На ре-
пер то а ру су би ла де ла по пу лар не му зи ке, ка ко 
стра них, та ко и до ма ћих ауто ра.

Свет ски дан му зи ке уста но вљен је 1982. го ди-
не на ини ци ја ти ву ми ни стра кул ту ре Фран цу-
ске Жа ка Лан га, ко ји је пред ло жио да се нај ду жи 
дан у го ди ни, дан лет ње ду го дне ви це, ши ром 
Фран цу ске про сла вља му зи ком, бес плат ним 
кон цер ти ма ама те ра и про фе си о на ла ца, по је ди-
на ца и удру же ња, де це и од ра слих, ро ке ра, шан-
со ње ра, џе зе ра и из во ђа ча кла сич не му зи ке. 

25. Бе леф

Бе о град ски лет њи фе сти вал, Бе леф, све ча но 
је отво рен 22. ју на 2016. У окви ру фе сти ва ла из-
ве де но је ви ше од 30 про гра ма. Осни вач Бе ле фа 
је Скуп шти на гра да Бе о гра да, а одр жа ва ње су 
по мо гли и Де ле га ци ја Европ ске уни је у Ср би ји 
и Ин сти тут Сер ван тес. На све ча ном отва ра њу, у 
дво ри шту Ка пе тан-Ми ши ног зда ња, на сту пио је 
ор ке стар 40 хар мо ни ка АКУ ДУНС Со ња Ма рин
ко вић из Но вог Са да. Бе леф, ко ји је тра јао до 30. 
ју ла 2016, уго стио је и два на ци о нал на ан сам-
бла – Срп ско на род но по зо ри ште из Но вог Са да 

са пре ми је ром пред ста ве Слу га два ју го спо да ра 
Кар ла Гол до ни ја и Опе ру На род ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду са кон цер том со ли ста и ор ке стра. На 
фе сти ва лу су при ка за не и пред ста ве сту де на та 
Фа кул те та драм ских и Фа кул те та му зич ке умет-
но сти, као и пред ста ве за де цу у из во ђе њу деч јих 
по зо ри шта и деч јих по зо ри шних тру па. На сту-
пи ли су и по зна ти до ма ћи умет ни ци као што 
су: му зи ча ри Смиљ ка Иса ко вић и Урош Дој чи-
но вић, Би ља Кр стић, Је ле на То ма ше вић и но во-
сад ски Биг бенд, ком по зи тор ка Ања Ђор ђе вић, 
ан самбл ра не му зи ке Ре не санс... Бе леф су за-
тво ри ли го сти из Мо скве – Др жав ни ака дем ски 
ан самбл Бер јо ска .

На гра да „Вас ко По па” 
Ра до ми ру Ан дри ћу 
Пе снич ка на гра да Вас ко По па, ко ју до де љу је 

Фон да ци ја Хе мо фарм, уру че на је у Град ској ку-
ћи у Вр шцу Ра до ми ру Ан дри ћу за збир ку пе са-
ма Осим јед не ства ри. Струч ни жи ри у са ста ву: 
Ми ло ван Ви те зо вић, Ду шко Но ва ко вић и Дра ган 
Јо ва но вић Да ни лов, јед но гла сно је збир ку пе са-
ма Осим јед не ства ри про гла сио нај бо љом књи-
гом по е зи је у кон ку рен ци ји 70 књи га. Пре ма 
оце ни жи ри ја, Ра до мир Ан дрић је на из у зе тан 
на чин, је зи ком бли ским на род ном го во ру, без 
об зи ра на тра гич ност људ ског по сто ја ња умео 
да из не се на ду ср ца на гри же ног сум ња ма да је 
свет, леп ши и под но шљи ви ји уко ли ко га по е зи ја 
учи ни ху ма ни јим. На гра да је уста но вље на 1995. 
го ди не у знак по што ва ња и се ћа ња на по зна тог 
пе сни ка Вас ка По пу и увек се до де љу је на дан 
ње го вог ро ђе ња. 

Шек спи ро ва
че ти ри ве ка
По во дом 400 го ди на од смр ти Ви ли ја ма Шек-

спи ра, у Ср би ји је одр жан Тре ћи фе сти вал у част 
слав ног драм ског пи сца, у окви ру ко јег су из-
ве де на ње го ва де ла у са вре ме ној свет ској и до-
ма ћој про дук ци ји. Пред ста вом Два ви те за из 
Ве ро не у из во ђе њу Глоб те а тра из Лон до на у 
Ви ли Стан ко вић у Чор та нов ци ма по чео је ово-
го ди шњи Шек спир фе сти вал.

Фе сти вал је отво рен пи смом ве ли ког ре ди те-
ља 20. ве ка Пи те ра Бру ка, ко ји је ис та као да се 
Шек спи ро ве дра ме мо гу при ка зи ва ти на раз не 
на чи не и да је то за да так ко ји се стал но ме ња 
и до гра ђу је. Ди рек тор Шек спир фе сти ва ла ре-
ди тељ Ни ки та Ми ли во је вић из ра зио је по себ но 
за до вољ ство што су вре мен ски усло ви до зво-
ли ли да фе сти вал поч не, ка ко је и пла ни ра но, 
под ве дрим не бом у ам би јен ту Ви ле Стан ко вић. 
Упра во под отво ре ним не бом, као у Шек спи ро-
во вре ме, у при ро ди, уз зву ке зри ка ва ца, глум ци 
лон дон ског Гло ба бри љант но су ис при ча ли при-
чу о љу ба ви и ње ним за пле ти ма, сме стив ши је 
ше зде се те го ди не 20. ве ка. Осим го сти ју из Ује-
ди ње ног кра љев ства, пу бли ка је то ком фе сти ва-
ла, до 6. ју ла 2016. го ди не, пра ти ла адап та ци ју 
Шек спи ро вих де ла те а та ра из Грч ке, Пор ту га ла, 
Ин ди је и Ср би је.

Ка ле нић

У пор ти сред њо ве ков ног ма на сти ра Ка ле нић 
код Ре ков ца, 6. ав гу ста 2016. отво рен је 47. Са бор 
на род ног ства ра ла штва Шу ма ди је и По мо ра вља 
„Про ђох Ле вач, про ђох Шу ма ди ју“. Ова на да ле ко 
чу ве на ма ни фе ста ци ја зна чај на је по то ме што 
не гу је так ми чар ски дух и вра ћа нас ко ре ни ма 
срп ске кул ту ре, оби ча ји ма и тра ди ци ји. На Са-
бо ру је, на Лет њој по зор ни ци крај ка ле нић ке ре-
ке, на сту пи ло 15 КУД Шу ма ди је и По мо ра вља и 
њи хо вих го сти ју из Ср би је и ино стран ства.

У пор ти ма на сти ра би ла је упри ли че на при-
пре ма и де гу ста ци ја ста рих је ла, из ло жба до-
ма ће ра ди но сти и ста рих за на та, так ми че ње 
здра ви ча ра, про гла ше ње нај леп шег се о ског 
дво ри шта у Шу ма ди ји и По мо ра вљу, из бор нај-
леп ше де вој ке Са бо ра, де вој ке са нај ду жим пле-
те ни ца ма, му шкар ца са нај ду жим бр ко ви ма, 
нај леп ше очу ва не шу ма диј ске му шке и жен-
ске на род не но шње. 

„Ну ши ћи ја да“
у Ива њи ци
Тро днев на ма ни фе ста ци ја Ну ши ћи ја да, фе-

сти вал кул ту ре и за ба ве, одр жа на је у Ива њи ци. 
За вре ме фе сти ва ла уло га пр вог чо ве ка Ива њи-
це до де ље на је глум цу По зо ри шта на Те ра зи ја ма 
Ми ла ну Ми ло са вље ви ћу, ко ји је пре у зео кљу-

че ве гра да од ак ту ел ног 
пред сед ни ка оп шти не. 
Ива њи ца и Ива њи ча ни 
тих да на су се вра ти ли 
у Ну ши ће во до ба. Да ме 
са ше ши ри ма и ле пе за-
ма и го спо да са леп тир-
ма шна ма и шта по ви ма, 
мо гли су се ви де ти на 
сва ком ко ра ку ва ро ши-
це на Мо ра ви ци. Ну ши
ћи ја да је по ста ла је дан 
од пре сти жних европ-
ских фе сти ва ла, ко ји је 

за др жао свој кул тур ни обра зац и сва ке го ди не 
се на до гра ђу је. Сло ган ово го ди шњег фе сти ва ла 
Пре мо шћа ва ње био је по све ћен 110. го ди шњи ци 
из град ње ка ме ног мо ста у Ива њи ци и тај сло-
ган ак це нат ста вља на по ве зи ва ње и по тре бу за 
ле пим, уз ви ше ним и до брим. 

Ко со во и Ме то хи ја 
на из ло жби у Па ри зу

У Кул тур ном цен тру Ср би је у Па ри зу, 6. сеп-
тем бра 2016. отво ре на је из ло жба „Ко со во и Ме-
то хи ја – 10 ко ра ка“, ко јој је при су ство вао ве ли ки 
број кул тур них и јав них рад ни ка и око 40 ам-
ба са до ра при Уне ску и пред став ни ка др жа ва. 
Кан це ла ри ја за КиМ и оп шти на Зве чан осми-
сли ле су по став ку ко јом је кроз нај мо дер ни је 
умет нич ко-тех нич ке ме то де пред ста вљен раз вој 
кул ту ре Ко со ва и Ме то хи је, од ан ти ке до 20. ве-
ка. Из ло жба је, осим екс по на та и фо то гра фи ја, 
са др жа ла и оп се жан пи са ни ма те ри јал, чи ји су 
ауто ри би ли на ши струч ња ци из обла сти исто-
ри је, исто ри је умет но сти и ар хе о ло ги је. Из ло жбу 
је отво рио Мар ко Ђу рић, ди рек тор Кан це ла ри-
је за Ко со во и Ме то хи ју, а го сти ма у Кул тур ном 
цен тру Ср би је обра ти ли су се и ам ба са дор Ср-
би је у Уне ску Дар ко Та на ско вић и ди рек тор ка 
Цен тра Сла ви ца Пе тро вић.  

Бран ко во ко ло

Углед ни срп ски пе сник Ра до мир Ан дрић, 
9. сеп тем бра све ча но је отво рио у Срем ским 
Кар лов ци ма 45. Бран ко во ко ло, јед ну од нај ве-
ћих пе снич ких ма ни фе ста ци ја у ју го и сточ ној 
Евро пи, ко ја је по све ће на Бран ку Ра ди че ви ћу 

(1824–1853), ве ли ка ну срп ске и европ ске ро-
ман ти чар ске по е зи је сре ди не 19. ве ка. Не над 
Гру ји чић, ди рек тор Бран ко вог ко ла, уру чио је 
Ан дри ћу ви со ко при зна ње – ста туу Бран ка Ра-
ди че ви ћа, рад ва ја ра Јо ва на Сол да то ви ћа. Пре 
све ча ног отва ра ња ма ни фе ста ци је, по тра ди-
ци ји, у цр кви Све тог оца Ни ко ла ја у Срем ским 
Кар лов ци ма одр жан је па ра стос Бран ку, уз при-
су ство епи ско па срем ског Ва си ли ја, кар ло вач-
ког све штен ства и мла дих бо го сло ва. Све ча но 
отва ра ње Бран ко вог ко ла одр жа но је у чу ве ној, 
нај ста ри јој срп ској, Кар ло вач кој гим на зи ји у 
Срем ским Кар лов ци ма.

На ју би лар ном 45. Бран ко вом ко лу на сту-
пи ло је не ко ли ко сто ти на из во ђа ча у три де сет 
ра зно вр сних про гра ма, на де сет атрак тив них 
про сто ра и ам би је на та. Про гра ми су одр жа ни 
на не ко ли ко ло ка ци ја на Стра жи ло ву, Срем ским 
Кар лов ци ма и Но вом Са ду.

35. Ма ти ће ви да ни

Из ло жбом умет нич ких де ла на ста лих по мо-
ти ви ма из ства ра ла штва Ду ша на Ма ти ћа, у Му-
зе ју Хо ре ум Мар ги Рав но, уз на ступ по ла зни ка 
Шко ле за му зич ке та лен те у Ћу при ји, за вр ше-
на је књи жев на ма ни фе ста ци ја – 35. ју би лар-
ни Ма ти ће ви да ни. Ова све ча ност – по све ће на 
ве ли ка ну срп ске књи жев но сти, над ре а ли сти 
и ака де ми ку Ду ша ну Ма ти ћу (1898–1980), ро-
ђе ном у Ћу при ји – по че ла је 7. сеп тем бра, под 
по кро ви тељ ством Ми ни стар ства кул ту ре Ср би-
је и Скуп шти не оп шти не Ћу при ја. Цен трал ни 
део ма ни фе ста ци је био је окру гли сто на те му 
Ма ти ће ва огле да ла о жи во ту и ства ра ла штву 
Ма ти ћа, на ко ме је уче ство ва ло 17 еми нент них 
по зна ва ла ца и ис тра жи ва ча Ма ти ће вог де ла и 
ње го вог ути ца ја на срп ску књи жев ност из Бе о-
гра да, Но вог Са да, Вр њач ке Ба ње, Бе че ја, Ја го-
ди не, Па ра ћи на, Ло зни це...

По сле окру глог сто ла, уру че на је на гра да Ма
ти ћев шал, мла дој пе сни ки њи из Ту ти на Ај та ни 
Дре ко вић, про фе сор ки у та мо шњој Гим на зи ји, 
за нај бо љу пр ву збир ку пе са ма, об ја вље ну из ме
ђу две ма ни фе ста ци је. Реч је о на гра ди са тра-
ди ци о нал ног кон кур са Ма ти ћев шал мла дом 
пе сни ку до 27 го ди на за пр ву књи гу пе са ма на 
срп ском је зи ку, а на гра да се са сто ји од уни кат-
ног руч но пле те ног ша ла, по ве ље и нов ча ног 
из но са. То ком тра ја ња све ча но сти Ћу при ча ни, 
њи хо ви го сти и гра ђа ни По мо ра вља, ви де ли су 
и из ло жбу Ду шан Ма тић у над ре а ли зму Му зе ја 
са вре ме не умет но сти у Бе о гра ду и По зо ри шну 
пред ста ву Из ви ња ва мо се, мно го се из ви ња ва мо 
Ми ла на Ра де Ни ко ли ћа.

У окви ру ма ни фе ста ци је пред ста вље на је и 
књи га Ра до ва на По по ви ћа При ча о Ду ша ну Ма
ти ћу и одр жан је Кон церт ка мер ног ор ке стра 
Гу да чи Све тог Ђор ђа из Бе о гра да.    

Да ни европ ске ба шти не 
2016. у Бе о гра ду
Од 23. сеп тем бра до 2. ок то бра у Бе о гра ду и 

Ср би ји одр жа на je  ма ни фе ста ци ја Да ни европ
ске ба шти не 2016, ко ја је би ла по све ће на про-
мо ци ји бо гат ства и ра зно ли ко сти на сле ђа. По 
од лу ци Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња, 
као на ци о нал ног ко ор ди на то ра про гра ма ко ји је 
ре а ли зо ван у гра до ви ма и оп шти на ма у Ср би-

ји, ове го ди не при хва ће на је пре по ру ка Са ве та 
Евро пе, па су про гра ми би ли обе ле же ни европ-
ском за јед нич ком те мом: Кул тур но на сле ђе и 
за јед ни це – жи ве ти с на сле ђем. Те ма се за сни-
ва ла на на че ли ма Оквир не кон вен ци је Са ве та 
Евро пе о вред но сти кул тур ног на сле ђа за дру-
штво (Фа ро кон вен ци ја, 2005), ко ја на гла ша ва 
ва жну уло гу ко ју има ју за јед ни це у упра вља њу 
сво јим на сле ђем и окру же њем, као и зна чај кул-
тур ног на сле ђа као ре сур са одр жи вог раз во ја и 
ква ли те та жи во та.

За по се ти о це у Бе о гра ду би ло је обез бе ђе но 
ви ше од 150 бес плат них про гра ма! До ма ћи ни 
су би ле раз не ин сти ту ци је: Дом На род не скуп-
шти не Ре пу бли ке Ср би је, Па ла та Ср би ја, зда-
ње пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је – Но ви двор, 
Кра љев ски и Бе ли двор, зда ње Вла де Ср би је, На-
род на бан ка Ср би је, Скуп шти на гра да Бе о гра да 
– Ста ри двор, Ку ћа по ро ди це Вељ ко вић и дру ге 
исто риј ске ку ће – Ку ћа кра ља Пе тра Пр вог Ка ра-
ђор ђе ви ћа, Ле гат Ми ло ра да Па ви ћа, Ле гат Пе-
тра Лу бар де и мно ги дру ги.

Педесети Би теф

Отва ра њем из ло жби об је ди ње них на зи вом 
Не бо над Би те фом, 24. сеп тем бра је по чео 50. 
ју би лар ни Би теф фе сти вал, под сло га ном На ле
ђи ма мах ни тог би ка. До 2. ок то бра, са 12 пред-
ста ва и бо га тим пра те ћим про гра мом, Фе сти вал 

је био сре ди ште по зо ри шне умет но сти и кул-
ту ре. Ње га је у На род ном по зо ри шту отво рио 
аме рич ки по зо ри шни ре ди тељ и драм ски пи-
сац Ро берт Вил сон.

Зна ча јан сег мент ју би лар ног Би те фа био је 
и 28. Кон грес Ме ђу на род ног удру же ња по зо-
ри шних кри ти ча ра, ко ји су у Ју го сло вен ском 
драм ском по зо ри шту отво ри ли Жорж Ба ни и 
Мар га рет Со рен сон. У про це си ји Би те фо вом 
зве зда ном ста зом, пра те ћи пла ве би те фов ске 
зве зде ис цр та не по тро то а ру, мно го број ни љу-
би те љи по зо ри шта и по што ва о ци фе сти ва ла 
про ше та ли су од РТС-а до Ате љеа 212, га ле ри је 
New Mo ment и Би теф те а тра, где су по ста вље ње 
из ло жбе по све ће не исто ри ја ту ма ни фе ста ци је. 
Кроз фо то, ви део и аудио фор ме при ка за на је 
спек та ку лар на по лу ве ков на исто ри ја Би те фа, 
ко ја пред ста вља са вре ме ну по зо ри шну исто ри ју 
све та, али и са вре ме ну кул тур ну исто ри ју гра-
да Бе о гра да.

Но ви Сад – европ ска 
пре сто ни ца кул ту ре 2021.
Но ви Сад је у Бри се лу про гла шен за европ ску 

пре сто ни цу кул ту ре за 2021. го ди ну. Од лу ка је 
до не та по сле по се те па не ла екс пе ра та Но вом 
Са ду и де таљ не ана ли зе фи нал не при ја ве. У за-
вр шној фа зи, одр жа на је и од бра на кан ди да ту ре 
уз ви ше сат но усме но пред ста вља ње при ја ве од 
стра не де ле га ци је, са ста вље не од но во сад ских 
умет ни ка, про фе со ра, ур ба ни ста и ку сто са, ко ју 
су пред во ди ли гра до на чел ник Но вог Са да Ми-
лош Ву че вић и пред сед ник Ор га ни за ци о ног од-
бо ра за кан ди да ту ру Но вог Са да за ЕПК 2021. 
Не ма ња Ми лен ко вић.

Про је кат Но ви Сад 2021. сми шљен је као плат-
фор ма за раз вој кул тур них и кре а тив них по-
тен ци ја ла гра да, ко ји има за циљ да осна жи 
кул тур ну ви тал ност Но вог Са да, да омо гу ћи ур-
ба ну ре ге не ра ци ју и по бољ ша ње гов ин тер на ци-
о нал ни углед и ту ри стич ку по ну ду. Град Но ви 
Сад ће кроз про је кат Но ви Сад 2021. раз ви ти свој 
ло кал ни кон цепт и стра те ги ју одр жи вог раз во ја 
кул тур ног сек то ра, са те жи штем на осна жи ва-
њу ин сти ту ци ја кул ту ре, об но ви кул тур ног на-
сле ђа, ја ча њу кул тур не пар ти ци па ци је, раз во ју 
кул тур них и кре а тив них ин ду стри ја, де цен тра-
ли за ци ји и ме ђу сек тор ској са рад њи.

 При ре ди ла Ка та ри на Г.  СА ВИЋ

КУЛТУРНИ МОЗАИК

Спо ме ник Иви Ан дри ћу у Ан дрић гра ду

Но ви Сад

Бра ни слав Ну шић

Уче сни ци Бран ко вог ко ла у Кар ло вач кој гим на зи ји
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У 
Исто риј ском му зе ју Ср-
би је 5. ју ла отво ре на је 
из ло жба под на зи вом 
„Све ти Са ва Срп ски”. 
На кон увод них ре чи 

ди рек то ра Исто риј ског му зе ја Ср-
би је др Ду ши це Бо јић и ауто ра из-
ло жбе му зеј ског са вет ни ка др Ан-
дре ја Вуј но ви ћа, из ло жбу је све ча но 
отво рио Ње го ва све тост па три јарх 
срп ски Ири неј. Овај зна чај ни кул-
тур ни до га ђај ре а ли зо ван је уз по-
др шку и по кро ви тељ ство Ми ни стар-
ства кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу-
бли ке Ср би је. 

Мул ти ме ди јал на из ло жба „Све ти 
Са ва Срп ски“ плод је ви ше го ди шњег 
ис тра жи вач ког ра да ауто ра, ко ји је на-
сто јао да, кроз ар хив ску гра ђу, ко пи је 
фре са ка и ико на и фо то гра фи је лич-
них пред ме та и ре ли кви ја Све тог Са-
ве, што пот пу ни је при бли жи јав но сти 
ње гов све тов ни и ду хов ни пут, као и 
ве ли чи ну и зна чај ње го ве лич но сти за 
срп ску др жа ву и Срп ску пра во слав ну 
цр кву, али и це ло куп ну срп ску исто-
ри ју и кул ту ру. 

На из ло жби су при ка за ни све тов ни 
жи вот Раст ка, тре ћег си на ве ли ког жу-
па на Ра шке Сте фа на Не ма ње, ње го во 

од сту па ње од зе маљ ске вла сти, од ла-
зак на Све ту Го ру и за мо на ше ње под 
име ном Са ва, рад на сти ца њу ауто ке-

фал но сти и ауто но ми је Срп ске пра во-
слав не цр кве у Ни ке ји, где је по стао 
и пр ви срп ски ар хи е пи скоп, пре га ла-
штво на по бољ ша њу цр кве не ор га ни-
за ци је, др жа во твор ни, др жав нич ки и 
ди пло мат ски по сло ви ко ји ма је из деј-
ство вао, из ме ђу оста лог, и ме ђу на род-

но при зна ње Ср би је за кра ље ви ну, али 
и не мер љи ви све стра ни до при но си на 
по љу про све ти тељ ства, књи жев но сти 
и кти тор ства (об но ва ма на сти ра Хи-
лан дар, по ди за ње Жи че, Сту де ни це 
и дру гих ма на сти ра), ко ји су Све тог 
Са ву учи ни ли нај зна чај ни јом лич но-
шћу у исто ри ји срп ског на ро да. 

По ре чи ма ауто ра из ло жбе, др Ан-
дре ја Вуј но ви ћа, рад на оса мо ста љи ва-
њу Срп ске пра во слав не цр кве – јед на 
је од нај зна чај ни јих ак тив но сти Све тог 
Са ве. Хри шћан ство је тре ба ло пре но-
си ти љу ди ма, ми си о на ри ти на је зи ку 
тог на ро да и Са ва је у том ду ху на ста-
вио де лат ност Ћи ри ла и Ме то ди ја, ка-
да је реч о пре во ђе њу нај зна чај ни јих 
те о ло шких спи са на срп ски. Не сме се 
за не ма ри ти ни ње го ва књи жев на де-
лат ност. Иако то је су цр кве ни спи си, 
кроз њих про ве ја ва и ле па ли те ра ту ра. 
У Жи ти ју Све тог Си ме о на Ми ро то чи-
вог, ко је је на пи сао, ре че ни це су ја сне, 
ис кле са не, спе ци фич не. Осим то га, на 
по љу ли ков не умет но сти и ар хи тек-
ту ре, Са ва је унео но ве ди мен зи је ко-
је су на не ки на чин до ве ле до то га да 
син те за за пад не и ис точ не ар хи тек ту-
ре бу де хар мо нич ни ја. 

Све ти Са ва је због сво јих де ла још 
то ком жи во та сма тран све ти те љем, а 

на кон смр ти 1236. го ди не у Тр но ву, у 
Бу гар ској и пре но са ње го вих мо шти-
ју у ма на стир Ми ле ше ва за о кру жен 
је и ње гов култ, ува жен и по што ван и 
код Ру са, Гр ка, Бу га ра и дру гих на ро да 
окол них др жа ва. Сто ле ће и по на кон 
осва ја ња Ср би је Тур ци су, уви дев ши 
да култ Све тог Са ве зна чи култ „ста-
ре срп ске др жа ве” ко ју на род хо ће да 
об но ви, спа ли ли све ти те ље ве мо шти 
1594. го ди не у Бе о гра ду. 

Ре а ли за ци ју из ло жбе по мо гли су 
На род ни му зеј у Бе о гра ду, по себ но 
Га ле ри ја фре са ка, Уни вер зи тет ска би-
бли о те ка „Све то зар Мар ко вић”, На род-
на би бли о те ка Ср би је, Ар хи ва Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти, Ар хи ва 
Ки но те ке, Ар хи ва РТС, Му зи ко ло шки 
ин сти тут СА НУ, Знан стве на би бли о-
те ка у За дру, Ре пу блич ки за вод за за-
шти ту спо ме ни ка кул ту ре, За ду жби на 
ма на сти ра Хи лан дар, епи скоп бу ди-
мљан ско-ник шић ки Јо а ни ки је, ар хи-
ман дрит сту де нич ки Ти хон, го спо ђа 
Да ни ца По по вић, го спо дин Ми о драг 
Мар ко вић, го спо дин Бо јан Миљ ко вић 
и го спо дин Дра ги ша Ми ло са вље вић. 
Ди зајн по став ке је осми слио Раст ко 
Шур дић, а из ло жба је би ла отво ре на 
до 28. но вем бра 2016. го ди не.

 Не над БЕ ЉИ НАЦ

Д
нев ни ци у нај бо љим сво јим ча со ви ма 
та ко зва не до ко ли це от кри ва ју руб ну 
исти ну. Ма ко ли ко то њи хо ви ауто ри 
при жељ ку ју. Још увек ро бу ју ћи снис-
хо дљи во сти, да ту ми ма, оправ да но 

при гу ше ном ша па ту. На су прот те зи о то ме ка ко 
су вр ли не јав не а по ро ци тај ни, ко ју је Ми клош 
Јан чо ода брао за на слов свог култ ног фил ма, они 
и не хо ти це по ка зу ју по ро ке јав не а вр ли не, чак и 
та да сти дљи во, као јав не.

На ме ње ни оном оди се јев ском Ни ком, ко ја збу њу је 
чак и Ки кло па, днев ни ци су јет но, бар с вре ме на на 
вре ме, ра чу на ју с про ход но шћу. Бар у на ред но сто ле-
ће, ка да ће се об но ви ти њи хов на вод ни тај ни пла мен. 
Са шап та ва ње им је при ви ле ги ја, а до ја ва ста рих ви-
це ва, на лик на лањ ске сне го ве ко је већ ни ко не ма ри, 
без оч на. Уоста лом, днев ни ци са ња ју је ди ни сан: да 
бу ду и оста ну без бед ни од би ло ка кве цен зу ре, кри-
ти ци зма, уч ти во сти. Иако скроз и скроз скла па ни од 
не ве ри це, од те сум њи ча во сти, њи хов апо стол нај че-
шће ни је То ма, не го нео ства ре ност као та ква.

Као жа нр, али пре као пу ко ти на у го во ру и збо ру, 
днев ник нас још нај тач ни је из да је, опо ми ње, ни ко-
ме не пра шта, нај у збу дљи ви ји кад је ци нич но пи сан 
као Ма ла пар те о ве књи ге, а не пре ру ше но исти нит 
ка да нас от кри ва до дна, од јед ном на ге, у ме та фо-
рич ној ра све ти, као у ча су ра ђа ња или смр ти. 

Не во ли увод ни ке, али исти ни то по ка зу је ин те рес 
за ма ле огла се. Да ле ки ис ток Мар ка По ла не би по-
сто јао да ни је ње гов ма што ви ти аутор за пра во ка-
зи вао у за твор ској ће ли ји свој днев ник. Сло ве нач ки 
пи сац Ви то мир Зу пан ра зло жно на во ди ка ко је за-
твор за пра во ла бо ра то ри ја жи во та, а днев ни ци гро-
фа Га ле а ца Ђа на по ка зу ју бит ку дво ји це у ње му. Уз 
на по ме ну да двој ник ни је увек по бе ђи вао.

Днев ник увек, до след но пи ше наш лич ни Ју да, 
ду бо ко у на ма, ва ра ју ћи и прав да ју ћи ни ко га сем 
са мо га се бе, пре ве јан и са свим на и ван уства ри. Он 
пред ска зу је и он да ка да до ја вљу је, при пре ма ју ћи 
нас са свим ра њи ве и још не раз бу ђе не за све што 
ће нам се де си ти.

Днев ник је за и ста не за мен љив. Ни је ли Се рен 
Кјер ке гор сво ју на о чи ту књи гу на звао и ор га ни-

зо вао као Днев ник за вод ник? И ни је ли Днев ник о 
Чар но је ви ћу Ми ло ша Цр њан ског на ша ап со лут но 
су пер и ор на књи га о ко нач ној је се ни, о ра са пу, о не-
за до вољ ству по се би?

Ву ко ва пре пи ска је, не са мо за ме не, не над ма шан 
наш днев ник о ра сту све сти, је зи ка, по уз да ња као 
та квог. И прем да је Вељ ко Пе тро вић бе се дио ка ко су 
пи сма књи жев ни ка ма хом до сад на, не за ни мљи ва, 
чак сум њи ве про ве ни јен ци је за из у ча ва ње њи хо-
вих са бра них де ла, пре све га што по гла ви то го во ре 
о гри па ма, же на ма и па ра ма, ипак је и у њи ма, као 
су во ли шће у слав ној књи зи Цр њан ског, је се ње ли
шће очај нич ки, ско ро бро до лом нич ки ис пи си ван 
днев ник тре нут ка ко ји је, бар на час, за у ста вљен, 
не про зи ран, из дво јен.

Све у све му, ма где се об ре ли, увек ће те се су о чи ти 
са днев ни ци ма. Пи са ним час као ра чун ске књи ге 
– за ми сли те са мо ка ко би из гле дао днев ник тру до-
љу би ве, сјај не за ду жби нар ке Ма ри је Тран да фил – 
час као за вет, час као опо вр га ва ње оп штих ме ста, 
ко лек тив ног за но са, по ма ме бе са.

Днев ни ци ра чу на ју за и ста са не при ста ја њем на 
схе му, на ок тро и са ну за ко но дав ну ме ру ко ју, бар 
јав но, сле по по шту је мо, иза зов сло бо де, ви јор ни 
стег ре во лу ци о на ра на Го ји ном плат ну. Сва ка ко, 
Сте ри ји ни Ро до љуп ци су днев ник јед ног пре ла зног, 
сва ка ко сто га и хи тро про ла зног вре ме на ку по-
про да је уве ре ња, стра нач ке при пад но сти, ка ме-
ле он ских ћу ди и ам би ци ја. Ни ко као днев ник не 
от кри ва на шу без лич ност, на шу де пре си ју, на шу 
за вист. Три јумф во ље, ка те го ри ју са свим опа ку, је-
ди но још та јан стве ни, сре ћом нео т кри ве ни днев-
ни ци мо гу да ис це ле.

У сва ком слу ча ју, бар у нас, днев ни ци за ми шље ни 
или оства ре ни ис ка зу ју не склад, че зну за вла сти-
тим пре те ри ва њи ма, при ма ју и ути ске без за зо ра, 
та ко зва на жи ва ва га их не оп те ре ћу је, а игре ре чи 
их пот хра њу ју ве сел нич ки. Упр кос си вој ствар но-
сти и оскуд ном вре ме ну.

Њих по пра ви лу пи шу они ко ји се бе љу би во сма-
тра ју да су на по гре шном ме сту и у по гре шном ча су, 
ве ку, ге о по ли тич ки от ку ца ји исто риј ског са та. Уто-
ли ко су ва жни ји, бли жи от кро ве њу вла сти те при ро-
де. Да ни је днев ни ка, мно го шта не би смо са зна ли о 

хо ло ка у сту, днев ни ка жр та ва, за то че ни ка, све до ка. 
Оту да и Ку ћа смр ти Ве ли бо ра Гли го ри ћа, ло го ра-
шка, та ко ре ћи у зо ни смрт не опа сно сти и то тал не 
не из ве сно сти, има ди мен зи је све до чан ства по ко ме 
се пре по зна је мо, а Но је ва бар ка Ми о дра га Б. Про-
ти ћа, у ра све ти вр њач ке, бањ ске, не при ко сно ве не 
све тло сти, оре ол ко ји је осво јен за још јед ну, са свим 
из у зет ну ви со ра ван ду ха.

Днев ни ци су нај по у зда ни ји кад су ти хи, ка да не 
ма ре соп стве на уз бу ђе ња, не го на сто је да – ко ли-
ко-то ли ко – при кри ју вла сти те ра не, не по го де ко-
смич ке, пан де ми је кон ти нен тал не. Не пи шу их 
бро до лом ни ци, али су кат кад на дах ну то оства ре-
ни и уме сто не пи сме не на ше по пу ла ци је, се ку лар-
но ка да и без за др шке вер нич ки.

По ми сао на исти ни тост, па и раз го вор ства ри, чи-
ни их че сто не у ти ли тар ним, пре це ње но ода ним 
фраг мен ти ма свог (не)за бо ра ва. Али, као што не ма 
фо то гра фи је ко ја већ кроз пет го ди на ни је за ис тра-
жи ва ча за ни мљи ва, ни ти књи ге, глу пе и не пи сме-
не, ко ја нас не об ра ду је већ кроз пе де сет го ди на, 
та ко не ма ни днев ни ка ко ји ма кар кроз кљу ча о ни-
цу све сти, у на шој по мр чи ни ду ха, не по ка зу је ко-
ре не ни шта ви ла, сре ће, ба ха то сти, са ди зма.

Не мо же мо без днев ни ка. Чак и ка да нас ва ра ју, 
чак и ка да не успе ва ју, а мо жда ни не же ле да ски-
ну ма ске сво је при твор но сти, они не про пу шта ју 
да, ма кар на час, по ка жу сво ју еро тич ност Нар ци са 
ко ји ча ми не где у на ма, пре део ко ји нам се дав но 
сму чио, а ипак га, у не рав ном га ба ри ту сво је не у-
ред но сти, ве о ма во ли мо. 

Ваљ да је са свим ја сно ка ко је су мрак на кнад них 
днев ни ка, тих ко ла жа не да ро ви то сти по бед ни ка 
по сле бит ке, и те ка ко про шло. И ка ко че сто ни бит-
ка код Кур ска, та ко че сти ре френ то ли ких лич них 
хро ни ка, ни је нео п ход на као бе о чуг у укуп ном до-
жи вља ју лич но сти.

Ју да, баш Ју да нас ипак до бро чу је. И има шта да 
до ја ви. И у днев ни ци ма ко ји је су, за грц ну ти, не-
пре вре ли, сму ше ни. На лик на Бор хе сов ла ви ринт 
(не)сна ла же ња.

Вук за це ло исто не би ма рио реч ин сај дер.

 Дра шко РЕ ЂЕП

На гра да Де јан Ме да ко вић

Ж
и ри за до де лу на гра де Де јан Ме да ко вић – у са ста ву: Дра-
шко Ре ђеп, пред сед ник, и чла но ви Ра до ван По по вић и Бо-
шко Су вај џић – на сед ни ци одр жа ној 11. ок то бра 2016. го-
ди не у Ву ко вој за ду жби ни, јед но гла сно је до нео од лу ку да 
се на гра да Де јан Ме да ко вић за 2016. го ди ну до де ли књи-

жев ни ку Љу бо ми ру Си мо ви ћу. 

Љу бо мир Си мо вић је, по оце ни жи ри ја, у сво јој не у пит ној и ве о ма ути цај-
ној ли ри ци об но вио мо ти ве и про ми шља ња хо до ча снич ког по и ма ња ду гог 
на шег пам ће ња, у не пре гле ду оп штег за бо ра ва и ле жер не за тег ну то сти, ко ја 
нај че шће од ра жа ва раз ме тљи вост си ро ма шних. Оно што су пе де се тих го ди-
на, као от кро ве ње, али и као дуг пе ва ли Све ти слав Ман дић, Де јан Ме да ко вић 
и Вас ко По па, у ви ше слој ној, ни јан си ра ној и пле ме ни тој пе сми Си мо ви ће вој 
то се ја вља као по сле дич но ве ро ва ње. 

На гра ду Де јан Ме да ко вић до са да су до би ли: 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, Дин ко Да ви дов и На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић.

На гра ду до де љу је ИК Про ме теј у Но вом Са ду и би ће уру че на по чет ком 
2017. го ди не. Обра зло же ње жи ри ја на све ча но сти про чи та ће др Дра шко Ре-
ђеп, пред сед ник. 

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

Ми лу 
Не дељ ко ви ћу 

у сла ву

У
дру же ње гра ђа на „Ба-
шти на и бу дућ ност 
– Аран ђе ло вац 1859“ 
сед ми пут 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“ је кул ту ро ло шког, на уч ног 
и еду ка тив ног ка рак те ра, а одр жа на 
је од 29. до 30. сеп тем бра 2016. го ди-
не у Аран ђе лов цу. У окви ру ма ни фе-
ста ци је, пред ста вље на је и књи га др 
Бран ка Злат ко ви ћа Ма ле при че о Ву
ку Ка ра џи ћу (1787–1824) у из да њу Ин-
сти ту та за књи жев ност и умет ност из 
Бе о гра да. О овој сту ди ји го во ри ли су: 
проф. др Бо шко Су вај џић, др Ми о драг 
Ма тиц ки, Ма ри на Мла де но вић Ми-
тро вић и аутор. 

У окви ру ма ни фе ста ци је ор га ни-
зо ва не су, 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 од но си-

ле су 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 Љу би ца По-
по вић); курс ет но фо то гра фи је („Ет но 
раз глед 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 ди ла Ана Ђор ђе вић, 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 2016. го ди ну је проф. др Не ма ња Ра-
ду ло вић из Бе о гра да за књи гу Сли ке, 
фор му ле, јед но став ни об ли ци, у из да-
њу Чи го је из Бе о гра да (2015). По ве ља 
„Ми ле Не дељ ко вић” за жи вот но де ло 
уру че на је проф. др Мир ја ни Дрн дар-
ски из Бе о гра да, а јед но гла сну од лу ку 
о ово ме до нео је жи ри у са ста ву: проф. 
др Ду шан Из во нар, др Иван Злат ко вић 
(пред сед ник жи ри ја) и Не вен ка По по-
вић, ет но лог. Све ча на до де ла при зна-
ња у аран ђе ло вач ком Па ро хиј ском 
до му Цр кве Све тог ар хан ге ла Га ври-
ла упри ли че на је му зич ким на сту пом 
Ву ка сов чан ки, про сла вље не шу ма диј-
ске жен ске во кал не гру пе ко ја се ба ви 
из во ђе њем 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

Ми ле Не дељ ко вић

ИСТО РИЈ СКИ МУ ЗЕЈ СР БИ ЈЕ

Из ло жба „Све ти Са ва Срп ски”

Све ти Са ва, ко пи ја фре ске 
из ма на сти ра Ми ле ше ва

ДРА ШКОВ РА БОШ

Ни је нам све јед но

Сед ни ца жи ри ја
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ИЗ АКТИВНОСТИ ОГРАНАКА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

У 
мно штву из да тих мо но гра фи ја 
за па же но ме сто за у зи ма „Но во 
Се ло за пад но мо рав ско“, чи ји је 
из да вач УГ „Но во се лац“ из Но вог 
Се ла код Вр њач ке Ба ње. Ово се ло 

на ла зи се у пи то мој ко тли ни За пад не Мо ра ве 
и са ви ше од пет хи ља да жи те ља пред ста вља 
јед но од нај ве ћих се ла у Ср би ји. Твор ци ове 
књи ге су Ра ди ша Ми ло ва но вић (аутор), Жи-
во мир По до вац (ко а у тор) и Ми лан Па нић (са-
рад ник). Она има ви ше од хи ља ду стра ни ца 
и плод је ви ше де це ниј ског ра да по ме ну тих 
пи са ца. Мо но гра фи ја је са ста вље на од 11 те-
мат ских це ли на.

У увод ном де лу пре ци зно је опи сан ге о граф-
ски по ло жај се ла: на де сној оба ли За пад не Мо-
ра ве, оиви че но шу мо ви тим па ди на ма пла ни не 
Гоч, Но во сел ском ре ком, бр дом Обе ше њак и об-
рон ци ма Ле ско ве ко се, Ла зо ва и По по вог лу га. 
Осим то га, об ра ђе не су и дру ге при род но-ге о-
граф ске ка рак те ри сти ке: ре љеф, кли ма, хи дро-
гра фи ја, биљ ни и жи во тињ ски свет и дру го.

Об ја шња ва ју ћи по ста нак Но вог Се ла и ње го во 
име ауто ри за кљу чу ју да оно спа да у ста ро срп ско 
на се ље ко је се по ми ње у исто риј ским до ку мен-
ти ма пре Ко сов ске бит ке, али као део (за се лак) 
су сед ног се ла Ли по ва ко је и да нас по сто ји. Ово 

по твр ђу ју не са мо пре да ња и хи по те зе већ и пи-
са ни из во ри за бе ле же ни у мо но гра фи ји: „Кнез 
Ла зар по твр ђу је да је је дан од за се ла ка Но во се-
ља ни. Мо гућ ност да је за се лак Но во се ља ни да на-
шње Но во Се ло мо же по твр ди ти и чи ње ни ца да 
ис точ ни део да на шњег се ла Ли по ве, из ко га је ве-
ру је мо и на ста ло Но во Се ло, но си на зив Се ло“.

Цен трал но ме сто за у зи ма те мат ска це ли на 
„Ста нов ни штво кроз ве ко ве“ и она пред ста вља 
нај ва жни ји део књи ге. Она об у хва та пе ри од срп-
ске сред ње ве ков не др жа ве, Ко сов ску бит ку и жи-
вот Но во се ља на под тур ском оку па ци јом. По том 
је опи сан раз вој се ла у осло бо ђе ној Ср би ји. 

Оп шир но су при ка за на до се ља ва ња ста нов-
ни штва и њи хо во (бли же и да ље) по ре кло. Осим 
фа ми ли ја до се ље них из бли же око ли не: Гоч, 

Жу па, Ибар, Ко па о ник, при сут на су и до се ља-
ва ња из уда ље них пре де ла Цр не Го ре, Хер це го-
ви не, Ко со ва и Ме то хи је и дру гих кра је ва. Ме ђу 
Но во се ља ни ма има и ста нов ни ка не сло вен ског 
по ре кла. То је слу чај са фа ми ли јом Ши бак, ко ја 
је хе лен ског (грч ког) по ре кла, а чи ји је ори ги-
нал ни (из вор ни) об лик Си ба кос. 

Ско ро за сва ку по ро ди цу утвр ђе но је ње но 
по ре кло и да та тач на ге не за. То је учи ње но на 
осно ву пи са них до ку мен та: тур ски деф те ри, слу-
жбе на до ку мен та из до ба кне за Ми ло ша, ма тич-
не књи ге Вр њач ке и Гра чач ке цр кве, из во ди из 
исто риј ских ар хи ва, итд. Њи хо ве ко пи је при ло-
же не су у књи зи, што има по себ ну те жи ну и да-
је јој на уч ну вред ност. При ка зан је и при вред ни 
жи вот на се ља, ко ји се пр вен стве но те ме љио на 

зе мљо рад њи, а де лом и за нат ству. Осим „кла-
сич них за на та (зи да ри, кро ја чи и др.)“, по ме ну-
та су и об ра ђе на и дав но иш че зла за ни ма ња 
– цре пу ља ри, опан ча ри, ци гла ри...

По себ не стра ни це ове књи ге по све ће не су 
школ ству, кул ту ри и цр кви. Основ на шко ла у Но-
вом Се лу по че ла је са ра дом на дру ги дан Бо жи-
ћа 1895. го ди не и има ла је 20 ђа ка. Из ме ђу два 
ра та у се лу је ра ди ла чи та о ни ца, а Ду шан Удо-
ви чић је био њен управ ник и глу мац ама тер. Из 
Но вог Се ла по ти чу и ака дем ски сли ка ри: се стре 
Љу бин ка и Ву ја на Ши бак, Пр во слав Ђор ђе вић 
и Прав до љуб Ва ља ре вић. Но во Се ло у цр кве ном 
сми слу при па да па ро хи ји гра чач ке цр кве. За ни-
мљи во је да је у њој за вре ме оку па ци је 1941–
1945. био па рох Љу бо мир Ду чић, бли зак ро ђак 

СОМ БОР

Ве нац Ла зе Ко сти ћа

Кул тур на ма ни фе ста ци ја Дан Ла зе 
Ко сти ћа одр жа на је ове го ди не по че-
твр ти пут, тре ћег ју на, на дан ка да је 
дав не 1909. го ди не Ла за Ко стић за вр-
шио сво ју нај леп шу пе сму San ta Ma ria 
del la Sa lu te и по слао је Ма ти ци срп-
ској да се штам па у ње го вој по след њој 
књи зи пе са ма. Ор га ни за то ри су би ли 
Град ска би бли о те ка „Кар ло Бје лиц ки“ 

и Удру же ње гра ђа на „Ра ван град ско 
про ле ће“ у са рад њи са Срп ском чи та-
о ни цом „Ла за Ко стић“. Жи ри на гра де 
(проф. др Дра го љуб Га јић, пред сед ник, 
Пре драг Бог да но вић Ци и Вла ди мир 
Јер ко вић) уру чио је, уз при го дан про-
грам, Ве нац Ла зе Ко сти ћа књи жев ни-
ци ма Ду шку Но ва ко ви ћу из Бе о гра да 
и Сто ја ну Бер бе ру из Сом бо ра.

Ку лт ура С рба 
 у р ег и ону

У Ср пској ч ит а он ици „Л аза К остић“ 
у Со мб ору 11. ј уна ове г од ине од ржан 
је окр угли сто на т ему „Ку лт ура С рба и 
р ег и ону – п оглед у с утра“. Скуп су о рг-
ан из ов али со мбо рско  З ав ича јно удр-
уж ење С рба „К ор иј ени“ и б е огра дска 
Ку лту рна з аје дн ица Кр ај ине, а п окр-
ов итељ је био град Со мбор. У ра зг ов-
ору, к оји је в одио књ иже вник Д авид 
Ке цман Д ако, уч еств ов али су ку лту-
рни и ја вни ра дн ици и и нт еле кт уа-

лци: Н ем ања С арач, Д ушан С ек улић, 
Же љко К укић, проф. др Ст ојан Бе рбер, 
проф. др Мл аден М ирић, М илан М ар-
одић, М иле Т асић, Н ик ола Р ад ека, 
Ми лка Б оснић, Вл ада Ђу рк овић... В ук-
ову з ад ужб ину и М ат ицу ср пску пре-
дст ављао је др М и одраг М ати цки, а 
Ак ад ем ију н а ука и умје тн ости Р еп-
убл ике Ср пске проф. др Ва ск рс ије 
Ј ањић. О пшта оц ена је да је не о пхо дно 
да се не с амо удр уж ења гр ађ ана, н его 
и д ржа вне уст ан ове и и нст ит уц ије ср-
пских з ем аља а нг аж ов ан ије укљ уче 
у р еш ав ање пр обл ема н ед ељ ивог ср-
пског д ухо вног пр ост ора.

 С тојан Б ЕРБЕР

ЧАЧАК

К њиж евно лето 
са де лима Г роз дане 

Ко ма динић

Ог ранак Ву кове за дуж бине – Уд ру-
жење Чу вари дела Вука Ка ра џића бе-
лежи и ове го дине бр ојне акт ив ности. 
В еома за па жене биле су п ро мо ције 
нових из дања к њига мр Г роз дане Ко-
ма динић у току п рог рама Л етњих 
дана к ул туре у Ат омској бањи Г орња 
Тр епча. Ор га ни за тори ове ма ни фес-
та ције с ваког лета о бо га ћују к улт урну 
по нуду к њи гама из нар одне к ул туре 
чач анског к раја, које н аи лазе на в еома 
добар п ријем код б ањске пуб лике. 

С војим са др жајем и по зит ивним 
мо ти вима из чет вртог из дања „К њиге 
о љу бави“, е мот ивним одл ом цима из 
новог из дања ро мана „ Потка од с нова“, 
ша љивим муд рос тима из „ Риз нице 
нар одног ка зи вања“ са куп љеним са 
с вес рпског дух овног п рос тора, п ре-
поз нат љивим „ Вар ов ни цама“, н еоб-
ичним „Пр едс ка за њима“ и д ир љивим 
одл ом цима из зб ирки п ри по ве дака 
„ За вич ајна с но ви ђења“ и „ Роса на 
с унцу“ пос ве ћеним ве читим за вич-
ајним инс пи ра ци јама и те мама, с ве-
до че њима о пат риј арх алном жи воту 
и не пи саним ет ичким п ра ви лима, 
аут ент ичним с ве до че њима о сус рету 
са сл авним пот омком Лава Ни ко ла-
је вича Т олс тоја, Ни китом И љичем 
Т олс тојем, и бр ојним д ругим ка зи ва-
њима, Г роз дана Ко ма динић је са сар-
ад ни цима, на инс пи ра тиван начин 
да вала доп ринос здр авст веном ту-
ризму, ск ре тањем пажње о бо лелих 
на ра дости жи вота и ст ва ра лаштва. 
Зато су чач анском огр анку чак пет 
пута овог лета ор га ни за тори по же-
лели доб ро дош лицу, а т ра жила се и 
к њига више.

 Ново из дање „К њиге о љу бави“ пр-
едс тав љено је и у ор га ни за цији Ре г-
ион алног ц ентра за п ро фе с ион ални 
р азвој за пос лених у об ра зо вању, Осн-
овној ш коли „ Филип Фи ли повић“ у 
Ч ачку, док је ново из дање ро мана 
„ Потка од с нова“ пр едс тав љено у ок-
виру п рог рама Ср едње ш коле „Д ра га-
чево“ у Дому к ул туре у Лу ча нима. 

У Трс те нику је, у Нар одној биб л ио-
теци „ Је фи мија“, 1. нов ембра 2016. го-
дине, пр едс тав љено чет врто из дање 
ро мана „ Потка од с нова“ мр Г роз дане 
Ко ма динић, које је пос ве ћено о бе-
ле жа вању де се то го диш њице с мрти 
проф. Г ор дане Шоћ, наст ав нице која 
је на ос нову ро мана на пи сала с це-
нарио и пос та вила одл ичну пр едс-
таву са у че ни цима ш коле „Д ра га чево“ 
из Гуче. О де лима мр Г роз дане Ко ма-
динић п рис утним ср ед њошк ол цима, 
њи ховим наст ав ни цима, пис цима, 
пес ни цима и д ругим за ин те ре со-
ваним с лу ш ао цима го ворио је песник 
и дир ектор Биб л ио теке, Ве рољуб Ву-
ка ши новић, а а ка демик Д ра гутин А. 
Ћукић п ро читао је бе седу о ча рима 
нар одног је зика у овом ро ману. 

  Зо рица ЛЕ ШОВИЋ С ТА НО ЈЕВИЋ    

П риз нање 
Зо рици Ле шовић 

С та но јевић

Међу доб ит ни цима „Зл атне зн ачке“ 
К улт урно-п росв етне зај ед нице Ср-
бије за 2016. го дину на лази се и Зо-
рица Ле шовић С та но јевић, но вин арка 
„ Чач анског г ласа“, сар адник листа 
Ву кова за дуж бина и акт ивни члан 
Упр авног од бора Огр анка Ву кове за-
дуж бине у Ч ачку. П риз нање је до била 
за ду го го дишњи доп ринос р аз ви јању 
к улт урних дел ат ности у Ср бији и не-
се бичан и ду гот рајан рад на аф ир ма-
цији к улт урних вр ед ности. 

 Зо рица Ле шовић С та но јевић у 
„ Чач анском г ласу” у ре ђује к улт урну 
руб рику и аутор је више од 300 инт-
ервјуа са ј авним л ич нос тима из с вета 
н ауке, дух ов ности, к њиж ев ности, по-
зо ришне, фи лмске и лик овне ум ет-
ности, му зике, ба лета, са ст ва р ао цима 
из ди јас поре, као и бр ојних реп ор тажа 
о об ичним љу дима и пу то писа. Истр-
ајно аф ир мише к улт урне, т ра ди ц ион-
алне и дух овне вр ед ности свог на рода 
као у нив ерз алну љ удску баш тину, ра-
дећи не само у лок алном нед ељ нику, 
већ и ан га жо вањем у ум етн ичким уд-
ру же њима.

Об ја вила је две к њиге реп ор тажа 
и инт ервјуа „ Мор авски сус рети и 
по веље“ 2010. и 2015. го дине у из-

дању Уд ру жења к њиж ев ника Ср бије, 
К њиж евног д руштва „ Мр чај евци“ 
и ИК „ Лег енда” из Ч ачка. За п ро фе-
с ион ални рад до била је више наг-
рада и п риз нања, међу ко јима је и 
песн ичка наг рада „М ом чило Нас та-
си јевић“. Зас туп љена је у више од 40 
зб ор ника п ое зије на ме ђу нар одним 
к онк ур сима Ср бије, Хрв атске и Ре пуб-
лике С рпске. С. В. 

ВЕ ЛИКИ ПО ПОВАЦ

Ћи ри лица ог ле дало 
с рпске душе

У Ве ликом Поп овцу у опш тини Пет-
ровац на М лави о држан је осми Сабор 
пес ништва под на зивом „ Ћи ри лица 
ог ле дало с рпске душе“. У ор га ни за-
цији Месне зај ед нице Ве лики По-
повац, Огр анка Ву кове За дуж бине за 
Б ра нич евски округ у Ве ликом Поп-
овцу, Црк вене опш тине Ве лики По-
повац и Биб л ио теке „ Ђура Ј акшић“ из 
Петр овца на М лави, Сабор је о држан 2. 
јула 2016. го дина, у п орти цркве С вети 

п ророк И лија. Пок ро витељ Са бора 
била је опш тина Пет ровац на М лави.

За овај сабор шт ампан је Зб орник, 
с едми по реду, с песн ичким ра до-
вима, под нас ловом „ Ро до љубље Ср-
бије“, а тема је била „ Ог њишта в ечни 
п ламен“. На к онкурс се за т ак мич-
арски део п ри јавио 61 песник, док 
су 84 пес ника пос лала с воје поклон 
песме. Поред пес ника, на за дату тему 
ра дове су пос лали и ђаци из ш кола 
у Ло зо вику, Ве ликом Л аолу, Петр-

овцу на М лави и Ве ликом Поп овцу. 
У чест во вали су и пес ници из Ев ропе, 
Ауст ра лије и Ка наде. Из давач Зб ор-
ника је Биб л ио тека „ Ђура Ј акшић“ из 
Петр овца на М лави. Ур ед ница је Да-
ни јела Бож ич ковић Ра ду ловић, а за 
из да вача се п от пи сује Јадр анка Гр би-
новић, дир ект орка Биб л ио теке.

Стр учни жири радио је у сас таву: 
Тат јана Ж ив ковић, дип ло ми рани 
биб л ио текар сав етник (пр едс ед ница 
жи рија), и ч ла нови – Да ни јела Бож ич-
ковић Ра ду ловић, к њиж ев ница, Раде 
М. Об ра довић, к њиж евник, и Ра дица 
С тевић у чи те љице у осн овној ш коли 
у Ве ликом Поп овцу. Наг раде за прве 
три наг ра ђене песме да ри вали су с ли-
кари: С ла вољуб Ми ло шевић Цаки из 
Са лак овца, В ио лета Г лишић из По-
жар евца и В ла дислав В лада Макиш 
из Петр овца на М лави.

Жири је о дабрао и с ве чано п рог-
ласио три наг ра ђена пес ника, а 
пе торо је пох валио. Прва наг рада Са-
бора Зл атни печат Ћи ри лице п ри-
пала је пес ни кињи М ир јани Тр навац 
из Г ојне Горе (Г орњи Ми ла новац), 
д руга наг рада С ре брни печат Ћи
ри лице п рипао је пес ни кињи С ла-
ђани По повић М ан џукић из С ко рице 
( опш тина Ражањ), док је т рећа наг-
рада Бр он зани печат Ћи ри лице п ри-
пала пес нику Х ра ни миру Х ра нету 
Мил ој ко вићу из Со ко бање. Поред 
поб ед ника, жири је због к ва ли тета 
пе сама пох валио још пет ау тора: 
Р атка Бе лића из Су бо тице, Бо рис лава 
Бору Б ла го је вића из Ћуп рије, З во ни-
мира Хаџи Јо вића из К ан бере, Ауст-
ра лија, Т ео дору Тоду Матић Медић из 
С ид неја, Ауст ра лија, и Веру Павић из 
Г орњег Ми лан овца.

Бе седу је о држао Жи војин Р. Анд-
рејић из Ц ентра за ми то лошке с ту дије 
Ср бије из Раче, а скуп је с војим п ри-
суством у ве личао и др М иодраг Мат-
ицки из Ву кове за дуж бине из Б еог рада 
и гости из К њиж евног д руштва из 
Ра ко вице. Ф олкл орне г рупе ђака из 
ш коле у Ве ликом Поп овцу, на челу са 
у чи те љицом Ра дицом С тевић и у чи-
тељем Сашом Мил ој ко вићем, у ве ли-
чале су Сабор.

О даз вала су се и деца ш ти ће ници 
За вода Ве лики По повац са п риг одним 
п рог рамом. Са бору се об ратио пр едс-
едник Месне зај ед нице Ве лики По-
повац Жи ворад Ј ан ковић, као и ос нивач 
Са бора и песник Раде М. Об ра довић, са 
бе седом до ма ћина. Учест вовао је и с та-
ре шина Цркве с веш теник Бр анко Чо-
ла ковић. Сабор је за вршен с ве чаним 
р учком у сали црк веног дома у Ве-
ликом Поп овцу на коме је око 200 гос-
тију за дов ољних п рог рамом по де лило 
бр атску тр пезу. Д. М.

ЖАБЉАК, Ш АВНИК, 
П ЛУ ЖИНЕ

Наг ра ђено 
18 ос но ваца

У С помен-п арку Ву кови ко ри јени, у 
ш авн ичком селу П ет њица, и ове го-
дине, на Петр овдан, Ф он да ција Ву-
кове за дуж бине ( Жабљак, Ш авник, 
П лу жине) и ОШ Душан Об ра довић 
са Жаб љака п риг одним п рог рамом 
оз ва ни чили су за вр шетак к онк урса 
који зај едн ички р еа ли зују већ је да-
наест го дина.

На о во го дишњи к онкурс п рис тигло 
је око 250 ра дова у че ника осн овних 
ш кола из не ко лико опш тина Црне 
Горе. У шест ка те го рија наг ра ђено Уч есн ици окр углог ст ола у Со мб ору

Ду шко Но ва ко ви ћ

Г роз дана Ко ма динић са сар ад ни цима у Трс те нику

Раде М. Об ра довић са н ајм лађим 
у чес ни цима Са бора

МО НО ГРА ФИ ЈА

Но во Се ло за пад но мо рав ско 
Сво је вр стан до при нос очу ва њу срп ских кул тур них и тра ди ци о нал них вред но сти
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је 18 ос но ваца од с едмог до де ветог 
р аз реда. Како је на с ве чаном с купу 
ист ак нуто, Петр овд ански п јесн ички 
ви јенац о купља да ро вите у че нике и 
пош то в аоце д јела Вука С те фа но вића 
Ка ра џића. Ове с ве ча ности су део акт-
ив ности Ф он да ције, коју она р еа ли зује 
зај едно са ш колом Душан Об ра довић. 
Циљ је да се и кроз овај к р еат ивни рад 
са м ла дима са чува изв орност, ље пота 
и бог атство Ву ковог је зика. 

На овај к онкурс ђаци су могли да 
по шаљу ли тер арне и лик овне ра дове 
на о даб ране теме. Ј една ка те го рија су 
били су ве нири... а д руга се од но сила 
на „ риз ницу с тарих за ната“. У с вакој 
ка те го рији о даб рана су по три н ај боља 
рада и њи хови ау тори су наг ра ђени 
дип ло мама, скр омним н ов чаним из-
носом и к њи гама, као што је „ Да ница 
за м ладе“ Ву кове за дуж бине. У п рог-
раму су у чест во вали п јес ници Наод 
Ву ковић, Чедо Ко ва чевић и С ло бодан 
Ву чинић. С купу је п ри суст вовао и Љу-
бомир Ми лу ти новић, упр авник Ву-
кове за дуж бине, а п рограм је во дила 
Ст ојка Пав ловић, у чи те љица жабљ-
ачке ш коле Душан Об ра довић. 

Доб ит ници 
наг рада

Н ај бољи ли тер арни ра дови на тему 
„ Рука п ри ја теља у не вољи“ су: Т еодор 
Пав ловић из ОШ „Вук Ка раџић“ из 
П од го рице, Лука Ш ће па новић, у ченик 
п од гор ичке ш коле „ Октоиx“, и Андре 
Ми летић из ОШ „ Јагош К онтић“ из 
Н ик шића. 

На тему „ Испод зв јез даног неба“ и 
„Под ок риљем ноћи“ н ај боље ра дове 
су пос лали Бобан Ус ко ковић из ОШ 
„В ла димир Назор“ из П од го рице, Ка-
нита Ша ботић из ОШ „ Мус тафа Пе-
ћанин“ из Ро жаја и Лука Јо вовић из 
н икш ићке ш коле „ Јагош К онтић“. У че-
ници п од гор ичких ш кола „ Октоиx“, 
„Вук Ка раџић“ и „В ла димир Назор“, 
Миа Бу ла товић, С тојан Ј ок си мовић и 
Ми лица Ђа ковић пос лали су н ај боље 
лик овне ра дове на тему „С тари мос-
тови мога к раја“.

Ра дови ђака Г ента Лула из улц-
ињске ш коле „М аршал Тито“, Рос анде 

М ар ја новић из ш коле „Октоиx“ из 
П од го рице и Вање Пет ровић, ш кола 
„ Душан И вовић“ из п љев аљског села 
Ко са ница, и заб рани су за н ај боље у 
ка те го рији лик овних ра дова чија је 
тема била „Са ка туна Црне Горе“.

У ка те го рији „Риз ница с тарих за ната“ 
наг ра ђени су Ми лица Гарић, у че ница 
ш коле „Павле Ров ински“ из П од го-
рице, Су зана Јо цовић из ОШ „Б огдан 
Кот лица“ из Б оана и Је лена Не незић из 
ОШ „Јагош К онтић“ из Н ик шића.

У че ници ОШ „ Сут јеска“ из П од го-
рице, К се нија Бе лада и Лазар Јо ва-
новић, као и Ни кола Ћ ет ковић из 
Ш авн ичког об раз овног ц ентра наг ра-
ђени су у ка те го рији су ве нири.  Б. Б.

ВУ КО ВО ЧИ ТА ЛИ ШТЕ

П
р ви су срет са књи гом, је-
сен 1944. го ди не: ма ма у 
упрт ња чи до но си пре ди-
ван бу квар од бра ће од 
стри ца из Чи ни глав ца, а 

он сав у сли ка ма, са ме сли ке ми чи та ју 
сло ва, чи ни ми се да сам их сва од мах 
упам тио. Бу гар ска оку па ци ја се за вр ша-
ва, али рат још тра је. Ба ба је ве за на са мо 
за кућ не по сло ве, та та је ко вач и ко лар, 
ма ма је до ма ћи ца ко ја је че шће на њи-
ва ма не го у ку ћи, брат је уче ник гим на-
зи је, ста ри ја се стра иде у основ ну шко лу, 
а ја пред сам крај исте го ди не по ла зим у 
пр ви раз ред. У мо је ра но се ћа ње већ су 
ушла ја та ави о на ко ји бом бар ду ју и гла-
со ви же на ко је ку ну, пуц ње ви то по ва на 
лу жнич кој стра ни, на о ру жа ни не при ја-
тељ ски вој ни ци, во зо ви ко ји го ре на же-
ле знич кој ста ни ци, за па љен ави он ко ји 
се спу шта, пу цањ у ра но ју тро ко ји усмр-
ћу је чи ча-Сла ву. Рат и страх за оп ста нак 
под сти чу ве ли ко ин те ре со ва ње на ро да 
за исто ри ју, сло бо ду и на пре дак. Сло бо-
да са мо што ни је по че ла, од ње се пре-
ви ше оче ку је, сви обе ћа ва ју све у ње но 
име, а и на пре дак са мо што ни је по чео: 
обе ћа ва ју нам га уј ка-Сре тен, уј ка-Ву ка, 
те ча-То за, збо ро ви у се лу, учи те љи ца и 
учи тељ, ђач ке при ред бе, књи ге у шко ли 
ко је ја ко ка сне, ко ле да ри 
у пе сма ма ко је пе ва ју уз 
об ред не пе сме. 

Мо ја ба ба је мо је чу до, 
слу шам је отво ре них уста: 
она пам ти све из Чи ни глав-
ца, се ла у ко ме се  ро ди ла 
са мо не ко ли ко го ди на пре 
не го што су Тур ци оти шли, 
и пам ти све што је чу ла, ви-
де ла и до жи ве ла као рат на 
удо ви ца у Вој не гов цу, се-
лу у ко ме је гра ди ла свој и 
наш дом. Ње не не пре кид не 
при че не пре кид но ме во де 
у дав но про шло вре ме и из-
во де из уско га кру га у ко ме 
жи вим. Био сам сла бо, ти-
хо и по слу шно де те, скло но 
са мо ћи, ко је је књи га, још 
од бу ква ра, по че ла да при-
вла чи, ви ше од раз и гра не 
и ве се ле де це. Гу там ње не 
при че, ве зу јем се за књи-
гу, ма штам да по ста нем 
пи сац. Ово ме тре ба до да-
ти стал но при сут не та ти не му ште ри је из 
бли жих и да љих се ла, по го то во пла нин-
це, ко ји до но се са со бом сво је раз ли чи то-
сти у из гле ду, оде ва њу, по на ша њу, го во ру, 
при ча њу, ша ли, и ве се лу ср дач ност ко ја 
ду бо ко ула зи у деч ју ду шу. Ста ри ји брат, 
гим на зи ја лац, на ба вља књи ге. Ро ди те љи 
ме пре ко ре ва ју и гр де, по не кад ме и уда ре, 
пла ше ћи се да уз књи ге не из гу бим ра зум. 
То ли ко о окол но сти ма ко је су ме трај но 
усме ри ле ка књи зи и ка пре да њу. 

По ро ди ца има сво је пла но ве: брат за-
вр ша ва шко лу, се стра се уда је, ја на сле ђу-
јем оче ву рад њу, ње го ве за на те и зна тан 
део имо ви не. Са бра том, он је шко ло ван, 
раз го ва ра ју о то ме, а се стру и ме не не пи-
та ју; та ко се то ра ди ло, ро ди те љи сво јој 
де ци кро је суд би ну она ко ка ко они ми-
сле да је нај бо ље. За вр ша вам сед ми раз-
ред основ не шко ле, сед мо лет ку, и оста јем 
код ку ће да учим за на те, да об ра ђу јем зе-
мљу и да др жим дом; ба ба и отац су за 
то, а мај ка се ко ле ба. Не мам ку ра жи да 
се бу ним. Сви ви де да ми ни је пра во, да 
сам фи зич ки слаб и да ме ма ло ин те ре су-
ју за на ти и зе мљо рад ња. Отац не од у ста је, 
од мах по чи ње да усме ра ва мо ју суд би ну 
и да ми за бра њу је да чи там. Нај пре кри-
шом, а ка сни је и све отво ре ни је, чи там 
ко ри сте ћи ки шне и пра знич не да не, по-
днев не од мо ре на њи ви, па стир ски дан. 
Не ма ми ле ка.  

По сле три го ди не изи ла зим из иле га ле: 
на на ва љи ва ње мај ке и бра та, упи су јем се 
у гим на зи ју. Чи та ње на ста вљам и по ја ча-
вам, по чи њем и пи са ње, ре дов но учим. Мој 
из бор: сту ди ра ћу књи жев ност у Бе о гра ду. 
Не ма нов ца за мо ју же љу, Бе о град је скуп и 
да ле ко, евен ту ал но мо же ви ша пе да го шка 
шко ла у Ни шу. При хва там сти пен ди ју за 
агро но ми ју и ка сни је по ста јем по љо при-
вред ни ин же њер за сто чар ство. 

Мој пр ви рад ни дан је на Ста рој пла ни-
ни, Ве ли ка Лу ка ња, по ста јем шеф рад не 
је ди ни це у за дру зи. Та мо сам пр ви пут и 
све је са свим раз ли чи то од мо јих оче ки-
ва ња. Кли зи ште је за тво ри ло ток Ви со чи-
це и она је по то пи ла се ло За вој. По ди же 
се бра на и пра ви је зе ро ко је ће по то пи ти 
уску до ли ну Ви со чи це у ду жи ни од 15 км 
и у њој се ла За вој, Ма лу Лу ка њу, Ве ли ку 
Лу ка њу, део се ла Па кле шти це. Збу ње ни 
се ља ци на ве де них се ла, ни шта не гра де, 
че ка ју се о бу, тра же но ва ста ни шта да ле-
ко од за ви ча ја.

Ни оста ла се ла се не ра ду ју на мет ну-
тој на глој про ме ни: ки да ју им се пу те ви, 
уда ља ва ју ро ђа ци и при ја те љи, све је не-
пред ви ди во, све је у оче ки ва њу по то па, 
мо ра ће да ме ња ју на чин жи во та. Во да ће 
по то пи ти, ка жем се би, и све див не тра ди-
ци о нал не вред но сти, ко је су, чи ни ми се, 
ве о ма дра го це не за на у ку. Од пр вог да на 
пру жам от пор бри са њу. Све док сам, осе-
ћам дуг, мо рам да оба вљам оно што дру-
ги ни су оба ви ли у до вољ ној ме ри. Же лим 
да на пи шем не на пи са ну књи гу го во ром 
овог на ро да и чи та вог пи рот ског кра ја. 
Та ко по чи њем, го то во исто вре ме но, Ду
му, све оста ле об ја вље не књи ге, Реч ник. 
Мој ду жи бо ра вак на спе ци ја ли за ци ји у 
стру ци у Фран цу ској са мо по ве ћа ва мо ју 

усме ре ност да бе ле жим и 
пу бли ку јем усме ну кул ту-
ру пи рот ског кра ја. 

Из о ста вљам име на оних 
ко ји су ми се, бар на по чет-
ку, оштро ру га ли. Мно го ја-
чу по др шку на ла зим из ван 
за ви ча ја. Љу би ша Рај ко вић, 
књи жев ник и за пи си вач из 
За је ча ра, ка сни је и док тор 
на у ка, упо зна је ме са То ми-
сла вом Ми јо ви ћем, уред ни-
ком за је чар ског Раз вит ка, 
па ме и је дан и дру ги оду-
ше вље но бо дре, а Раз ви
так по чи ње из бро ја у број 
да об ја вљу је де ло ве Ду ме и 
ко лек ци је усме ног ства ра-
ла штва. Ка сни је ме усме-
ра ва ју и пру жа ју ми по моћ 
и по др шку др Или ја Ни ко-
лић, ака де мик Па вле Ивић, 
проф. др Сло бо дан Ре ме-
тић, проф. др Дра го Ћу пић, 
др Би ља на Си ки мић, ру ски 
ет но лог Ана Плот њи ко ва, 
ру ски лин гви ста Ан дреј Со-

бо љев, проф. др Не над Љу бин ко вић, проф. 
др Љу бин ко Ра ден ко вић, проф. др Не дељ-
ко Бог да но вић, проф. др Сре тен Пе тро вић, 
па је у мо је ре зул та те угра ђе но мно го њи-
хо ве до бре во ље.  

П
о сао агро но ма оба вљам 17, 
а про фе со ра у сред њој шко-
ли 13 го ди на, а по след њих 
де се так го ди на ста жа ра-
дим у Му зе ју По ни ша вља. 

Оби ла зим сва се ла и ис пи ту јем све ва-
жни је ка зи ва че. На реч ни ку ра дим ду го, 
муч но, спо ро, чи та вих 50 го ди на. Же лим 
да у ње га уне сем све не за бе ле же не ре чи 
из свих се ла и сва њи хо ва зна че ња, са ре-
че нич ним при ме ри ма ко ји исто вре ме но 
го во ре о ду ху и жи во ту на ро да, озна ча-
ва ју ћи где сам ко ји при мер за бе ле жио, 
да та ко олак шам ис тра жи ва ње лин гви-
сти ма, ет но ло зи ма, со ци о ло зи ма, фол-
кло ри сти ма.  

У сло бод но вре ме пу ту јем ауто бу сом о 
свом тро шку, би ци клом или пе шке. Ко-
нач но, по сле кон сул та ци је са ре цен зен-
ти ма проф. др Сло бо да ном Ре ме ти ћем и 
проф. др Не дељ ком Бог да но ви ћем , од лу чу-
јем да Реч ник при во дим кра ју. Скуп шти на 
оп шти не Пи рот и Слу жбе ни гла сник при-
хва та ју да бу ду из да ва чи, а Све тла на Га-
ври ло вић, уред ни ца реч ни ка из Слу жбе ног 
гла сни ка, уз мо је го то во стал но при су ство, 
чи та ву го ди ну укла ња из ње га тех нич ке и 
дру ге не до стат ке. На кра ју: Реч ник је го тов, 
оштам пан је. Али и ни је го тов: пре гле да вам 
још не пре гле да на до си јеа, на ла зим мно го 
не у не се них ре чи и при вр ша вам при лич но 
обим ну До пу ну реч ни ка. 

То је крат ка при ча о јед ној би о гра фи ји и 
о јед ном реч ни ку. 

 Дра го љуб ЗЛАТ КО ВИЋ

Са бор на Се ња ку
Да Ву ков са бор ни је са мо у Тр ши ћу, већ и на Се ња ку, и 

то у би бли о те ци ОШ „Сте фан Не ма ња“, по ка за ли су нам 
уче ни ци – љу би те љи пи са не и ка зи ва не ре чи и пред став-
ни ци Ву ко ве за ду жби не: Љи ља на Си мић, Гор да на Ма ле-
тић и Рај ко Лу кач, ко је је оку пи ла „Да ни ца за мла де“. Као 
и увек при ова квим су сре ти ма, ре чи иду сво јим то ком, 
слу ша ју их и хва та ју у ле ту за ин те ре со ва ни мла ди жељ-
ни са ве та и раз го во ра, а нај леп ши су они тре ну ци кад 
се све за вр ши и оста ну они нај вер ни ји, пра ви за љу бље-
ни ци да по ста ве још не ко пи та ње, чу ју још не ки са вет и 
сто га су фа во ри ти за нај фо то гра фи ју: уз ону на сме ја ну и 
ове искре ног пи та ња, „А шта кад по не ста не ин спи ра ци-
је?“ Ве ли ког ли пи та ња ка ко за ге ни јал не пи сце та ко и за 
уче ни ке по чет ни ке!

Ето, до ла зи нам ин спи ра ци ја и са њом и мла ди пе сни-
ци, на дај мо се. Док има чи та ча и пе сни ка, ни је све из гу-
бље но, има и на де за све нас. Ова ква оку пља ња има ју свој 
сми сао и ис пу ња ва ју сво ју ми си ју ако не чи је очи за си ја-
ју као Да ни ца.

 Ја сми на РА ДО ВА НО ВИЋ

Представљена Даница за младе

Ву ко ва за ду жби на и ово го ди шње из да ње ли те рар ног 
ча со пи са и школ ског за бав ни ка Да ни ца за мла де пред-
ста вље ни су 19. но вем бра у фи скул тур ној са ли ОШ „Ђу ра 
Фи ли по вић“ у Пло чи ци, оп шти на Ко вин.

У ор га ни за ци ји ОШ „Ђу ра Фи ли по вић“, уз при го дан про-
грам, пред ста вљен је рад Ву ко ве за ду жби не и Да ни ца за 
мла де. При сут не су по здра ви ли др Ми о драг Ма тиц ки, 
пред сед ник скуп шти не Ву ко ве за ду жби не и за ме ник пред-
сед ни ка Ма ти це срп ске у Но вом Са ду, мр Љу бо мир Ми-
лу ти но вић, управ ник Ву ко ве за ду жби не, Љи ља на Си мић, 
уред ни ца Ву ко вог чи та ли шта, и Бо жи дар Пе шев, књи жев-
ник. Они су го во ри ли о Ву ко вој за ду жби ни, Да ни ци за мла
де и чи та ли сво је пе сме и при че.

„Циљ на ше по се те је да се де ца упо зна ју са ра дом Ву-
ко ве за ду жби не и да чи та њем Да ни це за мла де и де чи јих 
ра до ва ко ји су у њој об ја вље ни мо ти ви ше мо мла де да што 
ви ше чи та ју и на тај на чин не гу ју  ћи ри лич но пи смо, али 
и да ути че мо да школ ске би бли о те ке по ста ну кул тур ни и 
обра зов ни цен три ко ји ће оку пља ти де цу, ро ди те ље и про-
свет не рад ни ке“, ис та кла је Љи ља на Си мић. 

Увод на реч при па ла је Жи ван ки Јо ва нов, ди рек тор ки 
шко ле, кoja je пред ста ви ла шко лу, а по том су го сти има-
ли при ли ку да чу ју ли те рар не ра до ве та лен то ва не де це из 
ли те рар не и но ви нар ске сек ци је и да пу тем пре зен та ци је 
са зна ју о ра ду са ме шко ле.  На ве ли ку ра дост ђа ка, уче ни-
ци су до би ли при год не по кло не, па је та ко Љи ља на Си мић 
по кло ни ла Ми ло шу Ми хај ло ви ћу, уче ни ку ОШ „Ђу ра Фи-
ли по вић“, тор бу Зма је вих ига ра, а Ни ко ли на Ог ња но вић 
до би ла је на по клон  књи гу „Слат ке при че“.

Би бли о те ка ОШ „Ђу ра Фи ли по вић“, та ко ђе, до би ла је на 
по клон књи ге Ву ко ве за ду жби не, из да вач ке ку ће „Пче ли-
ца“ из Чач ка и „Ен цо Бук“ из Бе о гра да, а да ри ва њу се, са 
сво јим књи га ма, при дру жи ла и Љи ља на Си мић, ко ја је 
про чи та ла сво ју при чу „Пи та од бун де ве“, по све ће ну се-
лу Пло чи це.

 Ива на ЈО ВА НОВ

Уче ни ци ОШ „Сте фан Не ма ња”

Уче ни ци ОШ „Ђу ра Фи ли по вић” у Пло чи ци

ДРА ГО ЉУБ ЗЛАТ КО ВИЋ

Јед на би о гра фи ја 
и је дан реч ник 

Дра го љуб Злат ко вић је вр стан по зна ва лац 
ис точ но срп ских го во ра. До са да је об ја вио пет на е стак 
књи га на род них при по ве да ка, пе са ма, по сло ви ца, из ре ка 
и дру гих жан ро ва фол кло ра. До бит ник је на гра де Ву ко ве 
за ду жби не за на у ку за 2015. го ди ну за дво том но де ло 
– „Реч ник пи рот ског го во ра“. До но си мо ње гов аутор ски 
текст ко ји је при ре дио за овај број „За ду жби не“ 

(брат од стри ца) по зна тог срп ског књи жев ни ка 
и па три о те Јо ва на Ду чи ћа.

По себ но по гла вље по све ће но је ору жа ним су-
ко би ма ко ји су во ђе ни то ком ми ну лих ве ко ва на 
те ри то ри ји Но вог Се ла. Овој те ми да то је нај ви-
ше про сто ра и о њој се го во ри на ви ше од 200 
стра на. При ка за ни су сви ра то ви ко ји су во ђе ни 
од нај ста ри јих вре ме на до по след њих 
рат них су ко ба кра јем про шлог ве ка. У 
њи ма су Но во се ља ни ис по љи ли сна-
жан па три о ти зам, ју на штво и по жр-
тво ва ње и да ли ве ли ке жр тве. Име на 
свих по ги ну лих бра ни ла ца отаџ би не 
пе дант но су еви ден ти ра, што за слу жу-
је сва ку по хва лу. То је до пу ње но и број-
ним при ло зи ма са раз ном те ма ти ком 
и са др жи ном: со лун ски рат ни ци, жр-
тве фа ши зма, жр тве гра ђан ског ра та у 
бив шој СФРЈ и др. По себ но је зна ча јан 
при лог у ко ме је дат спи сак свих Но во-
се ла ца ро ђе них од 1837. до 1900. год. Осим исто-
риј ског, овај спи сак има и оно ма стич ких зна чај, 
с об зи ром на то да су у ње му са чу ва на и мно га 
ста ра из вор на срп ска (сло вен ска) лич на име на и 
њи хо ви на дим ци ко ји одав но „ни су у оп ти ца ју“, 
као и пре зи ме на ко ја су с вре ме ном из у мр ла.

Мо но гра фи ја ис ти че и „Но во Се ло кроз бу не, 
устан ке и ра то ве, где је ге не рал штаб ни пу ков-

ник Жи во мир По до вац на 200 стра ни ца из лич-
них и исто риј ских ар хи ва отр гао од за бо ра ва и 
до де та ља про пра тио уче шће Но во се ла ца у ра-
то ви ма од пра и сто ри је до да нас“.

У оста лим по гла вљи ма го во ри се о дру штве-
но-по ли тич ком жи во ту се ла, спор ту и за ба ви, 
пен зи о не ри ма и ста рим ли ци ма и др. 

Књи га је обо га ће на за ни мљи вим 
фо то гра фи ја ма, про спек ти ма, фо то-
ко пи ја ма из вор ног ар хив ског ма те ри-
ја ла, ци та ти ма из цр кве них ле то пи са, 
што јој да је по себ ну вред ност. На кра ју 
је да та и обим на ли те ра ту ра ко ри шће-
на за пи са ње ра да, а ко ја са др жи ви ше 
од 100 би бли о граф ских је ди ни ца.

И ова мо но гра фи ја, као и мно штво 
дру гих, да ла је пу ни до при нос очу ва-
њу срп ских кул тур них и тра ди ци о нал-
них вред но сти. Она сво јим са др жа јем 
ства ра сли ку о љу ди ма, до га ђа ји ма и 

зна ме ни то сти ма у се дам ве ко ва ду гој исто ри-
ји Но вог Се ла. Осим исто риј ског и ет но граф ског 
при сту па, ве ћи ну обла сти тре ти ра спе ци фич ним 
на уч но и стра жи вач ким ра дом, па мо же би ти од 
ве ли ке ко ри сти ет но ло зи ма, исто ри ча ри ма, уче-
ни ци ма и сту ден ти ма. Сво јим ди зај ном и опре-
мом при вла чи и ли те рар не сла до ку сце.

 Три фун ПА ВЛО ВИЋ

Дра го љуб Злат ко вић

Наг ра ђени рад у че нице 
Мие Бу ла товић
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ОТВОРЕНА 
ВРАТА 

ВУКОВЕ 
ЗАДУжБИНЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Те ку ћи ра чун: 205-8530-09

И-мејл: slav ko ve ji no vic24@gmail.com
lju bo mir.mi lu ti no vic @vu ko va-za du zbi na.rs

Миодраг Матицки, СРБИМА СВИМА И СВУДА 
Љубивоје Ршумовић, ЗДРАВИЦА НАРОДУ СРП-

СКОМ 
Календар
МЕСЕЦОСЛОВ ЗА СРБЕ СВА ТРИ ЗАКОНА
ЈЕВРЕЈСКИ КАЛЕНДАР
Љубинко Раденковић, СРПСКИ НАРОДНИ КАЛЕН-

ДАР: ЈЕСЕЊИ ПРАЗНИЦИ
Никола Бура, ЛЕТОПИС XXI ВЕКА
Годишњице
Бранко Бешлин, „ХЕРОЈСКО ДОБА“ и „ПЕТРАШКЕ 

ГОДИНЕ“ Рат између Аустрије и Османског царства 
1716–1718.

Из подсетника Жарка Рошуља
Милан Ђ. Милићевић, КАРАЂОРЂЕ
 Лукијан Мушицки, НА СРЕДИ СИЊА 
МОРА (песма)
Прота Матија Ненадовић, МЕМОАРИ (Одломци)
Анастас Јовановић, ПУТ КЊАЗА МИЛОША ПО НЕ-

МАЧКОЈ
Полексија Д. Димитријевић-Стошић, АПРИЛСКЕ 

СВЕЧАНОСТИ 1867. ГОДИНЕ
Светислав Вуловић, БЕЛЕШЧИЦЕ (народна муд-

ровања)
Белешке о ауторима (Жарко Рошуљ)
Осветљења
Славко Вејиновић, ОТКРИВЕНА БИСТА ВУКА СТЕФ. 

КАРАЏИЋА У ЉУБЉАНИ
Будимир Поточан, БАЛАДА О ВРОНСКОМ (песма)
Ђорђе Ђурић, ЈЕРНЕЈ КОПИТАР И СРПСКА КУЛТУРА
Михаило Петровић Алас, СРБИ НА БЕРМУДИМА
Катарина Граната-Савић, СРБИ У СЕНТАНДРЕЈИ
Димитрије Стефановић, КАДА СУ ЖЕНСКИЊЕ 

ПОСТАЛЕ ГРАЂАНКЕ
Никола Марковић, РАЧУНАРИ И ИНТЕРНЕТ НУДЕ 

СВЕ САДРЖАЈНИЈИ ЖИВОТ
Народна књижевност
Валентина Питулић, ПОСЛЕДЊИ ЗАПИСИ НАРОД-

НИХ УМОТВОРИНА У СЕЛУ КУСЦЕ КРАЈ ГЊИЛАНА
Томислав Ђокић, НАРОД ГОВОРИ: Слађе од пара; 

Скоричке изреке и пословице о пићу; Народне изреке 
у Поморављу и Залеђу; Све сам у животу доживела

Станиша Војиновић, САКУПЉАЧИ НАРОДНИХ 
УМОТВОРИНА: УРОШ МИЛУТИНОВИЋ (1810–1889), 
ЖИВОЈИН РАДОЊИЋ (1837–1889), СВЕТИСЛАВ ВУ-
ЛОВИЋ (1847–1898)

Данијела Ђукановић, Змијањски вез
Књижевност и уметност
Матија Бећковић, НИСИ ТИ ВИШЕ МАЛИ (поема)
Рајко Петров Ного, СОНЕТ И СМРТ (песма)
Светлана Велмар-Јанковић, ЛЕГЕНДА О АРАНЂЕ-

ЛОВЦУ (Исповест Кнеза Милоша)

Радован Бели Марковић, КОЛУБАРА
Бошко Сувајџић, ЈЕРИХОНСКА РУЖА, РУКА ОД 

ПРЕЧИСТЕ (песма)
Ратко Поповић, СТРАОРИ (песма)
Миодраг Максимовић, ПЕСМЕ: Прослава у изнај

мље ној кафани; Поглед у прозор; Мисао
Зорица Бајин Ђукановић, ПЕСМЕ: Постеља; Оли

ста вање
Драгомир Дујмов, ПРИЧА О КРУГУ, ЖЕЉИ И РЕЧИ
Давид Кецман Дако, ЖИВА СЛИКА
Марија Пргомеља, ИГРА СВЕТЛОСТИ (Несвесни 

мајстор)
Гордана Малетић, ПОТРАГА ЗА АУТЕНТИЧНОШЋУ 

– ДРАГУТИН ИНКИОСТРИ МЕДЕЊАК
Драго Симић, КЛАСИЦИ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ 

(Портрети Јована Јовановића Змаја, Ива Андрића и 
Десанке Максимовић)

Бранко Бојовић, ЧОВЕК И ПРОСТОР НА ФОТОГРА-
ФИЈАМА СТАНКА КОСТИЋА

Премијера драме Ми о вуку а Вук на врата студе-
ната славистике у Бечу и Београду

Ацо Доганџић, АЛЕКСАНДАР ДЕЈАНОВИЋ
Језик
Марина Спасојевић, У СУСРЕТ ДВЕСТОТОЈ ГО-

ДИШЊИЦИ ВУКОВОГ ИЗДАЊА СРПСКОГ РЈЕЧНИКА
Драгољуб Златковић, ИДИОМИ У ПИРОТСКОМ ГО-

ВОРУ
Светосавска читанка
Дејан Ристић, СВЕТЛИ ИСТОРИЈСКИ ДАН ОС-

ВЕЋЕЊА ОБНОВЉЕНЕ ПРИЗРЕНСКЕ БОГОСЛОВИЈЕ
Описаније намастира
Ђоко Стојичић, ЛАСТАВИЧЈЕ ГНЕЗДО НА ФРЕСЦИ 

ХИЛАНДАРА (песма)
Драган Р. Млађеновић, ПОЈАЊЕ У МАНАСТИРУ ХИ-

ЛАНДАРУ
Бранислава Јевтовић, КЕРАМИКА У СРПСКИМ 

СРЕДЊОВЕКОВНИМ МАНАСТИРИМА
Милан Мркела, МАНАСТИР ЖИТОМИСЛИЋ – ЧУ-

ВАР СРПСКЕ ИСТОРИЈЕ
Први српски устанак
Станиша Војиновић, УСТАНИК И САРАДНИК БЕЧ-

КИХ НОВИНА СРПСКИХ МИХАИЛО ГРУЈОВИЋ
Народни кувар
Лука Грђић-Бјелокосић, СРПСКА НАРОДНА ЈЕЛА У 

ХЕРЦЕГОВИНИ И У БОСНИ (Наставак првог дела из 
Данице за 2015. годину)

Шаљивац (Жарко Рошуљ)
Астрономија
Срђан Самуровић: ТЕЛЕСКОП „МИЛАНКОВИЋ“ 
Задужбине
Миле Станић, ДОБРОТВОР МИТРОПОЛИТ ЂОРЂЕ 

НИКОЛАЈЕВИЋ
Снежана Бојић, ГВОЗДЕН ЈОВАНИЋ (1926–1997)
Ана Зекавица, ФОНДАЦИЈА ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ 

ГРАДА БЕОГРАДА
Миливоје Бештић, ГУСЛЕ НА ДАР ДОБРОТВОРУ 

ЖАРКУ ПЕЦЕЉУ
Гроздана Комадинић, ИСПУНИ МИ ПОСЛЕДЊУ 

ЖЕЉУ (песма)
Пренумеранти
ПРЕНУМЕРАНТИ НА ДАНИЦУ ЗА ГОДИНУ 2017. 
ДОДАТАК: 
ДАНИЦА ЗА МЛАДЕ IX ГОДИШТЕ

ЛИЧНОСТ ГОДИНЕ
Милан Мрдаљ (разговор водила: Горда-

на Малетић); (Песме): Пролеће на шумској 
стази; Два зрна песка; Црно бели страх 

ЗМАЈЕВО КОЛО
Милован Данојлић, (Песме): Тридесет 

слова; О чему мисле бебе; Пупољци

ШКОЛА ОГЛЕДАЛО И УЗОР
 Прва београдска гимназија 
(Ивана Живић)

ПЕСМЕ НАШИХ СТВАРАЛАЦА ЗА ДЕЦУ
Бошко Ломовић, Ко сам, шта сам; Бо-

жидар Пешев, Београд бели град; Слобо-
дан Станишић, Иза магле; Зорица Бајин 
Ђукановић, Дечак и облак, Кад све окраћа; 
Драган Хамовић, Луди разговор о Пољској; 
Томислав Ђокић, Ласте, Маца гледа цр
таће; Драгомир Ђорђевић, Чубура; Митар 
Митровић, Пучина; Љиљана Крстић, Вет
рова адреса; Власта Ценић, Моја цареви
на; Драгомир Ћулафић, Кошуља; Ђорђије 
Рачић, Цврчак Цврле и бубамара; Тоде Ни-
колетић, Врабац; Горан Новаков, Књиге; 
Русомир Д. Арсић, Дошло ми је да домаће 
убудуће радим сам; Миодраг Матицки, Кад 
деда расте

ПРИЧЕ НАШИХ СТВАРАЛАЦА ЗА ДЕЦУ
Даница Бандић, Врабац у пударини; Лаза 

Лазић, Балон; Љубивоје Ршумовић, Песм о 
мрав (одломак из романа Шумкула у шкри
пцу); Весна Алексић, Лабуд; Љиљана Дуга-
лић, Деда Милисав, добар човек; Владимир 
Андрић, Алигатор и ја; Весна Видојевић 
Гајовић, Сломљена прича; Рајко Лукач, Де
дин ђак 

БАСНЕ
Радомир Путниковић, Вук, лисица и гу

ска; Лав Минић, Басне у стиху: Пањ, Мала; 
Бошко Ломовић, Лењи хрчак, трешња и 
дрозд

ЗАГОНЕТКЕ
Милан Мрдаљ, Зоологијске песме; Божи-

дар Пешев, Загонетке; Русија Маринковић, 
Осорог; Недељко Терзић, Загонетке

КАЛЕНДАР (Бранко Стевановић)

МУДРОЛИЈЕ
Игор Коларов, Каскадер(ка), Тврдоглава 

жаба; Анђелко Ердељанин, Умне зврчке; 
Митар Митровић, Афоризам

НАУЧИМО СЕ ЛЕПОМ ПОНАШАЊУ: Ми-
лош Николић, Мој живот међу лењивцима; 
Мелаија Римар, Болестан зид

ПЕСМЕ И ПРИЧЕ МЛАДИХ СТВАРАЛАЦА: 
Душан Стефановић (Песме): Мали Мита, 
Бебе; Јована Веселинов, У пубертету (пес-
ма); Никола Милина, Новинарски извештај 
о нестанку Рака Кројача (прича); Милош 
Михајловић, Не могу да кажем „не“

ЈЕЛОВНИК ЗА УНУКЕ: Из Кувара Драгана 
Бабића; Из Бакиног кувара Зорице Матиц-
ки, (Песме): Унуке, Шљива, Шипурак

ЧАС ОПИСА ЧАСОПИСА (периодика за 
децу): Гордана Малетић, Часописи – омиље
на дечја лектира

ХРОНИКА ВАЖНИХ ДОГАЂАЈА. Фестива-
ли – такмичења – награде: Миодраг Ма-
тицки, Дани ћирилице – Баваниште 2016. 

Награђени литерарни радови I–VIII раз
ред: Матеја Војводановић, Илија Рајковић, 
Катарина Ковачевић, Татјана Јевтић, Лав 
Лукић, Вања Бузгановић, Ива Радић, Ми-
лица Ђорђевић

Гимназије и средње школе: Милош Вјешти-
ца, Стефан Адамов, Катарина Ненадовић, 
Марко Радојичић, Милица М. Јанковић, 
Милена Чантрак, Катарина Стојановић.

ПРЕПОРУКА КЊИГА (Позив за игру Горда
не Малтић): Милован Данојлић, Куда иду 
корњаче; Александар Поповић, Шкрти бер
берин; Весна Алексић, Дођи на једно чудно 
место; Виолета Јовић, Шта ако ..., Драго-
мир Ђорђевић, Благо граду Београду; Весна 
Видојевић Гајовић, Словне приче; Петар 
Жебељан, Флоре и фауни; Гордана Влајић, 
Заистинска српска бајка; Јована Кулаузов 
Реба, Приче о династији Немањића и Српс
ке принцезе и владарке 

ПОШТА ДАНИЦЕ ЗА МЛАДЕ: 
Никола Милина, Даница за 2016 (приказ)

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, 2017. 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), 

IX (2016) – 300 дин./ком. 
Даница за 1827, 1828, 1829, 1834. год. (фототипска издања) – 1.000 

дин./ком.
Вуковој задужбини – академик Дејан Медаковић (2007) – 1.000 дин./

ком.
Актуелности Вукових порука – Округли сто Вукове задужбине (2008) 

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

задужбина и Институт за књижевност и уметност (2011) – 1.000 дин./
ком.

Задужбинарство код Срба, Славко Вејиновић. Издавачи: Вукова за-
дужбина и ИК Прометеј (2011) – 2.900 дин./ком. 

Вукова задужбина у XX и XXI веку, Славко Вејиновић. Издавач: Вуко-
ва задужбина (2015) – 2.200 дин./ком. 

Вук Стефановић Караџић 1787-1864-2014, Mündliches Volksgut der 
Serben (Српска усмена народна баштина). Приредио, предговор и на-
помене написао проф. др Бошко Сувајџић. Издавачи: Вукова задужби-
на и Чигоја штампа (2014) – 3.000 дин./ком.

Вук Стефанович Караджич, Сербское устное народное наследие (Срп
ска усмена народна баштина). Приредио, предговор и напомене на-
писао проф. др Бошко Сувајџић. Издавачи: Вукова задужбина и Чигоја 
штампа (2015) – 3.000 дин./ком.  

Срем кроз векове, Зборник радова (2007). Издавачи: Вукова задужби-
на, Огранак Вукове задужбине у Беочину и Институт за књижевност и 
уметност (едиција Синтезе) – 1.500 дин./ком.

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

Бачка кроз векове, Зборник радова (2014). Издавач: Вукова задужби-
на (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, Десанка Ковачевић-Којић, Ружа Ћук (едиција Синте
зе) – 1.000 дин./ком.

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

Студије о Србима – Говори Срба и Хрвата у Мађарској, Предраг Сте-
пановић. Издавачи: Вукова задужбина, Матица српска и Дечје нови-
не – 800 дин./ком.

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

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

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

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

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: Вукова задужбина, Краља Милана 
2, 11000 Београд; телефоном или факсом: 011/2683-890, 011/2682-803; 
имејлом: ljubomir.milutinovic@vukova-zaduzbina.rs

По зив за на гра де Ву ко ве 
за ду жби не у 2017. го ди ни

Ву ко ва за ду жби на од 1990. го ди не до де љу је 
го ди шње на гра де за на у ку и за умет ност. На-
гра ђу 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 2017. 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 2017. 
го ди не, на адре су: Ву ко ва за ду жби на, 11000 Бе о
град, Кра ља Ми ла на 2. С. В.

Садржај 
Данице 
за 2017.

Садржај 
Данице за младе 
за 2017.

У ВУКОВОЈ ЗАДУжБИНИ МОжЕТЕ НАБАВИТИ СЛЕДЕЋА ИЗДАЊА


