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У 
До му Ву ко ве за ду жи-
не, 22. ма ја 2017. го ди-
не, све ча но су уру че не 
на гра де Ву ко ве за ду-
жи не за 2016. го ди-

ну. На гра да за умет ност уру че на је 
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 ерг, „Ку ћа по е зи је“, 
Ба ња Лу ка, 2016. и „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“, 
2016. На гра да за на у ку уру че на је 
Је ли ци Сто ја но вић за књи гу Пу 
ср ско је зи ка и и сма, Срп ска књи-
жев на за дру га, Бе о град, 2016.  

По ред ла у ре а та, чла но ва од о ра Ву-
ко ве за ду жи не за до де лу на гра да и 
го сти ју, све ча но сти су при су ство ва ли 
и ака де мик Вла ди мир Ко стић, пред-
сед ник СА НУ, Анд жеј Кин ђук, за ме-
ник ам а са до ра Ре пу ли ке Пољ ске, и 

Јо а на Бу ди шин, се кре тар за кул ту ру 
Ам а са де Ре пу ли ке Пољ ске. 

О ла у ре а ти ма и на гра ђе ним де-
ли ма го во ри ли су др Дра шко Ре ђеп, 
пред сед ник Од о ра за до де лу на гра де 
у ола сти умет но сти, а у име Од о ра 

за до де лу на гра де у на у ци го во ри-
ли су проф. др Сло о дан Гру а чић, 
до пи сни члан СА НУ, и проф. др Бо-
шко Су вај џић. На гра де су уру чи ли др 
Ми о драг Ма тиц ки, пред сед ник Скуп-
шти не Ву ко ве за ду жи не, и Љу ин-

ко Ђо кић, за ме ник гра до на чел ни ка 
Ло зни це.  

Отва ра ју ћи све ча ни скуп, Ми о драг 
Ма тиц ки је ис та као да у го ди ни ка да 
Ву ко ва за ду жи на ое ле жа ва 30 го ди-
на од осни ва ња, при ли ка је да се о-

се и мо на онај ео ње но ра а ко ји се 
и цао на ра а Ву ко ве за у жи не за на-
у ку и уме но си, ко је се о е љу ју већ 
27 о и на. У том сми слу по се но је за-
хва лио од о ри ма Ву ко ве за ду жи не за 
на у ку и за умет ност на њи хо вом из-
ван ред ном ра ду, ко ји го ди на ма одр жа-
ва ју ви сок ни во ових на гра да, во де ћи 
ра чу на о опре де ље њи ма Ву ко ве за ду-
жи не, у ко ме цен трал но ме сто за у зи-
ма ри га за срп ски је зик и пи смо. 

Ву ко ва за ду жи на сво је го ди шње 
на гра де за на у ку и за умет ност до-
де љу је од 1990. го ди не и до са да су 
54 ла у ре а та при ми ла ово при зна ње. 
На гра да Ву ко ве за ду жи не са сто ји 
се из По ве ље, Пла ке е с Ву ко вим ли-
ком (рад Не ој ше Ми три ћа) и нов ча-
ног из но са. 

На кра ју све ча но сти, до ит ни ци на-
гра да и ра ним ре чи ма су се ора ти ли 
при сут ни ма и за хва ли ли Ву ко вој за-
ду жи ни на до де ље ним и уру че ним 
при зна њи ма.  С. В.

ЈУБИЛЕЈИ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Усвојен програм оележавања 
годишњица у 2017. години

Ј
ер кад ме не ма у Вар ша ви, 
имам осе ћа ње да ме ниг де не-
ма (Ка жи мјеж Бран дис). Има 
већ ви ше од че тр де сет го ди на 
ка ко сам ту ре че ни цу ста вио 

као мо то сво је књи ге Као у о ва ње 
(1874). И има знат но ви ше го ди на и 
успо ме на срећ них али и нај ту жни-
јих ко је су чи тав кон ти нент пољ ске 
књи жев но сти, у ко ле ра ци ји не вре-
ме на, по де ла и ра то ва, по ста ви ли у 
са мо сре ди ште ин те ре со ва ња.

Би сер ка Рај чић 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 и ло зна чај ни јег 
по сред ни ка из ме ђу пољ ске књи жев-
но сти и на шег чи та ла штва. За пре ве-
де не на сло ве Би сер ке Рај чић мо же се 
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.

Иза ових оце на 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. Би сер ка Рај чић је, 
оди ста све зна дар ски, на при мер, при ли-
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 ез прем ца, тра га ју ћи за за ви ча ји ма 
и до ме ти ма мно го рој 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 уои ча је ну ра до-
зна лост од пра шког ку и зма до Ви сла ве 

Шим ор ске, Хер ер та Зиг 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. 

Има ми шље ња ка ко се да нас ме та-
фи зич ки и пла не тар ним те ма ма нај-

а трак тив ни је, аш у Евро пи, но си аш 
пољ ски есеј, на по ре до са ру мун ским. 
Ме ђу тим, чи тав век иза нас пољ ска 
ми сао је и ла не са мо при сут на ме-
ђу на ма, не го је и под сти ца ла, ес-
при мер но, ис тра жи ва ња сва ке вр сте. 
Уне ко ли ко, она је под сти ца ла на шу 
по е зи ју, на шу дра му, наш филм, наш 
ди зајн, на шу му зи ку. Као што се ра зло-
жно го во ри ло ка ко је у го ди на ма иза 
нас Бор хес нај у ти цај ни ји срп ски пи-
сац, та ко и се то исто та ко мо гло на-
по ми ња ти и са Ја ном Ко том, Че сла вом 
Ми ло шем и Ви сла вом Шим ор ском. 
Ка ко на пи са ти исто ри ју на шег те а тра 
ез уде ла Деј ме ка, ка ко и ти у ди ја ло-
гу са са вре ме ним зву ком ез Пен дрец-
ког, ка ко и ти још из ри чи ти је ду хо вит 
ез Ле ца, ка ко ма кар го во ри ли и „ко-
тиш“ при ли жи ти Шек спи ра ез Ко-
та, а на по кон ка ко сни ми ти наш филм 

ез са зна ња о Сва и Анд же ја Вај де, по 
дра ми Ста ни сла ва Ви спјан ског – са мо 
су не ка од пи та ња ко ја по кре ће ве о ма 
за слу же но при зна ње Би сер ки Рај чић.

По сле Ју ли ја Бе не ши ћа, лек си ко гра-
фа и уред ни ка ко ји је, да не за о ра-
ви мо, штам пао пр ву књи гу Ми ло ша 
Цр њан ског, са не за о рав ним оним 
ње го вим пи смом из Ко мо ра на, и Пе-
тра Ву ји чи ћа, Би сер ка је свој стил 
пре во ђе ња и жи во та схва ти ла као за-
гр љај. Оту да то ли ко при сно сти, то ли ко 
на сто ја ња да се при па да „вер ти кал-
ној ге не ра ци ји“, то ли ко раз у ме ва ња 
за раз ли чи тост пољ ских књи жев них 
вен та ра. Из у зет на ра дљи вост и из са-
ме из град ње под сти ца но стра сно по-
сре до ва ње у ко рист срп ског чи та о ца, 
сва ка ко су до при не ли да се у на шем 
окру же њу – ре ци мо – пољ ска аван-
гар да по ја ви као по ру ка, тек он да као 
по у ка, а да се, исто та ко, круг ита ли-
јан ских ску по це них те ма и до жи вља ја 
пољ ских ауто ра од Та де у ша Бре зе до 
Гу ста ва Хер лин га Гру ђин ског ја ви као 
стиг ма европ ског ис ку ства укуп но.

Ми смо, аш за хва љу ју ћи не се ич-
ном за хва ту Би сер ке Рај чић ко ји и те 
ка ко ви тал но тра је, и ли у т о к у. Пољ-
ски но е лов ци су и ли у на шем окри-
љу по зна ти и при зна ти и пре швед ског 
при зна ња. И не са мо они. На ста вљач 
Пе тра Ву ји чи ћа, не за о рав ност, она 
је аш у ру ним си ту а ци ја ма на шег 
из да ва штва успе ва ла да ши ром отво-
ри про зор у су срет пољ ском је зи ку и 
пи сму.

Вук и за це ло ио за до во љан. А и 
Миц ки је вич с њим сва ка ко.

 Др Дра шко РЕ ЂЕП

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  У С Т А Н О В А  Р Е П У Б Л И К Е  С Р П С К Е  –  Б Е О Г Р А Д

Уручене награде Вукове задужине 
за уметност и за науку за 2016. годину

Ло зни ца да ро да вац

Град Ло зни ца је ове го ди не рас-
пи сао Јав ни кон курс за до де лу 
сред ста ва за ду жи на ма и фон-
да ци ја ма у ола сти умет но сти 
и на у ке за про јек те ко ји до при-
но се про мо ци ји кул тур но-исто-
риј ског на сле ђа ве за ног за лик и 
де ло Ву ка Ка ра џи ћа од зна ча ја за 
град Ло зни цу. Ву ко ва за ду жи на 
се при ја ви ла на Јав ни кон курс и 
до и ла сред ства за сво је на гра де.

Сед ни ца Од бо ра за обе ле жа ва ње го ди шњи ца

О
ве го ди не Ву ко ва за ду жи на ое ле жа ва два 
ве ли ка ју и ле ја –го ди шњи це свог осни ва-
на. У про шло сти За ду жи на је осни ва на 
два пу та у раз ма ку од 50 го ди на. Пр ви пут, 
пре 80 го ди на, Ву ко ва за ду жи на осно ва на 

је 1937. го ди не, по во дом ое ле жа ва ња сто пе де се те го-
ди шњи це ро ђе ња Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа (1787–
1864). За пред сед ни ка је иза ран ака де мик Алек сан дар 
Бе лић. Њен рад се пре ки да по чет ком Дру гог свет ског 
ра та. Дру ги пут Ву ко ва за ду жи на је осно ва на 1987. 
го ди не, пре 30 го ди на, по во дом ое ле жа ва ња две сто-
те го ди шњи це ро ђе ња Ву ка Ка ра џи ћа. Осни ва чи За ду-
жи не и ли су Скуп шти на СР Ср и је и ре сор на ми ни-
стар ства за ора зо ва ње, на у ку и кул ту ру, СА НУ, Ма ти-
ца срп ска, уни вер зи те ти у Бе о гра ду, Но вом Са ду, Ни шу, 

При шти ни, Кра гу јев цу, Кул тур но-про свет на за јед ни ца 
Ср и је и мно ге дру ге ор га ни за ци је и уста но ве, као и 
по је дин ци. За пред сед ни ка је иза ран Ми лан Ђо ко-
вић, књи жев ник. 

Управ ни од ор Ву ко ве за ду жи не, на сед ни ци одр жа ној 
27. ја ну а ра 2017. го ди не, осно вао је Од ор за ое ле жа ва ње 
го ди шњи ца. Пр ва сед ни ца Од о ра – пред се да вао је проф. 
др Бо шко Су вај џић – одр жа на је 9. мар та 2017. го ди не у 
Све ча ној са ли До ма Ву ко ве за ду жи не. Кон сти ту и сан је 
Од ор и усво јен про грам ое ле жа ва ња го ди шњи ца Ву ко ве 
за ду жи не. Од ор је јед но гла сно за пред сед ни ка иза рао 
др Ми о дра га Ма тиц ког, за за ме ни ка пред сед ни ка проф. др 
Бо шка Су вај џи ћа, а за се кре та ра Слав ка Ве ји но ви ћа. 

 На ста вак на стр. 4

Ми о драг Ма тиц ки го во ри на Све ча ној сед ни ци

РЕЧ ДРАШКА РЕЂЕПА О НАГРАДИ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА УМЕТНОСТ

Стил као загрљај

Дра шко Ре ђеп го во ри на уручењу на гра де Би сер ки Рај чић

Уменос ревођења свакако ие у ре оних значајних, ако не и кључних 
сваралачких росора којима је Вук Сефановић Караџић коренио 
изменио наш оле на иће нароа. Њеов рево Ново завјеа 
је свакако ко, али и уицајна ореница срско језика
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Управни одор

Пе та сед ни ца Управ ног од о ра одр жа на је 29. 
де цем ра 2016. го ди не. Раз мо трен је из ве штај 
о ре а ли зо ва ним про грам ским ак тив но сти ма, 
утвр ђен план ра да За ду жи не у 2017. го ди ни 
и до го во ре не ак тив но сти на ое ле жа ва њу ју-
и ле ја Ву ко ве за ду жи не: 80 го ди на од осни-
ва ња пр ве Ву ко ве за ду жи не и 30 го ди на од 
осни ва ња и ра да да на шње Ву ко ве за ду жи не. 
Управ ни од ор до нео је и ви ше од лу ка из сво-
је над ле жно сти. 

На ше стој сед ни ца Управ ног од о ра, одр жа-
ној 23. фе ру а ра 2017. го ди не, раз мо трен је Фи-
нан сиј ски из ве штај Ву ко ве за ду жи не за 2016. 
и Осно ве фи нан сиј ског пла на за 2017. го ди ну. 
Од ор је усво јио оа до ку мен та и до нео ви ше 
од лу ка из сво је над ле жно сти. Та ко ђе, на сед-
ни ци је осно ван и Од ор за ое ле жа ва ње го ди-
шњи ца Ву ко ве за ду жи не. 

Сед ма сед ни ца Управ ног од о ра одр жа на је 
12. ма ја 2017. го ди не. На сед ни ци је раз мо трен 

из ве штај о ре а ли за ци ји про грам ских ак тив но-
сти и утвр ђен план ра да Ву ко ве за ду жи не у 
2017. го ди ни. Од ор је та ко ђе до нео ви ше од лу-
ка из сво је над ле жно сти. 

Над зор ни од ор
Над зор ни од ор Ву ко ве за ду жи не одр жао 

је две сед ни це. На ше стој сед ни ци, одр жа ној 
23. фе ру а ра 2017. го ди не – пред се да вао Се-
ку ла Пе тро вић, Над зор ни од ор је раз мо трио 
и усво јио Фи нан сиј ски из ве штај Ву ко ве за ду-
жи не за 2016. и Осно ве фи нан сиј ског пла на 
за 2017. го ди ну. Сед му сед ни цу од ор је одр жао 
12. ма ја 2017. го ди не. На тој сед ни ци раз мо трен 
је и усво јен Из ве штај о ре а ли за ци ји про грам-
ских ак тив но сти, као и пред ло же ни план ра да 
Ву ко ве за ду жи не до кра ја 2017. го ди не. Од ор 
је по др жао и пред лог од лу ка из де ло кру га ра да 
Управ ног од о ра.  С. В. 

Дан се ћа ња на стра да ње На род-
не и ли о те ке Ср и је ое ле жен је 6. 
апри ла 2017. у Хо лу ис пред Цен трал-
не чи та о ни це на ци о нал не и ли о-
те ке, као спо мен на уни шта ва ње 
кул ту ре јед ног на ро да. Го во рио је 
ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са ња 
Вла дан Ву ко са вље вић ко ји је ис та-
као да је тог 6. апри ла 1941. го ди не 
не при ја тељ знао шта ра ди и да уни-
шта ва ње књи га ни је и ло по сле ди-
ца слу чај но сти. По ку ша ли су и ско ро 
уни ши ли ДНК ср ске кул у ре са 
же љом а се је ан на ро, ње о во се-
ћа ње, ух, иен и е ре у се за-

о ра ву. Ми ни стар је под се тио да је 
пла мен, ко ји зог шо ка гра ђа на ни је 
га шен три да на, ро жи рао нај вре-
ни је шо смо има ли. 

Управ ник На род не и ли о те ке Ср-
и је Ла сло Бла шко вић под се тио је да 
је при ли ком на ци стич ког ом ар до-
ва ња На род не и ли о те ке на Ко сан-
чи ће вом вен цу уни ште на згра да и 
го то во све што се ту од ње ног осни-
ва ња чу ва ло. Ис та као је да се у ви-
три на ма чу ва ло 1.300 ћи рил ских 
ру ко пи са, од че га је око 100 ру ко пи-
сних књи га и ло на пер га мен ту, за-
тим 200 ста рих штам па них књи га 

и ин ку на у ла. Осим то га, у и ли-
о те ци су и ле рој не по ве ље, о га та 
зир ка мла ђих ру ко пи са, не про у че на 
зир ка тур ских до ку ме на та о Ср и-
ји и Бе о гра ду, зир ка пи са ма зна чај-
на за по ли ти ку, кул ту ру и књи жев ну 
исто ри ју, зир ка ста рих ка ра та и сли-
ка, око 300.000 при ме ра ка ча со пи са 
и књи га.

Не ста ли су и ком пле ти свих срп ских 
ча со пи са, ал ма на ха и ка лен да ра, као 
и зир ка срп ских и стра них но ви на.

На дан под се ћа ња на стра да ње 
На род не и ли о те ке, у Спе ци јал ној 
ко мо ри, у Хо лу ис пред Цен трал не 

чи та о ни це, и ла је из ло же на сли ка 
Же на у ср ском Ђу ре Јак ши ћа, књи-
жев ни ка и сли ка ра ро ђе ног исте го-
ди не ка да је и Би ли о те ка осно ва на. 
Реч је о нај ста ри је да то ва ној сли ци 
у фон ду Би ли о те ке, из дру ге по ло-
ви не 19. ве ка. Сли ка ни је пот пи са на, 
а на зив Же на у ср ском је ори ги на-
лан и од но си се на срп ски гра ђан-
ски ко стим. 

Исто га да на, управ ник Ла сло Бла-
шко вић по ло жио је ве нац на ме сту 
стра да ња На род не и ли о те ке Ср и-
је у Дру гом свет ском ра ту на Ко сан-
чи ће вом вен цу.  С. В.

Повеље Матице српске

Жи ри за до де лу По ве ље Ма ти це 
срп ске за не го ва ње срп ске је зич ке 
кул ту ре у са ста ву: проф. др Вељ ко Бр-
о рић, др Ми о драг Ма тиц ки, пред-
сед ник, ака де мик Сло о дан Ре ме тић, 
проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник 
Ма ти це срп ске, и проф. др Сре то Та-
на сић, на сед ни ци одр жа ној 14. мар та 
2017. го ди не јед но гла сно је до нео од-
лу ку да се По ве ље Ма ти це срп ске за 
не го ва ње срп ске је зич ке кул ту ре за 
2016. го ди ну до де ле: проф. др Ма ту 
Пи жу ри ци за укуп ни до при нос не го-
ва њу срп ске је зич ке кул ту ре; Срп ској 
књи жев ној за дру зи за укуп ни до при-
нос очу ва њу срп ског је зи ка, не го ва њу 
срп ске је зич ке кул ту ре и ћи ри лич ног 
пи сма и Ак ци ји Да ни ср ско је зи ка 
у Ру му ни ји, за ко ју су за слу жни Са-
вез Ср а у Ру му ни ји, го спо дин Сте-
ван Бу гар ски и го спо дин Сла во мир 
Гво зде но вић.  С. В.

Задужинари 
Вукове задужине (98)

ЗА СПОМЕН

СРЂАН У. ГРБИЋ
пијаниста и редовни професор
Музичке академије у Београду
(1938–2005)

Вјечнаја амја
                              Спаса

*

РАДОЈИЦА ГОЈГИЋ
(1909–1986)

ГИНА ГОЈГИЋ
рођена СИМОВИЋ
(1920–2007)
из Чачка

Као а јесу, а нису...
Као а нису, а јесу...

С љуављу и поштовањем,
 синови Момчило и Петар 
с породицом

 Момчило Гојгић, Београд, 
и Петар Гојгић, Чачак

Уче ни ци дру гог и тре ћег 
раз ре да Зре ња нин ске гим-
на зи је, са про фе сор ка ма 
срп ског је зи ка, Да ни је лом 
Гр ић и На та ли јом Лу да-
шки, по се ти ли су Ву ко ву 
за ду жи ну 16. ма ја и том 
при ли ком упо зна ли се са 
До мом Ву ко ве за ду жи не, 
ко ји је увр штен у ред спо-
ме ни ка кул ту ре од ве ли ког 
зна ча ја. Љи ља на Си мић, 
уред ни ца Ву ко вог чи та ли-
шта, го во ри ла је о Ву ко вој за ду жи ни 
и књи зи Слав ка Ве ји но ви ћа Ву ко ва 
за у жи на у 20. и 21. ве ку, а са Да-
ни цом за мла е уче ни ке је упо зна ла 
Гор да на Ма ле тић, уред ни ца. Пе сник 
Бо жи дар Пе шев го во рио је мла ди ма 
сти хо ве о ћи ри ли ци и љу а ви. Го сти 
Зре ња нин ске гим на зи је с па жњом 

су пра ти ли про грам и ое ћа ли да ће 
по но во по се ти ти Ву ко ву за ду жи ну 
и да ће се том при ли ком упо зна ти с 
но вим књи га ма и са ње ним ра дом. 
За школ ску и ли о те ку на по клон су 
до и ли књи гу Слав ка Ве ји но ви ћа по-
све ће ну Ву ко вој за ду жи ни. 

 Љи ља на СИ МИЋ

Т
ре ћег ја ну а ра ове, 2017. го ди не, 
пре ми ну ла је на ша дра га ко ле-
ги ни ца и при ја тељ Не вен ка Не-
на Не дељ ко вић. Са хра ње на је у 
Кр ћев цу по ред су пру га. Би ла је 

вр стан ет но лог и фол кло ро лог, сја јан по зна-
ва лац срп ског је зи ка, по жр тво ва на су пру га, 
мај ка и а ка, ди ван ко ле га, по у здан при ја-
тељ. По пут су пру га, Ми ле та Ми ла Не дељ ко-
ви ћа, ри љант ног ет но ло га и фол кло ро ло-
га, и ла је пре пу на енер ги је. До по след њег 
да на ра ди ла је не у мор но. По след ње го ди не 
жи во та, по сле смр ти су пру га, по све ти ла је 
сре ђи ва њу му же вље вих ру ко пи са и њи хо-
вом при пре ма њу за штам пу.

Ро ђе на је у Јо сип до лу 14. ок то ра 1947. као 
Не вен ка Док ма но вић. Основ ну шко лу је за вр-
ши ла у Пла шком, гим на зи ју у Огу ли ну. Пр во је 
упи са ла сту ди је гер ма ни сти ке на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду да и ур зо на шла се е у 
сту ди ја ма ет но ло ги је на Фи ло зоф ском фа кул-
те ту у Бе о гра ду. Ди пло ми ра ла је са ра дом На-
ро но ра и ељ сво у Пла шчан ској о ли ни.

По ред ет но ло ги је и фол кло ро ло ги је, и ла је 
па си о ни ра ни чи тач по е зи је. Глас вр сног ре ци-
та то ра пра тио ју је од пр вих школ ских да на, 
пре ко гим на зи је, све до од ла ска на сту ди је. То-
ком сту ди ја уче ство ва ла је на рој ним по ет-
ским ве че ри ма. Ка зи ва ла је по е зи ју чла но ва 
књи жев не за јед ни це „Вук Ка ра џић“ на Но вом 
Бе о гра ду, и ла је чест гост-ре ци та тор на Рад-
нич ком уни вер зи те ту „Ђу ро Са лај“, у Ма на ко вој 
ку ћи. Уче ство ва ла је у осни ва њу Сту ди ја умет-
нич ке ре ци та ци је у До му омла ди не у Бе о гра ду. 
Би ла је по ед ник на мно гим смо тра ма по е зи-
је. По се но су јој и ле дра ге: на гра де у Ве ли кој 
Пла ни и све пр ве на гра де (струч ног жи ри ја и 
пу ли ке) на Го ра но вом про ле ћу у За гре у 1971. 

Као сту дент ак тив но уче ству је у ра ду ака дем-
ског по зо ри шта „Бран ко Кр сма но вић“ у Бе о гра-
ду. То ком рад ног ве ка као ет но лог уче ство ва ла 
је у ис тра жи ва њи ма Сје ни це и Пе штер ске ви-
со рав ни, ра ди ла са пре ки ди ма у е о град ском 
Ет но граф ском му зе ју и ње го вом оде ље њу у 
Ма на ко вој ку ћи. На по слет ку се за по сли ла у 
БИГЗ-у, пр во као ко рек тор, а по том за хва љу ју-
ћи од лич ном по зна ва њу срп ског је зи ка – као 
лек тор. По од ла ску у пен зи ју го ди на ма је са су-
пру гом са ста вља ла „Срп ски ои чај ни ка лен дар 
(1998–2009), ко ји је из да ва ла по ро дич на из да-
вач ка ку ћа ЧИН (Ча слав и Не ма ња).

По сле смр ти су пру га при ре ди ла је ње го ве 
књи ге Ср ске сла ве – чу ва ри о њи ша (Мла-
дин ска књи га, 2012), Го и шњи ои ча ји у Ср а 
(Мла дин ска књи га, 2015). Од 2014. до смр ти 
при пре ма ла је и уре ђи ва ла гла си ло Са о ра 
из вор ног на род ног ства ра ла штва у То по ли – 
„Са ор ник“ (2014–2016). 

При ја те љи, ко ле ге, рој ни знан ци, го ди на ма 
при ча ју о ње ном ку ли нар ском уме ћу у ко ме 
је ои ла то ко ри сти ла из ван ред но по зна ва ње 
ста рих на род них је ла. Оти шла је пре ра но, јер 
је у квал но са го ре ла у вла сти тој енер ги ји. Ко-
ле га ма ће оста ти у пам ће њу као са ве сни иш-
чи та ва лац њи хо вих ра до ва (уз при ме ну свих 
нео п ход них лек тор ских и ко рек тор ских ин-
тер вен ци ја), као до ро на мер ни кри ти чар и 
дис кре тан, вр стан са ве то да вац. На ста ви ће да 
тра је у при ча ма и се ћа њу свих ко ји су је по-
зна ва ли и, да ка ко, во ле ли!

 Не на ЉУ БИН КО ВИЋ

ЗА СЕЋАЊЕ

Невенка Нена 
Недељковић

(1947–2017)

Ше ста сед ни ца Управ ног од бо ра

Дан сећања на страдање Народне илиотеке Срије

Ву ко ву за ду жи ну по се ти ли су 9. 
мар та 2017. го ди не Ог њен Кр стић, 
пред сед ник Са ве за Ср а у Ру му ни-
ји, и др Сла во мир Гво зде но вић, књи-
жев ник и про фе сор на Уни вер зи те ту у 
Те ми шва ру. С Ми о дра гом Ма тиц ким 
раз го ва ра ли су о ое ле жа ва њу ју и-

ле ја Ву ко ве за ду жи не у Те ми шва ру 
у 2017. го ди ни.

До го во ре но је да Са вез Ср а у Ру му-
ни ји, по во дом зва нич ног ое ле жа ва ња 
Да на ср ско је зи ка у Ру му ни ји, 21. но-
вем ра 2017, у Те ми шва ру организујe 

при год ну све ча ност, на ко јој и уче-
ство ва ли пред став ни ци Ву ко ве за ду-
жи не и Ма ти це срп ске. Том при ли ком 
по се но и и ло ре чи о Ву ко вим са-
ор ци ма у ор и за срп ски је зик и 
пра во пис, пре све га о Ди ми три ју Ти-
ро лу, од чи је се смр ти ове го ди не ое-

ле жа ва 160 го ди на. Та ко ђе, у пла ну је 
да се на све ча но сти пред ста ви Да ни-
ца и дру га из да ња Ву ко ве за ду жи не, 
отво ри из ло жа и при ка же филм о ње-
ном ра ду.  

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

ПОСЕТЕ ВУКОВОЈ ЗАДУЖБИНИ

Гости из Румуније

Ог њен Кр стић и Сла во мир Гво зде но вић 
у раз го во ру с Ми о дра гом Ма тиц ким

Уче ни ци из Зре ња ни на 
у Ву ко вој за ду жи ни

Уче ни ци Зре ња нин ске гим на зи је 
у по се ти За ду жби ни

Дарови Вуковој задужини
За ду жи на ри, при ја те љи и са рад ни ци Ву ко ве за ду жи не да ри ва ли су 

јој сво је књи ге и књи ге дру гих ауто ра. Ог њен Кр стић и др Сла во мир Гво-
зде но вић из Те ми шва ра да ри ва ли су Ву ко вој за ду жи ни књи ге ко је је 
о ја вио Са вез Ср а у Ру му ни ји. Књи жев ник Ра до мир Пут ни ко вић, ко ји 
жи ви у Лон до ну, сво ју књи гу а сни „Три ста сла ву је вих пе са ма“ да ро вао 
је Ле а у Ра о ми ра Пу ни ко ви ћа у Ву ко вој за ду жи ни.
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Књиа Јелице Сојановић 
„Пу срско језика 
и исма“ освељава 
и раи најзначајније 
уоказе у развоју 
срскоа језика и исма, 
осавши и сама 
јеан акав уоказ. 
Она оказује а расрава 
о срском језику 
и исму јесе 
и расрава о Вуку 
и Вуковој реформи анас

К
њи га Је ли це Сто ја но-
вић Пу ср ско је зи-
ка и и сма, о ја вље на 
у Пла вом ко лу Срп-
ске књи жев не за дру ге 

2016. го ди не, са од лич ним пред го-
во ром проф. Ми ло ша Ко ва че ви ћа, 
осве тља ва и пра ти нај зна чај ни је 
пу то ка зе у раз во ју срп ско га је зи ка 
и пи сма, по став ши и са ма је дан та-
кав пу то каз. Она се глав ним сво јим 
је згром си ту и ра у вре ме Ву ко ве ор-
е за стан дар ди за ци ју и ко ди фи ка-
ци ју срп ског је зи ка, али се у ње му 
не до ки да. 

Књи га Је ли це Сто ја но вић је лин-
гви стич ка сту ди ја, али и ес по штед-
на по ле ми ка, сна жан апел за исти ну 
у лин гви стич кој на у ци и на уч ност у 
ис пи ти ва њу лин гви стич ке исти не. 

Мо но гра фи ја Је ли це Сто ја но вић 
са чи ње на је од се дам сту ди ја ко је се, 
ка ко је у пред го во ру на ве де но, мо гу 
по де ли ти у три основ не те мат ске це-
ли не. Пр ву те мат ску це ли ну, ко ју са-
чи ња ва ју три увод не сту ди је, чи не 
ра до ви ко ји се а ве исто ри јом и са-
вре ме ним ста ту сом срп ског књи жев-
ног је зи ка. Сле де два ра да ко ји се а ве 
исто риј ским раз во јем и са вре ме ним 
по ло жа јем срп ске ћи ри ли це, да и се 
два за вр шна по за а ви ла исто риј ским 
и ак ту ел ним ста ту сом срп ског је зи ка 
у Цр ној Го ри. 

Књи га Је ли це Сто ја но вић по ка зу је да 
рас пра ва о срп ском је зи ку и пи сму је-
сте и рас пра ва о Ву ку и Ву ко вој ре фор-
ми да нас. Из пер спек ти ве са вре ме них 
ис кри вља ва ња исто риј ских прин ци-
па и за ма гљи ва ња на уч них чи ње ни-
ца, Ву ко ва ре фор ма је зи ка и пи сма се 
још из ра зи ти је на ме ће као ви зи о нар-
ска ре фор ма дру штва ко ја је спро ве ла 
ши ро ку де мо кра ти за ци ју срп ског је зи-
ка, књи жев но сти и кул ту ре.

У увод ној сту ди ји, „Срп ски је зик и 
др жав но-на ци о нал ни про јек ти у 19. 
и 20. ви је ку“ аутор ка пра ти ра сло ја ва-
ње срп ског је зи ка у вре ме ну, од ства-
ра ња за јед нич ког је зи ка са Хр ва ти ма, 
пре ко ожи вља ва ња ка ла јев ског фи ло-
ло шког про јек та у нај но ви јим лин-

гви стич ким пре ви ра њи ма у Бо сни и 
Хер це го ви ни, до про це са ра ср ља ва-
ња и пре и ме но ва ња срп ског је зи ка у 
Цр ној Го ри, ко ји пред ста вља ју око сни-
цу ар гу мен то ва не и ис кљу чи во на уч-
не (со цио)лин гви стич ке кри ти ке ових 
је зич ких тен ден ци ја.

Та ко се у књи зи Је ли це Сто ја но вић 
уе дљи во по твр ђу је исти на да је не-
ка да шњи Ка ла јев про је кат о уни тар-
ном, о сан ском је зи ку у но ви је вре ме 
у Бо сни и Хер це го ви ни вр ло суп тил-
ним ме ха ни зми ма ре ви та ли зо ван и 
на до гра ђен, та ко да се са да про ши ру је 
и из ван гра ни ца Бо сне и Хер це го ви не 
(о сан ски и о шњач ки је зик).

Ка ри ка ту рал ни вр ху нац ап сурд не 
си ту а ци је у исто риј ском раз во ју срп-
ског је зи ка и пи сма Је ли ца Сто ја но вић 
от кри ва у по гу ној је зич кој по ли ти ци 
ко ја се упр кос, а и на су прот исто риј-
ском на сле ђу и здра вом ра зу му од ви ја 
у Цр ној Го ри, као „сво је вр стан екс пе-

ри мент у ве зи са ста ту сом и иден ти те-
том срп ског је зи ка у Цр ној Го ри“. 

Књи га Је ли це Сто ја но вић Пу ср-
ско је зи ка и и сма у зна чај ној ме ри 
је и књи га о Ву ку. Не са мо у сту ди ји о 
Ву ко вој ре фор ми срп ског је зи ка, већ 
у свим тек сто ви ма у ко ји ма се го во ри 
о исто риј ском раз во ју срп ског је зи ка 
и пи сма у на гра ђе ној књи зи. Од сту-

ди је о је зи ку Ду ров ни ка у исто ри ји 
срп ског књи жев ног је зи ка у осве тље њу 
Ми ла на Ре ше та ра, Ср и на ка то ли ка из 
Ду ров ни ка, до на ших да на, она уе-
дљи во по ка зу је уну тра шњу мо дер ност 
Ву ко ве ре фор ме, ко ја се у се и ме ња ла 
пре ма на че ли ма „оп ће не пра вил но-
сти“, иако је у по ле ми ка ма и на идеј-
ном пла ну на из глед оста ја ла иста.

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 оим не сту ди је: 
Кон и ну и е, рас ро си ра ње и са-
ус ср ске ћи ри ли це – кроз ви је ко ве 
и а нас и Пр ви свје ски ра – о нос 
ре ма ћи ри ли ци и ру им ср ским на-
ци о нал ним сим о ли ма, са из вр сним 
ре зул та ти ма. 

Књи га Је ли це Сто ја но вић Пу ср-
ско је зи ка и и сма, ис кљу чи во лин гви-
стич ким ар гу мен ти ма и уз при ме ну 
стро го на уч них кри те ри ју ма, пра ти 
раз вој срп ског је зи ка у ње го вом ви-
ше ве ков ном ра спо ну. У вре ме ну ка да 
се у пре и ме но ва њу је зи ка и на стан ку/
пра вље њу но вих је зи ка на тлу ив ше 
Ју го сла ви је, под па ском по ли тич ких 
и ро кра та и иде о ло шких цен зо ра, гру-
о ме ша ју лин гви стич ки, ге о граф ски, 
со ци о лин гви стич ки и ет но лин гви-
стич ки кри те ри ју ми, ка да се ожи вља-
ва ју пре ва зи ђе не на уч не па ра диг ме 
и под ме ћу исто риј ски фал си фи ка ти, 
књи га Је ли це Сто ја но вић не сто ји са-
мо на ра ни ку је зи ка чи јем кор пу су 
она, као из вор ни го вор ник при па да, 
већ и исто ри је је зи ка као лин гви стич-
ке ди сци пли не ко ја мо ра и ти за сно-
ва на стро го и ис кљу чи во на на уч ним 
ар гу мен ти ма, исто риј ској исти ни и 
фи ло ло шкој скру пу ло зно сти. 

И на кра ју, књи га Је ли це Сто ја но вић 
Пу ср ско је зи ка и и сма опо ми ње 
и ес ком про ми сно ра ни фи ло ло шку 
чи ње ни цу да је срп ски је зич ки про-
стор не де љив и да, во де ћи ра чу на о 
је зи ку и пи сму, во ди мо ра чу на не са-
мо о исто ри ји и тра ди ци ји већ и о у-
дућ но сти ко ја нам при па да.

 Бо шко СУ ВАЈ ЏИЋ

РЕЧ ЛАУРЕАТА

Бисерка 
Рајчић

Ве ли ко хва ла Ву ко вој за ду жи ни ко ја ми је 
за оласт умет но сти у 2016. го ди ни  до де ли ла 
нај зна чај ни ју срп ску на гра ду. Ве ли ко хва ла жи-
ри ју Ву ко ве на гра де ко ји је уме ћу пре во ђе ња пр-
ви пут јед но гла сно до де лио на гра ду ко ја но си 
име јед ног од на ших нај ве ћих фи ло ло га, је зи ко-
зна ла ца и ин те лек ту а ла ца по сле Све тог Са ве и 
До си те ја О ра до ви ћа, Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра-
џи ћа, ко ји се по ред ни за фи ло ло шких ак тив но-
сти а вио и пре во ђе њем Но вог за ве та, јед не од 
нај зна чај ни јих књи га у исто ри ји чо ве чан ства. 
Ве ли ко хва ла и свим при сут ним на све ча но сти 
до де ле Ву ко ве на гра де. По се но за хва љу јем го-
спо ди ну Анд же ју Кин ђу ку, са вет ни ку Ам а са де 
Ре пу ли ке Пољ ске у Бе о гра ду, и Јо а ни Бу ди шин, 
се кре та ру за кул ту ру, ко ја је мо ја де сна ру ка у 
са вла ђи ва њу про ле ма ве за них за о ја вљи ва-
ње књи га пољ ских пи са ца у Ср и ји, уче шћу на 
пе снич ким фе сти ва ли ма, при су ству на њи хо-
вој про мо ци ји.

Као ла у ре ат сла ви ста, на жа лост, не смем да 
пре ћу тим да се сло вен ски је зи ци и књи жев но-
сти, а вље ње њи ма и пре во ђе ње са њих, ка ко у 
про шло сти та ко и да нас, у на шој зе мљи, чак од 
стра не по зна тих књи жев ни ка, у при лич ној ме ри 
ома ло ва жа ва ју. Ка да ка жем да сам пре во ди лац, 
они ко ји су ме пи та ли с ког је зи ка пре во дим, 
уме сто ме не од го ва ра ју пи та њем: с ен гле ског? 
Као да 108 пре ве де них књи га нај и стак ну ти јих 
пољ ских и дру гих сло вен ских пи са ца ни је ни ка-
кав до при нос оо га ћи ва њу на шег је зи ка и књи-
жев но сти. Зог че га? Ве ро ват но зог то га што 
из ме ни не ра зу мљи вих раз ло га ни по да шта ва-
ју наш је зик, је зик ко ји је по сле ви ше ве ков ног 
роп ства, за ра не по сто ја ња на ших шко ла, кул-
тур них ин сти ту ци ја, цр кве, тај но по сто јао. Не 
пи та ју се ка ко смо уоп ште као на род оп ста ли и 
ка ко је Вук из пе пе ла вас кр сао тај је зик, от крио 
и за е ле жио на ше на род не пе сме, при по вет ке, 
по сло ви це и мно го шта дру го су штин ско за наш 
ду хов ни оп ста нак, јер је с ви ше ве ков ним роп-
ством под Тур ци ма не ста ла на ша ви со ка сред-
њо ве ков на кул ту ра и пи сме ност, а оста ли су 
са мо го вор ни је зик и усме но ства ра ла штво. Ка ко 
је Вук ус пео да сво јим му ко трп ним прег ну ћи ма 
и до стиг ну ћи ма за ин те ре су је европ ски Ис ток 
и За пад за нас, за на род ско ро по ла ми ле ни ју-
ма ез вла сти те др жа ве, да за ин те ре су је ве ли ке 
европ ске пи сце, исто ри ча ре, фи ло ло ге по пут Ге-
теа, ра ће Грим, Ка рам зи на, Жу ков ског, Ру мјан-
це ва, Хум ол та, Шле ге ла, Аде лун га, Ран кеа и 
мно ге дру ге, као и јед ног од нај ве ћих ро ман ти-
чар ских пе сни ка, По ља ка Ада ма Миц кје ви ча, у 
еми гра ци ји про фе со ра Ко леж де Фран са, ко ји је 
у сво јим пре да ва њи ма о сло вен ским књи жев но-
сти ма за при ме ре не сва ки да шње по е тич но сти 
узи мао срп ску на род ну по е зи ју, го во рио ус хи ће-
но о исто ри ји Ср а, по се но о Ко сов ској и ци и 
о мно го че му дру гом та да ва жном за нас. По е-
зи ју ко ју је Вук под ви ше ве ков ном оку па ци јом, 
у ра зним де ло ви ма Бал ка на на се ље ним Ср и-
ма са ку пљао, е ле жио и над људ ским на по ри ма 
из да вао, упо ре ђи вао је са ве ли ким Хо ме ро вим 

до стиг ну ћи ма, ис ти чу ћи по се но на ше ју на ке, 
чи је ју на штво је сма трао рав ним ле ген дар ном 
ју на штву Гр ка из Или ја де и Оди се је. 

По ред Миц кје ви ча, за на шу на род ну по е зи ју 
и за наш је зик у XIX ве ку ин те ре со вао се и ве-
ли ки пољ ски гра ма ти чар Бант ке, аутор пољ ског 
реч ни ка Лин де, пољ ски сан скри то лог Ва лен тин 
Ма јев ски и мно ги дру ги. 

Од По ља ка са Ву ком се пре ко еч ког Пољ ског 
дру штва на уч ни ка и умет ни ка оку пље них око 
гро фа Осо лињ ског, осни ва ча Осо ли не у ма, од но-
сно Ма ти це пољ ске, ве о ма спри ја те љио и ком-
по зи тор Фран ћи шек Ми рец ки, гро фов се кре тар. 
Из дру ге књи ге срп ских на род них пе са ма, о ја-
вље не 1815. Ми рец ки је иза рао шест ко је је хар-
мо ни зо вао на кла ви ру она ко ка ко су се пе ва ле 
у на ро ду, од но сно ка ко их је Вук слу ша ју ћи их 
од гу сла ра упам тио и за е ле жио. За хва љу ју ћи 
Ми рец ком не ко ли ко де це ни ја ка сни је про у ча-
ва њу на ше на род не по е зи је на знат но ви шем 
струч ном ни воу по све тио је па жњу Сте ван Мо-
кра њац, а по сле ње га и мно ги дру ги. 

Го ди не 1817. на пу ту за Ру си ју Вук је по се тио 
Кра ков и Вар ша ву. У Кра ко ву је упо знао Бант-
кеа, а у Вар ша ви Лин деа и сан скри то ло га Ма јев-
ског, нај ве ће лин гви сте то га вре ме на. На осно ву 
Ко пи та ре ве пре по ру ке, 1820. Вук је при мљен у 
Кра ков ско уче но дру штво.

Од тог вре ме на од но си из ме ђу По ља ка и Ср-
а се ин тен зи ви ра ју, осо и то по сле про па сти 
Дру гог срп ског устан ка, ка да гроф Чар то ри ски 
по чи ње да ра ди на ује ди ње њу по ро ље них Сло-
ве на и осло а ђа њу од Ту ра ка, Не ма ца, Аустри ја-
на ца, Ру са, што се, на жа лост, на тај на чин ни је 
оства ри ло. Уме сто то га по чи ње ме ђу со но за-
ни ма ње за исто ри ју, кул ту ру, по се но за је зик 
и књи жев ност, та ко да пољ ски је зик по чи ње да 
се пре да је на Ве ли кој шко ли, че му је нај ве ћу 
па жњу по све тио Ра до ван Ко шу тић. Ка те дра за 
сла ви сти ку ре ор га ни зо ва на је 1946. и на њој су 
по че ли да пре да ју но ви про фе со ри: Кре ши мир 
Ге ор ги је вић, Ки рил Та ра нов ски, Ра до ван Ла лић, 
Ђор ђе Жи ва но вић и Сто јан Су о тин. У СА НУ се 
ра ди ло на Пољ ско-срп ском дво том ном реч ни ку. 
Пи шу се и пр ве док тор ске ди сер та ци је и низ ра-

до ва из ола сти лин гви сти ке, исто ри је, ет но гра-
фи је, фи ло зо фи је, те о ри је књи жев но сти, фил ма, 
по зо ри шта... 

Још јед ном, ве ли ко, ве ли ко вам хва ла на при-
су ству и па жњи ко ју сте ми да нас по све ти ли као 
ла у ре а ту Ву ко ве на гра де за умет ност.

Је ли ца 
Сто ја но вић 

На по чет ку, же лим да за хва лим СКЗ што је 
књи га Пу ср ско је зи ка и и сма увр ште на у 
ње но зна ме ни то Пла во ко ло, уред ни ку Дра га ну 
Ла ки ће ви ћу, пи сцу пред го во ра Ми ло шу Ко ва че-
ви ћу (ко ји је ве о ма за слу жан за пут ове књи ге, и 
за пут срп ског је зи ка и пи сма), Алек сан дру Ми-
ла но ви ћу, ре цен зен ту, ду го го ди шњем са рад ни ку 
и при ја те љу; а овом при ли ком, по се но, за хва-
љу јем жи ри ју ко ји ме је удо сто јио на гра де ко ја 
но си име Ву ка Ка ра џи ћа, и, из над све га, Ву ко вој 
за ду жи ни, ко ја, што је по свје до че но и у ње ном 
име ну, не за о ра вља ни дуг пре ма пре га о цу ко-
ји је срп ску ду хов ност за ду жио из у зет ном ве ли-
чи ном свог дје ла.

Част ми је, не из мјер на, да до и јем на гра ду са 
име ном срп ског ве ли ка на, Ву ка Сте фа но ви ћа 
Ка ра џи ћа, ко ји је и сво јим ко ри је ни ма, и сво јим 
по хо ди ма, и сво јим жи во том, и сво јим ра дом, 
са и рао све срп ске про сто ре и све про сто ре срп-
ског је зи ка, срп ске кул ту ре и срп ског на сље ђа. И 
тру дио се на њи хо вом о је ди ња ва њу, са и ра њу, 
по ве зи ва њу, су сре ту, и – укор је њи ва њу. Шта се 

мо же ре ћи о Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу, а да 
ста не у ма ло ри је чи, и да не што зна чи. Мо гу се 
ре ћи оп ште по зна те ства ри, што, нај че шће, ни-
је по жељ но, али што, по че сто, те оп ште по зна те, 
кру ци јал не, не из мјер љи ве (ве ли чи ном), не по-
но вљи ве ства ри, пре не ре га ва мо, за не ма ру је мо, 
оста вља мо по стра ни, пре ћу ти мо, и по чи ње мо 
да се а ви мо пе ри фер ним ства ри ма. И да их, 

што је го ре, на до мје шта мо су шти ни. А Вук Ка-
ра џић је сво јим под ви гом, жи во том и дје лом, 
гро ма да, не са мо за срп ски је зик, књи жев ност, 
кул ту ру, не го је ње гов зна чај ве ли ки и у сло вен-
ским, европ ским и свјет ским окви ри ма. И у ње-
го вом вре ме ну и да нас. Мо же ли ико да за ми сли 
ко ли ко и књи жев но-је зич ко на сље ђе (срп ско и 
свјет ско) и ло си ро ма шни је да ни је Ву ко вог по-
ду хва та. На род но ства ра ла штво, ко је је са рао и 
о ја вио Вук Ка ра џић, спа да у свјет ске вр хо ве по 
умјет нич кој ври јед но сти, а уз то је и свје до чан-
ство на род ног ду ха, от по ра, сна ге пам ће ња, ко-
је чу ва и на род и тра ди ци ју. Бо гат ство срп ског 
је зи ка и на сље ђе, као и Ву ко во на дах ну ће, не у-
мор ност, ис трај ност и љу ав, до при ни је ли су да 
Ву ко во дје ло у де из у зет но и ои мом и са др жи-
ном, и те мат ском ра зно ли ко шћу. Оста вио нам 
је ви ше од 2.000 пје са ма у ли зу 200.000 сти-
хо ва; око 120 при по вје да ка; пре ко 6.000 по сло-
ви ца; ли зу 50.000 ри је чи, око 200 штам па них 
за го нет ки и још ви ше нео ја вље них; гра ма ти ке, 
рјеч ни ке, пу то пи се, по ле мич ке спи се, пи сма... 
као да је имао де вет жи во та! Што по че сто ни је 
у ста њу да ура ди ци је ла ака де ми ја. Оп ште по-
зна то, али и ве ли чан стве но, не по но вљи во, не-
из ри си во. Из но ва ре ћи, и из но ва чу ти!

Вук Ка ра џић је вр ше ћи ре фор му срп ског је зи-
ка, у вре ме ни ма ка да је она и ла (си лом исто-
риј ских при ли ка) отрг ну та од свог кон ти ну и те та 
(ко ји је има ла и са и ра ла се дам вје ко ва у срп-
ско сло вен ском је зи ку), на шао ве зив но тки во у 
јед ном дру гом (та ко ђе зна чај ном) срп ском је-
зич ком кон ти ну и те ту – у ста ро срп ском је зи ку, 
тј. у срп ском на род ном је зи ку, ко ји има кон ти-
ну и тет и у пи са ној фор ми, у спо ме ни ци ма ко ји 
су пи са ни на род ним је зи ком на ра зним и ши-
ро ким срп ским про сто ри ма од пам ти ви је ка, а 
са чу ва но је и у го во ру, у срп ском ро ду. Вук је, 
от кри ва ју ћи срп ско је зич ко ла го у на род ним 
го во ри ма, тра гао за ти пом го во ра ко ји нај ви-
ше о је ди ња ва и по ве зу је Ср е, али и за ти пом 
ко ји је „нај пра вил ни ји“ (што је он из ра зио син-
таг мом „оп ће на пра вил ност“), а он да и за оним 
што је у цје ли ни за срп ски је зик нај си стем ски-
је, што га ран ту је ста ил ност је зи ку – шта је нај-
при хва тљи ви је и оп ште за све Ср е, а и шта је 
уте ме ље но и за јед нич ко срп ском је зи ку по мно-
гим осно ва ма. Вук ни је же лио да за о ра ви Ср-
е и ло ког „за ко на“ и и ло ког про сто ра. То је 
још јед на ве ли чи на Ву ко ве ми сли и ре фор ме о 
ко ју су се мно ги по сли је Ву ка оглу ши ли. То до-
ро, да не ка жем нај о ље, зна мо ми ко ји жи ви-
мо у (да на шњој) Цр ној Го ри, тј. ми ко ји зна мо 
ко јим је зи ком го во ри мо, и ко ји зна мо, са свим 
до ро зна мо, ко јим је је зи ком го во ри ла Цр на 
Го ра (од но сно ко јим је зи ком се го во ри ло на ње-
ном цје ло куп ном да на шњем про сто ру) от кад се 
по ми ње сло вен ско име и сло вен ска ри јеч, од но-
сно – од пам ти ви је ка... Да кле, Вук је у то ку сво је 
ре фор ме ис тра жи вао, про ма трао, по ре дио, са-
зна вао, ду о ко про ми шљао и до ла зио до нај о-
љих рје ше ња. За то се око ње го ве ре фор ме сви 
оти ма ју, ко ри сте ње не ла го да ти, по ку ша ва ју ћи 
да је по дво је, и да је одво је од те ме ља на ко ји ма 
је са гра дио Вук Сте фа но вић Ка ра џић. Знам да 
сам из ре кла оп ште по зна те ства ри, али, мо рам 
по но ви ти, оп ште по зна то, тј. исти ни то, ли ста во, 
у сво јој су шти ни не про мјен љи во, ства ри ума, 
ства ри ср ца и ства ри ду ше, ства ри од пам ти ви-
је ка, упра во се за о ра вља ју, пре ћут ку ју, фал си-
фи ку ју, пр ља ју, уни шта ва ју, за ти ру...

И тре а их по на вља ти, или, још о ље, пам ти ти.

НАГРАДА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА НАУКУ

Путоказ у развоју српског 
језика и писма

Бо шко Су вај џић обра зла же на гра ду Је ли ци Сто ја но вић

Би сер ка Рај чић

Је ли ца Сто ја но вић
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Ву ков евро ски кру, као озна ка ое ле жа ва ња 
ове го ди шњи це, о у хва та низ по се та и при год-
них ак тив но сти у кул тур ним и из да вач ким цен-
три ма у ко ји ма је Вук жи вео, де ло вао и имао 
нај ви ше зна чај них љу ди ко ји су по др жа ва ли 
ње го ву је зич ку и пра во пи сну ре фор му. Реч је 
о ме сти ма у ко ји ма је Вук ра дио и ши рио сво ју 
мре жу са рад ни ка и пре ну ме ра на та за по је ди не 
сво је књи ге. Овај про грам оства ри вао и се уз 
ак тив но уче шће до ма ћи на. Кроз ње го ву ак тив-
ност по ка за ла и се стра те шка ри га срп ске ма-
ти це за це ло куп ни срп ски је зич ки и кул тур ни 
про стор, ко ја по твр ђу је до ро по зна ту исти ну да 
је зик не ма гра ни ца и да се он рас про сти ре сву-
да где Ср и жи ве и го во ре ма тер њим је зи ком. У 
рас пра ви су по се но ис так ну та ме ста у ко ји ма 
и се овај про грам мо гао оства ри ти.

БЕЧ: Пред став ни ци Ву ко ве за ду жи не и ли 
и го сти на Сла ви стич кој ка те дри и у Срп ско-
аустриј ском дру штву. У пла ну је да том ску пу 
при су ству је проф. др Бо шко Су вај џић и мср Ми-
на Ђу рић, ко ји и е се ди ли о Ву ко вој за ду жи ни 
и ње ним ак тив но сти ма. По се ну па жњу по све-
ти ли и из да вач кој де лат но сти Ву ко ве за ду жи-
не и ди ги та ли за ци ји Са ра них е ла Ву ка Стеф. 
Ка ра џи ћа.

БУ ДИМ: У са рад њи са Би ли о те ком Ма ти це 
срп ске и На род ном и ли о те ком у Бе о гра ду 
ини ци ра ла и се из ра да ка та ло га Ср ска књи а 
у Бу и му и Пе ши. На при год ној све ча но сти (Те-
ке ли ја нум) пред ста ви ли и се срп ски пи сци из 
Ма ђар ске чи ји су тек сто ви о ја вље ни у ју и лар-
ној Да ни ци за 2017. го ди ну, а и ле и упри ли че-
не и при год не е се де о Ву ко вим са ор ци ма Са ви 
Мр ка љу и Лу ки Ми ло ва но ву, као и „ву ков ци ма“ 
ко ји су и ли сти пен ди сти Те ке ли ја ну ма.

ТРСТ: У са рад њи са Удру же њем Ср а Вук Ка-
ра џић и дру гим срп ским асо ци ја ци ја ма у Тр сту 
пред ста ви ла и се из да ња Ву ко ве за ду жи не и 
упри ли чи ла ака де ми ја о Ву ко вој за ду жи ни, уз 
пра те ћи филм ски за пис о ње ном ра ду.

ТЕ МИ ШВАР: У ор га ни за ци ји Са ве за Ср а у Ру-
му ни ји, 21. но вем ра 2017. го ди не ор га ни зо ва-
ла и се све ча на ака де ми ја по во дом зва нич ног 
про гла ше ња 21. но вем ра као Да на ср ско је зи-
ка у Ру му ни ји. Том при ли ком по се но и и ло 
ре чи о Ву ко вим са ор ци ма у ор и за срп ски 
је зик и пра во пис, пре све га о Ди ми три ју Ти ро-
лу, ко ме се ове го ди не ое ле жа ва 160 го ди на од 
смр ти. Та ко ђе, у пла ну је и пред ста вља ње ју и-
лар не Да ни це, отва ра ње из ло же и при каз фил-
ма о ра ду Ву ко ве за ду жи не.

СОМ БОР: У са рад њи са огран ком Ву ко ве за-
ду жи не при Град ској и ли о те ци „Кар ло Бје-
лиц ки“ ор га ни зо вао и се окру гли сто о Ву ко вој 
за ду жи ни и ње ном ју и ле ју, уз при каз до ку-
мен тар ног фил ма „Вук и Сом ор ци“.

СРЕМ СКИ КАР ЛОВ ЦИ: Одр жа ла и се Књи жев-
на олим и ја а – Ре пу лич ко так ми че ње уче ни-
ка основ них и сред њих шко ла из књи жев но сти, 
ко је ор га ни зу ју Дру штво за срп ски је зик и књи-
жев ност Ср и је, Ми ни стар ство про све те, на у ке и 
тех но ло шког раз во ја Ре пу ли ке Ср и је, Школ ска 
упра ва Но вог Са да и Кар ло вач ка гим на зи ја. Ву-
ко ва за ду жи на и у Да ни ци за мла е о ја ви ла 
нај у спе шни је са ста ве.  

Срем ски Кар лов ци са Ши ша тов цем су ме ста 
ко ја је Вук ме ђу пр ви ма у пре пи сци име но вао 
Ср ским Пар на сом, зог „жи вог Хо ме ра“ – пе ва-
ча еп ских на род них пе са ма ко ји су ту Ву ку ка зи-
ва ли нај леп ше еп ске на род не пе сме и „срп ског 
Хо ра ци ја“ – Лу ки ја на Му шиц ког, ко ме се 2017. 
го ди не ое ле жа ва 180 го ди на од смр ти.

ЖА БЉАК: Огра нак Ву ко ве за ду жи не – „Фон-
да ци ја Ву ко ве за ду жи не Жа љак–Шав ник–
Плу жи не“ – ор га ни зо вао и све ча ни скуп на 
отво ре ној по зор ни ци у Пет њи ци, на ог њи шту 
Ву ко вих пре да ка, по ред Ву ко вог  спо ме ни ка, 
ко ји је 2013. го ди не от крио пред сед ник Ву ко-
ве за ду жи не. Том при ли ком уру чи ле и се на-
гра де уче ни ци ма по ед ни ци ма на кон кур су 
Пе ров ан ски је снич ки ви је нац, пред ста ви ла 
и се Да ни ца и дру га из да ња Ву ко ве за ду жи не. 
При год на е се да и ла и по све ће на ое ле жа ва-
њу 170 го ди на од смр ти Си ме Ми лу ти но ви ћа 
Са рај ли је, 160 го ди на од из ла ска Ње го ше вог Гор-
ско ви јен ца и дру гих зна чај них књи га ко ји ма је 
на го ве ште на по е да Ву ко ве ре фор ме.

БА ЊАЛУ КА: По во дом от кри ва ња спо ме ни ка 
Ву ку Ка ра џи ћу у цен тру кам пу са Уни вер зи те та 
у Ба ња лу ци, одр жа ла и се све ча на ака де ми ја – 
до ма ћин Огра нак Ву ко ве за ду жи не на Фи ло ло-
шком фа кул те ту – на ко јој и се пред ста вио рад 
Ву ко ве за ду жи не, Да ни ца и ак тив ност огран-
ка у Гра ди шки.

ВЕ ЛИ КА ХО ЧА, ПРИ ЗРЕН, КО СОВ СКА МИ-
ТРО ВИ ЦА: На Ми тров дан, 8. но вем ра, ор га-
ни зо вао и се дво днев ни ме ђу на род ни на уч ни 
скуп Ср ска фол кло ри си ка V. Том при ли ком 
пред ста вио и се рад Ву ко ве за ду жи не и ју-
и лар не Да ни це по све ће не Ко со ву и Ме то хи ји 
и Ср и ма сви ма и сву а. По се ан про грам, уз 
уче шће до ма ћи на, ре а ли зо вао и се на при-
год ним ску по ви ма у Ве ли кој Хо чи, на Фи ло-
ло шком фа кул те ту у Ко сов ској Ми тро ви ци и 
Бо го сло ви ји у При зре ну.

НЕ ГО ТИН: Ака де ми ја у скло пу Мо крањ че вих 
а на по све ће на Ву ку и Хај дук Вељ ку.

ЛО ЗНИ ЦА: У окви ру 84. Ву ко вог са о ра и ое-
ле жа ва ња се дам ве ко ва ма на сти ра Тро но ша, Ву-
ко ве пр ве шко ле, као и по во дом о ја вљи ва ња 
књи ге Ср ске на ро не ри о ви је ке Ву ка Ка ра-
џи ћа из 1853. го ди не (из да вач ИК Ла у на, у са-
рад њи с Ву ко вом за ду жи ном), у Тр ши ћу и се 
ор га ни зо вао ОКРУ ГЛИ СТО на те му Ср ске на-
ро не ри о ви је ке Ву ка Ка ра џи ћа из 1853. о-
и не, као ис оч ник ауен ич не ср ске ро зе 
из сре и не 19. ве ка. Уче ство ва ли и кул тур ни и 
на уч ни рад ни ци ко ји се а ве Ву ком и ње го вим 
де лом, као и ис так ну ти срп ски про зни пи сци, 
са рад ни ци Ву ко ве за ду жи не, ко ји и, кроз сво ја 

де ла, го во ри ли о свом од но су пре ма Ву ку и ње-
го вој а шти ни. Ор га ни зо ва ла и се и из ло жа 
из да ња Ву ко ве за ду жи не и при ка зао филм ски 
за пис о Ву ко вој за ду жи ни. По се ан про грам 
ре а ли зо вао и се у ци љу по пу ла ри за ци је ак ци-
је Не уј мо ср ски је зик, ко ју ор га ни зу ју и во де 
Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду, Ми ни стар ство 
кул ту ре и ин фор ми са ња и Би ли о те ка гра да Бе-
о гра да. И на 46. Ђач ком Ву ко вом са о ру, та ко ђе, 
кроз при год не про гра ме ое ле жио и се ју и леј 
Ву ко ве за ду жи не.

 
БЕ О ГРАД: Ре а ли зо ва ли и се про гра ми ве за-

ни за Дом Ву ко ве за ду жи не, пред ста ви ла и 
се ак тив ност на ди ги та ли за ци ји Са ра них е ла 
(ди ги та ли за ци ја 13 то мо ва Пре и ске Ву ка Стеф. 
Ка ра џи ћа и из ра да нор ма тив ног ре ги стра име-
на и ге о граф ских пој мо ва), при ка зао и се филм 
о Ву ко вој за ду жи ни, а у Му зе ју Ву ка и До си те-
ја и ла и отво ре на из ло жа Ву ко вих књи га и 
из да ња За ду жи не. Та ко ђе, упри ли чи ла и се 
и по се та Ву ко вом гро у и спо мен-ку ћи у Ре сав-
ској ули ци, у ко јој је јед но вре ме Вук о ра вио. 

На Ко лар цу и се, у зна ку овог ју и ле ја, пред ста-
ви ла Да ни ца Ву ко ве за ду жи не, а у СА НУ, ко ја 
рас по ла же ком пле том де ла Ди ми три ја Ти ро ла, 
ор га ни зо вао и се при го дан скуп по све ћен овом 
ве ли ком срп ском пре га о цу.

За вр шна ма ни фе са ци ја ое ле жа ва ња ју и-
ле ја Ву ко ве за ду жи не ор га ни зо ва ла и се у 
СА НУ, ко ја је и ла и је дан од ње них осни ва ча, 
и у Ко лар че вој за ду жи ни, у ко јој је пре 30 го-
ди на и осно ва на Ву ко ва за ду жи на.   

На све ча но сти у СА НУ, при год ну е се ду о Ву-
ко вој за ду жи ни пра ти ла и про јек ци ја фил-
ма о осни ва њу и ра ду За ду жи не. У ње му и се, 
на при ме рен на чин, уче сни ци ску па под се ти-
ли свих оних по је ди на ца ко ји су се сво јим пре-

га ла штвом угра ди ли у рад Ву ко ве за ду жи не. 
У про гра му и уче ство ва ли до ит ни ци го ди-
шњих на гра да Ву ко ве за ду жи не за на у ку и за 
умет ност, као и вер ни ауто ри Да ни це и дру гих 
из да ња Ву ко ве за ду жи не. У из ра ду филм ског 
за пи са о Ву ко вој за ду жи ни и при пре му по ет-
ско-кул тур ног про гра ма за све ча ност у СА НУ, 
не по сред но ће се укљу чи ти Жи во рад Жи ка Ај-
да чић, ге не рал ни се кре тар КПЗ Ср и је.    

За вр шној све ча но сти прет хо дио и и при го дан 
пе снич ки про грам, књи жев но ве че на Ко лар цу, 
на ко јем и на сту пи ли, као и се дам де се тих го ди-
на про шлог ве ка, на ши нај и стак ну ти ји пе сни ци 
ко ји а шти не Ву ко ву тра ди ци ју. У ор га ни зо ва-
њу ове све ча но сти, Од ор ће за мо ли ти пе сни ка 
Рај ка Пе тро ва Но га да се не по сред ни је укљу чи 
у ре а ли за ци ју пе снич ког про гра ма.  

Да ни ца за 2018. и лист За у жи на и ће по-
све ће ни ое ле жа ва њу го ди шњи ца Ву ко ве за-
ду жи не та ко што ће пра ти ти све оно што се 
то ком 2017. го ди не у де зи ва ло у окви ру Ву-
ко во евро ско кру а. 

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

У Вуковој задужини, 21. децемра 2016. го-
дине, представљена је књига Радомира Путни-
ковића „Триста славујевих песама“ („Креативни 
центар“, Београд, 2016) о којој су говорили прија-
тељи и сарадници Вукове задужине и господина 
Путниковића. Уводну реч о овом вредном делу, 
коју ојављујемо, имала је Гордана Малетић. 

Т
врд ња да се у ма лом са др жи ве ли-
ко, сва ко ме од нас по твр ђу је се на 
мно го рој ним при ме ри ма из жи-
во та. Та ко се и у умет но сти и књи-
жев но сти ми ни ја ту ра по ка зу је као 

је дан од дра го це них жан ров ских о ли ка. Као 
и не ка да шњим за љу ље ни ци ма у реч или у 
сли ку, она нам се и у да на шње вре ме от кри ва 
у свој сво јој ле по ти, за го нет но-
сти и за ни мљи во сти. 

И а сна је о лик ми ни ја ту ре. 
Ова пра ста ра вр ста те жи да на 
ма лом про сто ру ука же на круп-
не ства ри, а уме ће а сно пи сца 
ле жи у спо со но сти да у ди ја ло-
шкој фор ми, крат ко и са же то, по-
ве же сли ко вит при мер са по у ком 
и ти ме при чи да но ву умет нич ку 
ди мен зи ју. Ко ли ко је мо гућ ност 
да жи во ти ње из го во ре не ке на ше 
су до ве о све ту за ни мљи ва по ка-
зу је чи ње ни ца да и да нас, по сле 
ви ше хи ља да го ди на по сто ја ња 
ове ма ле фор ме, она не гу и од 
сво је ак ту ел но сти.

За књи жев ни ка Ра до ми ра Пут-
ни ко ви ћа а сна је оми ље ни и 
пре вас ход ни жа нр ко јим се а ви. 
Још у мла до сти, по ла зе ћи од за па жа ња о све ту 
ко ја је уочио, по чи ње да не на ме тљи во по ста-
вља пи та ња о ди мен зи ја ма и вред но сти ма на-
шег жи во та, а ни шта ма ње и о мо гућ но сти ма 
ус по ста вља ња од но са пре ма ње му. Узи ма ју ћи 
у о зир ве ли чи ну све та и ње го ву ра зно ли кост, 

он и на да ље до но си за кључ ке о по сто ја њу сло-
је ви тих мо гућ но сти де ло ва ња ко је су пред чо-
ве ком. 

Све стан да ни вои и на чи ни жи во та у дру штву 
мо гу и ти раз ли чи ти, те да вре ди те жи ти нај о-
љим, Пут ни ко вић се стал но вра ћа а сни, као на-
чи ну ко му ни ка ци је са чи та о цем. Он је на ме њу је 
и мла дим и ста ри јим ка ко и их на вео да уви де 
шта је за њих до ро. Овај а сно пи сац сво ја оства-
ре ња ста вља у слу жу чо ве ко љу ља па не у мор но, 
опи су ју ћи раз ли чи те мо ти ве и про на ла зе ћи по-
год не си ту а ци је у жи во тињ ском све ту, ко је нас 
не ми нов но под се ћа ју на наш, опо ми ње да се не 
за о ра ви мо и да ве ли ке и ма ле ма ни фе ста ци је 
ху ма но сти, ве ли ко ду шно сти и љу а зно сти ста-
ви мо у пр ви план на шег по на ша ња. Јер, по ка зу је 
се да је оства ри ва ње а зич них вред но сти жи во та 

лак ше ка да смо у са гла сју са на ма са ми ма, као и 
са љу ди ма око се е. На овај на чин нај о ље осми-
шља ва мо сво је жи вот но пу то ва ње. 

Ми сао о зна ча ју уло ге, на из глед ма ле или ве-
ли ке, ко ју сва ко од нас има на Зе мљи, ни је ни-
шта ма ње при сут на. Упра во из ове са гле да не 

исти не про ис хо де мно ге Пут ни ко ви ће ве при че. 
Уз свест о не мо гућ но сти и не по тре но сти про-
ме не све та, пи сац нас под се ћа на ње го ву це-
ло ви тост и на зна чај на шег до при но са оп штој 
хар мо ни ји. Нај ва жни је про ме не тре а да се до-
го де у на ма. Оту да Пут ни ко вић од ла зи ко рак 
да ље у сво јим а сна ма, до пу ња ва њи хов ди ја-
па зон не са мо ег зо тич ним и сит ним жи во ти ња-
ма ко је се ре ђе по ми њу већ сво је ју на ке до во ди 
у си ту а ци је у ко ји ма ће уви де ти сво је за лу де и 
про ме ни ти се. Уме сто осве те и ли ко ва ња, та ко 
че стих у а сна ма, у ко ји ма све тре а да до ђе на 
сво је ме сто чак по це ну стра да ња ју на ка, овај 
пи сац уме да пре мо сти не при јат не си ту а ци је 
и да се не за у ста ви по сле из го во ре не ре пли ке 
и ње не по ен те. Он по ма же чи та о цу у уви ђа њу 
раз ли чи тих мо гућ но сти раз ре ше ња су ко а, као 

и исти не да ни смо сва ки пут у 
пра ву. И, што је нај ва жни је, да 
на ша про ме на мо же по зи тив но 
ути ца ти и на око ли ну.  

Умет нич ка вред ност Пут ни-
ко ви ће вих а са на ле жи и у од-
ли ка ма сти ла. Оне но се из ве сну 
до зу мир но ће и от ме но сти. У 
њи ма не ма рас при ча но сти, али 
има ле пих, крат ких опи са и из-
ни јан си ра не ка рак те ри за ци је 
ли ко ва ко ји ово шти во не сво-
де са мо на по у ку. Ме ло ди чан, 
чист књи жев ни је зик до при но-
си при јат но сти чи та ња. Зог ве-
ли ке па жње и ми ну ци о зно сти 
ко јом при сту па ства ра њу а-
сне и чи ње ни це да је го то во цео 
свој књи жев ни опус по све тио 
овој вр сти, Пут ни ко ви ћа с пу-
ним пра вом мо же мо сма тра ти 

нај зна чај ни јим на шим са вре ме ним а сно пи-
сцем ко ји спа да у пр ви ред срп ских а сно пи са-
ца уоп ште. Зог то га је чи та ње ње го вих при ча 
за чи та о ца пра во за до вољ ство. 

То ће по твр ди ти и из ор ко ји је пред на ма. 
 Гор а на МА ЛЕ ТИЋ

У Бечу 
представљена 

Вукова 
задужина 

На по зив ди рек то ра Од се ка за сла ви сти ку 
Уни вер зи те та у Бе чу проф. др Алој за Вол да-
на, проф. др Бо шко Су вај џић, пред сед ник 
Управ ног од о ра Ву ко ве за ду жи не, одр жао 
је 25. и 26. апри ла 2017. го ди не два пре да-
ва ња у Бе чу, и то: Фол клор ни еле мен и у 
ро ма ни ма Иве Ан ри ћа и Вук и Ву ко ва за-
у жи на у 20. и 21. ве ку.

У пре да ва њи ма је са ком па ра тив ног ста-
но ви шта раз мо тре на ду хов на при сност 
Ан дри ћа и Ву ка, ис ка за на у Ан дри ће вим 
есе ји ма о Ву ку, али и им пли цит но, у ње го-
вом сти лу и је зи ку. У вр ло сло же ним на ра-
тив ним по ступ ци ма, у скло пу ре а ли стич ке 
при по вед не ма три це, код Иве Ан дри ћа осе-
ћа се је дан ток при по ве да ња ко ји во ди до 
Ву ка и усме не на род не при по вет ке, до ма-
три це на род не књи жев но сти и по е ти ке 
усме ног о ли ко ва ња. Ан дрић, на рав но, на 
овом те ме љу оства ру је вр хун ски и аутен-
тич ни при по вед ни стил и не по но вљи ви 
ства ра лач ки из раз. По се на те ма и ла је 
од нос исто ри је и фик ци је у при по вед ним 
све то ви ма Ан дри ћа и Ву ка.

У вр ло ле пој ат мос фе ри, пред за ин те ре-
со ва ним сту ден ти ма Од се ка за сла ви сти ку, 
пред ста вљен је рад Ву ко ве за ду жи не по-
во дом 30-го ди шњи це ње ног по сто ја ња, уз 
де таљ но ора зла га ње свих про грам ских ак-
тив но сти упри ли че них по во дом про сла ве 
ју и ле ја. Још јед ном је ис так ну то да је Ву-
ко во де ло у 19. ве ку пред ста вља ло ви зи о-
нар ску ре фор му дру штва ко ја је спро ве ла 
ши ро ку де мо кра ти за ци ју срп ског је зи ка, 
књи жев но сти и кул ту ре.

 Бо шко СУ ВАЈ ЏИЋ

Отмени свет асне Радомира Путниковића

Гор да на Ма ле тић го во ри на пред ста вља њу књи ге

Програм оележавања јуилеја 
Вукове задужине 

Прорам оележавања јуилеја Вукове заужине у 2017. оини овијаће се у знаку „Вуково евроско круа“, Окруло сола 
у Међунароном ценру за језик и исмо у Тршићу на ему „Вукове нароне риовеке – исочник ауеничне срске розе 
са среине 19. века“, Свечане акаемије у САНУ и есничке вечери у Заужини Илије М. Коларца

Од ор за ое ле жа ва ње го ди шњи ца 
Ака де мик Вла ди мир Ко стић, пред сед ник СА НУ, ака де мик На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић (СА НУ), 
ака де мик Дин ко Да ви дов (СА НУ), ака де мик Ви дој ко Јо вић (СА НУ), Ма ја Гој ко вић, пред сед-
ни ца На род не скуп шти не Ре пу ли ке Ср и је, епи скоп Те о до си је, вла ди ка ра шко-при зрен-
ски и ко сов ско ме то хиј ски, др Ми о драг Ма тиц ки, пред сед ник Скуп шти не Ву ко ве за ду жи не, 
проф. др Бо шко Су вај џић, пред сед ник Управ ног од о ра Ву ко ве за ду жи не, проф. др Љу ин ко 
Ра ден ко вић, пот пред сед ник Скуп шти не Ву ко ве за ду жи не, проф. др Пре драг Ј. Мар ко вић, 
члан Управ ног од о ра Ву ко ве за ду жи не, Мла ден Шар че вић, ми ни стар про све те, на у ке и 
тех но ло шког раз во ја Ре пу ли ке Ср и је, пред став ник Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња 
Ре пу ли ке Ср и је, ко ји ће и ти на кнад но од ре ђен, проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма-
ти це срп ске, Ви до је Пе тро вић, гра до на чел ник Ло зни це, проф. др Ва лен ти на Пи ту лић, Фи ло-
зоф ски фа кул тет у Ко сов ској Ми тро ви ци, Жи во рад Жи ка Ај да чић, ге не рал ни се кре тар КПЗ 
Ср и је, др Ми ле та Ра до је вић, Упра ва за са рад њу с цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма, и Слав-
ко Ве ји но вић, са вет ник Ву ко ве за ду жи не.
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У 
све ча ној са ли не ка да-
шњег нај ве ћег е о град-
ског хо те ла „Код Је ле-
на“ ко ји се та да звао 
и „Ста ро зда ње“, са го-

сто ва њем пан че вач ке глу мач ке 
тру пе, Бе о град је до ио сво је дру-
го, при вре ме но, по зо ри ште. Да и се 
1847. го ди не о но вио рад те а тра у 
ва ро ши пр во се за ло жи ло Чи та ли-
ште е о град ско, чи ји је пред сед ник 
ио о га ти тр го вац-из во зник ка пе-
тан Ми ша Ана ста си је вић, а по том 
је кне ги ња Пер си да Ка ра ђор ђе вић 
да ла при лог од 60 ду ка та. На рав но 
да је глав ни ини ци ја тор све га ио 
књи жев ник Јо ван Ст. По по вић, чи ји 
је исто риј ски ко мад Ми лош Ои лић 
ио пре ми јер но из ве ден у пре пра-
вље ној хо тел ској глав ној са ли. 

По ста ти сти ци, у овом те а тру за де вет 
ме се ци ан самл Ни ко ле Ђур ко ви ћа из 
Пан че ва при ка зао је 85 пред ста ва, ме ђу 
ко ји ма је са ве ли ким успе хом из ве ден 
и Ма ле ти ћев ко мад Ао е о за е смр-
ном Ка ра ђор ђу чи је из во ђе ње је ра ни је 
е о град ски па ша за ра њи вао. 

До ра осо и на тог по зо ри шта и ла 
је да су сви ко ма ди при ка зи ва ни на 
на род ном је зи ку, иако је и у он да шњој 
Кне же ви ни Ср и ји ио за ра њен Ву-
ков пра во пис. 

Од ка да је уста во ра ни тељ ска вла да 
по вољ но ре ши ла пи та ње ње го ве по е-
зи је, Вук Ка ра џић је све че шће  на вра-
ћао у Бе о град. Сре ди ном ма ја 1846. 
го ди не он је сти гао у Бе о град са при ја-
те љем адво ка том Мој си јем Ге ор ги је-
ви ћем и по сле 37 го ди на по се ти род но 
се ло Тр шић, где ће, ка сни је, ку пи ти 
ве ли ко има ње. Док је у Ср и ји 1847. 
го ди не још ва жи ла за ра на штам па-
ња књи га Ву ко вом азу ком, го то во 
исто вре ме но у Бе чу су и ле о ја вље не 
Пе сме Бран ка Ра ди че ви ћа као и сло-
о дар ски Ње го шев Гор ски ви је нац, ко-
ји су и ли нај у е дљи ви ји до каз да се 
нај леп ша и нај та на ни ја лир ска осе ћа-
ња, као и нај ве ће фи ло зоф ске ми сли 
мо гу ис ка за ти „про стим“ на род ним 
је зи ком. Сво јом зна чај ном рас пра-
вом Ра за ср ски је зик и ра во ис 
мла ди Ђу ро Да ни чић на уч но је по твр-
дио Ву ко ве да ле ко се жне ре фор ма тор-
ске иде је, по се но ис та кав ши: „Ме ђу 

свје ма да на шњи јем пра во пи си ма Ву-
ков је нај са вр ше ни ји, па је за то и за 
срп ски је зик нај о љи...“ Те исте го ди не 
Вук је у свом пре во ду о ја вио и Но ви 
за вје, ко ји је још ви ше по твр дио да 
је чи сто та на род ног го во ра по год на и 
за „све те књи ге“. За то се 1847. го ди на 
сма тра за по е до но сну го ди ну у по-
гле ду усва ја ња и уво ђе ња на род ног 
је зи ка у срп ску књи жев ност. 

Док је 1847. го ди на и ла по е до но-
сна у по гле ду при хва та ња Ву ко вих ре-
фор ма тор ско-про све ти тељ ских иде ја 
у ве ли ком де лу Евро пе, као и у Бе чу, 
зог на глог оси ро ма ше ња рад ни ка и 
се ља ка до шло је до све ве ћих и огор-
че ни јих про те ста јер су се из гу и ле 
све вар љи ве илу зи је у ве зи са фран-
цу ском ре во лу ци о нар ном па ро лом: 
сло о да, рат ство, јед на кост. И Вук, 
као и кнез Ми ха и ло, и ли су на стра-
ни по у ње ног на ро да, од ла зи ли на са-
стан ке мла дих ро до љу а. Ода зи ва ју ћи 
се по зи ву ру ског ца ра Ни ко ла ја, ко ји 
је су ро во ка знио по у ње не де ка ри-
сте, кра јем 1847. го ди не кнез Ми ха и-
ло је на пу ту за Пе тро град свра тио у 
Вар ша ву, где је имао до ста по зна ни-

ка за вре ме сво је еми гра ци је. Иако је 
од ру ског ца ра при мљен на нај ви шем 
ни воу, као да је и да ље на срп ском 
пре сто лу, кне за Ми ха и ла раз о ча ра-
ла је ње го ва рав но ду шност пре ма 
ко нач ном ре ше њу од ла ска Ту ра ка из 

Ср и је. На све кне же ве при мед е цар 
Ни ко лај је ди пло ма ти сао при од го во-
ри ма, оста ју ћи при вр жен по ли ти ци 
ин те ре сних сфе ра ве ли ких си ла. Сле-
де ће го ди не кнез Ми ха и ло је по здра-
вио ре во лу ци о нар ну 1848. го ди ну и 
пад омра же ног у на ро ду кан це ла ра 
Ме тер ни ха, али је тре а ло још до ста 
вре ме на да про ђе до ње го вог по врат-
ка на срп ски пре сто.     

Кра јем те зна ме ни те 1847. го ди не 
умр ла су у Бе о гра ду два по зна та срп-
ска пи сца. Кра јем но вем ра и ла је 
са хра на уче ног пу то пи сца и осни ва ча 
срп ског те а тра Јо а ки ма Ву ји ћа (1772–
1847), а по след њег да на у го ди ни умро 
је исто ри чар и еп ски пе сник „Сер и-
јан ке“ Си ма Ми лу ти но вић Са рај ли ја, 
учи тељ вла да ра Ње го ша, ве ли ки оо-
жа ва лац срп ског во жда ко јем је по-
све тио оим но де ло Тра е и ја во жа 
Ка ра ђор ђа. Оо ји ца су све ча но са хра-
ње ни на гро љу Све тог Мар ка код Та-
шмај да на. 

(Из књи ге Ко сте Ди ми три је ви ћа Ве-
ко ви Бе о ра а: Са ро е о ра ска хро-
ни ка, Про ме теј, Бе о град, 2011)

О
ве го ди не на вр ша ва се 
200 го ди на од Ка ра ђор-
ђе вог уи ства, тра гич-
ног до га ђа ја у срп ској 
исто ри ји ко ји је имао 

да ле ко се жне по сле ди це на др жав-
ни и по ли тич ки жи вот Ср и је, по-
се но на од но се две ју ди на сти ја, Ка-
ра ђор ђе ви ћа и Оре но ви ћа. Те го-
ди не (1817) по кре ну та је спи ра ла 
уи ста ва и на си ља и за по че та ор-
а две ју ди на сти ја, пу на до га ђа ја од 
ве ли ког зна ча ја за це ло куп ну исто-
ри ју срп ског на ро да XIX и XX ве ка. У 
овом уи ству на ла зе се ко ре ни ди-
на стиј ских о ра чу на из 1858, 1868. 
и 1903. го ди не. 

Ђор ђе Пе тро вић Ка ра ђор ђе ро дио се 
на Ђур ђиц 3/16. но вем ра 1762. го ди-
не у Ви шев цу (Кра гу је вач ка на хи ја) 
од оца Пе тра и мај ке Ма ри це. Још као 
млад од ме тао се у хај ду ке. Као до ро-
во љац ра то вао је у Ми ха ље ви ће вом 
фрај ко ру, у вре ме Аустриј ско-тур ског 
ра та (1788–1791). По сле ово га ра та, 
упам ће ног под име ном Ко чи на кра-
ји на, Ка ра ђор ђе је у свој ству им а ше 
срп ске на род не вој ске, уста но вље не 
у Бе о град ском па ша лу ку, по спо ра зу-
му са ве зи ром Му ста фа па шом, уче-
ство вао у ор а ма про тив ја ни ча ра из 
Ви дин ског па ша лу ка. У вре ме да хиј-
ске стра хо вла де (1801–1804), као хај-
дуч ки ха рам а ша, шти тио је на род и 
ур зо по стао ле ген дар на лич ност у 
Шу ма ди ји. Из е гао је Се чу кне зо ва, а 
на Сре те ње у Ора шцу 1804. иза ран је 
за уста нич ког во ђу. У Пр вом срп ском 
устан ку се ис та као као вој ско во ђа ез 
прем ца. Био је ис так ну ти ко ман дант 
и ор га ни за тор уста нич ке вој ске. По-
се но се ис та као у ит ка ма на Др лу-
пи (1804), Ми ша ру (1806), у о је ви ма 
у Ра шкој ола сти (Сје ни ца, Су во дол) и 
на Мо ра ви (1809) и Ло зни ци (1810), а 
ко ман до вао је вој ском ко ја је осло о-
ди ла Бе о град и Ша ац (кра јем 1806, 
по чет ком 1807). До при нео је уре ђе њу 
др жа ве до но ше њем устав них за ко на: 
1805, 1808. и 1811. Го ди не 1813. из му-
чен о ле шћу и раз ди ран цр ним слут-
ња ма о про па сти устан ка раз ми шљао 
је о пре се ље њу у Ру си ју. Још у про ле-
ће 1813. у по вер љи вом раз го во ру са 
ру ским ди пло мат ским пред став ни-
ком Те о до ром (Фјо до ром) Не до ом, 
Ка ра ђор ђе је из ра зио сум њу у успех 
устан ка, а у слу ча ју ње го ве про па сти 
за мо лио га је да за тра жи одо ре ње од 
ру ског дво ра за пре се ље ње у Ру си ју. 

Ка ра ђор ђе је 21. сеп тем ра/3. ок то-
ра на пу стио Ср и ју и пре шао у Зе-
мун са по ро ди цом, ру ским аген том 
Не до ом, ми тро по ли том Ле он ти јем 
Лам ро ви ћем и ар хи ман дри том Спи-
ри до ном Фи ли по ви ћем. Пре ла ском у 
Аустри ју по че ле су оп ту же да је он 
нај ве ћи кри вац за слом Устан ка. 

По сле зе мун ског кон ту ма ца, у ко јем 
је про вео три да на, сти же у ма на стир 
Фе нек са си ном Алек сом и не ћа ком 

Мла де ном. Вожд је у ма на сти ру Фе-
не ку ио у те шком ду шев ном ра строј-
ству, че сто пла чу ћи. Из Фе не ка је, 
пре ко Го лу и на ца, ин тер ни ран у Пе-
тро ва ра дин ску твр ђа ву, а из ње упу-
ћен у Аустри ју, у Грац у ко ји сти же 23. 
ја ну а ра/4. фе ру а ра 1814. го ди не. Био 
је не за до во љан сво јим 
по ло жа јем у Гра цу, јер 
је од Аустри је оче ки вао 
за шти ту, а не за то че ни-
штво. Пре ма из ве шта ји-
ма аустриј ских вла сти, 
у Гра цу се др жао мир но 
и по ву че но и ио је на-
тму рен и ћу тљив. Ав гу-
ста исте го ди не из Гра ца 
кре ће, пре ко Ма ри о ра и 
За гре а, Пе тро ва ра ди на, 
Фе не ка, у Срем ске Кар-
лов це. За у зи ма њем ру ске 
вла де, са же ном, кће ри, 
два си на и гру пом углед-
них уста нич ких ста ре-
ши на (укуп но 749 ли ца) 
сеп тем ра 1814. кре ће 
у Бе са ра и ју (Ру си ју) и 
26. ок то ра/7. но вем ра 
сти же у Хо тин. У Ки ши-
ње ву је о ра вио мар та 
1815, вра ћа се у Хо тин и 
за тим иде апри ла 1816. у 
Пе тро град у ко јем је о-
ра вио де вет ме се ци. Ту 
је ру ски цар Алек сан дар 
I (1801–1825) при мио 
Ка ра ђор ђа у зва нич-
ну ауди јен ци ју. Бо ра вак 
Ка ра ђор ђа у Ру си ји иза-
звао је ве ли ку па жњу ру-
ске јав но сти и углед них 
лич но сти: умет ни ка, пе-
сни ка, пу ли ци ста, чи-
нов ни ка. По зна ти ру ски 
сли кар В. Л. Бо ро ви ков-
ски је за вре ме јед ног од 
сле де ћих при је ма по ка-
зао во жду ње гов пор трет 
ко ји је из ра дио и на ли цу 
ме ста, пре ма „ори ги на лу“ до те ри вао 
не ке де та ље. Су срео се са Н. И. Тур-
ге ње вим ко ји је у свом днев ни ку на-
пи сао: „Ње го во ли це је ве о ма ту жно. 
Те шко је гле да ти та кве љу де ко ји во ле 
сво ју отаџ и ну, та ко као он и та ко ка-
ко он, ко ји јој је слу жио у не сре ћи и 
у из гнан ству...“ Раз о ча ран, схва тив ши 
да цар ска Ру си ја не ма на ме ру да по-
мог не ње гов по вра так у Ср и ју, Ка ра-
ђор ђе се окре нуо та мо шњим Гр ци ма, 
оку пље ним око ор га ни за ци је Фи ли ки 
хе е ри ја (Дру шво ри ја е ља) на-
ста ле 1814. у Оде си. Ва жан је ути цај 
ове ор га ни за ци је на Ка ра ђор ђе ву од-
лу ку о по врат ку у Ср и ју и ди за њу оп-
ште ал кан ског устан ка. Не за до во љан 
при је мом у Пе тро гра ду, под стак нут 
ре во лу ци о нар ним пла но ви ма хе те-
ри ста, а же љан ис ку пље ња зог на пу-
шта ња за ви ча ја 1813, од лу чу је да се 
вра ти у Ср и ју. Во ждо ви про тив ни ци 
из ре до ва срп ске еми гра ци је у Ру си-

ји: Пе тар До р њац, Ми лен ко Стој ко-
вић, ми тро по лит Ле он ти је, Ја ни ћи је 
Ђу рић, Ја ков Не на до вић, Лу ка Ла за-
ре вић, Ву ле Илић... оа ве шта ва ли су 
кне за Ми ло ша о сва ком Ка ра ђор ђе-
вом ко ра ку. Кнез Ми лош је у не ка-
да шњем е о град ском ми тро по ли ту 

Ле он ти ју и Пе тру До рњ цу имао нај-
ве ће при ја те ље и љу де од по ве ре ња. 
Ле он ти је је ио тај ни, а До р њац јав-
ни агент Ми ло шев. 

Т
ај но на пу шта Хо тин по-
чет ком ју на 1817. го-
ди не. Ка пе тан Јор гаћ 
(Јор гос Олим пи ос), ра-
ни је уче сник Пр вог 

срп ског устан ка, пред вод ник грч-
ких до ро во ља ца и по ра тим Хај-
дук Вељ ка Пе тро ви ћа, до че као је 
Ка ра ђор ђа на ре ци Пру ту и до вео 
га у Га ла ту, ли зу Ја ша и сме стио 
га у ку ћу Кон стан ти на Ип си лан ти-
ја. К. Ип си лан ти (1760–1816) ио је 
мол дав ски кнез (1799–1802) и вла-
шки кнез (1802–1806), члан фа на-
ри от ског ари сто крат ског ро да Ип си-
лан ти. Ње гов син ио је Алек сан дар 
Ип си лан ти (1792–1828), је дан од во-
де ћих љу ди Хе е ри је. Нај ве ро ват-

ни је да је у тај не Фи ли ки хе е ри-
је тек ту по све ћен. Тад се за клео да 
ће он и ње го ви по том ци ра ди ти на 
осло о ђе њу Ср а и Гр ка, и ус по ста-
вља њу грч ког цар ства уз са рад њу 
свих ал кан ских на ро да. Во ђе Хе-
те ри је на че лу са А. Ип си лан ти јем 

хте ли су да Ср и ја у-
де а за за ди за ње но вог 
устан ка у Тур ској. Хе те-
ри сти су пре у зе ли на се-
е да Ка ра ђор ђа пре а це 
у Ср и ју, а све је по ве ре-
но Ми ха и лу Ле о нар до-
су. Ка ра ђор ђе је из и гра-
вао о ле сни ка ко ји иде 
на ле че ње у а њу Ме ха-
ди ју. Пре ко Бу ко ви не и 
Тран сил ва ни је до ла зе у 
Те ми швар 19. ју на/1. ју-
ла 1817. У Вр шац су сти-
гли два да на ка сни је, за-
тим иду у Бе лу Цр кву, па 
Ду на вом од Но ве Па лан-
ке ла ђа се за у ста вља из-
ме ђу стра жар ни ца Дој-
ке и Је ле ше ве ве ли ке. 
Ка ра ђор ђе и ње гов пра-
ти лац На ум Кар нар сту-
пи ли су на срп ско тле 28. 
ју на/10. ју ла. Ле о нар дос 
се вра тио у Те ми швар 
да са че ка ис ход до га ђа-
ја у Ср и ји. Срп ском оа-
лом Ду на ва Ка ра ђор ђе и 
На ум су се упу ти ли пре-
ма Го луп цу, а по сле до 
Мо ра ве где су из Ораш-
ја 4/16. ју ла по зва ли на 
са ста нак Ву ји цу Ву ли ће-
ви ћа. Ву ји ца Ву ли ће вић 
је из еми гра ци је до шао 
у Ср и ју по сле ит ке на 
Ду љу 1815. и кључ на је 
лич ност у од но си ма во-
жда и кне за Ми ло ша. Је-
дан од пре суд них мо ме-
на та у од лу ци Ка ра ђор ђа 
да се вра ти у Ср и ју и ло 

је пи смо Ву ји це Ву ли ће ви ћа од 2/14. 
мар та 1816. го ди не, ње му упу ће но 
из се ла Ра нов ца у По жа ре вач кој на-
хи ји, у ко јем га ла жно оа ве шта ва 
и уве ра ва да га „на род жељ но оче-
ку је“ и под се ћа га да му се „за клео“ 
кад је од ла зио да ће му и ти ве ран 
и та кав оста ти за у век. Ву ји ца је од 
при вр же но сти Ка ра ђор ђу пре шао 
у та ор кне за Ми ло ша, што је и ло 
кључ но у крај њем ис хо ду. Ву ји ца је 
сме стио Ка ра ђор ђа у скро ви то, гу-
стом шу мом о ра сло ме сто Ра до ва-
ње. Ми лош Оре но вић је три да на 
раз ми шљао о то ме шта да ра ди, а 
он да је о ра ве ћи у Бе о гра ду оку пио 
у На род ној кан це ла ри ји кне зо ве и 
из ло жио им цео слу чај. Јед но гла сно 
је ре ше но да се Ка ра ђор ђе уи је. У 
до но ше њу та кве од лу ке по се но се 
ис ти цао Па вле Сре те но вић из Ли-
со ви ћа. Ми ло ше ву од лу ку о уи ству 
Ка ра ђор ђа по др жао је е о град ски 

ве зир, а за тим и Пор та. И Тур ска и 
Ру си ја и ле су на стра ни Ми ло ша 
Оре но ви ћа. Два на е стог/24. ју ла 
три ко ња ни ка: пи сар Ан та Про тић, 
кне жев по вер љив чо век То ма Ву чић 
Пе ри шић и Па вле Сре те но вић но-
си ли су по ру ку Ву ји ци Ву ли ће ви ћу: 
„Ако се гла ва Ка ра ђор ђе ва сад у Бе-
о град не до не се, то не ка зна те да ће 
и мо ја и ва ша из гу ље на и ти, и це-
ло га на ро да про паст из то га сле до-
ва ти“. Они су са Ми ло ше вим мом-
ци ма у Па лан ци че ка ли ис ход. По 
на ло гу кне за Ми ло ша и ве зи ра, Ву-
ји чин мо мак Ни ко ла Но ва ко вић се-
ки ром је 13/25. ју ла уио Ка ра ђор ђа 
и по том му од ру ио гла ву. На ум је 
уи јен из пу шке. Ан та Про тић, То-
ма Ву чић и Па вле Сре те но вић су 
во ждо ву и На у мо ву гла ву у и са га-
ма до не ли исто га да на у Бе о град, а 
кнез Ми лош је су тра дан гла ве дао 
јед ном е о град ском ка са пи ну да их 
оде ре и да са њих ски не ко жу гла-
ве (ора зи ну). Ора зи ну ис пу ње ну 
па му ком кнез Ми лош је пре дао е-
о град ском ве зи ру 15/27. ју ла. Ур зо 
је Ка ра ђор ђе ва ора зи на, за јед но са 
На у мо вом, по сла та у Ца ри град. 

Ми лош је кри ви цу за овај зло чин 
сва љи вао на Ву ји цу Ву ли ће ви ћа и са-
мо га Ка ра ђор ђа. Док су Тур ци ли ко-
ва ли зог Ка ра ђор ђе вог по гу ље ња, 
на род у Ср и ји је ту смрт схва тио као 
тра ге ди ју ко ју су тај но ожа ли ли као 
гу и так не чег свог, не чег не на док-
на ди вог и све тог. Ву ји ца Ву ли ће вић, 
про га њан гри жом са ве сти, у знак по-
ка ја ња по ди гао је 1818. го ди не цр кву 
рв на ру из ме ђу Ве ли ке Пла не и Ра-
до ва ња, на зва ну у на ро ду По кај ни ца. 
Цр ква је по све ће на Пре но су мо шти ју 
све тог Ни ко ле.

Во ждо во те ло је за јед но са На у мо-
вим са хра ње но ис под јед ног ре ста у 
ли зи ни ме ста уи ства. Ка ра ђор ђе-
ва гла ва ез ора зи не и ла је са хра-
ње на не да ле ко од да на шње Са ор не 
цр кве 17/29. ју ла. На зах тев кне ги ње 
Љу и це 1819. го ди не Ка ра ђор ђе во 
те ло пре не то је из Ра до ва ња у То по-
лу и са хра ње но у гро ни ци де сно од 
ула за у то пол ску цр кву. Ка ра ђор ђе ва 
гла ва от ко па на је мар та 1820. и пре-
не та у То по лу где је са ста вље на са те-
лом. Ње го ви по смрт ни оста ци су се до 
1930. на ла зи ли ов де, ка да су пре не ти 
у Опле нач ки ма у зо леј.

Ка да је че тр де сет го ди на по сле Во-
ждо ве по ги и је, у Ср и ји од лу че но да 
се во ђи Пр вог срп ског устан ка по диг-
не спо ме ник, Пор та у Ца ри гра ду је то 
од луч но за ра ни ла, ко ри сте ћи се си-
зе рен ским пра ви ма. Те шко је на ћи 
ре чи ти је све до чан ство о не у га слој 
ре пу та ци ји Цр ног Ђор ђа, узо ра свим 
ка сни јим по кре ти ма хри шћан ских 
на ро да у европ ском де лу Осман ског 
цар ства. 

Вла и мир МЕ РЕ НИК
Не ој ша ДАМ ЊА НО ВИЋ

ГОДИШЊИЦE

Двеста година од погиије Карађорђа

Зна чај на го ди на – 1847.
Го и на 1847. сма ра се о е о но сном о и ном у о ле у усва ја ња и уво ђе ња на ро но је зи ка 
у ср ску књи жев нос и ри хва а ња Ву ко вих ре фор ма ор ско-ро све и ељ ских ие ја

Ко ста Ди ми три је вић

Ђор ђе Пе тро вић Ка ра ђор ђе
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И
ма већ по ла ве ка ка-
ко Вељ ко Пе тро вић 
(Сом ор, 5. 2. 1884 – 
Бе о град, 27. 7. 1967) 
не сто лу је и не е се-

ди у оном ус прав ном и по но си том, 
не у по ре ди вом сло гу ста са и гла са. 
За пра во, ио је у пре ла зном и та-
ко вра то лом ном су но вра ту ми ну ле 
рав но те же, по след њи наш е сед ник 
пр во га ре да. Ни је ма рио за чуј ност, 
ни ти за упи та ност слу ша ла ца, уоста-
лом и гле да ла ца око се е. Био је за-
це ло чи та ва епо ха. Онај ко ји је, на-
по ре до с Алек сом Шан ти ћем, о но-
вио на шу ро до љу и ву пе сму. И ио је 
при по ве дач ез чи јег и хро ни чар-
ског ин стинк та оста ло не за е ле же-
но и не у сво је но мно го шта у срп ском 
на ци о нал ном жи во ту и и ћу. Ње гов, 
срп ски се вер још и нај че шће, све са 
Ра ван гра дом и Кар лов ци ма, над но-
си се још и дан-да на шњи на све нас. 
У исти мах и као по нос, и као стиг-
ма. А ње го ве успо ме не с еле мен ти-
ма пру стов ског осе ћа ња за ми кро-
ко смос, аш она ко ка ко их је у ње го-
вим ре че ни ца ма ра ву ро зно уочио 
Ми ро слав Кр ле жа, у кон ти нен тал-
ним на шим но ћи ма тре пе ре као во-
шта ни це, у но стал гич ном све тлу ју-
га. Био је, на и ме, из у зет но горд на 
сво је хер це го вач ко по ре кло, као што 
вар ме џиј ску, ско ро са вр ше ну на шу 
исто риј ску ва рош Сом ор ни ти до-
зи ва, ни ти при зи ва не го у њој јесе. 
Ње го во при по ве да ње на о ко те че ла-
га но, у опу су од две сто ти не про за, 
али је, аш као ве ли ке на ше рав ни-
чар ске ре ке, скроз и скроз у по тму-
лом стра ху али и при жељ ки ва њу 
не по го да сва ке вр сте, по пла ва, гро-
мо ва, по жа ра, пан де ми ја, не дво сми-
слен, мо жда и је ди ни кр вљу и стра-
шћу ове рен наш ге о по ли тич ки атлас 
ач ких ви ди ка.

За е ле жи ли смо дав но, пре ви ше од 
пе де сет го ди на (1964) ка ко је он по-

след њи наш пи сац ко ји за све ма ри. 
И у тој све зна дар ској стра сти, ко ја је, 
из ме ђу оста лог, ин спи ри са ла сто ти не 
од ред ни ца Ста но је ви ће ве Ен ци кло е-
и је, за и ста је и ла на лик на ве чи ти 
де чач ки по глед ње го вог Бра ци ке ко ји, 
на дол ми, гле да сву да уна о ко ло.

Сре ћом, до кра ја свог ово зе маљ ског 
жи во та, са чу вао је нео п ход ност ин-
тим ног ка зи ва ња. Ни је ма рио маг не-
то фон: ио му је на лик на ону ве чи ту 
тет ку из вре ме на ње го вог кур ма хе ра-
ја, ко ја из су сед не со е ве чи то, а ја ги, 
си тан ве зак ве зу ћи, при слу шку је за-
грц ну те из ја ве љу а ви де вој ци из ку-
ће. Чак се мо же по ста ви ти гра нич на 
ли ни ја из ње го вих пи са них и, на не-
сре ћу, не до вољ но са чу ва них е се да. 
По зна јем, а и до зна јем за два та ква 
зве зда на тре нут ка.

Пре ма ка зи ва њу ње го вог мла ђег 
су гра ђа ни на, та ко ђе ро ђе ног у сом-
ор ској Цр кве ној ули ци, у вре ме су-
мор но и оскуд но, од мах по сле Дру гог 
свет ског ра та, у сом ор ској „Сло о ди“, 
ис тој оној у ко јој је Алек сан дар Са ша 
Пе тро вић не ко ли ко де це ни ја ка сни-
је чуо ци ган ску пе сму „Ђе лем, ђе-
лем“, Вељ ко је, по со ци јал ном на ло гу 
да кул ту ру тре а при ли жи ти рад ни-
ци ма и се ља ци ма, др жао пре да ва ње о 
исто ри ји кул ту ре. И та ман кад је сти-
гао до ере На у ко до но со ра, не ста ло 
је све тла. Ре стрик ци је стру је и ле су 
та да нео че ки ва не, и ду гим па у за ма 
озло гла ше не. Тек та да се Вељ ко ви нуо 
у о га те ме ан дре сво је до ви тљи во сти 
и сво јих асо ци ја ци ја. Мој Ми лан је 
твр дио да је то и ло не у по ре ди во.

А за тим, не ка ко у 1964, ње го вој ју-
и лар ној го ди ни, Бо шко Ко ва чек и 
ја смо од ве ли на ше сту ден те на ве-
ли ки јав ни Вељ ков час. Би ло је кан-
да про ле ће: на те ра си ви ле у Те о до ра 
Драј зе ра ули ци, на Де ди њу, са о га-
тим Ма ри ним по слу же њем, и ли 
смо до че ка ни као ро ђа ци из за ви ча-
ја. Да, да, Вељ ко ни је про пу штао да 
по на вља ка ко по глед са те про стра-
не те ра се иде аш у прав цу ње го вог 
Сом о ра, ње го вог Но вог Са да... Би-
ло је ти хо и све ча но. На ши та да шњи 
сту ден ти и сад пам те ка ко је е се дио 

пи сац за ко га је Скер лић, ње гов не-
за о и ла зни Скер ла, стро го ана ли тич-
ки а опет раз дра га но твр дио да је од 
оних ко ји су ли де ри, и то пр во га ре-
да. Све у све му, Вељ ко је ио у свом 
еле мен ту. Окру жен па жњом и слу хом 
мла дих, у са мом цен тру при по ве да-
ња, прав као ја лан, она кав ка квог 
су га го спо ђе до ро упам ти ле ка да 
је из сво је не ка да шње Влај ко ви ће ве 
ули це ишао, та чан као швај цар ски 
сат, у На род ни му зеј где је ио вла-
дар, управ ник, ту мач, та ко ре ћи све 
и сва шта.

Њ
е го ве е се де су има-
ле кар не ре а рок-
ног при по ве да ња. 
За чи ње не не од већ 
анег до та ма, при-

гу ше ним спо ра зу ме ва њем, до зво-
ље ном ипак дво сми сле но шћу. У 
осно ви, и ле су сло је ви те. Увек су 
за др жа ва ле ин фор ма тив ни, ско ро 
ка те дар ски ни во прет ход них па су-
са. А он да су се од јед ном а ци ле у 
вр тло ге са вре ме но сти и про шло сти, 
тра га ју ћи ез пре ки да за да хом жи-
во та ко ји ће оп ста ти, да ка ко.

Мо ја ис ку ства и у Бе о гра ду, и у Кар-
лов ци ма, и у Но вом Са ду, у на шој ку-
ћи, го во ре ка ко ипак ни је одо лео 
ча ши пе ну шав ца (и сер „Чо ка” је ио 
же шћи не го „Фру шко гор ски и сер”). 
На мах су се опу сти ли по зна ти већ р-
ко ви, чу ва ни у свом стај лин гу и но ћу, 
с оа ве зним р ко ве зом, ма ло је пре-
дах нуо, ти хо се већ за ма ра ју ћи. Та ко 

сам, ко нач но, мо гао до ћи до ре чи. По-
гре шно се ту ма чи да је ио од већ су је-
тан. Био је из у зет но по но сан на сво је 
по ре кло, сво је гра до ве (ме ђу њи ма су 
и Пе шта, и Са ра је во, и Бе о град, и За-
гре). И ни је чу до већ не ми нов ност, 
ка ко је во лео да ка же Де јан Ме да ко-
вић, ка ко је ио грд но не сре ћан на са-
хра на ма – ипак се он де у тим на шим 
ту жним по вор ка ма и над отво ре ним 
гро о ви ма, го во ри ви ше не го о ње му, 
са јед ном од нај мар кант ни јих на ших 
фа ца. Но у то ме ни је и ло за стра њи-
ва ња, ни ка ко. Имао је ско ро де ти њи 
по тез осва ја ју ћи по гле де, па жњу, чи-
та о це, али још и ви ше слу ша о це. Ни је 
то и ла реч с Ам о на, не го из ај ко-
ви тог ње го вог све та.

У јед ном пи сму ми је за ме рио што 
га – а звао ме је Дра шко ци – ни сам 
по звао на од ра ну мо је док тор ске те-
зе, 1966. го ди не. Ка же, Ма ра о то ме 
до зна је из но ви на, а он и на мах до-
шао и у пр вом ре ду на ви јао за док-
то ран да. (Уз гред: у мо јој ди сер та ци ји 
чи та во по гла вље је по све ће но Кр ле-
жи ном есе ју о Вељ ку. Зна се: у ин-
тим ном кру гу Вељ ко га је увек звао 
Фриц.) Да сад исти ни то до пи шем, 
Ма ру и ње га ни сам звао из ри чи то, 
и ни ка ко из сфе ре за о ра ва. По о-
гу, ка да и у оној ве ли кој дво ра ни 
у но во сад ској Ње го ше вој 1 угле да ли 
Вељ ка, ни ко не и ма рио ни за ме-
не, ни за оно што го во рим и ра ним. 
Ње гов Дра шко ци, ко ме је на пи сао 33 
пи сма, ма хом још нео ја вље на, све-
сно га је из не ве рио. Ти хо у се и, по-
сле по ла ве ка, ка јем се оди ста. А ко 
зна, мо жда и, на кра ју кра је ва, он 
узео реч и про ту ма чио и Фри ца, и 
„она вре ме на“, и ме не, и сав оста ли 
свет. Мо је је да сад са мо на га ђам. Ја-
сно је као дан да ни та да ни јед на е-
се да не и и ла на лик на ње го ву час 
па те тич ну, чак иро ниј ску, час ај ко-
ви ту, чак пре стро гу реч.

 Др Дра шко РЕ ЂЕП

З
а хва љу ју ћи са рад њи ве ли ког ро ја 
кул тур них и на уч них ин сти ту ци-
ја – Фи ло зоф ског фа кул те та Па ле 
Уни вер зи те та у Ис точ ном Са ра је ву, 
Фи ло ло шког фа кул те та у Ба њој Лу-

ци, Удру же ња фол кло ри ста Ср и је, Ин сти ту та 
за књи жев ност и умет ност (про је кат Ср ско 
усме но сва ра ла шво у ин ер кул ур ном 
ко у), Уни вер зи тет ске и ли о те ке „Све то зар 
Мар ко вић” и Ву ко ве за ду жи не – успе шно је 
ор га ни зо ван ме ђу на род ни на уч ни скуп Са-
вре ме на ср ска фол кло ри си ка IV. На кон Но-
вог Са да, Бе о гра да, Тр ши ћа и Ни ша, кон фе-
рен ци ја је одр жа на на Па ла ма, 7. и 8. ок то ра 
2016. го ди не, ука зу ју ћи на ши ри ну ге о кул тур-
ног про сто ра ко ји срп ска (и сло вен ска) фол-
кло ри сти ка за пра во о у хва та. Не што ма ње од 
три де сет из ла га ча и ло је по де ље но на пет 
раз ли чи тих сек ци ја, то ком ко јих су уче сни-
ци ре фе ри са ли и ди ску то ва ли о пој му гра ни-
це у фол кло ру, о ред ној и ка лен дар ској го ди-
ни, са ку пља чи ма и про у ча ва о ци ма фол кло ра, 
од но су са вре ме не фол кло ри сти ке и сту ди ја 
кул ту ре. Под те ме ску па по ка зу ју да је реч о на-
уч ном до га ђа ју ко ји те жи да по кри је ак ту ел не 
и са вре ме не ола сти ин те ре со ва ња у фол кло-
ри сти ци и да осве тли на ци о нал ну кул ту ру на 
нов на чин, исто вре ме но ода ју ћи по част исто-
ри ји про у ча ва ња фол кло ра у Ср и ји и пру жа-
ју ћи ди ја хро ниј ски пре сек, по се но под те мом 
ко ја је по све ће на кул тур ним де лат ни ци ма и 
пре га о ци ма у овој ола сти. 

За хва љу ју ћи прин ци пи ма ко је за сту па, овај 
скуп пред ста вља спој ета ли ра ног, про ве ре ног, с 

јед не стра не, и мо дер ног, ино ва тив ног, са дру ге, 
што се по ка за ло као про дук ти ван при ступ, с о-
зи ром на то да је на ред на кон фе рен ци ја уве ли ко 
за ка за на за те ку ћу го ди ну, а као ло ка ци ја ода ран 
је При зрен. Ме ђу на род на и ре ги о нал на са рад ња 
још јед ном су се на мет ну ле као по тре а са вре ме-
не ху ма ни сти ке, ко ја се већ не ко вре ме на ла зи у 
не за вид ном по ло жа ју, при мо ра на да стал но до-
ка зу је сво ју свр ху и зна чај. Исти је слу чај и са ин-
тер ди сци пли нар но шћу. Уче сни ци ску па и ли су 
ком пе тент ни ис тра жи ва чи из раз ли чи тих ола-
сти, као што су на у ка о књи жев но сти, ет но ло ги ја, 
ан тро по ло ги ја, ет но му зи ко ло ги ја и ет но лин гви-
сти ка, јер је фол клор син кре тич на тво ре ви на и, 
као та кав, тра жи да у де са гле дан и ин тер пре ти-
ран из раз ли чи тих пер спек ти ва.

Сво јим при су ством по др шку ску пу су пру-
жи ли и при сут не по здра ви ли до ма ћи ни – Дра-
га Ма сти ло вић, де кан Фи ло зоф ског фа кул те та 
на Па ла ма, Мла ден ко Са џак, де кан Фи ло ло-
шког фа кул те та у Ба њој Лу ци, Са ша Кне же вић 
и Бо шко Су вај џић, ко ји је ујед но имао и част 
да отво ри пле нар ну сед ни цу. Он је у свом из ла-
га њу про ле ма ти зо вао ју жно сло вен ско кул тур-
но на сле ђе на при ме ру у гар шти ца и освр нуо 
се на и да нас ак ту ел на пи та ња њи хо вог по ре-
кла и при пад но сти. Ју жно сло вен ским те ма ма 
а ви ла се и Ок са на Ми ки тен ко, ко ја је го во ри-
ла о ту жа ли ца ма, по се ну па жњу по све ћу ју-
ћи о ре ди ма ве за ним за за ду шни це, као и Ана 
Плот ни ко ва, ко ја на при ме ру те рен ских за пи са 
„ви лин ских пе са ма” до но си но ве за кључ ке о јед-
ном по зна том и ар ха ич ном мо ти ву. У на став ку 
су уче сни ци ску па и ли у при ли ци да при су-
ству ју пред ста вља њу штам па них зор ни ка на-

ста лих као ре зул тат прет ход них кон фе рен ци ја 
на те му са вре ме не срп ске фол кло ри сти ке, као и 
тре ћег по ре ду зор ни ка из еди ци је Биљ ни све 
у на ро ној кул у ри Ср а, ко ју уре ђу је проф. др 
Зо ја Ка ра но вић, је дан од ини ци ја то ра ових фол-
кло ри стич ких ску по ва.

О са ку пља чи ма и про у ча ва о ци ма фол кло ра 
го во ри ли су Зо ја Ка ра но вић и Да ни је ла По по вић 
(о Ма рин ку Ста но је ви ћу као ре ги о нал ном са ку-
пља чу), Со ња Пе тро вић (о нео ја вље ној зир ци 
Ми о дра га С. Ла ле ви ћа), Ва лен ти на Пи ту лић (о 
сва тов ским пе сма ма у за пи си ма Ја стре о ва), 
Бран ко Злат ко вић (о Ву ку и Са рај ли ји), Ве ра 
Ша рац Мом чи ло вић (о ку сто си ма Ет но граф-
ског му зе ја као са ку пља чи ма и про у ча ва о ци-
ма ет но граф ске гра ђе из Ба ра ње), Зо на Мр каљ (о 
ауто ри ма чи тан ки и школ ских при руч ни ка као 
про у ча ва о ци ма фол кло ра), Да ни је ла Пет ко вић 

(о Дра гу ти ну Ко сти ћу као про у ча ва о цу усме не 
епи ке), Са ша Кне же вић (о Или ји Ди вја но ви ћу 
и про ле му аутен тич но сти фол кло ра), Ма ри на 
Мла де но вић Ми тро вић (о све ште ни ци ма као 
са ку пља чи ма на род них при по ве да ка).

По јам гра ни це та ко ђе се по ка зао као под сти-
цај на те ма, те су се њо ме а ви ли Ан дреј Мо роз 
(ру ско-е ло ру ским по гра нич ним под руч јем), 
Ана Вук ма но вић (пред ста вом мо ста у усме ној 

ли ри ци), На та ша Стан ко вић Шо шо (пој мом гра-
ни це у на род ној ај ци), Да ни ца Јо вић (гра ни-
ца ма жан ра по ро дич ног про клет ства), Дра га на 
Па нић Ка шан ски (гра ни ца ма о ли ка на пе ва у 
ста ро о сан ском пе ва њу).

Је дан рој ис тра жи ва ча го во рио је о но вим о-
ли ци ма фол кло ра, пред ста вља ју ћи са вре ме не 
те рен ске за пи се, док су дру ги тра га ли за но вим 
ис тра жи вач ким ру та ма у по зна тој гра ђи. Љу-
ин ко Ра ден ко вић и Дра га на Ђу рић а ви ли су се 
ка тан ци ма на мо сто ви ма, Бран ко Ђу пур ди ја ој-
ка ном као срп ском о ред ном пе смом, Алек сан-
дра Бје лић и Ја сми на Ка тин ски епи та фи ма на 
над гро ним спо ме ни ци ма ча је тин ског гро ља, а 
Ире на Ме дар Тањ га по ход ним по вор ка ма у и је-
љин ском се лу Бат ко вић. Је лен ку Пан ду ре вић ин-
те ре со ва ла је са вре ме на фол кло ри сти ка из ме ђу 
„на род не умет но сти” и кул тур не ин ду стри је, док 
је лин гвист ки ња Ма ја Ка ле зић рад по све ти ла 
оа сву о ле у, ис тра жу ју ћи апо тро пеј ска свој-
ства ове иљ ке. Су за на Ђор ђе вић Пе јо вић из ла га-
ла је о смр ти Ре ље Кри ла ти це у ју жно сло вен ском 
кон тек сту, Та тја на Вуј но вић су ми ра ла је сва тов-
ске пе сме у Ву ко вој зир ци, а Ма ри ја Ста њу ко-
вич а ви ла се ком па ра тив ном ана ли зом мо ти ва 
чу де сног ро ђе ња ју на ка у срп ској и фи ли пин ској 
епи ци. Ме ха ни зми тран спо зи ци је усме ног тек-
ста у пи са ни и сло же ни од но си усме не и пи са-
не кул ту ре на шли су сво је ме сто у из ла га њи ма 
Ма ри ја не Ми трић, ко ја је го во ри ла о еп ској ју-
на ки њи у са вре ме ној дра ми; Бран ка Ле ти ћа, ко-
ји је го во рио о при чи као по е ти ци ај ке; Ли ви је 
Ек ме чић, ко ја је са гле да ла усме ни и књи жев ни 
текст као ва ри јан те и Жељ ке Пр жуљ, ко ја је свој 
рад по све ти ла ак ти ви ра њу то ко ва усме не тра-
ди ци је у де лу Бран ка Ћо пи ћа.

Ме ђу уче сни ци ма кон фе рен ци је и ло је афир-
ми са них струч ња ка из Ср и је, Ре пу ли ке Срп-
ске, Ру си је и Укра ји не, а за јед но и рав но прав но 
са њи ма из ла га ли су мла ди ис тра жи ва чи фол-
кло ра. По се на вред ност овог ску па ле жи у то ме 
што је он ре а ли зо ван за хва љу ју ћи удру же ном 
на по ру ин сти ту ци ја из Ср и је и Ре пу ли ке Срп-
ске, до при но се ћи на тај на чин ва жном про це су 
де цен тра ли за ци је на уч не ми сли и охра ри ва њу 
са рад ње и кон та ка та на уч но-ора зов них и кул-
тур них уста но ва у окру же њу.

 Ма ри на МЛА ДЕ НО ВИЋ МИ ТРО ВИЋ

Р
е пу лич ко так ми че ње из књи жев но сти за 
уче ни ке основ них и сред њих шко ла – Књи-
жев на олим и ја а одр жа но је 13. и 14. ма-
ја 2017. го ди не у Кар ло вач кој гим на зи ји у 
Срем ским Кар лов ци ма. Ор га ни за то ри так-

ми че ња су Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср и-
је, Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 
Ре пу ли ке Ср и је и Кар ло вач ка гим на зи ја. 

Пр вог да на так ми че ња, у су о ту, 13. ма ја 2017. го ди не, 
так ми чи ло се 384 уче ни ка основ них шко ла. Од то га 226 
из сед мог, а 158 из осмог раз ре да. Дру гог да на так ми че ња, 
у не де љу, 14. ма ја 2017. го ди не, так ми чи ло се 588 уче ни-
ка сред њих шко ла и гим на зи ја (пр ви раз ред 221 уче ник, 
дру ги 157 уче ни ка, тре ћи 167 и че твр ти 43).

Све ча но уру че ње ди пло ма на гра ђе ним шко лар ци ма 
оа вље но је у Кар ло вач кој гим на зи ји. На гра ђе но је 280 
так ми ча ра, и то: 216 уче ни ка гим на зи ја и сред њих струч-
них шко ла и 64 уче ни ка основ них шко ла. Сви по ед ни ци 
су до и ли и ло ме и вред не књи ге, ме ђу ко ји ма су и ла 
и из да ња Ву ко ве за ду жи не ко ја је и ове го ди не на гра-
ди ла по ед ни ке овог так ми че ња. Књи ге и за хвал ни це су 
уру че не и на став ни ци ма чи ји су уче ни ци осво ји ли јед-
ну од на гра да. 

У пра те ћем про гра му Књи жев не олим пи ја де, на став-
ни ци (пра ти о ци) и уче ни ци има ли су при ли ку да о ље 
упо зна ју Кар ло вач ку гим на зи ју, нај ста ри ју гим на зи ју код 
Ср а, осно ва ну 1791. го ди не, и Срем ске Кар лов це, град 
кул ту ре и умет но сти на Ду на ву.  

 Са ша ЈЕФ ТИЋ

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Књижевна олимпијада

Так ми ча ри на Књи жев ној олим пи ја ди у Кар ло вач кој гим на зи ји

ДРАШКОВ РАБОШ

Како је еседио Вељко

Вељ ко Пе тро вић

Савремена српска 
фолклористика

На Палама, у Реулици Срској, оржан чеври међунарони 
научни ску „Савремена срска фолклорисика“

Зна ча јан на уч ни до при нос

Са вре ме на срп ска фол кло ри сти ка је на уч-
ни скуп ко ји из го ди не у го ди ну одр жа ва 
ква ли тет на уч не ми сли и ти ме оправ да ва 
свој кон ти ну и тет. То је ме ђу на род на кон фе-
рен ци ја ко ја про мо ви ше мул ти ди сци пли-
нар ност и по ста вља ви со ке кри те ри ју ме 
са вре ме ној на у ци о фол кло ру у Ср и ји и 
ре ги о ну. Фол кло ри сти ка као са вре ме на 
на уч на ди сци пли на зах те ва да се удру же 
ка па ци те ти свих срод них ола сти про у ча-
ва ња ка ко и се до шло до ва лид них и уте-
ме ље них за кљу ча ка. Зог то га је из у зет но 
зна ча јан на уч ни до при нос ко ји ови ску по-
ви пру жа ју ис тра жи ва њу на ци о нал не кул-
ту ре, али и ши ре кул тур не ма три це.



7 ЈУН 2017.

О
ра ћа ју ћи се мно го-
рој ној пу ли ци, др 
Бо шко Су вај џић, пред-
сед ник УО Ву ко ве за ду-
жи не, ис та као је да је 

рас пра ва о Ву ку увек под ра зу ме ва-
ла и рас пра ву о дру штве но-исто риј-
ском кур су и по ли тич ком тре нут ку 
у ко ме се на ла зи мо. Он је до дао да 
оту да ни је слу чај но што се, не ка ко 
у исто вре ме, пр ви пут по сле 165 го-
ди на, по ја ви ло фо то тип ско из да ње 
Ву ко вог Ков че жи ћа, у из да њу Ву ко-
ве за ду жи не и уз из вр стан по го вор 
ака де ми ка На де Ми ло ше вић Ђор-
ђе вић, ко ји је го то во у пот пу но сти 
по све ћен про скри о ва ном Ву ко вом 
члан ку Ср и сви и сву а, и што се 
под исто вет ним на сло вом по ја вио 
из ор Ву ко вих пред го во ра, кри ти ка, 
по ле ми ка, чла на ка и пи са ма ко је 

је при ре дио проф. Ду шан Ива нић. 
И Да ни ца за 2017. го ди ну по све ће-
на је Ср и ма сви ма и сву а, што је 
при лог не са мо ое ле жа ва њу ве ли-
ких ву ков ских ју и ле ја, већ на гла-
ша ва њу су шти не ње го ве иде је. Да-
ни ца Ву ко ве за ду жи не за 2017. го-
ди ну пред ста вља ре принт не са мог 
Ву ко вог тек ста већ ње го вог мен тал-
ног са др жа ја и по тре е да се о но ви 
и ино ви ра ду хов но и је зич ко „ин те-
ре со ва ње за све Ср е ма где ои та-
ва ли, ис та као је Су вај џић.

„Да ни ца за 2017. го ди ну, ко ју је, као 
и прет ход на 23 го ди шта, са ме ром и 
уку сом уре дио др Ми о драг Ма тиц ки, 
у вре ме ве ли ких ју и ле ја Ву ко ве за-
ду жи не, 30 го ди на од ње ног дру гог 
осни ва ња (пр ви пут је осно ва на 1937. 
го ди не), по све ће на је Ср и ма сви ма и 
сву а. Ти ме се по све до чу је на су шна 
дру штве на по тре а да се, пре ма ву ков-
ском узо ру, у те шким вре ме ни ма у ко-
ји ма се као на род на ла зи мо, о у хва ти 
це ло куп но ду хов но, кул тур но и је зич-
ко про стран ство Ср а ма где да се они 
на ла зе. При ло зи у Да ни ци, из у зет но 
о га ти и ра зно вр сни, сво јом вред но-
шћу про мо ви шу Ву ко во де ло као из ра-
зи то мо дер ну те ко ви ну срп ске кул ту ре, 
као не над ма ше ни ора зац хра ре, ви-
зи о нар ске и ес по штед не на ци о нал не 
ор е“, ре као је Су вај џић. 

Пред ста вља ју ћи но во го ди ште Да-
ни це Су вај џић је ре као да је као и у 
сва ком го ди шту и у овој Да ни ци о-

ја вљен Ме се цо слов, за Ср е сва три 
за ко на, а за др жа не су су и ре дов не 
ру ри ке: Осве ље ња, На ро на књи-
жев нос и уме нос, Све о сав ска 
чи ан ка, Је зик, Ои са ни је на ма си-
ра, Пр ви ср ски уса нак, На ро ни ку-
вар, Асро но ми ја и За у жи не, као и 
спи сак пре ну ме ра на та. 

Сво је при ло ге, пу ли ци у Ко лар че-
вој за ду жи ни пред ста ви ли су мно-
го рој ни ауто ри „Да ни це“. Љу ин ко 
Ра ден ко вић је го во рио о Је се њим ра-
зни ци ма. „Код ал кан ских Сло ве на се 
сма тра да пра зник Пре о ра же ње 19. 
ав гу ста пред ста вља крај ле та и по че-
так је се ни: Та да се пре о ра ти и лист 
у го ри и ка мен у во ди, и од ово га да-
на по чи ње је сен“. На тај дан по след-
њи пут у го ди ни до зво ље но је ку па ње 
у ре ци. Да се Пре о ра же ње схва та ло 
као гра нич но вре ме по ка зу је и ои чај 

у ју жном Ба на ту да се уочи овог пра-
зни ка па ле ва тре око ко јих се оку пља 
омла ди на и пре ска че их. Ра ден ко вић 
је ре као да су осим Пре о ра же ња, као 
гра нич ног пра зни ка из ме ђу ле та и је-
се ни, ва жни ји је се њи хри шћан ски и 
на род ни пра зни ци: Ве ли ка Го со ји на 
28. ав гу ста, Усе ко ва ње 11. сеп тем ра, 
Си ме он Сол ник 14. сеп тем ра, Ма-
ла Го со ји на 21. сеп тем ра, Кр сов-
ан 27. сеп тем ра, По кров Пре све е 
Бо о ро и це 14. ок то ра, Све а Пе ка 
27. ок то ра, Ми ров ан 8. но вем ра, 
Аран ђе лов ан 21. но вем ра, Мра ин-
ан 24. но вем ра. 

На о кри ва ње и се Ву ка Се фа-
но ви ћа Ка ра џи ћа у Љу ља ни под се тио 
је Слав ко Ве ји но вић, са вет ник Ву ко ве 
за ду жи не. Пре ма ње го вим ре чи ма, 
спо ме ник је от кри вен осмог ју ла 2016. 
го ди не. „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 ља не, Си ни ша Ма-
ли и Зо ран Јан ко вић уз по ру ку да овај 
до га ђај до при но си још чвр шћој са рад-
њи два гра да. 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 жи не др Ми о драг Ма тиц ки, 
пред сед ник Скуп шти не Ву ко ве за-
ду жи не, проф. др Бо шко Су вај џић, 
пред сед ник Управ ног од о ра, и Жи-
во рад Ан дре јић, пред сед ник Упра ве 
Уста но ве Ву ко ва за ду жи на – Љу ља-
на. Ве ји но вић је ре као да су от кри ва-
њем спо ме ни ка успе шно окон ча на 
ви ше го ди шња на сто ја ња Ву ко ве за-

ду жи не у Бе о гра ду и ње ног огран-
ка у Љу ља ни, као и Кан це ла ри је за 
ди ја спо ру Вла де Ре пу ли ке Ср и је и 
гра да Бе о гра да. На ви део-и му по-
се ти о ци про мо ци је у Ко лар че вој за-
ду жи ни и ли су у при ли ци да ви де 
спо ме ник Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра-
џи ћу у Љу ља ни ко ји је ре пли ка де-
ла ва ја ра Пе тра Уав ки ћа на ста лог 
1889. го ди не, као и сли ке ду гих спо-
мен-ое леж ја твор цу срп ске ћи ри ли-
це по диг ну тим у све ту. 

Про фе сор ка Ва лен ти на Пи ту лић за-
ин те ре со ва ла је пу ли ку По сле њим 
за и си ма на ро них умо во ри на у се-
лу Ку сце крај Гњи ла на. Она је ре кла да 
је ово се ло, ко је има 400 ста нов ни ка, 
ус пе ло да одо ли мно гим не во ља ма и 
пре НА ТО ом ар до ва ња Са ве зне Ре-
пу ли ке Ју го сла ви је и по сле ег зо ду са 
Ср а 1999. го ди не. 

Пи ту ли ће ва је о ја сни ла да се усме-
но на сле ђе Ср а са Ко со ва и Ме то хи је 
огле да пре све га у не го ва њу о ред но-
ои чај не прак се, ко ја је ути ца ла на 
очу ва ње иден ти те та у те шким вре ме-
ни ма ро о ва ња под Тур ци ма док је 
лир ска пе сма и ла чу вар нај та на ни јих 
осе ћа ња по је ди на ца и ко лек ти ва. Ои-
чај не пе сме и ле су от клон од су ро ве 
ствар но сти, ре кла је Пи ту ли ће ва. 

Са ег зо ду сом Ср а 1999. го ди не по-
че ло је да не ста је и усме но на сле ђе, 
али је део ста нов ни штва ко ји је остао 
да жи ви у Ку сцу на ста вио да не гу је 
усме но на сле ђе. Од ла зе ћи на те рен у 
окви ру из ра де се ми нар ског ра да из 
На род не књи жев но сти про фе сор ка 
Пи ту лић го во ри ла је де ло ве за пи са 
сво је сту дент ки ње Алек сан дре Ја ни ћи-
је вић о Бо жи ћу, Ус кр су, Ђур ђев а ну... 

Де ло ве из сво је ре дов не ру ри ке 
По се ник про чи тао је стал ни аутор 
Жар ко Ро шуљ, о „По ја њу у ма на сти ру 
Хи лан да ру“ го во рио је Дра ган Р. Мла-
ђе но вић. 

По се ну о ју пред ста вља њу Да ни це 
на Ко лар цу да ли су пе сни ци Ма ти ја 
Бећ ко вић, Љу о мир Ршу мо вић и Рај-
ко Пе тров Но го ко ји су на дах ну то го-
во ри ли сво ју по е зи ју. 

На пред ста вља њу Да ни це у му зич-
ком про гра му уче ство ва ли су Дра ган 
Р. Мла ђе но вић, са пој ци ма, и сту дент-
ки ње про фе сор ке Му зич ке ака де ми је 
из Бе о гра да Мир ја не За кић и драм ска 
умет ни ца Би ља на Ђу ро вић.  

 Ду ши ца МА ТИЦ КИ

Ж
и ри за до де лу на гра де Де јан Ме а 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 ра 2016. го-
ди не у Ву ко вој за ду жи ни јед но гла сно је до нео од лу ку да 
се на гра да Де јан Ме а ко вић за 2016. го ди ну до де ли  ака-

де ми ку Љу о ми ру Си мо ви ћу, ис ти чу ћи да је он у сво јој не у и ној и ве о ма 
уи цај ној ли ри ци о но вио мо и ве и ро ми шља ња хо о ча снич ко о и ма-
ња у о на ше ам ће ња, у не ре ле у о ше за о ра ва и ле жер не за е ну-
о си, ко ја нај че шће о ра жа ва раз ме љи вос си ро ма шних. Оно шо су 
е е се их о и на, као о кро ве ње, али и као у е ва ли Све и слав Ман ић, 
Де јан Ме а ко вић и Вас ко По а, у ви ше слој ној, ни јан си ра ној и ле ме ни ој 
е сми Си мо ви ће вој се ја вља као о сле ич но ве ро ва ње.  

На при год ној све ча но сти у До му Ву ко ве за ду жи не, 6. апри ла 2017. го ди не, 
уру че на је на гра да ла у ре а ту Љу о ми ру Си мо ви ћу за књи гу До Оа и Ху ан уа, 
у из да њу Та не си ја. Др Дра шко Ре ђеп ора зло жио је од лу ку жи ри ја, а о на гра-
ђе ном де лу и ла у ре а ту го во рио је Бо шко Су вај џић. 

На гра ду Де јан Ме а ко вић до са да су до и 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 еј у Но вом Са ду.
 Сне жа на БО ЈИЋ

Н
ео и чан је осе ћај ка да 
при ма те на гра ду ко ја 
но си име чо ве ка ко га 
сте по зна ва ли, с ко јим 
сте се ко ли ко до ју че 

сре та ли и раз го ва ра ли, и с ко јим сте 
се чак, као и у овом слу ча ју Де јан 
Ме да ко вић и ја, у јед ном тре нут ку, 
на шли на истом по слу. Ми слим на 
мо но гра фи ју о сли кар ству Мла де-
на Ср и но ви ћа, ко ја је о ја вље на уз 
ње го ву ве ли ку из ло жу у Га ле ри ји 
СА НУ 2005. го ди не, и у ко јој смо се 
Де јан и ја, по ла зе ћи из раз ли чи тих 
пра ва ца, сре ли пред сли ка ма на шег 
за јед нич ког при ја те ља. Ја сам у тој 
мо но гра фи ји пи сао о Мла де но вим 
сли ка ма, ви тра жи ма и мо за и ци ма, 

а Де јан је у њој о ја вио текст о че ти-
ри сно ви ђе ња, ко ја су у ње му про у-
ди ле Мла де но ве сли ке.

Оич но се оче ку је да је у на гра ду 
угра ђе на из ве сна вре мен ска дис тан ца 
и пер спек ти ва, ко ју оез е ђу ју име на 
ста рих пи са ца. У овом слу ча ју, те дис-
тан це и има и не ма. Не ма је, за то што 
је Де јан Ме да ко вић наш са вре ме ник, 
а и не мо ра да је у де, јер је вред ност 
ове на гра де оез е ђе на ре зул та ти-
ма Ме да ко ви ће вог ра да. Ме ђу тим, те 
вре мен ске дис тан це и пер спек ти ве у 
из ве сном сми слу ипак има: њу оез-
е ђу је пред мет Де ја но вих ис тра жи ва-
ња. Као исто ри чар умет но сти, Де јан се 
вра ћа у про шлост, и пра ти по ме ра ње 
Ср а у По ду на вље пре Ве ли ке се о е 
1690. го ди не. За тим пра ти са му Ве ли-
ку се о у, и ње не по сле ди це у умет но-
сти. Сре ди ште ње го вих ин те ре со ва ња 
је По ду на вље, цен тар ње го вих ис тра-
жи ва ња је а рок. При са мом по ме-
ну ње го вог име на, се ћа мо се ње го вих 
књи га Пу е ви ср ско а ро ка и Тра ом 
ср ско а ро ка, ко ји ма ја ре дов но до-
да јем и две књи ге о ја вље не у пла вом 
ко лу Срп ске књи жев не за дру ге: Ср-
ска уме но си у XVI II ве ку и Ср ска 
уме нос у XIX ве ку, ое на ста ле у 
окви ру ра да на ве ли ком За дру ги ном 
про јек ту Исто ри је срп ског на ро да. Из 
тог свог по ду нав ског сре ди шта, пра-
те ћи ње го во зна че ње, Ме да ко вић се 
кре ће у све ши рим кон цен трич ним 
кру го ви ма. Кад и се на пра ви ла ма па 

ње го вих ис тра жи ва ња, она и за хва-
та ла вр ло про стра ну те ри то ри ју, гу сто 
ис пу ње ну име ни ма гра до ва, се ла, ма-
на сти ра, цр ка ва, име ни ма умет ни ка и 
на сло ви ма њи хо вих ра до ва. Де јан јед-
ним по гле дом, као је дин стве ну це ли-
ну, о у хва та све: сли кар ство (не са мо 
а ро ка не го и ро ко коа, кла си ци зма и 
ро ман ти зма), ва јар ство, гра ди тељ ство, 
гра фи ку, др во ре зар ство, ми ни ја ту ру, 
ду о рез, сит ну пла сти ку, умет нич ки 
вез, ко жне по ве зе књи га.

О ефи ка сно сти и ре зул та ти ма Ме-
да ко ви ће вих ис тра жи ва ња пи са ли 
су, и пи са ће, струч ни ји и по зва ни ји. 
Ја их у овој при ли ци на вео са мо је дан 
при мер, на ко ме се мо же ви де ти ка-
ко по сле ње го вих ана ли за сли ка на ше 
кул ту ре не оста је иста. Ра ди се о сли-
кар ству Ђу ре Јак ши ћа. О Ђу ри су пи-
са ли углав ном књи жев ни исто ри ча ри, 
ко ји су, а ве ћи се ње го вом по е зи јом 
и дра мом, и не гле да ју ћи ње го ве сли-
ке, ње го во сли кар ство по ми ња ли, ка ко 
ка же Ме да ко вић, „са мо ус пут но“. Ђу ра 
Јак шић је сла вљен ис кљу чи во као ве-
ли ки ро ман ти чар ски пе сник, у чи јој 
сен ци је, за о ра вљен и не ви ђен, ча-
мио Ђу ра Јак шић сли кар. Де јан Ме да-
ко вић, ме ђу тим, ула зи у ту сен ку, и из 
ње из но си на све тлост Ђу ри не сли ке, и 
до ка зу је нам да је Ђу ра „ка дар да се у 
на дах ну ћу ви не и до нај ве ћих сли кар-
ских до стиг ну ћа“. И от кри ва нам да је 
с ње го вим сли ка ма „срп ски ро ман ти-
зам до сти гао свој вр ху нац“.

Де јан Ме да ко вић, кроз 18. и 19. век 
(ко ји он про ду жа ва до 1918. го ди не) 
пра ти евро пе и за ци ју срп ске кул ту ре и 
умет но сти. Али се ни ту, на 1918. го ди-
ни, не ће за у ста ви ти. Не го ће, оа вив-
ши ве ли ки по сао у ми ну лим ве ко ви ма, 
сти ћи и до на шег вре ме на, и по за а-
ви ти се сли кар ством Ми ће По по ви ћа, 
Сто ја на Ће ли ћа, Ба те Ми ха и ло ви ћа, 
Во је Ста ни ћа и већ по ме ну тог Мла де-
на Ср и но ви ћа. Не огра ни ча ва ју ћи се 
на сво ју стру ку, он се оти ску је да ле ко 
ван свог а ро ка и По ду на вља, у дру-
ге и да ље ола сти, у ко ји ма по ста вља 
сво је ме ђа ше. Је дан од тих ме ђа ша мо-
гао и и ти на слов јед не од че ти ри ње-
го ве књи ге пе са ма, КА МЕ НО ВИ, док и 
дру ги мо гао и ти на слов ко ји по кри ва 
че ти ри књи ге ње го ве ме мо ар ске про-
зе, ЕФЕ МЕ РИС. Мо же ли се за ми сли ти 
ра спон ве ћи од ра спо на ко ји озна ча-
ва ју ова два пој ма?

На кра ју, не мо гу да не ка жем да ова 
на гра да, ар у овом слу ча ју, про из во ди 
и не ке нео че ки ва не по сле ди це. Она, у 
овој при ли ци, омо гу ћа ва и за тва ра ње 
јед ног кру га, ко ји се отво рио пре 59 го-
ди на. На и ме, го ди не 1958, ужич ки Клу 
сту де на та је о ја вио пр ву књи гу пе са ма 
јед ног мла дог пе сни ка. А у са ра јев ском 
ча со пи су Из раз ту књи гу је ле пом кри-
ти ком до че као је дан мла ди књи жев ни 
кри ти чар. Сад се тај пе сник и тај кри-
ти чар, ко ји одав но ви ше ни су мла ди, 
по но во сре ћу, у слич ним уло га ма као 
и пре 59 го ди на: пе сник је на пи сао јед-
ну књи гу пу то пи са, а кри ти чар је, овог 
пу та у уло зи пред сед ни ка жи ри ја, ту 
књи гу до че као као не ка да ону та ну шну 
књи гу пе са ма. Дра го ми је што смо Дра-
шко Ре ђеп и ја до че ка ли да се тај круг, 
по сле то ли ко вре ме на, ова ко за тво ри.

Хва ла чла но ви ма жи ри ја, Дра шку 
Ре ђе пу, Бо шку Су вај џи ћу и Ра до ва ну 
По по ви ћу!

Хва ла „Про ме те ју“!
 Љу о мир СИ МО ВИЋ

Ву ко ва за ду жи на о ја-
ви ла је и тре ћу књи гу Вук 
Се фа но вић Ка ра џић, Ser-
bian Tra di ti o nal Oral He ri ta ge 
(Ср ска усме на на ро на а-
ши на) на ен гле ском је зи-
ку. До са да су из ове еди ци је 
о ја вље не књи ге на не мач-
ком и ру ском је зи ку. Овим 
из да њем на ста вљен је ду-
го го ди шњи про је кат ко ји је 
за по чео у го ди ни по сле ве-
ли ких ју и ле ја – ое ле жа ва-
ње 150 го ди на од Ву ко ве смр ти (1864) 
и 200 го ди на од по ја вљи ва ња пр ве Ву-
ко ве зир ке на род них пе са ма и пр ве 
гра ма ти ке срп ског је зи ка (1814). Са да 
се при пре ма књи га Ср ска усме на на-

ро на а ши на и на фран-
цу ском је зи ку. 

Књи га „Вук Сте фа но-
вић Ка ра џић Ср ска усме-
на на ро на а ши на” на 
ен гле ском је зи ку те жи да 
европ ској и свет ској јав-
но сти, пре све га у зе мља-
ма на ен гле ском го вор ном 
под руч ју, по но во скре не па-
жњу на сву ком плек сност и 
дра го це ност на уч ног де ла 
Ву ка Ка ра џи ћа. У том сми-

слу, књи га се осла ња на на уч не сту ди-
је и и о граф ска ис тра жи ва ња жи во та 
и де ла Ву ка Ка ра џи ћа, као што су на-
уч не мо но гра фи је Љу о ми ра Сто ја-
но ви ћа и Ми о дра га По по ви ћа, те на 

вред не при ло ге Го лу а До ра ши но ви-
ћа, Жи во ми ра Мла де но ви ћа, Вла да-
на Не ди ћа, Ми лен ка С. Фи ли по ви ћа 
и др. Сма тра мо из у зет но зна чај ним 
да се на овај на чин и да на шњим ге-
не ра ци ја ма на ших су на род ни ка ко ји 
жи ве у зе мља ма ен гле ског го вор ног 
под руч ја пру жа при ли ка да они ен-
гле ски је зик уче на усме ном ла гу 
срп ског на ро да ко је је за е ле жио Вук 
Стеф. Ка ра џић. 

Ауто ри овог де ла су: проф. др Бо шко 
Су вај џић, др Ми о драг Ма тиц ки и мср 
Ми на Ђу рић. Уред ник из да ња, проф. 
др Бо шко Су вај џић, пре во ди лац Сан-
дра Јо си по вић, ре дак тор пре во да и 
ре цен зент Ива на Тр о је вић, ли ков ни 
уред ник Ми ли ја на Си мо но вић. С. В.

Уручена награда 
Дејан Меаковић

ПОВОДОМ УРУЧЕЊА НАГРАДЕ „ДЕЈАН МЕДАКОВИЋ”

Реч академика 
Љуомира Симовића

Ака де мик Љу бо мир Си мо вић 
го во ри на уру че њу на гра де

НОВА КЊИГА

Вук Стефановић Караџић, Serbian Traditional 
Oral Heritage (Српска усмена народна аштина)

ПРЕДСТАВЉЕНА ДАНИЦА 2017. 

Срима свима и свуда
У Малој сали Коларчеве заужине, руо феруара ресављена је Даница 
за 2017. оину. Дваесе чевро изање срско нароно илусровано 
каленара освећено је Срима свима и свуа и оележавању 
риесеооишњице раа Вукове заужине

Све ча но пред ста вља ње Да ни це 2017. на Ко лар цу
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 По не де љак, 21. но вем ар 
2016. го ди не
На Све ча ној ака де ми ји Са ве за Ср а 

у Те ми шва ру ое ле жен је 21. но вем-
ар, дан ко ји је Ру мун ски пар ла мент 
про гла сио за Дан ср ско је зи ка у Ру-
му ни ји. Том при ли ком пред ста вљен је 
Лек си кон Ср а књи жев ни ка са ла а-
на шње Ру му ни је и из ло жа пор це лан-
ских ка ли граф ских ме да ља Ми ло ра да 
Ву ка но ви ћа Ми ше ла, ди пло ми ра ног 
ке ра ми ча ра при ме ње них умет но сти. 
Све ча ној сед ни ци при су ство вао је и 
Ми о драг Ма тиц ки, ко ји је ис та као да 
су пи сци нај ве ћи је зи ко твор ци књи-
жев ног је зи ка, ко ји га под јед на ко не-
гу ју и одр жа ва ју жи вим у ма ти ци, 
за гра нич ју и ди ја спо ри. 

Че твр так, 24. но вем ар
Кул тур на за јед ни ца Кра ји не ор-

га ни зо ва ла је у Ву ко вој за ду жи ни 
Окру гли сто на те му Кра ји шка кул у-
ра, а нас, о ле у су ра. Раз го ва ра-
ло се о ак ту ел ним пи та њи ма срп ског 
је зи ка и пи сма, срп ској тра ди ци ји и 
ои ча ји ма, срп ском фол кло ру и срп-
ској спо ме нич кој а шти ни. У рас пра-
ви је уче ство вао и Ми о драг Ма тиц ки, 
ко ји је го во рио о нај зна чај ни јим ак-
тив но сти ма Ву ко ве за ду жи не.  

Сре да, 30. но вем ар
У До му Ву ко ве за ду жи не одр жа на 

је про мо ци ја зир ке при ча за де цу 
Слав ке Пет ко вић Гру ји чић И е ча ци 
ла чу и књи ге пе са ма Рај ка Лу ка ча 
Па ја ци на и ја ци. У ин тер ак тив ном 
су сре ту са мла ди ма, уче ни ци ма ОШ 
„Ђу ра Јак шић“ из Бе о гра да, на дах ну-
то је го во ри ла књи жев на кри ти чар ка 
Гор да на Ма ле тић.

Че твр так, 15. де цем ар
Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар 

пред ста вио је у Све ча ној са ли До ма 
Ву ко ве за ду жи не сво ја но ва из да ња. 
По се но го во ра и ло је о про те клим 
ак тив но сти ма Цен тра и пла ни ра ним 
за да ци ма у на ред ном пе ри о ду. Уче-
ство ва ли су: Љи ља на Мар ко вић, де-
кан Фи ло ло шког фа кул те та, Дра га на 
Мр ше вић Ра до вић, управ ник Ме ђу на-
род ног сла ви стич ког цен тра, Ми о драг 
Ма тиц ки, пред сед ник Скуп шти не Ву-
ко ве за ду жи не и Бо шко Су вај џић, 
за ме ник управ ни ка Ме ђу на род ног 
сла ви стич ког цен тра.  

Че твр так, 15. де цем ар
На Ву ко вој три и ни у До му Ву ко-

ве за ду жи не пред ста вље на је књи га 
Бран ка Злат ко ви ћа Ма ле ри че о Ву ку 
Ка ра џи ћу (о 1787. о 1824), у из да њу 
Ин сти ту та за књи жев ност и умет ност, 
Бе о град, 2015. О књи зи су го во ри ли: 
Ми о драг Ма тиц ки, Во ји слав Је лић, 
Бо шко Су вај џић, Ма ри на Мла де но-
вић Ми тро вић и аутор 

Че твр так, 22. де цем ар
У До му Ву ко ве за ду жи не све ча но 

је уру че на на гра да Ву ле ту Жу ри ћу 
Ко чи ће во е ро за зи му 2016. го ди не 
за књи гу Ре у ли ка Ћо ић, ко ја је о-
ја вље на у из да њу Гла сни ка. На гра ду 
до де љу је За ду жи на „Пе тар Ко чић“ 
Ба ња Лу ка – Бе о град, а јед но гла сну 
од лу ку је до нео жи ри у са ста ву: Ни-
ко ла Ву ко лић (пред сед ник), Ми љен ко 
Јер го вић и Мла ден Ве ско вић. Ово го-
ди шња на гра да „Ко чи ће ва књи га“ за 
це ло куп но књи жев но ства ра ла штво, 
ко ју та ко ђе до де љу је За ду жи на „Пе-
тар Ко чић Ба ња лу ка – Бе о град“ при-
па ла је а ња луч ком књи жев ни ку 
Ран ку Ри со је ви ћу.

Уто рак, 24. ја ну ар 2017. го ди не
На гра да „Од зи ви Фи ли пу Ви шњи-

ћу“, за ро до љу и во пе сни штво, при па-
ла је пе сни ку Кр сти во ју Или ћу (1938). 
Од лу ку о на гра ди, ко ју За ду жин-
ско дру штво „Пр ви срп ски уста нак“ 
из Ора шца до де љу је 22. пут, до нео 
је жи ри у са ста ву: Ма ти ја Бећ ко вић 
(пред сед ник), Ми ло сав Те шић, Дра-
ган Ла ки ће вић, Вла ди мир Ја гли чић 
и Иван Злат ко вић. Све ча но уру че ње 
при зна ња упри ли че но је на Сре те ње, 
15. фе ру а ра у Ма ри ће ви ћа ја ру зи у 
Ора шцу. 

Че твр так, 2. фе ру ар
У За ду жи ни Или је М. Ко лар ца 

пред ста вље но је два де сет и че твр то 
го ди ште Да ни це Ву ко ве за ду жи не, 
ко је је те мат ски по све ће но Ср и ма 
сви ма и сву а и ое ле жа ва њу 30. го ди-
шњи це осни ва ња Ву ко ве за ду жи не. 
У овом го ди шту Да ни це пред ста вље-
не су кул тур не, ора зов не и све у куп не 
дру штве не ак тив но сти Ср а у зе мљи 
и све ту, а ко је има ју за циљ очу ва ње 
кул тур ног и ду хов ног иден ти те та срп-
ског на ро да, ње го вог је зи ка и пи сма 
на про сто ри ма на ко ји ма да нас жи-
ве. Као и у сва ком го ди шту Да ни це, и 
у овом је о ја вљен МЕ СЕ ЦО СЛОВ за 
Ср е сва ри за ко на, а за др жа не су 

и ре дов не ру ри ке: Осве ље ња, На-
ро на књи жев нос и уме нос, Све-
о сав ска чи ан ка, Је зик, Ои са ни је 
на ма си ра, Ди на си је, Пр ви ср ски 
уса нак, На ро ни ку вар, Асро но ми-
ја и За у жи не. Та ко ђе, о ја вље ни су и 
при ло зи из ра да огра на ка Ву ко ве за-
ду жи не и спи сак пре ну ме ра на та на 
Да ни цу за 2017. го ди ну. 

По не де љак, 20. фе ру ар
У Све ча ној са ли До ма Ву ко ве за ду-

жи не са оп ште но је да су до ит ни ци 
на гра де Ме ша Се ли мо вић за 2016. го-
ди ну Мир ко Де мић, за књи гу „Ћу та ња 
из Го ре“ у из да њу Аго ре, и Вла ди слав 
Ба јац, за књи гу „Хро ни ка сум ње“ у из-
да њу Ге о по е ти ке. У ве ли ком жи ри ју 
„Ве чер њих но во сти“ за из ор књи ге 
го ди не и ло је 55 ис так ну тих књи-
жев них кри ти ча ра, те о ре ти ча ра и 
књи жев них исто ри ча ра, од ко јих су 
пе то ри ца кри ти ча ри нај мла ђе ге не-
ра ци је. Пред сед ник жи ри ја Дра ган 
Бо гу то вић ис та као је да су ое књи ге 
до и ле по 15 гла со ва, што из ор чи-
ни пот пу но рав но прав ним. Ово пре-
сти жно при зна ње по 29. пут до де љу ју 
Ве чер ње но во си и исти пи сац је не 
мо же до и ти два пу та.

Уто рак 21. фе ру ар
По во дом Да на пи сме но сти у ОШ 

„Бран ко Ра ди че вић“ на Но вом Бе о-
гра ду пред ста вље на је Ву ко ва за ду-
жи на и Да ни ца за мла е. Љи ља на 
Си мић, уред ни ца Ву ко вог чи та ли шта, 
го во ри ла је уче ни ци ма но во е о град-
ских основ них шко ла о ћи ри ли ци и 
Ву ко вој за ду жи ни, а Бран ко Сте ва-
но вић, књи жев ник за де цу, го во рио 
је о књи жев но сти за мла де и чи тао 
сво ја де ла.

Уто рак, 21. фе ру ар
За ду жи на „До си теј О ра до вић“ и 

Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, 
на при год ној све ча но сти у СА НУ, уру-

чи ли су ака де ми ку Љу о ми ру Си мо-
ви ћу на гра ду „До си теј О ра до вић“ за 
жи вот но де ло. На гра ду је уру чио Ду-
шан Ива нић, пред сед ник Управ ног 
од о ра „До си те је ве за ду жи не“. 

Пе так 24. фе ру ар
У ОШ „Вла да О ра до вић Ка ме ни“ 

пред ста вље на је Да ни ца за мла е. 
Љи ља на Си мић, уред ни ца Ву ко вог 
чи та ли шта, пред ста ви ла је Да ни цу 
за мла е, а Бо жи дар Пе шев, књи жев-
ник, го во рио је о ћи ри ли ци и чи тао 
сво је пе сме.  

Уто рак, 28. фе ру ар
На род на и ли о те ка Ср и је ое-

ле жи ла је Дан На ро не и ли о е ке 
Ср и је – сто ти ну осам де сет пе ту го-
ди ну од осни ва ња уста но ве ко ја чу ва, 
шти ти, при ку пља, про у ча ва и пред-
ста вља пи са ну кул тур ну а шти ну. На 
све ча но сти је уру че на на гра да „Јан-
ко Ша фа рик“ и ли о те ка ру Ми ло ра ду 
Вуч ко ви ћу, и ли о гра фу – са вет ни ку 
и на чел ни ку Цен тра за уза јам ну ка-
та ло ги за ци ју Ре пу ли ке Ср и је, за 
из у зе тан до при нос раз во ју и мо дер-
ни за ци ји и ли о теч ко-ин фор ма ци-
о ног си сте ма. 

Че твр так, 9. март
Одр жа на је кон сти ту тив на сед ни ца 

Од о ра за ое ле жа ва ње ју и ле ја Ву-
ко ве за ду жи не: 80 го ди на од осни-
ва ња пр ве Ву ко ве за ду жи не (1937) и 
30 го ди на од осни ва ња са да шње Ву-
ко ве за ду жи не (1987). За пред сед ни-
ка Од о ра јед но гла сно је иза ран др 
Ми о драг Ма тиц ки, за за ме ни ка пред-
сед ни ка проф. др Бо шко Су вај џић, а за 
се кре та ра Слав ко Ве ји но вић. Та ко ђе, 
Од ор је усво јио и про грам ак тив но-
сти на ое ле жа ва њу ових зна чај них 
го ди шњи ца Ву ко ве за ду жи не. 

Сре да, 15. март
У Срем ским Кар лов ци ма и Но вом 

Са ду по че ли Про лећ ни Бран ко ви а-
ни 2017, ко ји су тра ја ли до 27. мар та. 
Овом тра ди ци о нал ном ма ни фе ста ци-
јом ое ле жен је дан ро ђе ња Бран ка 
Ра ди че ви ћа (1824–1853) и 170. го ди-
шњи ца од из ла ска пр ве Бран ко ве књи-
ге Пе сме, у Бе чу (1847). У Кар ло вач кој 
гим на зи ји уру че на је пре сти жна на-
гра да Пе ча ва ро ши срем ско кар-
ло вач ке, ко ја ове го ди не ое ле жа ва 
пе де сет ле та по сто ја ња. На гра да је 
рав но прав но при па ла Ран ку Пре ра-
до ви ћу из Ба ња лу ке и Ми ло шу Кор-
ди ћу из Бе о гра да.  

Че твр так 16. март
У ОШ „23. ок то ар“ у Срем ским Кар-

лов ци ма, у окви ру Про лећ них Бран-
ко вих а на пред ста вљен је ча со пис 
Да ни ца за мла е. У про гра му су уче-
ство ва ли Љи ља на Си мић, уред ни ца 
Ву ко вог чи та ли шта, и пе сни ци: Бо-
жи дар Пе шев, Рај ко Лу кач и Бран ко 
Сте ва но вић. Ђа ци, пе сни ци и ре ци-
та то ри (Ања Пр шо, Сун чи ца Ми ћић и 
Јо ва на Рат ко вић) го во ри ли су по е зи ју 
Бран ка Ра ди че ви ћа. Ма ри ја Сло о да, 
уред ни ца „Бран ко вог ко ла“, го во ри-
ла је о Ву ко вој за ду жи ни и ма ни фе-
ста ци ји „Бран ко ви да ни“ у Срем ским 
Кар лов ци ма.

Че твр так, 16. март
У До му Ву ко ве за ду жи не одр жа-

на је Пр ва сед ни ца Про грам ског са-
ве та Ву ко вих са о ра – пред се да ва ла 
је Сне жа на Не шко вић Си мић, ди-
рек тор Цен тра за кул ту ру „Вук Ка ра-
џић“ у Ло зни ци – на ко јој је усво јен 
Из ве штај 45. Ђач ког Ву ко вог са о ра 
(одр жан од 25. до 29. ма ја 2016) и Из-
ве штај 83. Ву ко вог са о ра (одр жан 
од 12. до 18. сеп тем ра 2016). Та ко ђе, 
на сед ни ци је раз ма тран и про грам 
одр жа ва ња 46. Ђач ког Ву ко вог са о-
ра (одр жан од 24. до 28. ма ја 2017) и 
84. Ву ко вог са о ра (пла ни ран од 11. 
до 17. сеп тем ра 2017). 

Пе так 17. март 
ОШ „Јо ван Ду чић“ из Но вог Бе о-

гра да и де ца из Швај цар ске ко ја уче 
срп ски је зик у Ци ри ху по се ти ла су 
Ву ко ву за ду жи ну. Љу о мир Ми-
лу ти но вић, управ ник Ву ко ве за ду-
жи не, упо знао их је са ра дом и том 
при ли ком по кло нио им је „Да ни цу“. 
Љи ља на Си мић, уред ни ца Ву ко вог 
чи та ли шта, пред ста ви ла им је Да ни-
цу за мла е, а пе сник Бо жи дар Пе шев 
го во рио им је сво ју по е зи ју и раз го ва-
рао са уче ни ци ма. 

Уто рак, 21. март
За ду жи на „До си теј О ра до вић“ и 

На род но по зо ри ште у Бе о гра ду, по-
во дом Свет ског да на по е зи је, ор га ни-
зо ва ли су на сце ни „Ра ша Пла о вић“ 
Пе снич ко о не, ко је је и ло по све ће-
но Иви Ан дри ћу, по во дом 125 го ди на 
од ро ђе ња, и са вре ме ним пе сни ци ма 
Ми ло са ву Те ши ћу и Сло о да ну Зу а-
но ви ћу, по во дом 70 го ди на од ро ђе ња. 
О по е зи ји Иве Ан дри ћа го во ри ла је 
књи жев ни исто ри чар Жа не та Ђу кић 
Пе ри шић, о по е зи ји Ми ло са ва Те ши-
ћа књи жев ни кри ти чар Алек сан дар 
Јо ва но вић, а о по е зи ји Сло о да на Зу-
а но ви ћа књи жев ни кри ти чар Ми ле-
та Аћи мо вић Ив ков. 

Че твр так, 23. март
У Све ча ној са ли Рек то ра та БУ, на 

Три и ни Жи во и е ло Лу ке Ће ло ви-
ћа, пред ста вље на је књи га о нај ве ћем 
до ро тво ру Уни вер зи те та у Бе о гра ду 
По а же ни е са мен, ауто ра др Дра-
га на Ко ва ча („Про свје та“, Би ле ћа). О 
зна ча ју јед ног од нај у ти цај ни јих љу ди 
у Ср и ји с кра ја 19. и по чет ка 20. ве ка 
го во ри ли су ака де мик Вла ди мир Ко-
стић, пред сед ник СА НУ, проф. др Жи-
ван Ла зо вић, про рек тор Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду, проф. др Сло о дан Ун ко-
вић, ив ши рек тор Уни вер зи те та у Бе-
о гра ду, др Вељ ко Бр о рић, про фе сор 
Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду, и Жар ко Рат ко вић, пред-
сед ник Удру же ња Тре и ња ца „Јо ван 
Ду чић“ у Бе о гра ду. 

Че твр так, 23. март
У Све ча ној са ли До ма Ву ко ве за ду-

жи не одр жа на је Ву ко ва ри и на 
по све ће ну Зор ни ку на уч них ра до-
ва SER BI CA IAPO NI KA – До ри нос ја-
ан ских сла ви са ср ској фи ло ло и ји. 
О књи зи су го во ри ли проф. др Ми ли-
вој Ала но вић, проф. др Див на Трич-
ко вић, проф. др Да ли ор Клич ко вић, 
проф. др Ја сна Вла јић По по вић, проф. 

др Сре то Та на сић и проф. др Мо то ки 
Но ма ћи, је дан од ауто ра и глав ни 
уред ник. У про гра му је уче ство вао и 
проф. др Бо шко Су вај џић, ко ји је и во-
дио три и ну. 

Пе так, 31. март 
За ду жи на Пе ар Ко чић Ба ња Лу ка 

– Бе о град све ча но је уру чи ла у До му 
Ву ко ве за ду жи не књи жев ну на гра ду 
Ко чи ће во е ро за про ле ће 2017. го ди не 
Алек сан дру Ју го ви ћу, за књи гу ОП СЕ-
НА РИ (Ал а трос плус, Књи ге ко мерц), 
Бе о град, 2016. Ово вред но при зна ње, 
ко је се до де љу је за ви со ка о си ну ћа 
у са вре ме ној књи жев но си и оа нос 
ље о и Ко чи ће ве ми сли и ри је чи, ла-
у ре а ту је уру чио Ни ко ла Ву ко лић, ди-
рек тор и глав ни и од го вор ни уред ник. 
Од лу ку о на гра ди јед но гла сно је до-
нео жи ри у са ста ву: књи жев ни ци Ни-
ко ла Ву ко лић (пред сед ник), Ми љен ко 
Јер го вић и Мла ден Ве ско вић. 

Че твр так, 6. април
Књи жев на на гра да За ду жи не 

Мом чи ло Мо мо Ка ор за 2016. го ди-
ну при па ла је Ла у ду Дра ги ћу за ро-
ман Ку ка вич ја и ла у из да њу Срп ске 
књи жев не за дру ге. Од лу ку је до нео 

жи ри у са ста ву: Дра ган Ла ки ће вић 
(пред сед ник), Жа не та Ђу кић Пе ри-
шић и Иван Не гри шо рац. За ду жи на 
Мо мо Ка ор сва ке го ди не, по чев од 
2011, на из ме нич но до де љу је на гра-
де за књи жев ност и ли ков ну умет-
ност, за де ла о ја вље на у прет ход ној 
ка лен дар ској го ди ни. До са да шњи до-
ит ни ци на гра де Мо мо Ка ор су Емир 
Ку сту ри ца (2011), Вла ди мир Ду њић 
(2012), Пе тер Ханд ке (2013), Мир ја на 
Ма о душ (2014), Дра ган Јо ва но вић Да-
ни лов (2015), Жељ ко Ђу ро вић (2016).

Пе так 7. април
У Еко ном ској шко ли „На да Ди мић“ 

у Зе му ну пред ста вље на је Да ни ца за 
мла е. Уче ство ва ли су Гор да на Ма-
ле тић, уред ни ца „Да ни це“, Бо жи дар 
Пе шев, пи сац и Љи ља на Си мић, уред-
ни ца Ву ко вог чи та ли шта.

По не де љак 10. април
У На род ној и ли о те ци „Вук Ка ра-

џић“ у Ко ви ну пред ста вље на је Да ни-
ца за мла е. 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, пи сац, и уче ни ци из 
основ них шко ла.

Пе так 21. април
У Основ ној шко ли „Ру ђер Бо шко-

вић“ пред ста вље на је Да ни ца за мла-
е. Уче ство ва ли су Ра ди слав Јо вић, 
пе сник за де цу, и Љи ља на Си мић, 
уред ни ца Ву ко вог чи та ли шта.

Уто рак 9. мај
У Тех нич кој шко ли у Оре нов цу 

пред ста вље на је Ву ко ва за ду жи на и 
Да ни ца за мла е по во дом Да на шко ле 
и Да на по е де. Уче ство ва ли су Љи ља-
на Си мић, уред ни ца Ву ко вог чи та ли-
шта и пи сци за де цу: Ве сна Алек сић, 
Бо жи дар Пе шев, Гор да на Ма ле тић,  
Јо во Кне же вић и уче ни ци шко ле.

Сре да, 10. мај 
Пред ста вље на је Ву ко ва за ду жи на 

и Да ни ца за мла е у Пр вој е о град ској 
гим на зи ји. 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, уред ни ца „Да ни це“, 
и пе сник Бо жи дар Пе шев.

Сре да, 10. мај
У На род ном по зо ри шту Ср и је – 

Сце на Ра ша Пла о вић, Кул тур но-про-
свет на за јед ни ца Ср и је све ча но је 
уру чи ла – Зла ну знач ку. Ово при-
зна ње КПЗ Ср и је до де љу је за јед но 
с Ми ни стар ством спољ них по сло ва 
– Упра вом за са рад њу с ди ја спо ром 
и Ср и ма и ре ги о ну и под по кро-
ви тељ ством Ми ни стар ства кул ту ре 
и ин фор ми са ња Ре пу ли ке Ср и је. 
Зла на знач ка се до де љу је од 1976. 
го ди не за не се и чан, пре дан и ду-
го тра јан рад у ор га ни за ци ја ма и де-
лат но сти ма кул ту ре; за ства ра лач ки 
до при нос укуп ним кул тур ним де лат-
но сти ма у Ср и ји и у свим сре ди на ма 
у ко ји ма жи ви срп ско ста нов ни штво, 
као и за не го ва ње кул тур них ак тив но-
сти на ро да и на ци о нал них ма њи на. 

Че твр так, 11. мај
У Све ча ној са ли До ма Ву ко ве за-

ду жи не одр жа на је сед ни ца Упра ве 
Дру штва за срп ски је зик и књи жев-
ност Ср и је, на ко јој су раз мо тре не 
при пре ме за одр жа ва ње так ми че ња 
уче ни ка основ них и сред њих шко ла: 
Пе те Књи жев не олим и ја е, одр жа не 
13. и 14. ма ја у Срем ским Кар лов ци-
ма, и 27. Ре пу лич ког так ми че ња из 
срп ског је зи ка и је зич ке кул ту ре, одр-
жа ног 27. и 28. ма ја у Тр ши ћу. 

Пе так, 12. мај
У Основ ној шко ли „Ла зар Са ва-

тић“ пред ста вље на je Да ни ца за мла-
е. Уче ство ва ли су Љи ља на Си мић, 
уред ни ца Ву ко вог чи та ли шта, и уче-
ник Ни ко ла Ми лин.

Уто рак, 16. мај 
У по се ти Ву ко вој за ду жи ни и ли 

су уче ни ци и про фе со ри Гим на зи је 
из Зре ња ни на. Са њи ма су раз го ва-
ра ли Љи ља на Си мић, уред ни ца Ву-
ко вог чи та ли шта, Гор да на Ма ле тић, 
уред ни ца Да ни це за мла е, и Бо жи-
дар Пе шев, пи сац за де цу.

Уто рак, 23. мај
Одр жа на је Ву ко ва три и на из Ци клу-

са Кул ур но на сле ђе, на ко јој је пред-
ста вље на књи га Бо шка Су вај џи ћа Орао 
се ви ја ше: ре ву ков ски за и си ср ске 
усме не о е зи је. Из да ва чи: Фи ло зоф ски 
фа кул тет у Ни шу, Фи ло ло шки фа кул тет 
– Бе о град, Би ли о те ка „Lit te ra ria Ser bi-
ca“ 6, 2014. О књи зи су го во ри ли проф. 
др Зо ја Ка ра но вић, др Да ни је ла Пет ко-
вић и аутор. У му зич ком де лу про гра ма 
уче ство ва ла је др Је ле на Јо ва но вић, му-
зи ко лог. Ру ко во ди лац три и не: др Љу-
ин ко Ра ден ко вић.

 При ре и ла Ду ши ца МА ТИЦ КИ
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Ме сто на Ка ле мег да ну на ко ме је 6/19. апри ла 1867. го ди не про чи тан фер ман сул та на Аб дул Ази са 
ко јим су Бе о град ска, Кла дов ска, Сме де рев ска и Ша бач ка твр ђа ва пре да те на упра ву и чу ва ње 
кне зу Ми ха и лу Обре но ви ћу и срп ској вој сци
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Н
о ва књи га Ива на Злат-
ко ви ћа по све ће на је 
ху мо ру у срп ској усме-
ној про зи. Аутор је сво-
ју сту ди ју на сло вио Ка 

о е и ци сме ха, све стан да је реч о 
из у зет но сло же ном фе но ме ну и ез 
су јет не на ме ре да га у це ло сти о у-
хва ти. Ме ђу тим, сти че се ути сак да 
он зна ода кле да поч не, зог то га што 
је ова књи га ком по зи ци о но ве о ма 
про ми шље на, пра ти ја сну ви зи ју и 
пре ци зну кон цеп ци ју, те је нео п ход-
но за по че так ре ћи не што о ње ној 
струк ту ри. 

Увод на по гла вља за циљ има ју ус-
по ста вља ње основ них пој мо ва и упо-
зна ва ње чи та ла ца са нај ва жни јим 
де фи ни ци ја ма и те о риј ским при сту-
пи ма ху мо ру, што пру жа аде кват не 
те о риј ско-ме то до ло шке те ме ље цен-
трал ном де лу сту ди је. У ње му аутор 
сва ко на ред но по гла вље по све ћу-
је раз ли чи тим аспек ти ма ху мо ра у 
фол кло ру. Пр ви је жа нр – Злат ко вић 

узи ма у о зир све про зне жан ро ве 
ко је од ли ку је сме хов на ком по нен та, 
ус по ста вља ју ћи ди стинк ци ју из ме ђу 
оних у ко ји ма је она при мар на (а то 
су, осим ша љи ве при че, и анег до та, 
но ве ла, а сна, при ча о жи во ти ња ма, 
оп сце на при ча, виц и ша ла) или пак 
се кун дар на (ту и спа да ли они жан-
ро ви чи је глав но ое леж је ни је ху мор, 
али им ни је ни стран, као што су ај ка, 
ле ген дар на при ча, пре да ње, по сло ви-
ца, пи та ли ца или за го нет ка).

На ред не це ли не по све ће не су те-
мат ско-мо тив ском фон ду усме не 
про зе (људ ским осо и на ма, ре ли ги-
ји, по ро ди ци, сек су ал но сти, смр ти 
итд.); тип ским ли ко ви ма (ме ђу ко је 
спа да ју при пад ни ци раз ли чи тих на-
ро да, со ци јал них сло је ва, исто риј ске 
лич но сти, но си о ци од ре ђе них ка рак-
тер них осо и на итд.); и лин гво сти-
ли стич ким сред стви ма ко ји ма се 
оства ру је ко мич но при по ве да ње (па-
ро ди ја, иро ни ја, гро те ска, са ти ра, ап-
сурд, па ра докс итд.). Сва ко по гла вље 
је по се на це ли на, сво је вр сна ана ли-

за по јав них о ли ка ко ми ке, ко је аутор 
иден ти фи ку је на раз ли чи тим ни во и-
ма усме ног на ра ти ва, али то не зна чи 
да из о ста је син те за, већ раз ла га ње во-
ди ка су ми ра њу за кљу ча ка про ис те-
клих из ана ли зе. Ко ри стан је Ре и сар 
о су а ка, ко ји се на ла зи на кра ју 
сту ди је, у ви ду при ло га, јер пред ста-
вља еле мен тар ни ин декс нај че шћих 
мо ти ва, са на ве де ним из во ри ма у ко-
ји ма се по пи са ни мо ти ви ја вља ју.

Ху мор је по при ро ди су јек ти ван, 
ре ла ти ван; по не кад ола ко схва ћен као 
део сва ко дне ви це; од раз по у не и сло-
о де – по та квој сво јој при ро ди опи ре 
се кла си фи ка ци ји и си сте ма ти за ци-
ји, а опет је као ре зул тат ис тра жи ва-
ња овог фе но ме на на ста ла из у зет но 
си сте ма тич на и те мељ на сту ди ја, са 
чвр стим ко хе зив ним је згром и до-
след ним те о риј ско-ме то до ло шким 
по ступ ком. Злат ко вић у сво јој мо но-
гра фи ји успе шно а лан си ра из ме ђу 
струк ту ра ли стич ко-се ман тич ког, ти-
по ло шког, кул ту ро ло шког, књи жев-
но и сто риј ског и есте тич ког при сту па, 
при ла го ђа ва ју ћи ме то до ло ги ју зах те-
ви ма гра ђе и те ми ко ју у да том по гла-
вљу ис тра жу је. Раз ли чи те ти по ло ги је 
ко је те жи да ус по ста ви (а зи ра не на 
струч ној ли те ра ту ри, али на до гра ђе-
не у скла ду са по тре а ма гра ђе) не за-
вр ша ва ју се на пу ком раз вр ста ва њу 
по ја ва и пој мо ва, већ се увек ту ма чи 
њи хов ду љи сми сао – и ло да за ње-
га по сто ји со ци о ло шко, пси хо ло шко, 
исто риј ско о ја шње ње или да тре а 

тра га ти за искон ским, ар хе тип ским 
и мит ским ко ре ни ма.

Би ло и не пра вед но све сти зна чај 
ове сту ди је на ње ну си сте ма тич ност 
и на тај на чин за не ма ри ти ње ну све-
стра ност. Аутор ни ка да не за о ра вља 
на ви ше ди мен зи о нал ност ху мо ра и у 
скла ду са тим при сту па пред ме ту ис-
тра жи ва ња. Ва жно је ис та ћи да је ху-
мор за ње га ди на мич на ка те го ри ја. У 
фол клор ној тра ди ци ји смех мо же да 
слу жи ру га њу, ого ља ва њу или ое сми-
шља ва њу од ре ђе них по ја ва, од но сно 
ка рак тер них осо и на, де тро ни за ци-
ји и де ми сти фи ка ци ји, кри ти ко ва њу 
мо рал них де ви ја ци ја, али исто та ко 
мо же да у де цр ни, ап сурд ни или до-
ро ћуд ни ху мор, као и јед но став но – 
смех ра ди сме ха. При ме ри на ко ји ма 
аутор ана ли зи ра све ове функ ци је ху-
мо ра па жљи во су ода ра ни из оим-
не фол клор не гра ђе, ко ја о у хва та два 
ве ка са ку пљач ке тра ди ци је. Он се не 
осла ња са мо на „кла сич ни” фонд, већ 
но ви јим те рен ским за пи си ма по ка зу-
је да је смех фе но мен од су штин ског 
зна ча ја ка ко на на ци о нал ном та ко и 
на уни вер зал ном, ху ма ни стич ком ни-
воу. Мно штво при ме ра пру жа увид у 
о гат ство на ци о нал ног кул тур ног на-
сле ђа, али та ко да се ло кал но ни ка да 
не из ме шта из гло ал ног кон тек ста. У 
том не ми нов ном су сре ту на ци о нал-
ног и уни вер зал ног отва ра ју се ва жна 
пи та ња иден ти те та, мен та ли те та и 
од но са свој – туђ. Ху мор мо же ре ћи 
мно го о тра ди ци ји у ко јој је на стао, 
од но сно о ње ним при пад ни ци ма, што 
ова мо но гра фи ја не у мор ним ана ли-
зи ра њем и пре и спи ти ва њем сло је-
ви тих на но са тра ди ци је ора зла же и 
по твр ђу је.

Ино ва тив ност Злат ко ви ће вог при-
сту па, из ме ђу оста лог, ле жи у то ме 
што он не за не ма ру је ва жан сег мент 
кул тур не исто ри је чо ве чан ства, ко ји 
се че сто пре не ре га ва и ко ји ис тра жи-

ва чи за о и ла зе у ши ро ком лу ку, а то 
је ху мор ска ред ног ка рак те ра. Бах ти-
нов ска, кар не вал ска ат мос фе ра ко ја 
се ма ни фе сту је ска то ло шким, оп сце-
ним и дру гим слич ним мо ти ви ма у 
на род ној кул ту ри не ма за циљ да за-
па њи или пре не ра зи уче сни ка или 
по сма тра ча, већ је њен са став ни део, 
ду о ко уко ре њен у о ред не и ри ту ал-
не пред ста ве, су штин ски ве зан за те-
ле сно, а са мим тим и за ви та ли стич ко 
и жи вот но. Кар не вал је пе ри од ужи ва-
ња у ма те ри јал ном и сва ка вр ста пра-
жње ња (сме хов ног, те ле сног, ерот ског) 
то ком ње го вог тра ја ња има ка тар зич-
ки ква ли тет. Аутор не за не ма ру је ову 
од ли ку фол клор не тра ди ци је, схва та 
њен зна чај за о ли ко ва ње не ис кри-
вље не сли ке на род не кул ту ре и рав но-
прав но ко ри сти оп сце ну и ска ред ну 
гра ђу са оним фон дом ко ји се већ 
сма тра ка нон ским. Уоста лом, ни сам 
Вук ни је ви део про лем у пу ли ко ва-
њу ова квог ма те ри ја ла и сма трао га је 
аутен тич ним из ра зом усме ног ства-
ра ла штва док се ни је су срео са не го-
до ва њем јав но сти.

Дру штво за срп ски је зик, из да вач 
ове књи ге, одр жа ло је ви со ке кри те-
ри ју ме ка да је реч о сту ди ја ма о на-
род ној књи жев но сти. Сту ди ја Ива на 
Злат ко ви ћа ре зул тат је ви ше го ди шњег 
ис тра жи ва ња, што се мо же за кљу чи ти 
на осно ву ауто ро вог по зна ва ња ли те-
ра ту ре и гра ђе и, као та ква, пред ста-
вља ва жан до при нос фол кло ри сти ци 
и на у ци о књи жев но сти уоп ште. Она 
ни је оп те ре ће на ви со ко пар ним сти-
лом, о га та је при ме ри ма, а опет пот-
кре пље на те о ри јом, ме то до ло шки 
до след на, про ми шље на и осми шље на, 
на пи са на у ду ху на ших нај зна чај ни-
јих сту ди ја усме не про зе, са мо дер-
ним ор том, ко ји је чи ни ак ту ел ном 
и нео п ход ном. 

Ма ри на МЛА ДЕ НО ВИЋ
МИ ТРО ВИЋ

С
ве ча на ака де ми ја по во дом 80 го-
ди на од осни ва ња Фа кул те та му-
зич ке умет но сти у Бе о гра ду одр-
жа на је на сам ро ђен дан уста но ве, 
31. мар та на Ве ли кој сце ни На род-

ног по зо ри шта у Бе о гра ду. Про сла ва ве ли ког 
ју и ле ја отво ре на је уни вер зи тет ском хим-
ном Ga u de a mus, у из во ђе њу Ака дем ског хо ра 
Col le gi um mu si cum, а ди ри го ва ла је Дра га на 
В. Јо ва но вић.

У име Мла де на Шар че ви ћа и Ми ни стар ства 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ср и је, 
че стит ку сла вље ни ци ма упу ти ла је проф. др Ана 
Лан го вић Ми ли ће вић, др жав на се кре тар ка, на-
гла сив ши да сви оку пље ни овом при ли ком де ле 
ра дост по сто ја ња и де ло ва ња Фа кул те та му зич-
ке умет но сти, ко ји је зна чај но ути цао и да ље 
ути че на дру штве ни и кул тур ни раз вој на ше 
зе мље. Да нас, по сле 80 го ди на, умет нич ка му-
зи ка је не за о и ла зни део кул ту ре на ше зе мље, 
ре но ми ра ни умет ни ци сла ве ви ше де це ниј ску 
де лат ност, а ФМУ на ста вља да оства ру је за па-
же не ре зул та те, оста ју ћи сто жер му зич ког ви-
со ког ора зо ва ња, умет но сти, на у ке и кул ту ре 
Ср и је, ре ги о на и Евро пе.

По се ни са вет ник у Ми ни стар ству кул ту ре и 
ин фор ми са ња Ср и је др Дра ган Ха мо вић ора-
тио се при сут ни ма ис та кав ши да му чи ни част 
да го во ри у сла ву јед ног ва жног кон ти ну и те та 
за на шу кул ту ру. За мо лио је за до зво лу да при-
зо ве ре чи ве ли ког пе сни ка Мом чи ла На ста си-
је ви ћа, чи ји рат Све то мир је ио ком по зи тор, 
а за јед но су ства ра ли му зич ке дра ме. Мом чи ло 
је, та ко ђе, ак тив но сви рао фла у ту и ви о лон че ло, 
и то не са мо у чу ве ном књи жев ном и му зич ком 
са ло ну ове зна ме ни те е о град ске по ро ди це из-
ме ђу два стра шна ра та.

Ре че ни ца гла си: „Ме ло диј ске је при ро де сва ки 
жи ви из раз ду ха“. Не ма ду ље по ча сти ис ка за не 
ре чи ма, ко је је је дан умет ник ре чи, за ступ ник 
кон цеп та ма тер ње ме ло ди је, ис ка зао уде лу му-
зи ке у на шем жи во ту и по рет ку све та. У вре ме ну 
пре пу ном у ке и е са, на ра шта ји пре да ва ча и 
сту де на та уста но ве за ви со ко и ис тан ча но му-
зич ко ора зо ва ње из на ла зи ли су звуч не и ме-
ло диј ске по рет ке и са гла сја и оду хо вља ва ли овај 
про стор. И по ве зи ва ли нас са му зич ком за јед-
ни цом све та, за кљу чио је Ха мо вић, упу тив ши 
за хвал ност и њи ма и са да шњим пе да го зи ма и 
ства ра о ци ма, уз же љу да у де, ста рин ски ре че-
но, на мно га ле та, ако Бог да, нај пре до сто го-
ди шњи це.   

До ро до шли цу свим го сти ма, про фе со ри ма, 
са рад ни ци ма и сту ден ти ма, по же ле ла је на по-
чет ку про гра ма проф. мр Љи ља на Не сто ров ска, 
де кан ФМУ, под се тив ши да при ча о тој ви со ко-
школ ској уста но ви по чи ње 31. мар та 1937. го-
ди не, ка да су Уред ом Ми ни стар ства про све те 
Кра ље ви не Ју го сла ви је осно ва не Му зич ка ака-
де ми ја (са драм ским од се ком) и Умет нич ка ака-
де ми ја (за ли ков не умет но сти) – ко је су у ран гу 
уни вер зи тет ског фа кул те та. Та ко ђе као др жав не, 
та да су осно ва не и Шко ла за при ме ње ну умет-
ност и Сред ња му зич ка шко ла – све уте ме ље не 
на тра ди ци ји ра ни јих при ват них шко ла.

Му зич ка ака де ми ја по че ла је са ра дом 21. но-
вем ра исте го ди не, ка да је све ча ност отва ра ња 
и осве ће ња упри ли че на у згра ди у Ма ње шком 
пар ку, у ули ци Кра ља Ми ла на 50, са зи да ној 
1931. го ди не за по тре е Пред сед ни штва На род-
не скуп шти не – где се на ла зи и да нас, упр кос 
већ та да шњој те жњи и пла ну да до и је при ме-
ре ни ји про стор са ве ли ком и ма лом кон церт ном 
дво ра ном. Пр ви рек тор ио је ком по зи тор, му-
зич ки пи сац, пе да гог и ди ри гент Ко ста Ма ној-
ло вић, а осни вач ки ко ле ги јум са чи ња ва ли су и 
Пе тар Сто ја но вић, про фе сор ви о ли не и ди рек-
тор Му зич ке шко ле „Стан ко вић“, и Сте ван Хри-
стић, ком по зи тор и ди рек тор Опе ре.

Во де ћа иде ја осни ва ча и пр вих про фе со ра 
Му зич ке ака де ми је и ла је: ора зо ва ње умет-
ни ка и пе да го га ко ји ће сво јом кон церт ном и 
на став нич ком де лат но шћу не са мо ора зо ва ти 
та лен то ва не по је дин це, већ и о ли ко ва ти спе-
ци фич ну умет нич ку свест ко ја ће, да ље, мо ћи да 
ути че на ши ру дру штве ну за јед ни цу, ме ња ју ћи 
је и оо га ћу ју ћи. Пре ма осни вач ком ука зу и-
ло је пла ни ра но да се на ста ва од ви ја на се дам 

од се ка, и то за ком по зи ци ју и ди ри го ва ње, со ло 
пе ва ње, кла вир, ви о ли ну, ви о лон че ло, по зо ри-
шну умет ност и за на став ни ке му зи ке.

Пр во ит но је и ло 39 упи са них сту де на та и де-
вет про фе со ра, да и од 1941. го ди не до да нас на 
ФМУ Бе о град ди пло ми рао 7.431 сту дент и ра ди-
ла су 503 на став ни ка. До про ме не на зи ва до ла-
зи 1973. го ди не, ка да Му зич ка ака де ми ја по ста је 
Фа кул тет му зич ке умет но сти у Бе о гра ду, а већ од 
1957. у са ста ву је за јед ни це че ти ри ви со ке шко ле, 
пр во под на зи вом Умет нич ка ака де ми ја (ка сни је 
Уни вер зи тет умет но сти, од 1973). Ви сок ква ли тет 
на уч не и умет нич ке еду ка ци је ФМУ Бе о град све 
вре ме ра сте, да и у 2017, го ди ни сла вља, до сти-
гао да на 12 сту диј ских про гра ма основ них ака-
дем ских сту ди ја, на ма стер, спе ци ја ли стич ким и 
док тор ским умет нич ким и на уч ним сту ди ја ма, 
са да у де 1.034 сту ден та, док на 13 ка те дри и у јед-
ном оде ље њу ра де 202 про фе со ра и са рад ни ка.

Фа кул тет му зич ке умет но сти је ди на је ви-
со ко школ ска уста но ва у Ср и ји ко ја има ком-

пле тан Сим фо ниј ски ор ке стар, ко ји за јед но са 
Ака дем ским хо ром у свој ре пер то ар укљу чу је 
и из у зет но оим на и зах тев на де ла свет ске во-
кал но-ин стру мен тал не ли те ра ту ре. То ме до при-
но си и пре о га та Би ли о те ка ФМУ, са ви ше од 
114.000 је ди ни ца ра зно вр сне гра ђе (нот ни ма те-
ри ја ли – му зи ка ли је, мо но граф ске и се риј ске пу-
ли ка ци је, од ра ње ни ди плом ски, ма ги стар ски 
и док тор ски ра до ви, док Фо но те ку чи не хи ља-
де гра мо фон ских пло ча, аудио ка се та, маг не то-
фон ских тра ка, ком пакт ди ско ва), укљу чу ју ћи 
ко лек ци је ва жне за про у ча ва ње исто ри је срп ске 
му зи ке и ле га те зна чај них ства ра ла ца, ста ре и 
рет ке књи ге, чи ја вред ност је чи ни нај ве ћом му-
зич ком зир ком на про сто ру ив ше Ју го сла ви-
је. Ве о ма раз ви је на је и ме ђу на род на са рад ња и 
плод на из да вач ка де лат ност ФМУ Бе о град.       

Пу ли ка је да ље ужи ва ла у ко сти мо граф ски 
и му зич ки о га том умет нич ком про гра му, по-
чев ши од на сту па жен ског Во кал ног ан сам ла 
Ка те дре за ет но му зи ко ло гу ју, чи ји ру ко во ди-
лац је доц. др Са ња Ран ко вић, ко ји је пре ми јер-
но из вео де ло доц. др ум. Дра га не С. Јо ва но вић 

Дин ка о о ва Ико но мо ва (за 16 гла со ва, ка вал 
и уда раљ ке). Већ на ве де ни Ака дем ски хор Col-
le gi um mu si cum, ко ји има 35 чла ни ца, из вео је 
де ла То ме Про ше ва Му сан ра 2 – со ло Алек-
сан дра Јо ва но вић, со пран, и Жар ка Мир ко ви ћа 
Ју ни ор. При ка зан је и крат ки филм Из ар хи ве 
ФМУ, ко ји је пу ли ци из ма мио осме хе, апла у-
зе и по не ку су зу.

П
о том је Ме шо ви ти хор и ин стру-
мен тал ни ан самл ФМУ од чак 
150 чла но ва, ко јем је ди ри го ва-
ла проф. мр Би ља на Ра до ва но-
вић Бр ка но вић и го сту ју ћи ди-

ри гент про фе сор ка еме ри тус Да рин ка Ма тић 
Ма ро вић, што је до че ка но ова ци ја ма, из вео 
де ло ве ком по зи ци је Ари је ла Ра ми ре за Mi sa 
Cri ol la (че ти ри уда ра ча и пет ги та ри ста). Око 
две ста уче сни ка и сви ди ри ген ти Све ча не ака-
де ми је на кра ју су за јед но пре ми јер но из ве ли 
не дав но про на ђе но де ло Ро ер та То лин ге ра 

Ди жи мо шко ле, е ца вас мо ле за ме шо ви ти 
и жен ски хор, на текст по е зи је Јо ва на Јо ва но-
ви ћа Зма ја, уз со ло кла вир ску прат њу Мла-
де на Сте фа но ви ћа, а не на ја вље но про сла ва 
је до дат но за вр ше на ари јом из де ла Јо си фа 
Ма рин ко ви ћа На мно а ја ље а, као сво је вр-
сном му зич ком че стит ком ко ју су от пе ва ли 
на но га ма го то во сви при сут ни.

По во дом ве ли ког ју и ле ја Фа кул те та му зич ке 
умет но сти то ком ове го ди не и ће ор га ни зо ва ни 
рој ни кон цер ти, три и не, сим по зи ју ми, на уч ни 
ску по ви, из ло же, пред ста вља ња штам па них и 
аудио из да ња, фе сти ва ли, а и ће по кре нут и но-
ви сајт. По ред про фе со ра и сту де на та, у сва ова 
де ша ва ња укљу че не су ра ни је за по сле не ко ле-
ге и они ко ји жи ве и ра де у ино стран ству. У том 
ни зу пр ви је ме мо ри јал ни кон церт ка мер не му-
зи ке не дав но пре ми ну лог проф. мр Вла сти ми ра 
Трај ко ви ћа (1947–2017), тре ћег апри ла у Га ле ри-
ји СА НУ, чи ји ауто ри су ака де мик Иси до ра Же-
е љан и му зи чар и пи сац Бо ри слав Чи чо вач ки, 
те кон церт Сим фо ниј ског ор ке стра и сту де на та 

Опер ског сту ди ја ФМУ, под ди ри гент ском па ли-
цом Бо ја на Су ђи ћа, ре дов ног про фе со ра ФМУ, 
дан ка сни је у Ве ли кој дво ра ни За ду жи не Или је 
М. Ко лар ца, са ес плат ним ула зом.

Не ће из о ста ти ни о ја вљи ва ње ре пре зен та-
тив не мо но гра фи је – по сле оне под на сло вом 
„Пе де сет го ди на Фа кул те та му зич ке умет но сти 
(Му зич ке ака де ми је) 1937–1987“ (1988) и ра ни је 
три пу ли ка ци је (по во дом две де це ни је, че тврт 
ве ка и че ти ри де це ни је), уз при мер ну за сту пље-
ност и у срод ним ју и лар ним из да њи ма Уни-
вер зи те та умет но сти (2007. и 2012/2013), у чи јем 
ви до кру гу је и ло исто риј ско са гле да ва ње уз ви-
ше не де лат но сти ку ће му за Еутер пе и Терп си-
хо ре, као и још се дам ан тич ких о ги ња по е зи је, 
умет но сти и на у ке. Уз Све ча ну ака де ми ју, ко ју 
је ди рект но пре но си ла Ра дио те ле ви зи ја Ср и је, 
дру ги цен трал ни до га ђај про сла ве осам де це ни-
ја по сто ја ња и ра да ФМУ Бе о град и ће га ла кон-
церт, за ка зан за 21. но вем ар у Са ва цен тру.

 Ди ми ри је С. СТЕ ФА НО ВИЋ

ЕЛЕМЕНТИ КОМИЧНОГ У СРПСКОЈ УСМЕНОЈ ПРОЗИ 

Ка поетици смеха
Су и ја Ива на Зла ко ви ћа ре зул а је 
ви ше о и шње ис ра жи вач ко ра а ауо ра, 
на и са на у у ху на ших нај зна чај ни јих су и ја 
усме не ро зе, шо је чи ни ак у ел ном 
и нео  хо ном. Из а вач: Дру шво за ср ски је зик 
и књи жев нос Ср и је, Бе о ра, 2017.

Фа кул тет му зич ке умет но сти у Бе о гра ду

ОСАМ ДЕЦЕНИЈА ФАКУЛТЕТА МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Дижимо школе, деца вас моле
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Д
о ит ни ци Ву ко ве на гра де за 2016. 
го ди ну су:  ком по зи тор и му зич ки 
пе да гог Ми ро љу Аран ђе ло вић Ра-
син ски, те о лог Дра ган Ву кић, ОШ 
„Бра ћа Ак сић” у Ли пља ну, ди ри-

гент мр Ђор ђе Па вло вић, исто ри чар умет но сти 
и ди рек тор На род ног му зе ја у Чач ку Дел фи на 
Ра јић, мо ле ку лар ни и о лог проф. др Ели за е-
та Ри ста но вић. Ву ко ва на гра да је при па ла и 
кул тур ном по сле ни ку и пред сед ни ку оп шти-
не Алек сан дро вац др Ју го сла ву Д. Стај ков цу, 
драм ској умет ни ци Љи ља ни Стје па но вић, ли-
ков ној умет ни ци За гор ки Сто ја но вић и драм-
ском пи сцу Ми ла ди ну Ше вар ли ћу.

Из у зет на Ву ко ва на гра да до де ље на је Гим на-
зи ји „Вељ ко Пе тро вић” у Сом о ру, књи жев ни ку 
и на уч ни ку др Ми о дра гу Ма тиц ком и На род-
ном по зо ри шту Ужи це. По ве ља за ак тив но сти на 
очу ва њу кул тур ног и на ци о нал ног иден ти те та 
срп ског на ро да у Цр ној Го ри при па ла је Срп ском 
на ци о нал ном са вје ту Цр не Го ре.

Ора ћа ју ћи се при сут ни ма, ми ни стар кул ту-
ре и ин фор ми са ња Ср и је Вла дан Ву ко са вље вић 
ре као је да ако се по гле да ју ла у ре а ти Ву ко ве на-
гра де, ви де ће се злат ни пре сек срп ске кул ту ре и 
ора зо ва ња у ко ме су зна чај ни љу ди ко ји су „до-
при но си ли и до при но се скром ној, али ве ли кој 
сла ви срп ске кул ту ре”. „Они су фрак та ли мо за-
и ка ко ји чи ни сли ку срп ске кул ту ре и про све те 
и тај мо за ик је ио, је сте и и ће сли ка ко ју мо-

ра мо пред со ом да ви ди мо ка да се на ла зи мо у 
вр тло зи ма епо ха, усред у ке оруж ја и р ља ња 
по ли ти ке”, ис та као је Ву ко са вље вић.

Пред сед ник Кул тур но-про свет не за јед ни це Ср-
и је (КПЗ) Љу и во је Ршу мо вић у сво јој е се ди ис-
та као је да жи ви мо у вре ме ну смут ном, те шком и 
за оп ста нак пла не те, што не за ви си мно го од нас, 
али и за оп ста нак срп ског је зи ка и ћи ри ли це, што 

за ви си умно го ме од нас са мих. „Док се у све ту 
ве ли ке си ле над му дру ју око гло ал них про ле-
ма ни ша не ћи јед ни у дру ге о је вим гла ва ма, на 
Бал ка ну се ма ли на ро ди гу ре ма ју и сва ђа ју око 
јед ног је зи ка и ћи ри ли це а ца ју ћи јед ни на дру-
ге по гр де и ана те ме”, до дао је Ршу мо вић.

Он је под се тио да је Вук Ка ра џић ре као да је је-
зик хра ни тељ на ро да и на ста вио: „На ро ди но во-

на ста ли из вер ских или те ри то ри јал них раз ло га 
же ле да има ју са мо свог хра ни те ља. Цр но гор ци 
хо ће за ло гај срп ског је зи ка, али да га за чи не 
сво јом ми ро ђи јом. Бо шња ци и хте ли сво ју пор-
ци ју, али за сла ђе ну хал вом и ха ла лом. Па им се 
и јед ни ма и дру ги ма при дру жу ју Хр ва ти, ко ји ма 
сме та ћи ри лич но ру хо срп ског је зи ка.”

Ршу мо вић при ме ћу је да ла ти ни ца гу та ћи-
ри ли цу, ко ја све ма ње оста је хра ни тељ ка срп-
ског на ро да. „Да ли се ми овом на шом сра мо том 
свр ста ва мо ра ме уз ра ме са свим оста лим ал-
кан ским сра мо та ма? Да ли је крај ње вре ме да 
про на ђе мо оно ај ко ви то огле да ло, не да га пи-
та мо ко је нај леп ши на све ту, не го да га пи та-
мо ко јом и ка квом кул тур ном ре во лу ци јом да 
се осло о ди мо ове оку па ци је”, упи тао је Ршу-
мо вић.

„Да, је зик је хра ни тељ на ро да, Ву че, али хај де, 
по мо зи и сад, по ву ци нас још јед ном, та ко са-
кат, са сле пим Фи ли пом Ви шњи ћем, по ка жи те 
нам пут, ре ци те нам где је та Евро па у ко ју сте 
нас пре две ста го ди на по ве ли”, за кљу чио је Љу-
и во је Ршу мо вић.

Про шле го ди не се на вр ши ло 60 го ди на по сто-
ја ња ове уста но ве, док се ове го ди не на вр ша ва 
230 го ди на од ро ђе ња Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра-
џи ћа, чи је име но си на гра да и ко ји је ио уте ме-
љи вач са вре ме не срп ске пи сме но сти, под се тио 
је Жи во рад Ај да чић, ге не рал ни се кре тар КПЗ.

У име на гра ђе них за хва ли ла је Љи ља на Стје-
па но вић ис та кав ши да је Вук ви ше од име на, 
ви ше од сим о ла, име са ко јим смо од ра ста ли, 
ишли у основ ну и сред њу шко лу, на фа кул те те, 
са ко јим смо по ста ја ли љу ди.

„Ми ње го во де ло не мо же мо да до стиг не мо, 
јер и нам за то и ла по тре на два жи во та. Ми 
има мо је дан. Али ако зна мо за што и за шта жи-
ви мо тај је дан жи вот, он ће и ти ви ше не го до во-
љан. А жи ви мо га за Ср и ју”, по ру чи ла је по зна та 
драм ска умет ни ца.

Жи ри за до де љи ва ње на гра де за 2016. го ди-
ну ра дио је у са ста ву: проф. Мом чи ло Ан то но-
вић, ака дем ски сли кар, ака де мик Све ти слав 
Бо жић, ком по зи тор, пред сед ник жи ри ја, Ми ло-
ван Ви те зо вић, књи жев ник, др Жар ко Ди мић, 
исто ри чар, Бо ра Ду гић, му зич ки умет ник, Ра-
да Ђу ри чин, драм ска умет ни ца, проф. Дра ган 
Мра о вић, књи жев ник и књи жев ни пре во ди лац, 
Се ли мир Ра ду ло вић, књи жев ник, Љу и во је Ршу-
мо вић, књи жев ник.

 Ду ши ца МА ТИЦ КИ

Г
а ја Шва ић, ду го го ди шњи на род-
ни по сла ник и се кре тар На род не 
скуп шти не за вла да ви не по след ња 
два кра ља (Ми ла на и Алек сан дра) 
Оре но ви ћа, у сво јим ме мо а ри ма 

пи ше да је на ме сту да на шње основ не шко ле 
у Бо жур њи по сто ја ла шко ла још 1820. го ди не. 
Дру гих по да та ка о по сто ја њу ове шко ле не ма. 
То му је, ка ко он пи ше у ме мо а ри ма, при чао 
ње гов де да Ми ха и ло, ко ји је у вре ме Пр вог 
срп ског устан ка ио деч ко из ме ђу 10 и 15 го-
ди на и да је мно ге ства ри из оног до а знао и 
Га ји при чао, а он је све слу шао и за е ле жио.

Да на шња шко ла у Бо жур њи на ла зи се у цен-
тру се ла, на ста ром пу ту, ко ји са Ме те ри за ви ју га 
кроз се ло по ред шко ле, пре ко гво зде ног мо ста на 
Ја се ни ци, про ла зи по ред Ста рог се ла и гро ља 
на ста вља ју ћи кроз Ов си ште и из ла зи на пут Бе-
о град–Кра гу је вац, тра си ран 1924. го ди не.

Шко ла је гра ђе на 1891. го ди не у, за то вре ме, 
мо дер ној ар хи тек ту ри, са ма сив ним пор та ли ма и 
про стра ним про зо ри ма, фа са дом жу то-крем о је. 
Ди мен зи је згра де су 18х24 ме тра. Оје кат је јед-
но став не пра во у га о не осно ве са че тво ро вод ним 
кро вом, ли шен о га ти је ор на мен тал не о ра де. 
Пла стич но сти фа са де до при но се хо ри зон тал ни 
кор дон ски вен ци, уга о ни и зид ни пи ла стри, као 
и про фи ли са ни кров ни ве нац, из ве де ни мал тер-
ском ма сом. На ду жим стра на ма гра ђе ви не рас-
по ре ђе ни су у пра вил ном рит му луч но за све де ни 
про зор ски окви ри ко ји ево ци ра ју тра ди ци о нал на 
ре ше ња у ар хи тек ту ри. Про зо ри на оч ним стра-
на ма су за зи да ни и пре тво ре ни у фа сад не ни ше, 
а по се но су уоч љи ви ма ли ква драт ни вен ти ла-
ци о ни отво ри на та ван ском де лу. Глав ни улаз са 
два сте пе ни ка окре нут је ка за пад ној стра ни. Из 
ход ни ка се ула зи у две учи о ни це, јед ну ма њу, и 
дру гу до ста ве ћу. Са ју жне стра не је улаз и стан 
за учи те ља. Ула зни део је на пра вљен са не ко ли ко 
ма сив них сте пе ни ка, оиви че них ви со ким е тон-
ским зи до ви ма. Стан је про стран са пет про сто-
ри ја: пред со ље, две со е, ку хи ња, оста ва и ис под 
ве ли ки по друм. Ис пред је не ка да и ла а шта и 
воћ њак за по тре е учи те ља.

Да на шњу основ ну шко лу у Бо жур њи по ди гли 
су Бо жур ци, е о град ски тр гов ци ра ћа Ми ха и ло 
и Ђо ка Па вло вић. Та ко ђе, шко ли су по кло ни ли 
и зе мљи ште за школ ску а шту и дво ри ште. На 
школ ској згра ди по ста вље на је спо мен-пло ча 
са нат пи сом:

ШКО ЛА БО ЖУ РАЧ КА
Ко се тру ди у да ну и но ћи
Да и мо гао свом ро ду по мо ћи
Та ква по моћ ма и ма ла и ла
До ста је сте ро ду учи ни ла
Не го онај ком је зла тан дом
А не ми сли по моћ ро ду свом.
За ду жи на МИ ХА И ЛА, ЂО КЕ ПА ВЛО ВИ ЋА,
тр го ва ца из Бе о гра да, за спо мен свој,
фа ми ли је
и ро ди те ља МАР КА-СТА МЕ НИ ЈЕ
МА НОЈ ЛО ВИ ЋА
1891.

Па жљи во и са љу а вљу је осми шље на за ду-
жи на ра ће Ми ха и ла и Ђор ђа Ђо ке Па вло ви-
ћа (Ма ној ло ви ћа), као да је тре а ло да по ка же 
њи хов жи вот ни успех, али и њи хо ву не рас ки ди-
ву ве зу са сво јим род ним се лом и фа ми ли јом. А 

има ли су се чи ме и по ди чи ти. Пр вен стве но ста-
ри ји рат Ми ха и ло, та да, у мо мен ту из град ње 
за ду жи не, по знат у це лој Ср и ји и по слов ном 
све ту Евро пе као Ћир Ми јај ло - Га зда Ми ха и ло.

Учи тељ Мо ша Ку јун џић пе де се тих го ди на XX 
ве ка, уз по моћ гра ђа на се ла, до вео је у школ-
ско дво ри ште пи ја ћу во ду са из во ра Пе триш, са 
уда ље но сти од три ки ло ме тра. Ра ни је је на ме-
сту где је да нас че сма ио ози дан у нар са др-
ве ним сан тра чом.

Све до ше зде се тих го ди на про шлог ве ка, за хва-
љу ју ћи учи те љи ма ко ји су жи ве ли у се лу са ме-
шта ни ма, ова шко ла и ла је не са мо про свет ни, 
већ и кул тур ни и дру штве ни цен тар се ла. Шко ла 
је по след њи пут ре но ви ра на 2004. го ди не.

Пр ви учи тељ у о жу рач кој шко ли ио је Па вле 
То па ло вић (Па вло вић), зва ни То пал, јер је ио 
хром. За тим су учи те љо ва ли сле де ћи учи те љи: 
Маг да Па вло вић, Вла ди мир Па вло вић, Ми ли-
во је Па вло вић, Бу ди мир Шва ић, Ко ка Шва ић, 
Ар се ни је Не дић, Је ре ми ја Па вло вић, Ни ко ла На-
ран џић, Да рин ка Алек си је вић, За гор ка Ву ки ће-
вић, Ро са Ла за ре вић, Зор ка Ђор ђе вић... 

По сле Пр вог свет ског ра та, од но сно од 1920. го-
ди не од ка да су упи сне књи ге са чу ва не, мо же се 
ви де ти да су упи са ни са мо I и II раз ред. У пр-
вом раз ре ду му шке де це је и ло 27, а жен ске 11, 
укуп но 38, док је у дру ги раз ред упи са но 17 му-
шких и че ти ри жен ска де те та. На став ни ца је и ла 
Ми ли ца Јо ва но вић. Од пред ме та су уче ни: на у ка 
о хри шћан ству, срп ски је зик, ра чун, ле по пи са-
ње, цр та ње, пе ва ње и гим на сти ка. При свр шет ку 
школ ске го ди не вр шен је го ди шњи ис пит. По јед-
но оде ље ње те ча ја му шке и жен ске шко ле упи-
са но је школ ске 1920/21. го ди не, из раз ло га што 
шко ле ни су ра ди ле у вре ме Пр вог свет ског ра та. 
Сва че ти ри оде ље ња те ча ја во ди ла је на став ни-
ца Бу дим ка Ва си ље вић. Од 1939. го ди не упи сне 
књи ге су штам па не и ћи ри ли цом и ла ти ни цом, 
а пред ме ти за оце њи ва ње су: на у ка о ве ри са мо-
рал ним по у ка ма, на род ни (срп ско-хр ват ско-сло-
ве нач ки) је зик, ра чун са осно ви ма ге о ме три је и 
ге о ме триј ског цр та ња, цр та ње, ле по пи са ње, пе-
ва ње и те ле сно ве жа ње по со кол ском си сте му.

По сле Дру гог свет ског ра та та ко ђе се при ме-
ћу је ма њи рој уче ни ка, па је школ ске 1947/48. 
упи са но укуп но 99 уче ни ка, а као на став ни ца 

ра ди са мо Зор ка Ђор ђе вић у сва че ти ри раз ре да. 
У по сле рат ном пе ри о ду одр жа ва ни су та ко зва ни 
анал фа ет ски те ча је ви за опи сме ња ва ње од ра-
слих. Уче ни су, на при мер у че твр том раз ре ду, 
сле де ћи пред ме ти: срп ски је зик, исто ри ја, зе-
мљо пис, ра чун, при ро да и при вре да, руч ни рад, 
цр та ње, ле по пи са ње, пе ва ње и те ле сно ве жа-
ње. У шко ли је ра ди ла драм ска сек ци ја, и то вр ло 
успе шно где се так ми чи ла са оста лим шко ла ма, 
па је та ко Бо жур ња јед не го ди не и ла пред ста-
вље на у То по ли са „Ни ко ле ти ном Бур са ћем“. Из 
и о ско па у То по ли је дан пут не дељ но у о жу-
рач кој шко ли про јек то ва не су филм ске пред ста-
ве, пр вен стве но по зна ти пар ти зан ски фил мо ви 
(„Сла ви ца“, „Не окре ћи се, си не“ и др.)

* * *

За ду жи нар Ми ха и ло Па вло вић, или Ћир Ми-
јај ло (од грч ког кир, ки ри ос), ка ко су га зва ли 
у це лој Ср и ји зог ње го вог о гат ства и сте че-
ног ве ли ког угле да у дру штву, ро ђен је у Бо жур-
њи 1840. го ди не (ро ди те љи Мар ко и Ста ме ни ја). 
Основ ну шко лу за вр шио је у То по ли. О Ми ха и лу 
Па вло ви ћу се ћа ње је оста вио Ми лан Ми ли ће-
вић: „Да нас је жив и вр ло се че сто са мо до ро-
чин ством огла ша ва Ми ја и ло Па вло вић, че сти ти 
е о град ски тр го вац, ко ји је ио та ко ђе мој ђак 
као јед но од нај леп ше и нај ми ли је де це шу ма-
диј ске.“ По свр шет ку основ не шко ле и не ко ли ко 
раз ре да гим на зи је у Кра гу јев цу, отац га је од вео 
у Бе о град и на шао му ме сто ше гр та у тр го ви-
ни Ан то ни ја Па је ви ћа, да и по сле две го ди не 
по стао кал фа. Ову рад њу на пу стио је по сле де-
вет и по го ди на, ка да је сте као ма ли ка пи тал. 
У то вре ме нај ви ше се дру жио са Ко стом Ме са-
ро ви ћем, књи го во ђом из Срем ске Ми тро ви це. 
Као два дест пе то го ди шња ци 1865. го ди не они 
су отво ри ли ма ну фак тур ну тр го ви ну на ве ли-
ко под фир мом „Ме са ро вић и Па вло вић“. Би ла 
је сме ште на у ку ћи Ми ја и ла Ми јо ви ћа, на углу 
Ду ро вач ке и Узун-Мир ко ве ули це.  

Ка да је ан кар Јо ван Ку ма ну ди за вр шио зи-
да ње сво је ку ће, 1871. го ди не, на углу Ду ро вач-
ке и Кнез-Ми ха и ло ве ули це, Ми ха и ло и Ко ста 
су се у њу усе ли ли. На углу је ио ве ли ки ду-
ћан и ма га цин у дво ри шту. У при зе мљу су др-
жа ли две ма га зе са ка а стом ро ом. По тре ан 

ка пи тал Ко ста је унео до ив ши га од оца, о га-
тог тр гов ца жи том у Срем ској Ми тро ви ци. Та да 
је Ко ста ре као: „Ја ћу во ди ти књи ге и пре пи ску 
са му ште ри ја ма и фа ри кан ти ма, а Ми ха и ло 
не ка љу а ка са му ште ри ја ма па ла нач ким тр-
гов ци ма“. И та ко је и ло за све вре ме њи хо вог 
за јед нич ког ра да. Не што ка сни је Ми ха и ло је у 
рад њу  за по слио мла ђег ра та Ђо ку, ко ји, ка жу, 
ни је пу штао кљу че ве од ка се.

Ве ли ким ра дом и штед њом Ко ста и Ми ха и ло 
су ур зо сте кли ве ли ко о гат ство и ози да ли ле пе 
при зем не ку ће у Цин цар-Јан ко вој ули ци. Ми ха и-
ло је 1884. го ди не ку пио од На ста са Ву ји ћа ду ћа-
не са ма га за ма и ста но ви ма на углу  Ду ро вач ке 
и Ра ји ће ве ули це. Ур зо је све по ру ше но и на том 
ме сту Ми ха и ло је ози дао ве ли ку згра ду на спрат 
са ве ли ким ал ко ном, ко ји су ле ђи ма под у пи ра-
ли ле по из ва ја ни Хер ку ле си. Сво јом спо ља шњом 
ле по том згра да је при вла чи ла му ште ри је. У при-
зе мљу је ио про стра ни ду ћан са два оде ље ња и 
за ста кље ном кан це ла ри јом, а ис под ње га ви со ки 
е то ни ра ни по друм у ко ме су др жа не а ле те шке 
ро е и где је па ко ва на сва ро а (као и у дво ри шту 
по кри ве ном ста клом), у ко ји се ро а спу шта ла и 
из ко га се из но си ла ве ли ком ди за ли цом. Ро у су 
на а вља ли нај ве ћим де лом у Бе чу, где је Ми ха и-
ло од ла зио ви ше пу та го ди шње. На спра ту це лом 
ду жи ном згра де је ио стан, ко ји је слу жио за по-
тре е ку ће вла сни ка и ње го ве по ро ди це.

То ком вре ме на Ми ха и ло је на пра вио још јед-
ну ку ћу у ули ци Ца ра Уро ша и две ку ће у Иван-
е го вој ули ци. Као сва ки до ма ћин, по ди гао је 
ве ли ки ви но град на Топ чи дер ском р ду. У То-
по ли је из гра дио им по зант ну згра ду у ко јој је 
го ди на ма ра дио хо тел „Ма те јић“ са ду ћа ном по-
зна тог тр гов ца Жи во те Ма ној ло ви ћа. Пре ма по-
ро ди ци ио је ве о ма по пу стљив и да ре жљив.

Ми ха и ло се оже нио 1868. го ди не ле пом и вас-
пи та ном Ми ли цом (1851–1936), тр го вач ком ћер-
ком из Сме де ре ва. Из ро ди ли су че тво ро де це: си на 
Ми ло ра да, ћер ке Ву ко са ву, Ле по са ву и Зор ку.

Ми ха и ло је ио уј ног тем пе ра мен та и а вио 
се мно го рој ним по сло ви ма. Ак тив но је уче ство-
вао у ра ду Глав ног тр го вач ко-за на тлиј ског од о ра, 
осно вао је са дру го ви ма Срп ско тр го вач ко удру же-
ње, ини ци ја тор је осни ва ња Срп ског ро дар ског 
дру штва, Бе о град ске ер зе, За ко на о рад ња ма, 
па три от ског Срп ског кла нич ког ак ци о нар ског 
дру штва, чи ји је пред сед ник ио до смр ти. По-
сле смр ти свог ор та ка Ко сте (умро од за па ље ња 
плу ћа у Сан Ре му 1886. го ди не), ио је члан упра-
ве На род не ан ке и пред сед ник Срп ске кре дит не 
ан ке. Био је уте ме љи вач и до ро твор „Дру штва 
Све ти Са ва“, члан упра ве Цр ве ног кр ста и дру гих 
до ро твор них уста но ва. Та ко ђе, ио је ак ти ван као 
члан На пред не стран ке и њен на род ни по сла ник 
у На род ној скуп шти ни 1882. и 1894/6. го ди не. 

„Он је сво јом до ро твор ном ру ком по мо гао већ 
мно ге књи жев ни ке и но ви на ре, не во де ћи стро га 
ра чу на чак ни о то ме да ли ће овај или онај књи-
жев ни про из вод – као што Ми ха и ло прет по ста-
вља – упра во и ти и ко ри стан за дру штво!“

Не ку го ди ну пред смрт Ми ха и ло је ис ту пио 
из фир ме и рад ње и усту пио их сво јим ор та ци-
ма: ра ту Ђо ки, си ну Ми ло ра ду и ње го вом па-
ше но гу Ми ха и лу Ђу ри ћу.

Уче ство вао је у срп ско-тур ском ра ту 1876-78, 
ал кан ским ра то ви ма и Пр вом свет ском ра ту. 
Умро је у зе гу 1915. го ди не у Кру шев цу, где је 
чу вао тре зор На род не ан ке. 

 Ми ле ва СТЕ ВА НО ВИЋ 

УРУЧЕНА ПЕДЕСЕТ ТРЕЋА ВУКОВА НАГРАДА

Златни пресек српске културе 
и оразовања

Кул ур но-ро све на за је ни ца Ср и је о е ли ла је, у Пре се ни шву Ср и је, 53. Ву ко ву на ра у, 
нај ре си жни је ри зна ње у ола си кул у ре. На ра а је ус о са вље на за из у зе ан о ри нос 
раз во ју кул у ре у Ре у ли ци Ср и ји и све ср ском кул ур ном ро со ру

До бит ни ци при зна ња

ЗАДУЖБИНА МИХАИЛА И ЂОКЕ ПАВЛОВИЋА

Школа у Божурњи

Шко ла у Бо жур њи Ми ха и ло Па вло ви ћ
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У 
Све ча ној са ли До ма 
Ву ко ве за ду жи не, 
23. мар та 2017. го ди-
не, одр жа на је Ву ко ва 
ри и на по све ће на 

Зор ни ку на уч них ра до ва SER BI-
CA IAPO NI KA – До ри нос ја ан ских 
сла ви са ср ској фи ло ло и ји. Сво је 
на уч не при ло ге у Зор ни ку о ја ви-
ло је два на ест ја пан ских сла ви ста, 
а о овој вред ној књи зи го во ри ли су: 
проф. др Ми ли вој Ала но вић, проф. 
др Див на Трич ко вић, проф. др Да-
ли ор Клич ко вић, проф. др Ја сна 
Вла јић По по вић, проф. др Сре то Та-
на сић и проф. др Мо то ки Но ма ћи, 
је дан од ауто ра и глав ни уред ник. 
У про гра му је уче ство вао и проф. 
др Бо шко Су вај џић, ко ји је и во дио 
три и ну. 

Ву ко ва за ду жи на, за јед но са За-
во дом за уџ е ни ке и Ма ти цом срп-
ском, по кре ну ла је еди ци ју Су и је 
о Ср и ма, у окви ру ко је се о ја вљу ју 
књи ге по зна тих на уч ни ка из све та. 
Оне су, пре вас ход но, по све ће не срп-
ском је зи ку, књи жев но сти, на шој 
кул ту ри и исто ри ји. Циљ еди ци је је 
да се до ма ћој јав но сти при ли же на-

уч ни ра до ви сла ви ста из све та и да 
се та са зна ња увр сте у на уч ни фонд. 
Вред ност ових ра до ва је у то ме што 
кроз ове пу ли ка ци је има мо при ли-
ку да ви ди мо ка ко нас, на шу кул тур-
ну и ду хов ну а шти ну дру ги ви де и 
вред ну ју. 

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

Ш
кол ске 2016/2017. го ди не, од 
9. до 11. фе ру а ра, на Фи ло-
ло шком фа кул те ту Уни вер-
зи те та у Бе о гра ду одр жан 
је 58. Ре пу лич ки зим ски 

се ми нар на став ни ка срп ског је зи ка и књи-
жев но сти. Све ча ном отва ра њу у Са ли хе ро ја 
при су ство ва ло је ви ше од хи ља ду про фе со ра 
срп ског је зи ка и књи жев но сти. Ску пу су при-
су ство ва ли и пред став ни ци ми ни стар ста ва у 
Вла ди Ре пу ли ке Ср и је, кул тур но-ора зов-
них уста но ва, за ду жи на, из да ва ча, ме ди ја, 
са рад ни ка са ма тич них ка те дри за срп ски је-
зик и срп ску књи жев ност, про фе со ри Фи ло-
ло шког и дру гих фа кул те та, аси стен ти, лек-
то ри и са рад ни ци у на ста ви, и ли о те ка ри и 
се кре та ри са Бе о град ског и дру гих уни вер зи-
те та у Ср и ји.

И ове го ди не смо се оку пи ли да се, пре све га, 
с ра до шћу по но во ви ди мо, а за тим и да раз ме-
ни мо струч на зна ња и ис ку ства сте че на у во-
ђе њу и ор га ни зо ва њу на ста ве срп ског је зи ка 
и књи жев но сти. Као нај зна чај ни ји по сле ни ци 
срп ског школ ства, уз ко ле ге учи те ље, у три да-
на на шег за јед нич ког дру же ња по но во смо по-
ка за ли ко ли ко се во ле и ка ко се не гу ју срп ски 
је зик и књи жев ност; на ко ји на чин се раз ви ја 
је зич ка кул ту ра, као и је зич ки и ли те рар ни сен-
зи и ли тет ви ше од ми ли он уче ни ка основ них 
и сред њих шко ла.

На кон увод ног ора ћа ња при сут ни ма проф. 
др Зо не Мр каљ, пред сед ни ка Дру штва за срп ски 
је зик и књи жев ност Ср и је, уз ве ли ку за хвал-
ност Фи ло ло шком фа кул те ту ко ји нам је као и 
свих ра ни јих го ди на за по тре е из во ђе ња се ми-
на ра усту пио сво је учи о ни це, Са лу хе ро ја, аулу и 
ход ни ке усред ис пит ног ро ка, ску пу се ора ти ла 
проф. др Љи ља на Мар ко вић, де кан Фи ло ло шког 
фа кул те та. У име ми ни стра про све те, Мла де на 
Шар че ви ћа, при сут не је по здра ви ла по моћ ни-
ца ми ни стра Ве сна Не дељ ко вић. 

У окви ру на ја ве на став ка ра да на про јек ту 
Не о ва ње ср ско је зи ка, при сут не на Ре пу лич-
ком зим ском се ми на ру по здра вио је и ми ни стар 
кул ту ре и ин фор ми са ња, Вла дан Ву ко са вље вић. 
Под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства кул ту ре, 
ове го ди не се у по ме ну ти про је кат укљу чу је и 
Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср и је 
сво јим акре ди то ва ним се ми на ром Ка са вре ме-
ној на са ви II, ко ји ће за на став ни ке по но во и-
ти ес пла тан. Проф. др Вељ ко Бр о рић ис та као 
је да се по ме ну та ак ци ја на ста вља за хва љу ју ћи 

са рад њи Ми ни стар ства кул ту ре, Ми ни стар ства 
про све те, Фи ло ло шког фа кул те та, јав ног сер ви-
са и Би ли о те ке гра да Бе о гра да. Про грам укљу-
чу је и отва ра ње из ло же Не уј мо ср ски је зик, 
пред ста ву за де цу Ира ње ре чи ма, у про дук ци-
ји Уста но ве кул ту ре „Вук Ка ра џић” из Бе о гра да, 
књи жев ни про грам и раз го вор с деч јим пи сцем, 
ра ди о ни цу за де цу у ор га ни за ци ји Би ли о те-
ке гра да Бе о гра да и књи жев ну три и ну – раз-
го вор са по зна тим пи сцем. Про фе сор Бр о рић 
је за хва лио Вла да ну Ву ко са вље ви ћу на све му 
што је до са да ура дио за срп ски је зик и је зич-
ку кул ту ру.

У три се ми нар ска да на чу ло се 11 пле нар них 
пре да ва ња и при су ство ва ло ра ду 24 ме то дич ке 
ра ди о ни це, од ко јих је сва ка и ла по но вље на. 
Тру ди ли смо се да те ма ма ое ле жи мо раз ли чи те 
ју и ле је, али и да раз мо три мо акут не не до у ми-
це у на став ној прак си (по пут оних у пра во пи су, 
или ве за них за уче ње син так се), да те ме у ду 
на ме ње не не по сред ној на став ној прак си, а на-
сто ја ли смо и да се оне од но се на ак ту ел на пи та-
ња ора зов не ре фор ме у Ре пу ли ци Ср и ји. 

У окви ру кул тур но-умет нич ког про гра ма се-
ми на ра пр вог да на на сту пио је деч ји хор „Ча ро-
ли ја”, пред во ђен ком по зи то ром и тек сто пи сцем 
Ле он ти ном Ву ко ма но вић, а за хва љу ју ћи про фе-
со ру и пи сцу Ми хај лу Пан ти ћу, су сре ли смо се 
са до ит ни цом ово го ди шње НИН-ове на гра де, 
Ива ном Ди мић, и са чу ве ним срп ским ре жи се-
ром Здрав ком Шо тром, са ко ји ма су на став ни-
ци има ли при ли ке да раз го ва ра ју. У пе так, 10. 
фе ру а ра одр жан је окру гли сто о ора зо ва њу, 
на ко јем су се раз ма тра ле зна чај не те ме и про-
ле ми ве за ни за на шу стру ку и по ло жај про-
свет них рад ни ка. 

Ра до ва ли смо се за јед но с на гра ђе ни ма на пет 
раз ли чи тих кон кур са Дру штва: за нај о љи сред-
њо школ ски пи сме ни за да так, за нај о љу ли те-
рар ну сек ци ју, за нај о љу лин гви стич ку сек ци ју, 
за нај о љи основ но школ ски и сред њо школ ски 
ча со пис и, од ове го ди не пр ви пут, за нај о љу 
ме то дич ку при пре му на став ни ка срп ског је зи-
ка и књи жев но сти.

Упра ва Дру штва уло жи ла је ве ли ки труд да 
про грам Зим ског се ми на ра ис пу ни мно га оче-
ки ва ња. Оку пље ни су пре да ва чи из раз ли чи-
тих уни вер зи тет ских цен та ра на ше зе мље и 
ода ра ни прак ти ча ри из це ле Ср и је, ко ји су 
у ме то дич ким ра ди о ни ца ма при ка за ли сво је 
ино ва тив не при сту пе те ма ма из срп ског је зи ка 
и књи жев но сти. Нај у спе шни је ра ди о ни це одр-
жа не на овом се ми на ру на ла зе се, у елек трон-

ској фор ми, на сај ту Дру штва за срп ски је зик и 
књи жев ност Ср и је.

Ов де по се но из два ја мо са др жа је из пле-
нар ног де ла Про гра ма 58. Ре пу лич ког зим-
ског се ми на ра за на став ни ке срп ског је зи ка 
и књи жев но сти: Иво Ан рић и са вре ме на кул-
у ра (проф. др Алек сан дар Јер ков); Пре лом на 
1847. о и на из ру о ула (проф. др Алек сан-
дар Ми ла но вић); Ак у ел нос ра во и сних ра-
ви ла (проф. др Ми ло рад Де шић); Ка ко ро са 
ре че ни ца мо же и и сло же на (проф. др Ду шка 
Кли ко вац); Аван ар на књи жев на е ла у на са-
ви (проф. др Пре драг Пе тро вић); По е и ка е а-
ља у ри о ве ка ма Ан о ни ја Иса ко ви ћа (проф. 
др Ви о ле та Јо ва но вић); При о ве ач ки о су ак 
Пе ра Ко чи ћа (доц. др Ми лан Алек сић); Са-
ри ср ски реч ни ци у на са ви ср ско је зи ка и 
је зич ке кул у ре (проф. др Рај на Дра ги ће вић); 
Ком о зи ци ја као уме нич ки знак (сим ол) у ро-
ма ни ма Иве Ан рић (проф. др Мил ка Ан дрић); 
Са вре ме на књи жев нос за е цу и мла е у на-
са ви (а ра ок си ку ри ку лу ма) (проф. др Зо ра-
на Опа чић); Ср ски ро ман у 2016. о и ни (проф. 
др Ми хај ло Пан тић). 

А
к ту ел на пи та ња ора зов не ре-
фор ме у Ре пу ли ци Ср и ји раз-
ма тра на су на Окру глом сто лу, 
на ко јем су уче ство ва ли: мр Ве-
сна Му ра то вић (Ми ни стар ство 

про све те), са те мом – Струч но уса вр ша ва ње 
и на пре до ва ње на став ни ка из пер спек ти ве 
за кон ске и под за кон ске ре гу ла ти ве; мр Ана 
Пе јић и Ка та Си мић Ми шић (За вод за вред-
но ва ње ора зо ва ња и вас пи та ња), са те мом – 
Стан дар ди уче нич ких по стиг ну ћа и њи хо ва 
свр хо ви тост; др Ја дран ка Ми ло ше вић и Де ја-
на Су ић Ми ли јић, са те мом – Ре фор ма на-
став них про гра ма и проф. др Зо на Мр каљ као 
мо де ра тор.
На Ре пу лич ком зим ском се ми на ру је, као 

и ра ни јих го ди на, одр жа на про мо ци ја из да ња 
Дру штва и три и на по во дом ју и ле ја ча со пи-
са „Свет ре чи” (доц. др Ми лан Алек сић и доц. 
др Ана Ба тас). По ла зни ци се ми на ра упо зна ти 
су са но вим из да њи ма Дру штва за срп ски је-
зик и књи жев ност Ср и је, у окви ру Би ли о те-
ке „Књи жев ност и је зик”. Од про шлог до овог 
Зим ског се ми на ра Дру штво је о ја ви ло 10 но-
вих књи га и пе ри о дич них пу ли ка ци ја: Вељ ко 
Бр о рић, Пра во ис и шко ла; Ве сна Лом пар, Вр-
се ре чи и ра ма ич ка рак са; Ми ло рад Да шић, 
На ро на књи жев нос у на сав ним ла но ви ма и 

ро ра ми ма; Иван Злат ко вић; Ка о е и ци сме-
ха; Ле о ис 2016 – ко ји се пр ви пут по ја вљу-
је и по ста ће ре дов ни го ди шњак Дру штва; но ви 
рој ча со пи са „Књи жев ност и је зик“; ју и лар ни 
рој „Све та ре чи“, по во дом 20 го ди на из ла же ња; 
Ин фор ма ор; но ви Те со ви са ак ми че ња из 
је зи ка и је зич ке кул у ре; но ви Те со ви са ак-
ми че ња Књи жев на олим и ја а.

Дру штво је от ку пи ло и 100 књи га под на зи вом 
Ме о ич ки цве ник, зор ник ра до ва зна чај них 
срп ских ме то ди ча ра на ста ве срп ског је зи ка и 
књи жев но сти (при ре ди ла Зо на Мр каљ кра јем 
2015. год.), а ко ји је из да ло Дру штво на став ни ка 
срп ског је зи ка Ре пу ли ке Срп ске. На да мо се да 
ће мо и ми на ћи сред ства у на шем Дру штву да у 
не ком тре нут ку о ја ви мо из да ње ове књи ге.

Ор га ни за ци ју 58. Ре пу лич ког зим ског се ми-
на ра по др жа ло је, као и сва ке го ди не, Ми ни стар-
ство про све те, ко је је, уз Фи ло ло шки фа кул тет и 
Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср и је, 
ње гов по кро ви тељ. По се но за хва љу је мо по кро-
ви те љи ма на сва ком ви ду по мо ћи и по др шке, 
али и свим по дру жни ца ма Дру штва у Ср и ји, 
као и на шим спон зо ри ма, по је ди ним за ду жи-
на ма и из да ва чи ма ко ји су за на гра де на на шем 
се ми на ру оез е ди ли од ре ђе ни рој по кло на у 
књи га ма, или су ма те ри јал но пот по мо гли до-
ла зак по је ди них на став ни ка на ово за јед нич ко 
струч но дру же ње: Ву ко вој за ду жи ни, До си те је-
вој за ду жи ни, За ду жи ни Де сан ка Мак си мо-
вић, из да вач ким ку ћа ма „Клио”, „Клет” и Но ви 
Ло гос, и Биг зу.

Искре но нас је о ра до вао до ла зак ви ше од 
1.200 на став ни ка на Ре пу лич ки зим ски се-
ми нар, што је им по зан тан рој, а по се но при-
су ство ве ли ког ро ја на став ни ка и про фе со ра 
из уну тра шњо сти, чи је од ри ца ње од да на рас-
пу ста, или од на ста ве (кад је реч о Вој во ди ни), 
да и смо и ли за јед но, је сте вред но по ме на и 
ди вље ња, али и раз ви је не све сти и по тре е за 
струч ним уса вр ша ва њем и уна пре ђи ва њем 
на став не прак се. Ове го ди не по се ти ли су нас и 
дра ги го сти из Ре пу ли ке Хр ват ске, на став ни-
ци ко ји пре да ју срп ски је зик и књи жев ност, чак 
њих пе де сет. 

За до вољ ни на став ни ци и мно ге по хва ле ко је 
смо до и ли за ор га ни за ци ју и спро во ђе ње Ре-
пу лич ког зим ског се ми на ра под сти чу нас да 
са још ве ћим жа ром по чет ком на ред не го ди не 
при сту пи мо ор га ни зо ва њу 59. ве ли ког тро днев-
ног пра зни ка свих на став ни ка срп ског је зи ка и 
књи жев но сти у Ре пу ли ци Ср и ји.

 Зо на МР КАЉ

К
ул тур но-про свет на за-
јед ни ца Ср и је пред-
ста ви ла је 20. апри ла 
2017. го ди не у На род-
ном по зо ри шту – сце-

на „Ра ша Пла о вић“ књи ге из Би-
ли о те ке „Хро ни ке се ла“, ко је су о-
ја вље не у 2015. и 2016. го ди ни. 

Ис так ну то је да је у 2015. го ди ни о-
ја вље но 13 књи га ре дов них и по се-
них из да ња, а у 2016. го ди ни 16, што 
укуп но из но си 29 књи га ре дов них и 
по се них из да ња. 

Хро ни ке се ла о у хва та ју раз вој и 
жи вот се ла од на стан ка до да на шњих 
да на и оне опи су ју све зна чај ни је до-
га ђа је из при вред ног и дру штве ног 

жи во та се ла, ои ча је, по ре кло ста-
нов ни штва и ро до сло ве по ро ди ца, 
школ ство, за дру гар ство, спорт, уче-
шће гра ђа на у осло о ди лач ким  ра-
то ви ма, као и дру ге по дат ке зна чај не 
за се ло о коjeм је реч. Оне су исто вре-
ме но и сво је вр сна исто ри о гра фи ја, 
де мо гра фи ја, со ци о ло ги ја, ет но ло ги-
ја и ан тро по ге о гра фи ја срп ског на ро-
да, јер исто ри ја се ла и ње го ва кул ту ра, 
у осно ви, чи не исто ри ју на ро да.

Уче сни ци ску па су се под се ти ли да 
је про у ча ва ње исто ри је се ла и се о ског 
жи во та за по че то кра јем про шлог сто-
ле ћа ис тра жи ва њем Јо ва на Цви ји ћа 
и ка сни је ње го вих уче ни ка и да су 
из ме ђу два свет ска ра та и ли рет ки 
по је дин ци ко ји су пи са ли исто ри ју, 

од но сно хро ни ку се ла. Ако их је не-
где и и ло, то су нај че шће и ли ен-
ту зи ја сти, ко ји су пи са ли из љу а ви 
пре ма се лу и свом за ви ча ју. 

Пи са ње хро ни ка се ла је трај на ак-
тив ност ко јом ће се отрг ну ти од за о-
ра ва мно га вред на до ку мен та, се ћа ња 
ста рих љу ди, ра зни ала ти, уре ђа ји и 
пред ме ти са ко ји ма је срп ски на род 
сто ле ћи ма ра дио и жи вео. Скуп свих 
хро ни ка чи ни осно ву за из ра ду исто-
ри је Ср и је за сно ва не на ојек тив ним 
чи ње ни ца ма и ар гу мен ти ма. 

По чет ком 1989. го ди не Од ор за 
про у ча ва ње се ла Срп ске ака де ми-
је на у ка и умет но сти, чи ји је пред-
сед ник ио проф. др Ра до мир Лу кић, 
по кре нуо је ову еди ци ју, а Кул тур но-

про свет на за јед ни ца је и ла су и зда-
вач, а од 2000. го ди не до да нас она 
је из да вач, што је рад вре дан сва ког 
по што ва ња. До са да је у Би ли о те ци 

„Хро ни ке се ла“ о ја вље но ви ше од 500 
књи га, у ре дов ним и по се ним из да-
њи ма и сва ке го ди не, у про се ку, о ја-
ви се од 15 до 20 књи га.  С.  В. 

SERBICA IAPONIKA

Допринос јапанских слависта 
српској филологији

Пред ста вља ње Збор ни ка SER BI CA IAPO NI KA

Сту ди ја о Ср и ма
До са да су у окви ру ове еди ци је о ја вље не књи ге: Асмус Се рен сен, При-
ло исо ри ји раз во ја ср ско ју нач ко е сни шва, Бо рис Ун е га ун, По-
че ци књи жев но је зи ка ко Ср а, Вла ди слав Лу аш, Су и је из ср ске и 
ју о сло вен ске оно ма си ке и со ци о лин ви си ке, Гер хард Ге зе ман, Су-
и је о ју жно сло вен ској на ро ној еи ци, Иштван Пот, Ср ско-ма ђар ски 
о но си у 19. ве ку, Јо жеф Шиц, Ср ско хр ва ска е о раф ска ер ми но ло-
и ја, Ка зи мјеш Фе ле шко, Зна че ње и син ак са ср ско хр ва ско е ни и-
ва, Ман фред Је ни хен, Ју о сла ви сич ке е ме, Па вел Ру дја ков, Исо ри ја 
као ро ман, Пи тер Хе ри тиј, Лин ви сич ка раз ма ра ња, Пре драг Сте па-
но вић, Го вор Ср а и Хр ва а у Ма ђар ској, Ро нел Алек сан дер, Срук у ра 
о е зи је Вас ка По е, Ста ни слав Хаф нер, Ср ски сре њи век, Мак си ми-
ли јан Бра ун, Ср ско хр ва ска ју нач ка е сма, Па вел Јо зеф Ша фа рик, 
Исо ри ја ср ске књи жев но си, Вла ди мир П. Гут ков, Сла ви си ка-Ср-
и си ка, Или ја Ко нев, Су сре и у књи жев но си ва ју ли ских на ро а, 
Гер хард Не вел ков ски, Ср ске и ју жно сло вен ске е ме, Алек сан дар Ал-
и ја нић, При ло зи о ср ском ре ву ков ском књи жев ном је зи ку, Алојс 
Шма ус, Су и је о ју жно сло вен ској на ро ној еи ци, Мо то ки Но ма ћи и 
Ми ли вој Ала но вић, Ser bi ca Iapo ni ka – До ри нос ја ан ских сла ви са 
ср ској фи ло ло и ји.

БИБЛИОТЕКА „ХРОНИКЕ СЕЛА”
 

Ојављено више од 500 књига

До бит ни ци при зна ња Би бли о те ке „Хро ни ке се ла“

РЕПУБЛИЧКИ ЗИМСКИ СЕМИНАР НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Размена стручног знања и искуства
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КУЛТУРНИ МОЗАИК

Дан Билиотеке 
града Београда 

Би ли о те ка гра да Бе о гра да ое ле жи ла је 11. 
ја ну а ра 2017. го ди не 86 го ди на по сто ја ња. Том 
при ли ком до де ље не су на гра де „Ма ри ја Илић 
Ага по ва“ – за нај о љег и ли о те ка ра гра да Бе-
о гра да, „Гли го ри је Во за ро вић“, за нај о љег из-
да ва ча и за нај о љег књи жа ра, на гра да за 
нај чи та ни ју књи гу стра ног ауто ра, као и но во-
у ста но вље на на гра да „Чи та лац го ди не“. 

На гра да ко ја но си име осни ва ча Би ли о те ке 
гра да Бе о гра да, Ма ри је Илић Ага по ве, до де ље-
на је мр Ве ри Пе тро вић, и ли о те ка ру са вет ни-
ку, ру ко во ди о цу Оде ље ња за ма тич ну де лат ност 
Уни вер зи тет ске и ли о те ке „Све то зар Мар ко вић“ 
у Бе о гра ду. На гра да „Гли го ри је Во за ро вић” за нај-
о љег из да ва ча у 2016. го ди ни до де ље на је Јав-
ном пред у зе ћу „Слу же ни гла сник“, а на гра да за 
нај о љег књи жа ра при па ла је Ма ри ји Јан ко вић, 
књи жа ру и ше фу књи жа ре „Срп ска књи жев на 
за дру га“. Пре ма по да ци ма из мре же Би ли о те ке 
гра да Бе о гра да нај чи та ни ја књи га стра ног ауто-
ра у 2016. го ди ни је ро ман „Чу дан осе ћај у ме ни“ 
тур ског књи жев ни ка Ор ха на Па му ка у из да њу 
Из да вач ког пред у зе ћа „Ге о по е ти ка“. 

На гра де „Иво Ан дрић“

Ово го ди шњи до ит ни ци књи жев не на гра де 
„Иво Ан дрић“ су срп ски драм ски пи сац Ду шан 
Ко ва че вић и ру ски пи сац За хар При ле пин. Ко-
ва че вић је до ио на гра ду за уку пан жи вот ни 
до при нос срп ској књи жев но сти, а При ле пин за 
ро ман „Ои тељ“ и књи гу при по ве да ка „Се дам 
жи во та“. У ора зло же њу жи ри ја – у са ста ву Јо ван 
Де лић, про фе сор на Фи ло ло шком фа кул те ту у 
Бе о гра ду, и књи жев ни ци Вла ди мир Кец ма но вић 
и Же ли драг Ник че вић – ис ти че се да је Ду шан 

Ко ва че вић не са мо во де ће име срп ске дра ме, 
већ и је дан од нај зна чај ни јих европ ских драм-
ских пи са ца и „сме хо тво ра ца“. Жи ри је под се тио 
на Ко ва че ви ће ве на сло ве по пут „Ма ра тон ци тр-
че по ча сни круг“, „Ра до ван Тре ћи“, „Бал кан ски 
шпи јун“, „Про фе си о на лац“... уз оце ну да су у ње-
го вим пе то том ним са ра ним де ли ма све од ре-
да ре мек-де ла ко ја има ју из у зе тан ста тус и код 
књи жев не кри ти ке и код пу ли ке. Ру ски књи-
жев ник За хар При ле пин је, пре ма оце ни жи ри-
ја, и пре ро ма на „Ои тељ“ имао ста тус кла си ка 
са вре ме не ру ске књи жев но сти, а тим шти вом је 
свој ста тус не са мо учвр стио, већ и ви со ко по ди-
гао на сла ња ју ћи се на тра ди ци ју ру ских пи са ца 
ко ји те ма ти зу ју исто ри ју – на Ла ва Тол сто ја, Ле-
о ни да Ле о но ва и Алек сан дра Сол же њи ци на.

Го ди шњи ца Га ле ри је 
Ма ти це срп ске

Из ло жом „170 го ди на тра ја ња Га ле ри је Ма-
ти це срп ске“ у хо лу Цен трал не згра де Уни вер-
зи те та у Но вом Са ду ое ле жен је овај зна чај ни 
ју и леј. По став ку су чи ни ле две из ло же: „Срп-
ска умет ност у де сет сли ка“, из ко лек ци је Га ле-
ри је Ма ти це срп ске, и „Ко шни ца. Тра ди ци ја и 
са вре ме но ства ра ла штво“, ко ји ма се пред ста-
ви ла основ на иде ја Га ле ри је – по што ва ње тра-
ди ци је и, исто вре ме но, пра ће ње са вре ме них 
умет нич ких то ко ва. Из ло жом ди ги тал них 
прин то ва на плат ну „Срп ска умет ност у де сет 
сли ка“, кроз при чу о де сет „нај ре пре зен та тив ни-
јих“ умет нич ких де ла на ста лих у пе ри о ду од 18. 
до 20. ве ка, пред ста вље на је срп ска на ци о нал на 
умет ност, њен раз вој, про це си мо дер ни за ци је 
и укљу чи ва ње у са вре ме не европ ске умет нич-
ке то ко ве. За сту пље на су де ла нај зна чај ни јих 
пред став ни ка срп ске умет но сти но ви јег до-
а – од Хри сто фо ра Же фа ро ви ћа, Ди ми три ја 
Ба че ви ћа и Сте фа на Те нец ког, пре ко Ка та ри-
не Ива но вић, Па вла Си ми ћа, Па је Јо ва но ви ћа 
и Сте ва на Алек си ћа, до Са ве Шу ма но ви ћа и 
Ива на Та а ко ви ћа. Та ко ђе, пред ста вље не су и 
раз ли чи те те ме, умет нич ки сти ло ви и жан ро-
ви – ре ли ги о зна ком по зи ци ја, пор трет и ауто-

пор трет, исто риј ско сли кар ство, жа нр сце не и др. 
Аутор и ку стос из ло же је ви ши ку стос Сне жа-
на Ми шић. Из ло жа „Ко шни ца. Тра ди ци ја и са-
вре ме но ства ра ла штво“ пред ста вља са вре ме но 
ви ђе ње и са вре ме не (ре)ин тер пре та ци је ње ног 
сим о ла – ко шни це. Аутор из ло же је мр Да ни ло 
Вук са но вић, ви ши кон зер ва тор и уред ник. 

Ју и леј Ве ли ке дво ра не 
Ко лар че ве за ду жи не 

Ко лар че ва за ду жи на је у фе ру а ру 2017. све-
ча но ое ле жи ла ју и леј – 85 го ди на од отва ра ња 
Ве ли ке дво ра не кон цер том из ци клу са „Ко ла-
рац твој свет му зи ке“, под на зи вом „Не ма ња и 
при ја те љи“. Про сла вље ни ви о ли ни ста Не ма ња 
Ра ду ло вић (31), ко ји гра ди из у зет но успе шну ме-
ђу на род ну ка ри је ру, тра ди ци о нал но на сту па 4. 
фе ру а ра на Дан Ве ли ке дво ра не, ко ја је отво-
ре на 1932. го ди не. Не ма ња је на овом кон цер-
ту на сту пио за јед но са сво јим ду го го ди шњим 
са рад ни ци ма и при ја те љи ма – ор ке стром Дал 
Сенс, ви о ли нист ки њом Ти ја ном Ми ло ше вић (у 
Ба хо вом ду плом кон цер ту), Ма јом Бог да но вић 
на ви о лон че лу и пи ја нист ки њом Лор Фа вр Кан. 
На про гра му су и ла кла вир ска три ја Рах ма-
њи но ва и Хајд на и ода ра на де ла Ј. С. Ба ха. За 

Не ма њи не кон цер те увек вла да ве ли ко ин те-
ре со ва ње, па је ио за ка зан и до дат ни на ступ 7. 
фе ру а ра. За оа кон цер та су ула зни це про да те 
за јед но пре под не. 

Кнез Ми лош у стри пу

У Ко на ку Кне за Ми ло ша на Топ чи де ру отво ре-
на је из ло жа „Ево ме не, ето вас... Се ћа ње кне за 
Ми ло ша“, ко ја је по ста ла део стал не по став ке. На 
је дин ствен, уз у дљив и не сва ки да шњи на чин, у 
фор ми стри па, ожи вље на је сце не из јед ног од 
нај зна чај ни јих пе ри о да мо дер не срп ске исто-
ри је. Иако је стрип и да ље по пу ла ран ме диј, а 
до га ђа ји ин спи ра тив ни за стрип-ства ра ла штво, 
они се пр ви пут на овај на чин при ка зу ју у му зеј-
ском про сто ру. Аутор Го ран Ђу кић Гор ски, стрип 
цр тач, цр та при че ес крај но сту ди о зно. Са мо у-
ве рен у ма сов ним сце на ма, са не ве ро ват ним 
оком за де та ље, про сто при мо ра ва по се ти о ца да 
се по сле про чи та не при че вра ћа на по је ди нач не 
ка дро ве у ко ји ма се мо же ужи ва ти као у нај о-
љим илу стра ци ја ма. Ауто ри из ло же су ку сто си 
Иза е ла Мар ти нов То мо вић, Бо ри слав Ко ри ца, 
Вла ди мир Ме ре ник и Бо шко Љу о је вић.

Се дам де це ни ја Бе о град ског 
драм ског по зо ри шта

Пре ми је ром пред ста ве „По мо ран џе за зо-
гом“ Би ља не По по вић, у дра ма ти за ци ји Ан дре ја 
Ше пет ков ског и ре жи ји Не на да Гво зде но ви ћа и 
до де лом го ди шњих при зна ња са рад ни ци ма, Бе-
о град ско драм ско по зо ри ште је ое ле жи ло свој 
Дан – 20. фе ру ар, као и сво ју 70. се зо ну. Прет-
ход но се мул ти ме ди јал ном пре зен та ци јом на 
фа са ди по зо ри шта на Цр ве ном кр сту ука за ло на 
умет ни ке и пред ста ве ко ји су ое ле жи ли прет-

ход них се дам де це ни ја. На гра да „Та тја на Лу кја-
но ва“ за ви ше го ди шњи до при нос Бе о град ском 
драм ском по зо ри шту и по зо ри шном жи во ту Ср-
и је уру че на је ко сти мо гра фу Је ле ни Сто ку ћи, 
а за нај о ља оства ре ња у пред ста ва ма БДП-а 
на гра ђе не су ре ди тељ ка Ана Ђор ђе вић и глу-
ми це Ива на Ни ко лић и Јо ва на Га ври ло вић за 
пред ста ву „Мо је де те“ Сто ја на Ср ди ћа. На гра-
да за рад ни до при нос „Ми хај ло Феј зу лов ски“ 
за оства ре не ре зул та те у ра ду у 2016. го ди ни 
уру че на је Иди Ђор ђе вић (и ле тар), На та ли ји 
Пан тић (шмин кер-вла су љар) и Де ја ну По по ви-
ћу (ин спи ци јент).

45. ФЕСТ

У Цен тру Са ва, кра јем фе ру а ра, све ча но је 
отво рен 45. филм ски фе сти вал ФЕСТ, ове го ди не 
под на сло вом „Гле дај (Open your eyes)“. Фе сти вал 
је отво ри ла ита ли јан ска глу ми ца Мо ни ка Бе-
лу чи. На гра да Бе о град ски по ед ник до де ље на 

је глум цу Љу и ши Са мар џи ћу за из у зе тан до-
при нос филм ској умет но сти, док је иста на гра да 
за до са да шње ства ра ла штво уру че на шпан ском 
ре ди те љу Кар ло су Са у ри. Умет нич ки ди рек тор 
ФЕСТ-а Ју го слав Пан те лић ре као је да је пу ли-
ка у глав ном про гра му ви де ла 15 фил мо ва из 12 
зе ма ља, по зна тих ауто ра као што су Ха им Та ак-
ман, Ар ги рис Па ни ми тро пу лос, Ђу зе пе Пи чо ни, 
Ки рил Се ре ре ни ков, Не вио Ма ра со вић, Па вел 
Лун гин, Ха на Ју шић, Да мјан Ко зо ле и дру ги. На 
фе сти ва лу је пре ми јер но при ка за но 95 фил мо-
ва, а пу ли ка је мо гла да ви ди нај о ље фил мо-
ве са свет ских фе сти ва ла и го то во све фа во ри те 
за Оска ра, док је на за тва ра њу при ка зан филм 
„Ти ши на“ аме рич ког ре жи се ра Мар ти на Скор-
се зеа. То ком ФЕСТ-а у Бе о гра ду је о ра ви ло око 
40 по зна тих филм ских ства ра ла ца.

Све то си ме о нов ска 
ака де ми ја

Са ла го сло вом Ње-
го ве све то сти па три јар-
ха срп ског Ири не ја, 26. 
фе ру а ра 2017. у Ко лар-
че вој за ду жи ни одр жа-
на је „Све то си ме о нов ска 
ака де ми ја“. За два де сет 
и пет го ди на по сто ја-
ња, Ака де ми ја је по ста-
ла ду хов на и кул тур на 
ин сти ту ци ја. Све то си-
ме о нов ске е се де су др-
жа ли: ла же но по чив ши 
па три јарх срп ски Па-
вле, ми тро по лит цр-
но гор ско-при мор ски 
Ам фи ло хи је, ми тро по-
лит за гре ач ко-љу љан-
ски Пор фи ри је, епи скоп 

ра ни чев ски Иг на ти је, епи скоп ре ме зи јан ски 
Ан дреј, ака де ми ци Во ји слав Ђу рић, Вла де та Је-
ро тић, Бо жи дар Фер јан чић, Љу о мир Си мо вић, 
Ма ти ја Бећ ко вић... За Све то си ме о нов ску ака де-
ми ју ака де мик Све тла на Вел мар Јан ко вић на-
пи са ла је Мо ли ву Све ом Си ме о ну, ко ју је 
ка зи вао др Не над Ма ку ље вић, про фе сор Фи ло-
зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду. Ме шо ви ти хор 
РТС-а (ди ри гент Ол га Ми ли ће вић) пре ми јер-
но је из вео де ло Све ти сла ва Д. Бо жи ћа „Од зи-
ви Све том Си ме о ну Ми ро то чи вом“. При год не 
тек сто ве го во рио је драм ски умет ни ка Бо рис 
Ком не нић.

Ан ти ће ви да ни

У по не де љак, 13. мар та 2017. го ди не, отва ра-
њем из ло же Пр вих 10 о и на, у Ли ков ном са-
ло ну Кул тур ног цен тра Но вог Са да по че ли су 
Де се ти Ан и ће ви а ни, по све ће ни жи во ту и де-
лу пе сни ка, сли ка ра, но ви на ра, филм ског ства-

ра о ца – Ми ро сла ва Ан ти ћа. Осим тек сто ва ко ји 
све до че о са др жа ји ма до са да одр жа них ма ни-
фе ста ци ја, у Ли ков ном са ло ну је из ло же на и 
Ан ти ће ва пре пи ска са при ја те љи ма, ру ком пи-
са не е ле шке, де ла али и књи ге свих до ит ни-
ка на гра де ко ја но си ње го во име. Ово го ди шња 
на гра да Ми ро слав Ан ић при па ла је про фе-
со ру Бо шку Су вај џи ћу, за зир ку пе са ма Ани-
ма ви ва. На гра да ла у ре а ту уру че на је 14. мар та 
2017. го ди не, на пе сни ков ро ђен дан. Истог да-
на, уру че на је и на гра да Зма је вих деч јих ига ра 
за нај о љу књи гу за де цу и мла де Пла ви чу е-
рак, ко ја је при па ла Уро шу Пе тро ви ћу за ро ман 
Ка ра ван чу е са.

О но вљен Му зеј 
Јо ва на Цви ји ћа

У Бе о гра ду је 19. мар та 2017. го ди не све ча но 
отво ре но о но вље но зда ње Му зе ја Јо ва на Цви-
ји ћа, у чи ју ре кон струк ци ју је, пре ма ре чи ма 
ди рек тор ке Му зе ја гра да Бе о гра да Та тја не Ко-
ри ћа нац, Скуп шти на гра да уло жи ла 26,5 ми-
ли о на ди на ра. Му зеј Јо ва на Цви ји ћа отво рен је 
1968. го ди не, а у но вом зда њу ура ђе не су ком-
плет но но ве ин ста ла ци је, да љин ско гре ја ње, фа-
са да, из гра ђен је по моћ ни оје кат у дво ри шту, 
као и га ле ри ја у по дру му згра де. Му зеј је спо-

ме ник кул ту ре од ве ли ког зна ча ја за Ср и ју и 
гра ђа ни ће мо ћи да га по се ћу ју то ком це ле го-
ди не, а не са мо у лет њим ме се ци ма, ка ко је то 
и ло до са да.  

Де ла Пу пи но вог ле га та 
у Га ле ри ји РТС-а
У Га ле ри ји РТС-а, 22. мар та, отво ре на је из ло-

жа „Пу пин – умет ност да ри ва ња”, ко ја је тра ја ла 
до 8. ма ја 2017. го ди не. Из ло жу су ор га ни зо ва-
ли На род ни му зеј у Бе о гра ду и РТС. Аутор из ло-
же je исто ри чар умет но сти Пе тар Пе тро вић, а 
на по став ци у Га ле ри ји РТС-а пред ста вље на су 
нај ва жни ја де ла Пу пи но вог ле га та На род ном 
му зе ју. Оде ље ње за еду ка ци ју На род ног му зе ја 
у Бе о гра ду ор га ни зо ва ло је и струч на во ђе ња за 
за ин те ре со ва не по се ти о це то ком из ло же. Умет-
нич ка де ла ко ја су за На род ни му зеј от ку пљи ва-
на Пу пи но вим сред стви ма, нај ве ћим де лом су 
до спе ла у му зеј то ком два де се тих го ди на про-
шлог ве ка, а не ка и то ком пр ве по лов не три де-
се тих и по ста ла су део зир ке му зе ја. Из ме ђу 
оста лих, Пу пи но вим сред стви ма су при а вље-
на сле де ћа де ла: Урош Пре дић „Си ро че” (1888) и 
„Хер це го вач ки е гун ци” (1889), Па ја Јо ва но вић 
„Пор трет Ми хај ла Пу пи на” (1903), „Пор трет Вар-
ва ре Пу пин” (1903), Кон стан тин Да нил „Пор трет 
го спо ђе Вај линг” (1835–1840), „Пор трет гђе Те те-
ши” (1835–1840), Вла хо Бу ко вац, „Ру ђер Бо шко-
вић” (1919), Ни ко ла Алек сић, „Пор трет же не са 
е лом ка пом” (1851).

За о став шти на 
Оље Ива њиц ки
Из ло жа „За о став шти на Оље Ива њиц ки”, ко ја 

је отво ре на 26. мар та 2017. го ди не у Исто риј ском 
му зе ју Ср и је, кроз пре ми јер но при ка зи ва ње за-
о став шти не чу ве не умет ни це, има ла је за циљ 
да под се ти јав ност на ак ту ел но пи та ње трај ног 
ре ше ња за сме штај и пре зен та ци ју ње не за о-
став шти не, ко ја је, на кон Ољи не смр ти 2009. 
го ди не, до де ље на на при вре ме но чу ва ње Исто-
риј ском му зе ју Ср и је. По став ка је пред ста ви ла 
до са да нај о им ни ји пре сек Ољи ног ра зно вр-
сног умет нич ког ства ра ла штва на по љу сли кар-
ства, ва јар ства, мод ног ди зај на, ар хи тек ту ре и 
по е зи је. Пу ли ци је пред ста вље но го то во 200 
умет нич ких сли ка, скулп ту ра и цр те жа из свих 
пе ри о да Ољи ног ства ра ла штва, као и лич ни 
пред ме ти (фо то гра фи је, фо но те ка, на ме штај, 
ко лек ци ја ча ша и свећ ња ка итд.) ко ји су чи ни-
ли део ње не сва ко дне ви це и и ли не ис цр пан из-
вор ин спи ра ци је за умет нич ки рад. У по се ном 
де лу Га ле ри је ре кон стру и са ни су де ло ви ње ног 
ате љеа, са аутен тич ним на ме шта јем и лич ним 
пред ме ти ма.

Скуп о Ми лу ти ну Бо ји ћу

На уч ни скуп ко ји су ор га ни зо ва ли Ин сти тут за 
књи жев ност и умет ност из Бе о гра да, Би ли о те ка 
Ми лу ин Бо јић из Бе о гра да и оп шти на Тре и ње 
ио је по све ћен Ми лу ти ну Бо ји ћу (1892–1917). 

Окру гли сто, с те мом По-
е и ка Ми лу и на Бо ји-
ћа, одр жан је у окви ру 
про јек та Сме на о е ич-
ких а ра и ми у ср ској 
књи жев но си 20. ве ка: 
на ци о нал ни и евро ски 
кон екс. 

Ми лу тин Бо јић – пе-
сник, драм ски пи сац и 
књи жев ни кри ти чар – 
ро ђен је у Бе о гра ду и у 
ње му је по ха ђао основ-
ну шко лу Вук Ка ра џић. 

Уче сник је Бал кан ских ра то ва 1912–1913, као и 
Пр вог свет ског ра та. На Кр фу је штам пао дра му 
Уро ше ва же ни а (1915), ко ју је пре нео пре ко Ал-
а ни је, а зир ку пе са ма Пе сме о ла и о но са о ја-
вио је у Со лу ну. У овој пе снич кој књи зи на ла зи се 
и чу ве на пе сма Пла ва ро ни ца, ко ју је по све тио 
стра да њу срп ских рат ни ка. Пре ми нуо је у Со лу-
ну и са хра њен на Зеј тин ли ку. Кра јем ле та, 1922. 
го ди не, ње го ви по смрт ни оста ци пре не ти су на 
Но во гро ље у Бе о гра ду, где и да нас по чи ва ју. 

Ана стас Јо ва но вић

По во дом ое ле жа ва ња 200 го ди на од ро ђе-
ња јед ног од пр вих срп ских фо то гра фа Ана ста-
са Јо ва но ви ћа (1817–1899), Би ли о те ка Ма ти це 
срп ске при ре ди ла је, 21. апри ла, елек трон ску 

из ло жу гра ђе из сво-
јих зир ки. Јо ва но вић 
се са успе хом огле дао 
у ли то гра фи ји, фо то-
гра фи ји, сли кар ству и 
при ме ње ној умет но сти. 
Пор тре ти сао је љу де из 
свог окру же ња, углед не 
гра ђа не Бе о гра да и Бе-
ча, чла но ве вла дар ских 
по ро ди ца. По ред се ри је 
пор тре та кне за Ми ха-
и ла, по зна ти су ње го-
ви пор тре ти и кне ги ње 

Ју ли је, Ву ка Ка ра џи ћа, До си те ја, Му шиц ког, 
Ње го ша, Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње, Га ра-
ша ни на, Бран ка Ра ди че ви ћа, Ђу ре Да ни чи ћа... 
Из ло жа је и ла отво ре на до 18. ма ја, а аутор ка 
из ло же је Сил ви ја Чам ер, уред ник. 

 При ре и ла Ка а ри на Г. СА ВИЋ

Би бли о те ка гра да Бе о гра да

Ко лар че ва за ду жби на

Св. Си ме он Не ма ња, 
Хи лан дар

Ду шан Ко ва че вић и За хар При ле пин 
с Еми ром Ку сту ри цом

Бе о град ско драм ско по зо ри ште

Уну тра шњост Му зе ја
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В
у ков кул тур ни кру жок у 
Бе чу ни је до вољ но по-
знат. Ми зна мо за зна-
чај не лич но сти ко је су 
о ра ви ле у ли зи ни Ву-

ка Ка ра џи ћа, ко је су га по се ћи ва ле, 
са ко ји ма је са ра ђи вао. Зна мо за по-
се те Ђу ре Да ни чи ћа, Бран ка Ра ди че-
ви ћа и то ли ких дру гих, али нај ма ње 
зна мо о они ма о ко ји ма те же до ла-
зи мо до не по сред них по да та ка, ко ји 
ни су за е ле жи ли сво ја се ћа ња.

Срп ска омла ди на ко ја се на ла зи-
ла на сту ди ја ма у Бе чу и ла је ве о ма 
до ро ор га ни зо ва на и ве о ма је ра но 
осно ва ла сво је дру штво „Пре од ни цу” 
(1861), ко ја је 15. но вем ра 1863. до и-
ла но во име „Зо ра”. Ово дру штво је ду-
ги низ го ди на и ло зна ча јан ра сад ник 
срп ских ин те лек ту а ла ца а мно ги од 
њих су доц ни је игра ли зна чај ну уло-
гу у на у ци и кул ту ри срп ског на ро да. 
Исто ри ју „Зо ре” на пи сао је и о ја-
вио 1905. Вла ди мир Ћо ро вић под на-
сло вом Исо ри ја ср ско ака ем ско 
ру шва „Зо ра” у Бе чу (ри ло исо-
ри ји омла ин ско о кре а). Ова књи га 
при хва та на је као за ни мљив чи ни лац 
све до иза Пр вог свет ског ра та. 

Пр ва скуп шти на но вог дру штва 
„Зо ра“ одр жа на је 11. де цем ра 1863. 
го ди не, а за дан осни ва ња Ми лан Јо ва-
но вић је спе вао пе сму, ко ја је доц ни је 
пе ва на на са стан ци ма дру штва. Пе сма 
је по чи ња ла сти хо ви ма: „Бе ше тми на 
у Ср и на, е ше гор ки јад”. На „по се лу” 
дру штва „Зо ра” о Све том Са ви, у Бе чу 
15. ја ну а ра 1864. е се дио је Ми лан Јо-
ва но вић рас пра ву „Кри ти ка и кри ти-
ча ри“ (ову сво ју рас пра ву Јо ва но вић 
је по том о ја вио у Ле о и су Ма и це 
ср ске 1864. под на сло вом „На ша кри-
ти ка”), а То дор Сте фа но вић Ви лов ски 
одр жао је го вор о по стан ку „Зо ре”. 

Вук је пре ми нуо у не де љу 25. ја ну-
а ра 1864 (по ста ром ка лен да ру), а на 
ван ред ној сед ни ци дру штва „Зо ра” од-
ре ђен је го вор ник о Ву ку, Алек сан дар 
Сан дић. Он је го во рио на опе лу, ко је је 
и ло у сре ду 28. ја ну а ра у грч кој цр кви. 
Ше сто ри ца сту де на та су но си ли ков-
чег са по смрт ним оста ци ма Ву ка до ра-
ке на Сент Марк со вом гро љу у Бе чу, а 
ме ђу њи ма су и ли фи ло соф Алек сан-
дар Сан дић, ме ди ци на ри: Ђу ра Ба стић, 
Иса Стој шић, Алек сан дар Сте па но вић, 
Ла зар Ста но је вић и Ми лан Јо ва но вић 
Мор ски. На гро у је го во рио Вла дан 

Ђор ђе вић (На ро у Ву ка Сеф. Ка ра-
џи ћа. У Бе чу, 28. ја ну а ра 1864, Ви дов-
дан, IV, 1864, р. 14, 4. фе ру ар, 2).

Исто ри ји на ших дру шта ва увек се 
мо же до да ти по не што но во. У Остав-
шти ни Ми ла на Јо ва но ви ћа Мор ског 

(Ар хив СА НУ, сигн. 13541/35) на ла зи 
се го вор ко ји је он из го во рио у Ву ко-
вом до му у Бе чу, на Ми тров дан 1863. 
го ди не (26. ок то ар/7. но вем ар). Том 
при ли ком је у име омла ди на ца Ср а 
ко ји су учи ли у Бе чу из ра зио нај ду ље 
по што ва ње пре ма ве ли ком Ву ку. Ка-
ко овог го во ра не ма у књи га ма, па ни 
у те мељ но из ра ђе ној „Ар хив ској гра-
ђи о Ву ку Ка ра џи ћу“ (при ре дио Го лу 
До ра ши но вић, Бе о град 1970), са оп-
шта ва мо је ов де у це ли ни. Пи сан је 
Ву ко вим пра во пи сом, са из ра же ним 
лич ним осе ћа њи ма, са пи је те том свој-
стве ним та да шњој омла ди ни срп ској.

 Са ни ша ВО ЈИ НО ВИЋ

* * *

ЈО ВА НО ВИЋ МИ ЛАН МОР СКИ
(1834–1896), ле кар, књи жев ник, кри-
ти чар, дра ма ти чар, свет ски пут ник, 
пу то пи сац и ака де мик. Основ ну шко-
лу је за вр шио у род ном се лу (Јар ко вац 
код Пан че ва), ни жу гим на зи ју у Вр-
шцу, а ви шу у Те ми шва ру. Ма ту ри рао 
је у Пе шти 1854. го ди не. Јед но вре ме 
је жи вео у Бе чу, у ко ме је на осни-
вач кој скуп шти ни сту дент ског удру-
же ња „Зо ра“ 1863. го ди не иза ран за 
пр вог пред сед ни ка. У Бе о град до ла-
зи 1865. го ди не и ра ди као про фе сор 
суд ске ме ди ци не и хи ги је не на Ве ли-
кој шко ли. Ме ди ци ну је ди пло ми рао 
у Лај пци гу и док то ри рао 1867. го ди не. 
Не пу не две го ди не ка сни је по стао је 
члан Срп ског уче ног дру штва у Бе о-
гра ду и по ча сни члан Ма ти це срп ске 
у Но вом Са ду. У Но ви Сад се пре се лио 
1871. го ди не и ра дио као при ват ни 
ле кар и упра ви тељ но во сад ске гим-
нази је. Уче ство вао је у о но ви Зма-
је вог ча со пи са „Ја вор“ (1874); ио је 
по сла ник На род но-цр кве ног са о ра 
у Срем ским Кар лов ци ма и све вре-
ме са ра ђи вао са нај зна чај ни јим књи-
жев ним и струч ним ча со пи си ма. Био 
је се кре тар Срп ског ле кар ског дру-
штва (1887–1889), са о сни вач Срп ске 
књи жев не за дру ге (1892) и уред ник 
углед ног ча со пи са „Отаџ и на“ (1892). 
До пи сни члан Срп ске кра љев ске ака-
де ми је по стао је 1890, ка да је и о-
ја вио зна ме ни ту сту ди ју По ле на 
рам ску ли е ра у ру о Ко со ву, а за 
ре дов ног чла на је иза ран 1892. Зог 
ду го го ди шњих пу то ва ња у Ин ди ју и 
по Ис то ку, до ио је на ди мак Мор ски, 
а по не кад се та ко и пот пи си вао.

Л
а ко је и са и о љу и ма 
ко ји ни су жи ви, они ни-
су у а се ра не – за-
по чи ње аутор ка Ве сна 
Бал те за ре вић исти ни-

ту по вест о сво јим пре ци ма у ро ма-
ну „Не пом њан”. Кад се исти на оте-
ло тво ри не пре кид ним тра га њем за 
соп стве ним иден ти те том, на ста је 
уз у дљи во тка ње жи во та у ре до ви-
ма ове књи ге. Ово је ро ман о не пре-
ста ној ор и и не пре ста ном стра да-
њу ка ко у рат ном та ко и у ме ђу рат-
ном и по рат ном раз до љу, што је 
та на но пси хо ло шки осли ка но. На-
гла ше но тра ги чан увид у ис ку ше-
ња два свет ска ра та, уз ду хов ну спо-
зна ју пре пли та ња жи вих, мр твих и 
Не пом ња на.

Ко је Не пом њан? Ње га, на жа лост 
ни да нас, не пре по зна је са свим ја-
сно ни срп ска ми то ло ги ја ни ти га 
о ја шња ва срп ска ети мо ло ги ја. По-
ре кло му мо же и ти у тра ди циј ском 
схва та њу зла, свих о ли ка ко је не ча-
сти ви ста вља пред љу де. У из ма гли-
ци је и зна че ње ре чи: мо же се ве за ти 
за зми ју та ко што се она у на шој тра-
ди ци ји осло вља ва као „Не по ме ни ца”. 
Пре ма на род ном ве ро ва њу, не по ме-
ни ца је гу ја отров ни ца. Не по ми ње се 
чак ни у ми сли ма. О њој се ни не го-
во ри, од ње се ра ни са мо ћу та њем. 
Али, Не по ме ни ца до но си и зло и до-
ро, тру је и ис це љу је, иза зи ва ки шу и 
су шу, узро ку је и спре ча ва глад... Зми ја 
ни је ну жно не га тив на, не го моћ на и 
не при ко сно ве на. У срп ском фол кло-

ру до след но је ве за на за мо тив из го на 
из ра ја, али има и по зи тив ну ка рак те-
ри за ци ју у ви ду пре тка за штит ни ка, 
чи је је о ра ви ште ис под кућ ног пра-
га. Са мим тим хтон ска при ро да ре а-
ли зу је се кроз два на че ла. На су прот 
опа сно сти од гре ха, смр ти и оно стра-
них си ла, пред ста вља и чвр сту ве зу с 
по том ци ма. 

Аутор ка Бал те за ре вић лир ском 
су ге стив ном на ра ци јом уво ди и у 
ори се жи во та и све га оно га што ни-
је жи вот, а што мо ра да се над жи ви. 
Ка да рат на о штри сво ја се-
чи ва стра да ња, уну тра шњи 
све то ви гла сни је цви ле 
стра хом од смр ти, од гла-
ди, од сва ког зла. Рат ник у 
ра ту или пре жи ви или га 
до че ка смрт, док они што 
га иш че ку ју уми ру сва ко-
днев но од не из ве сно сти и 
од оста лих за ла ко ја су са-
мо њи ма на ме ње на. Про-
лем је у то ме што ни су 
са ми. Глас Не пом ња на их 
оа зри во под се ћа на то, тек 
да их упо зо ри да су стра хо ви и стреп-
ње на ње го вом ре пу и да уд но мо тре 
на сва ку ода ра ну ми сао упла ше них 
љу ди. Тек то ли ко да не сме ју сло од но 
да ми сле и осе ћа ју. Он је ту да под се ти 
да је за при су ства не ка кве си ле, ко ја 
тре пе ри у ва зду ху, ни је пу ка слу чај-
ност већ ње го во де ло ва ње. Ко ли ко ће 
страх да уђе у љу де за ви си од ње го ве 
во ље и отуд је сва не моћ да му се од-
у пру; ко ли ко ће се ду го уми ра ти или 
ка ко ће се пре жи ве ти у су ро во сти ра-

та, од ре ђу ју си ле моћ ни је од по је ди-
нач них људ ских суд и на.  

Ли це ра та ода је све су ро во сти пре-
жи вља ва ња, од не ма шти не, гла ди, 
стреп ње до то га да се сам жи вот за-
вла чи у мрак и ти ши ну. Ту ђе смр ти 
су до жи вот на уми ра ња они ма ко ји су 
оста ли жи ви. 

„При ти скао га је те рет и те рао га да 
стал но гу ра ру ке у џе по ве и про ве ра-
ва да ли је још увек ту смрт сва ког од 
ње го вих дру го ва. На дао се да ће вре-
ме ном се ћа ње да из ле ди... На дао се 

да ће мр тви да опро сте жи-
ви ма и да их пу сте да на-
ста ве свој жи вот.”

Не пом њан, онај ко ји се 
не по ми ње, онај ко ји не ма 
име, на ли ку је на чо ве ка, 
али не на зи ре му се од раз у 
огле да лу. По че му он ли чи 
на чо ве ка? Нај пре по то ме 
што осе ћа. За тим што раз-
ми шља и, во ђен ти ме, да је 
сми сао пат њи, али и љу а-
ви. Моћ да во ли, да се за љу-
љу је у ју на ки њу ро ма на, 

да је му људ ску ра њи вост, спо со ност 
да кроз љу ав пре ста не да по вре ђу је. 
Не пом њан је оде вен у лик зла, али је 
он у осно ви ме та фо ра свих жи вот них 
су ро во сти, не прав ди, све га оно га што 
не раз у ме мо а што нам, не по врат но, 
узи ма нај дра же у жи во ту. 

Не пом њан ои та ва у де лу кроз 
стал ну не из ве сност и пи та ње где се 
зло на ла зи, шта ће ре ћи, шта ће од-
у зе ти а шта до пу сти ти љу ди ма. Ма-
гло ви то са у че сни штво до ра и зла је 

у љу ди ма и у окол но сти ма на ко је не 
мо гу да ути чу. Рат ни до га ђа ји осу ђу-
ју не ду жне на стра да ња, на кри ви цу 
ез кри ви це. Сен ка Не пом ња на увек 
је спрем на над му шком де цом да их 
су стиг не чим до вољ но од ра сту да мо-
гу пу шке узе ти у ру ке. Жен ска де ца 
по ка зни уми ру, оста је са мо оно ко је 

је оте ло тво ре ње љу а ви Не пом ња на 
пре ма мо ли тва ма ју на ки ње Љу е и 
при сут ног са о се ћа ња. То де те је из-
ве сна рав но те жа до ра и зла, ком-
про мис зла ко је у љу а ви по чи ње да 
чи ни до ро.

Са мо јед но жен ско де те оста вље но 
је да жи ви од лу ком Не пом ња на. То 
де те од ра ста спрем но да под не се те-

рет зла и да Не пом ња на су о ча ва са 
до рим де ли ма. Бор а да се по чу па 
ко рен зла, сна жан, уте ме љен и јак, 
мо же и ти да је са мо ко рак ка из а-
вље њу. А да ли се Не пом њан уоп ште 
мо же при пи то ми ти? Шта се де ша ва 
ка да се умо ри и кад Бож ја све тлост 
за си ја? Зна ју ли љу ди шта је исти на 
он да ка да све исти не са кри ју сво је 
ли це? Чи ни се да он да све за ћу ти и 
та да се умо ре и жи вот и смрт у ор-
и за љу де. Сва та пи та ња оста ју све та 
тај на ко ја се, ма да не на ја вље но, ипак 
ука зу ју љу ди ма. Не пом њан, на кра ју 
ро ма на, мо ли Љу у да га по ве де са 
со ом, да га не оста вља у из ма гли ци 
из ме ђу два све та. Зло по ста је не моћ-
но он да ка да су срет не зло у љу ди ма 
ко је се ви ше не ра ни, не цви ли, не 
о ли, не го во ри ни гла сом ни ти ши-
ном. У ве чи том пре ви ра њу до ра и 
зла од шкри ну та су вра та, као на го ве-
штај, да до ро у љу ди ма има из гле да 
да пре тра је. 

Из ме ђу Не пом ња на и Љу е по сто-
ји ја сан му шко-жен ски прин цип ко-
ји их сна жно по ве зу је. То је из у зет но 
ва жан од нос, јер пред ста вља ве зу су-
прот но сти. Љу а је фи гу ра мај ке, ор-
е на, ја ка, ста ме на и под но си сва ку 
Не пом ња но ву ка зну го то во ез стра ха. 
Она га при хва та и сво јом до ро том и 
пи то мо шћу, ми ло сти вим ора ћа њем 
чак при ли жа ва га се и. Он на ла зи 
чул на за до вољ ства, чуд но, и у ми ри-
су ње них ко ла ча, оо жа ва њен на чин 
пи са ња. Ње на чи ста ду ша у ди у ње-
му чи сто ту љу а ви. Сам се е ви ди као 
ње ног чу ва ра и су ди ју, као дар и као 
ка зну, не осе ћа кри ви цу, али има осе-
ћај од го вор но сти. Она слу жи ње му јер 
јој је ја сно да мо ра, он слу жи њој јер 
га ње на сла ост чи ни још сна жни јим. 
Они у сво јој ве за но сти по ста ју нео дво-
ји ва ли ца до ра и зла. За то аутор ка 
Бал те за ре вић и на гла ша ва – он да ка-
да зло за лу та ме ђу до ре љу де, по чи-
ње да чи ни и до ра де ла. 

 Јо ва на ЈЕЛ ЧА

Вук о свом 
презимену

Мо ме је у Јок си му ио је на и-
мак Бан у ла, а ње о вом ра у че у 
Са со ју Чо ра. По ово ме су е ко-
ји и мо а оца зва ли Бан у ли ћем, 
као и Са со је ве о ом ке Чо ри-
ћи ма, а си но ве мо а је а Кон иј-
ћи ма, о мај ци им Кон и ји ко ја 
је на жи вје ла сво а му жа Мир ка. 
Али ка се ко ји и сао, и ло ко 
Ту ра ка или она ко је, на зи вао се 
свак о сво ме оцу, као на р. шо 
се Са со јев унук Јеф о (мој р ви 
учи ељ и ив ши за Ка ра ђор ђи је ва 
вре ме на со вје ник о на хи је звор-
нич ке) и сао Са вић, рем а су а 
мно и зва ли и Чо ри ћем. Да сам 
ја осао у Тр ши ћу, ја их се сва-
а о и си вао Се фа но вић, а син 
мој Ву ко вић, као шо је у Ср и ји 
ио ои чај о ско ра; но у у ћи а 
у ово ме цар сву (у Аусри ји) не 
са мо ни је ои чај а се је ца и шу 
о оцу, не о сам чуо а је наш јем 
љу и ма о Сри је му о и за ра-
њи ва но, за о сам (нај ви ше је це 
ра и) узео са ро ре зи ме. Да ни-
је сам још из је ињ сва знао о 
сво ји јех са ри јех а је о са ри-
не мо је ре зи ме Ка ра џић, ја их 
се о чео о и си ва и и Бан у ла 
или Бан у лић; но он а их се ово-
јио и о ро ио не са мо о ре а ка 
мо а је а, не о и о о о ма ка ње-
о ве ра ће и ра у че а. 

За пи са но у ли сту 
„Ву ков са ор у Тр ши ћу“ 
Бр. 2, 19. сеп тем ар 1971.

ТРАДИЦИЈА И САВРЕМЕНОСТ У РОМАНУ „НЕПОМЊАН“ ВЕСНЕ БАЛТЕЗАРЕВИЋ

Дорота и над сенком зла

О ауто ру
Др Ве сна Бал те за ре вић је ре дов-
ни про фе сор Фа кул те та за кул-
ту ру и ме ди је на Уни вер зи те ту 
„Џон Не зит“ у Бе о гра ду. По ред 
то га што је о ја ви ла ви ше за па-
же них књи га, струч них и на уч-
них ра до ва из сво је уже на уч не 
ола сти, а ви се и књи жев ним 
ра дом. Њен новoојављени ро ма 
„Не пом њан“ ио је кан ди до ван 
за НИН-ову на гра ду. Про фе сор ки 
др Ве сни Бал те за ре вић не дав но 
је ука за на по се на част: иза ра-
на је за ре дов ног чла на Европ ске 
ме ди те ран ске ака де ми је умет-
но сти и на у ке (EMA AS).

Вук, не по зна ти аутор

ПОДСЕЋАЊЕ

Српска омладина у Бечу 
у доа Вука Караџића

Ву ков гроб ис пред Са бор не цр кве у Бе о гра ду

Слав но увјен ча ни, љу а вљу не жном о гр ље на ста ри но!
У до ри 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, 50 тво га књи жев но га 
ра да.

Овај низ го динâ, ко ји ме ђу на ми ов ђен зач ни те, а до пи ре до на ши јех 
ђе до ва, зна ме нит је за нас, Ср е. Је ра је он окру жи јо по вје ка ужур ног 
ои ла тог ра да.

Са јед не стра не про ли је ва ше Ср ин крв да осло о ди за ви чај, са дру ге 
жр тво ва ше Ср ин жи вот, да га ино ме сви је ту узо ри тог по ка же.

Од ови јег, дич ни јег, не у мр ли јег уој ни ка и Ти си је дан љу ље на сје ди-
но: наш да на шњи углед, на ша осна же на Књи жев ност тво је је дје ло.

Ти си нас учи јо цје ни ти мај чи ну ри јеч; ти си нас учи јо по зна ти на шег 
Спа си те ља, љу и ти на шег са пле ме ни ка, ти си нам ис ту ма чи јо ди во те 
на ши јех по сло ви ца, ти си нам са чу вао кра со те на ши јех пе са ма, ко је да-
нас на кит ни За пад при сва ја.

Ти си нам осве тли јо ораз сву да и у сва ко до а.
Не тре а да ти ми опле те мо ви је нац. Ти си га дав но већ оплео. Ви де ли 

смо га из ли за па смо се дав но увје ри ли да су му ли сти ћи од – ла вра. Ми 
смо са мо ду жни, да ти са њи ме укра си мо оста ре ло че ло.

Не тре а да ти уз ди же мо спо ме ник: ти си му дав но већ те мељ по ло-
жи јо. На ши оци са гра ди ше му свод, ко ји ша ље од јек ове мо је ри је чи на-
да ле ко. Ми са мо же ли мо и мо ли мо Бо га да до жи виш те да угле да мо да 
му се ку ет до не а ди же, и да ра за знам на вр ху ње го вом тво је име, име 
Ву ка С. Ка ра џи ћа.

Ко уче ни ци тво ји ви че мо ти Фа ла, ко Ср и уз ви ку је мо ти: Сла ва!
Го во ри јо на Ми тров дан год. 1863.
 Ми лан Јо ва но вић.
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ИЗ АКТИВНОСТИ ОГРАНАКА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ И СРПСКИХ УДРУЖЕЊА У ДИЈАСПОРИ

НИШ

Петнаест година рада 
огранка Вукове задужине

Ни шки огра нак Ву ко ве за ду жи не, као Дру-
штво „Вук Ка ра џић“ Ниш, на скуп шти ни одр жа-
ној 23. де цем ра 2016. го ди не ое ле жи ло је свој 
зна чај ни ју и леј – 15 го ди на од осни ва ња и кон-
ти ну и ра ног ра да. У том вре мен ском ин тер ва лу, 
ка ко је кон ста то ва но кроз из ла га ње, пред сед ни-
ци Скуп шти не огран ка и ли су: Вла ди мир До-
ма зет, адво кат, проф. др Мар ко Се ку ло вић, та да, 
про рек тор Ни шког Уни вер зи те та, за тим проф. 
др Дра ган Ни ко лић, проф. др Го ран Мак си мо-

вић два пу та, а са да је пред сед ни ца Скуп шти не 
мр Ми лун ка Ми тић, про фе сор, до овог ман да та 
пред сед ник Управ ног од о ра огран ка свих про-
те клих го ди на.

На Скуп шти ни је по се но ис так нут рад на 
кон ти ну и ра ном оку пља њу сред њо шко ла ца по 
по зи ву Све о сав ско кон кур са, и то не са мо за 
уче ни ке из ни шких сред њих шко ла већ и из дру-
гих гра до ва. То ком про те клих го ди на на кон курс 
су се ода зи ва ли мла ди из Ди ми тров гра да, Пи-
ро та, Бе ле Па лан ке, Про ку пља, До љев ца, Чач-
ка, Ло зни це и Гра ди шке (Ре пу ли ка Срп ска). До 
са да је уче ство ва ло ви ше од 500 уче ни ка по ка-
зу ју ћи сво је ква ли те те ко ји су већ са зре ли или 
са зре ва ју. Ме ђу тим, рој уче сни ка је знат но ве-
ћи јер су у рад и ли укљу че ни и мен то ри-про-
фе со ри, као и дру ги са рад ни ци у ре а ли за ци ји 
ова квог про јек та. 

Све то сав ски кон кур си су увек има ли те ме ко-
ји ма су се ое ле жа ва ли ва жни да ту ми, ка ко из 
на ци о нал не кул ту ре, та ко и из свет ске кул тур не 
исто ри је. За 2016. го ди ну, пр ва те ма је гла си ла 
За ле ан у на сле ђе ср ско у хов но ла а, ка ле-
мим ла о ро но р во, ко јој је као ин спи ра ци ја 
мо гла да по слу жи не ка од го ди шњи ца на ших 
зна чај них име на: Све то га Са ве, Јо ва на Сте ри је 
По по ви ћа, Ми ла на Ра ки ћа, Алек сан дра По по-
ви ћа. Дру га те ма је има ла Шек спи ро ву ми сао: 
Све је о зор ни ца на ко јој сва ко ира сво ју уло-
у, по во дом ју и лар не го ди не од смр ти Ви ли је-
ма Шек спи ра. 

При ло зи су сти за ли из Ло зни це, Гра ди шке, 
али их је нај ви ше сти гло из Ни ша, и то из Гим-
на зи је „Све то зар Мар ко вић“. Ра до ви су и ли 
ви со ког ква ли те та и жи ри је из дво јио рад Ми-
лу ти на Ћи ри ћа, уче ни ка III раз ре да гим на зи је 
„Све то зар Мар ко вић“ у Ни шу, ко ме је мен тор-
ка и ла Не вен ка Бо жо вић, про фе сор ка те шко-
ле. Та ко ђе, ви со ко су оце ње ни при ло зи уче ни це 
Љу и це Ка ра каш, из Гим на зи је у Гра ди шки, и 
Ма ри је Цве ти но вић, из Гим на зи је „Вук Ка ра-
џић“ из Ло зни це. Све ча ност до де ле при зна ња, 
уз умет нич ки про грам, одр жа на је као и до са да 
у Град ској ку ћи, где су свим уче сни ци ма уру че-
не за хвал ни це и књи ге. По ред ово га, уче сни-
ци су до и ли при ме рак е се де проф. др Бо шка 
Су вај џи ћа, са Ву ко вог са о ра у Тр ши ћу, 2015. 
го ди не, као и члан ске кар те Дру штва „Вук Ка-
ра џић“, Ниш. 

Од рој них ак тив но сти Дру штва на Скуп-
шти ни је ис так ну то да је пред ста вљен ал ма нах 
Ву ко ве за ду жи не Да ни ца 2016, што је по се-
но ме диј ски упри ли че но у то ку ма ни фе ста ци-
је Дан ма ер ње је зи ка. О зна ча ју ове књи ге, с 
по се ним освр том на део за мла де, го во ри ла је 
пре ко ло кал не ТВ ста ни це Ни ша, Ми лун ка Ми-
тић, пред сед ни ца Скуп шти не Дру штва „Вук Ка-
ра џић“ у Ни шу. По во дом да на по е зи је, Да ни ца 
2016. пред ста вље на је у ОШ „Вук Ка ра џић“ у До-
љев цу. О књи зи и о ис так ну тим при ло зи ма за 
мла де го во рио је Не ма ња Јо ва но вић, а елек трон-
ску вер зи ју при ка за ла је Ма ја Но ва ко вић. 

По во дом сто го ди на од смр ти срп ског књи жев-
ни ка Пе тра Ко чи ћа, Дру штво је у са рад њи са Фи-
ло зоф ским фа кул те том у Ни шу, кроз при год ну 
ак тив ност под се ти ло на лик овог ве ли ког ор-
ца за људ ска пра ва, кроз књи жев но и по ли тич-
ко де ло ва ње. Скуп је ре а ли зо ван за вре ме Да на 
Уни вер зи е а у Ни шу. О жи во ту и ра ду Пе тра 
Ко чи ћа го во ри ли су проф. др Го ран Мак си мо-
вић, др Сне жа на Ми ло са вље вић Ми лић, Вла ста 
Це нић, пе сник и про фе сор. Вред но па жње и ло 
је уче шће и уче ни ка Гим на зи је „Све о зар Мар-
ко вић“, ко ји су ори ги нал ним из во ђе њем сег ме-
на та из Ко чи ће ве са ти ре Ја за вац ре су ом, у 
ка зи ва њу Ди ми три ја Ан ђел ко ви ћа и Ми лу ти на 
Ћи ри ћа, за по че ли све ча ност, а за вр шни цу су да-
ле пе смом у про зи Сло о и, уче ни це Гим на зи је 
„Све то зар Мар ко вић“ из Ни ша. 

У Из ве шта ју за Скуп шти ну и ло је ре чи и о 
до са да шњој са рад њи огран ка са Ву ко вом за ду-
жи ном у Бе о гра ду, као и о са рад њи са дру гим 
огран ци ма Ву ко ве за ду жи не. Ис так ну то је да 
се ова са рад ња нај че шће оства ру је кроз кон-
курс не по зи ве за так ми че ња уче ни ка. По се но 
је по зи тив но оце ње на са рад ња са ин сти ту ци ја-
ма у про све ти и кул ту ри гра да Ни ша (Уни вер зи-
тет, Фи ло зоф ски фа кул тет, На род на и ли о те ка 

„Сте ван Сре мац“, Му зеј гра да Ни ша, Исто риј ски 
ар хив, Ни шки кул тур ни цен тар). Али, пре свих 
ор га ни за ци ја са ко ји ма се за јед нич ки ра ди на 
ре а ли за ци ји усво је них про је ка та, на Скуп шти-
ни је по се но ис так ну та ма те ри јал на по др шка 
Град ске оп шти не Ме ди ја на у Ни шу, ез чи је 
по мо ћи и ак тив ност огран ка и ла знат но оте-
жа на и ума ње на. На то ме јој је ода то по се но 
при зна ње и за хвал ност.

Све то сав ска ака де ми ја 

Тра ди ци о нал на Све то сав ска све ча ност за 
сред њо школ це одр жа на је ове го ди не, по ше-
сна е сти пут, у про сто ри ја ма Уни вер зи те та у Ни-
шу. Све ча ност је отво рио хор, Хим ном Све том 
Са ви, а за тим је мр Ми лун ка Ми тић, про фе сор, 
одр жа ла увод ну реч. Ува же ни гост, про рек тор 
Уни вер зи те та у Ни шу, проф. др Дра ган Де нић, 
по здра во је при сут не и сво јом е се дом на гла сио 
по тре у за очу ва њем чи сто те срп ског је зи ка и 
упо тре у ћи ри ли це, уз кон ста та ци ју да Све ти 
Са ва и Вук Ка ра џић, као зве зде во ди ље, ре а 
а нам у у у о каз за на ше е ло ва ње, и раз вој 
на ше школ сва, на у ке и уме но си, а и ме 
и на ше р жа ве. 

Ни шки огра нак Дру штва за не го ва ње ду хов-
них вред но сти и ове го ди не по звао је на кон курс-
ну са рад њу уче ни ке сред њих шко ла, а за да тим 
те ма ма тре а ло је, по ред оста лог, ое ле жи ти ва-
жне ју и ле је: 230 го ди на од ро ђе ња Ву ка Ка ра-
џи ћа, 30 го ди на по сто ја ња Ву ко ве за ду жи не и 
15 го ди на кон ти ну и ра ног ра да огран ка Ву ко-
ве за ду жи не у Ни шу. Уче ни ци су до и ли те му: 
„Вук у по се ти 21. ве ку“, а по во дом 200 го ди на од 
смр ти Во жда Ка ра ђор ђа, за да та те ма је гла си ла: 
„Осло о ди лач ки под виг оца Ср и је“. 

По рас пи са ном кон кур су при ја ви ли су се 
уче ни ци сред њих шко ла, са пре сти жним ро-
јем из Гим на зи је „Све то зар Мар ко вић“. Сти гли 
су ра до ви ка ко у про зи, та ко и у сти хо ви ма, 
ко ји су и стил ски и те мат ски и ли из у зет но 
ква ли тет ни, са др жај ни и за ни мљи ви. Сто га је 
жи ри, ко ји је ове го ди не ра дио у са ста ву: проф. 
др Сне жа на Бо жић, пе сник Вла ста Це нић, про-
фе сор, и Је ле на Ми лић, ни је имао ни ма ло лак 
за да так, јер сва ки од раз ма тра них ра до ва мо-
гао је да по не се ти ту лу нај о љег. Али, жи ри је 
мо рао да на пра ви свој из ор и про гла си три 
нај о ља ра да, са про фе со ром мен то ром, Ма-
ри јом Це ро ви ном. 

Тре ће ме сто при па ло је Ка та ри ни Сто ја но-
вић, уче ни ци че твр тог раз ре да, ко ја је пи са ла 
рад на те му „Осло о ди лач ки под виг оца Ср и-
је“. Пи сан у фор ми ора ћа ња са мом Ка ра ђор ђу, 
рад осве тља ва ва жне мо мен те и лич но сти срп-
ске исто ри је уокви ре не за ми шље ном ви зу ром 
иза ра ног фик тив ног са го вор ни ка. Дру го ме-
сто жи ри је до де лио ра ду Та ма ре Јо цић, та ко ђе 
уче ни це че твр тог раз ре да. Ње на ви зи ја ис ку-
ства Ву ка Ка ра џи ћа у 21. ве ку до и ла је о лик 
пи сма ко је у акро сти ху чу ва 30 сло ва срп ске 
азу ке, при че му сва ко сло во пред ста вља јед но 
ора ћа ње Ву ку, се и, соп стве ном са вре ме ном 
окру же њу. 

Пр во ме сто осво јио је Не ма ња Ку тле шић, уче-
ник дру гог раз ре да, за рад на те му „Вук Ка ра-
џић у по се ти 21. ве ку“. Жи ри је за кљу чио да је 
то ве што из ве ден Ву ков ис ко рак у чи та о че ву са-
вре ме ност, оства рен за хва љу ју ћи успе шно упо-
тре ље ној епи сто лар ној фор ми у ко јој се Вук 
ора ћа кне зу Ми ло шу, аутен тич но, на ис точ но-
хер це го вач ком ди ја лек ту. По се ну по хва лу жи-
ри је упу тио Иси до ри Ста ни ми ро вић за рад о 
Ву ку Ка ра џи ћу, ука зао је на ори ги нал ност ра да 
Ане Ран ђе ло вић, уче ни це че твр тог раз ре да Пр-
ве ни шке гим на зи је „Сте ван Сре мац”, и по хва-
лио рад Са ре Мар ко вић, уче ни це тре ћег раз ре да 
Тех нич ке шко ле „12. фе ру ар“, за по ет ски осврт 
на те му о Ка ра ђор ђу.

Пр во на гра ђе ни аутор, Не ма ња Ку тле шић, до-
ио је на по клон „Да ни цу“ 2017. Ву ко ве за ду-
жи не. Сви уче сни ци су до и ли за хвал ни це, као 
и њи хо ви мен то ри, Не вен ка Бо жо вић и Мир ја на 
Це ро ви на, про фе со ри гим на зи је „Све то зар Мар-
ко вић“, Сло о дан ка Ми тро вић, проф. Пр ве ни-
шке гим на зи је „Сте ван Сре мац“, Љи ља на Ву кић, 
проф. Тех нич ке шко ле „12. фе ру ар“ из Ни ша, 
и мр Су за на Пе тро вић, про фе сор му зич ке кул-
ту ре ни шких гим на зи ја „Све то зар Мар ко вић“ и 
„9. Мај“. По ве ље су уру че не и ду го го ди шњим са-
рад ни ци ма у ор га ни за ци ји ове ма ни фе ста ци је, 
Дра го сла ву Ђо ки ћу, се кре та ру Уни вер зи те та, ГО 
Ме ди ја на, Ни шком кул тур ном цен тру, На род ној 
и ли о те ци „Сте ван Сре мац“ и рек то ру Уни вер-
зи те та, проф. др Дра га ну Де ни ћу.

 Би ља на МИЉ КО ВИЋ СЕ ЛИ МО ВИЋ

БА ВА НИ ШТЕ 

Да ни ћи ри ли це 2017. 

У су о ту, 27. ма ја 2017. го ди не у про сто ри-
ја ма ОШ „Бо ра Ра дић“ у Ба ва ни шту, све ча ном 
до де лом на гра да нај у спе шни јим уче сни ци-
ма кон кур са, отво рен је 16. Деч ји са ор „Да ни 
ћи ри ли це“. У име оп шти не Ко вин, ге не рал ног 
по кро ви те ља Са о ра, на гра ђе ну де цу, њи хо ве 
на став ни ке и ро ди те ље и дру ге ува же не го сте 
по здра ви ла је Оли ве ра Та на си је вић, по моћ ник 
пред сед ни ка, а у име ор га ни за то ра, по ча сни 
пред сед ник Са о ра, ака де мик Ви дој ко Јо вић. О 
ра до ви ма су го во ри ле чла ни це жи ри ја Љи ља-
на Си мић и др Су за на По лић. Пе сник гост ио 
је Бо жи дар Пе шев, ко ји је, ин спи ри сан до га ђа-

ји ма на Са о ру, већ су тра дан на пи сао пе сму о 
Ба ва ни шту.

Око сни цу Са о ра чи ни кон курс за нај о љи 
ли те рар ни и нај леп ши ли ков ни рад, на ко ме је 
до са да уче ство ва ло 40.000 уче ни ка из око 500 
шко ла из Ср и је и мно гих зе ма ља у ко ји ма жи-
ве Ср и, укљу чу ју ћи Аме ри ку, Аустра ли ју, Ју жну 
Афри ку и Ки ну. 

Те ма за ли те рар ни рад и ла је МАЈ КА. За ли-
ков ни део кон кур са тре а ло је укра си ти пр во 
сло во свог име на и та ко до и ти ини ци јал, ка-
ли граф ски пре пи са ти на род ну умо тво ри ну, на-
сли ка ти илу стра ци ју на род не ај ке, при по вет ке 
или пе сме и на пра ви ти лут ку и оу ћи је у на-
род ну но шњу из а ки ног род ног кра ја.

Ове го ди не на кон курс се ода зва ло 5.263 уче-
ни ка, а у Ба ва ни ште је сти гло 3.175 ка ли граф-
ских ра до ва и ини ци ја ла, 1.041 ли те рар ни рад, 
789 илу стра ци ја, 153 лут ке и 105 ве зе них ра до-
ва. Од укуп ног ро ја при спе лих ра до ва, 617 је из 
ра се ја ња. Жи ри у са ста ву др Ми о драг Ма тиц ки, 
др Рај ка Уљ ман ски, Љи ља на Си мић и Ми ле на 
До рић, за ли те рар не ра до ве, а др Су за на По лић, 
мр Дра ган Бо снић, мр Ми ли ца Мар ко вић, Вје ра 
Ме дић и Ја смин ка Бр ка но вић, за ли ков не ра-
до ве, по де лио је 119 на гра да и мно го по хва ла. 
Нај у спе шни ји уче ни ци до и ли су књи ге ку пље-
не сред стви ма Ми ни стар ства про све те или као 
по клон од из да ва ча.

Ге не рал ни спон зор Са о ра је оп шти на Ко вин, 
а ме диј ски РТС, по се но еми си ја „Жи ки на ша-

ре ни ца“. Дра го це ну по моћ и ове го ди не пру жио 
је Ак тив же на „Ду га“, чи је су чла ни це за го сте 
Са о ра при пре ми ле нај у ку сни је ко ла че.

То ком пр вог да на Са о ра пу ли ка је ви де ла 
нај леп ше ли ков не ра до ве при спе ле на кон курс. 
На гра ђе ни уче ни ци су уче ство ва ли у ра ду ма ле 
ра ди о ни це ке ра ми ке, ко ју је во дио Ми хај ло Пе-
тро вић, ве за, ко ју је во ди ла мр Ми ли ца Мар ко-
вић, из ра де цвет них у ке та, ко ју су при ка за ли 
уче ни ци СШ „Ва са Пе ла гић“ из Ко ви на, а ка ко се 
пре де по ка за ла је Ве ра Илић. Ка ко се игра ко ло 
по ка за ли су чла но ви КУД „Аца О ра до вић“. 

То ком Са о ра сво је књи ге је при ка за ло Удру-
же ње „Ћи ри ли ца“ из Но вог Са да.

Са ор ће се на ста ви ти по чет ком ав гу ста, кад 
се оче ку је ве ли ки рој уче сни ка из ди ја спо ре, 
и по чет ком но вем ра, ка да ће се одр жа ти за-
вр шна све ча ност под на зи вом ВЕ ЛИ КО АЦИ НО 
КО ЛО, на ко јој ће уче ство ва ти ви ше кул тур но-
умет нич ких дру шта ва.

Спе ци јал не на гра де до и ле су Ми ли ца и Кри-
сти на Пи ља из Аде ла и де, ко је су, за јед но са сво-
јом а ком Је ле ном Ре кић, на пра ви ле че ти ри 
лут ке ко је пред ста вља ју ои ча је на Бад ње ве че 
у за пад ној Сла во ни ји, и уче ни ци тре ћег раз ре-
да ОШ „Љуп че Шпа нац“ из Бе ле Па лан ке, ко ји 
су, за јед но са ро ди те љи ма и учи те љи цом, на-
пра ви ли лут ке ко је при ка зу ју при зор из е ло-
па ла нач ког кра ја.

 Ве ра СЕ КУ ЛИЋ

ЧА ЧАК

Шко ла ма у по хо де

Удру же ње „Чу ва ри де ла Ву ка Ка ра џи ћа“ из 
Чач ка, као је дан од нај ста ри јих огра на ка Ву-
ко ве за ду жи не, ис тра ја ва у ра ду осла ња ју ћи 
се мно го ви ше на ен ту зи ја зам и во лон ти ра ње 

сво јих чла но ва и са рад ни ка не го на фи нан сиј-
ску по др шку ло кал не за јед ни це. И ове школ ске 
го ди не чла но ви Удру же ња су ишли шко ла ма у 
по хо де, про мо ви шу ћи и да ру ју ћи књи ге мр Гро-

зда не Ко ма ди нић, пред сед ни ка Удру же ња. Са-
рад ња је оства ре на са ОШ „Та то мир Ан ђе лић“ из 
Мр ча је ва ца, ОШ „Вук Ка ра џић“ из Чач ка и ОШ 
„Фи лип Фи ли по вић“ из Чач ка.  

Та ко ђе, Удру же ње је уче ство ва ло у про гра му 
струч ног уса вр ша ва ња на став ни ка Мо ра вич-
ког окру га, под на зи вом „За ви чај ни пи сци у оку 
про фе со ра 3“, у ор га ни за ци ји Школ ске упра ве, 
та ко да је че твр то из да ње ро ма на „По тка од сно-
ва“ Гро зда не Ко ма ди нић по све ће но де се то го ди-
шњем по ме ну проф. Гор да ни Шоћ, сце на ри сти и 
ре ди те љу исто и ме не пред ста ве ра ђе не по овом 
ро ма ну, пред ста вље но и у Ре ги о нал ном цен тру 
за про фе си о нал ни раз вој за по сле них у ора зо-
ва њу. О књи га ма Гро зда не Ко ма ди нић го во ри-
ли су: ака де мик Дра гу тин А. Ђу кић, Ми ли ца 
Ба ко вић (ви ши са вет ник и ли о те кар), Зо ри ца 
Ле шо вић Ста но је вић (но ви нар и књи жев ник), 
Ми ла Му тав џић (на став ник), Сла ђа на Па ре за-
но вић (ру ко во ди лац ШУ Ча чак) и Да ни је ла Ко-
ва че вић Ми кић (про свет ни са вет ник).

Удру же ње је апли ци ра ло за до дат на сред-
ства на кон курс Ми ни стар ства кул ту ре про јек-
том „Гра на од огра на ка“, чи ји је основ ни циљ 
ио по ве зи ва ње огра на ка и пред ста вља ње пи-
са ца ко ји су њи хо ви чла но ви, али про је кат на-
жа лост ни је одо рен, та ко да ће се са мо не ке од 
пла ни ра них ак тив но сти ре а ли зо ва ти у на ред-
ном пе ри о ду (на ста вак са рад ње са пе сни ци ма 
из Тр сте ни ка). 

Удру же ње по др жа ва кул тур ну ма ни фе ста ци ју 
„Да ни Ву ка Ка ра џи ћа“ ко ју ор га ни зу је ОШ „Вук 
Ка ра џић“ из Чач ка, по све ће ну ју и ле ју 170 го-
ди на од по е де Ву ко вих је зич ких прин ци па. У 
окви ру ове ма ни фе ста ци је ор га ни зо ван је ли-
те рар ни кон курс за уче ни ке, из ло жа „Не гуј мо 
срп ски је зик“ и струч ни скуп за на став ни ке. 

Сва ког ле та, чла но ви Удру же ња го сту ју у кул-
тур ном про гра му за го сте Атом ске а ње Треп-
ча, а пла ни ра но је и пред ста вља ње „Да ни це“ и 
„Да ни це за мла де“. 

 Да ни је ла КО ВА ЧЕ ВИЋ МИ КИЋ

ВЕ ЛИ КИ ПО ПО ВАЦ

Де ве ти пе снич ки кон курс 
„Ћи ри ли ца – Огле да ло 

срп ске ду ше“ 

Оп шти на Пе тро вац на Мла ви
Ме сна за јед ни ца Ве ли ки По по вац
Цр кве на оп шти на Ве ли ки По по вац
На род на и ли о те ка „Ђу ра Јак шић“ Пе тро вац 

на Мла ви
Ву ко ва за ду жи на Бе о град – огра нак Ве ли ки 

По по вац

О ја ви ли су ДЕ ВЕ ТИ ПЕ СНИЧ КИ КОН КУРС
„ЋИ РИ ЛИ ЦА – ОГЛЕ ДА ЛО СРП СКЕ ДУ ШЕ“
за 2017. го ди ну са те мом

Ма на сир Ви ов ни ца: на ша све и ња – ва-
ша ин си ра ци ја!

„Уз ви ше на, ро Та е јев чу ва...
Глас јој жу ор во е, о јек зво на, мо ли ва мо-

на шка;
У ју ро сун ча но нај ле ша е сма и ца...
До ђи, све и њи се ој о кло ни!
Ср цем и у шом е зо ве,
ВИТОВНИЦА“

Ауто ри су по зва ни да се, на дах ну ти овим сти-
хо ви ма, ода зо ву на кон курс ко ји је ио отво рен 
од 15. апри ла до 15. ма ја ове го ди не. 

Уче сни ци су мо гли да по ша љу са мо ЈЕД НУ до 
са да нео ја вље ну пе сму у три при мер ка, са ши-
фром, кра ћом и о гра фи јом, адре сом ста но ва ња 
и ро јем те ле фо на, на адре се: Ра де М. О ра до-
вић, 12310 Ве ли ки По по вац. 

Од при спе лих пе са ма ко је ис пу ња ва ју усло-
ве кон кур са штам па ће се Зор ник, ко ји ће и-
ти пред ста вљен на за вр шној ма ни фе ста ци ји 
кон кур са „ЋИ РИ ЛИ ЦА – ОГЛЕ ДА ЛО СРП СКЕ ДУ-
ШЕ“, чи ји ће да тум одр жа ва ња и ти на кнад но 
о ја вљен. 

 Ра е М. ОБ РА ДО ВИЋ

ТРСТ 

Удру же ње 
„Вук Сте фа но вић Ка ра џић“

Удру же ње Ср а у Тр сту „Вук Сте фа но вић Ка-
ра џић“ или Срп ски клу, ка ко је још по зна то, 
осно ва но је 1995. го ди не, али је за пра во мно го 
ста ри је. Још је 1987. го ди не гру па ен ту зи ја ста 
кре ну ла са дру же њи ма, ор га ни зо ва њем ма њих 
де ша ва ња за при ја те ље, не што ка сни је по че ла 
је и са при ја тељ ским утак ми ца ма, да и се 1996. 
го ди не ре ги стро ва ли као ФК „Вук С. Ка ра џић“, с 
о зи ром да су се њи хо ви спорт ски ус пе си ни за-
ли и зах те ва ли са да већ и озиљ ни је ру хо. 

Кре ну ло се из за а ве, али су се ме ња ле и ка-
те го ри је у ма лом фуд а лу, те је та ко од Д сти гло 
до пр ве А ли ге, где се спа ја са ФК „Ср и ја спорт“. 
Ујед но је то и ср це да на шњег Удру же ња ко је се 
ни је зна чај ни је ме ња ло, уко ли ко се не ра чу-
на ста лан до ла зак но вих на да, што спорт ских, 
што дру га чи јег ка рак те ра. Та ко су се умно жа-
ва ле и еки пе, а да не по ми ње мо за хвал ни це и 
пе ха ре, што из Ита ли је, што из дру гих зе ма ља: 
Аустри је, Сло ве ни је, Хр ват ске, Бо сне и Хер це-

Са го ди шње скуп шти не огран ка

Уче сни ци Деч јег са бо ра 
„Да ни ћи ри ли це“ 2017.

Уче ни ци ОШ „Вук Ка ра џић“ 
у про гра му Шко ла ма у по хо де
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го ви не, Швај цар ске... Че тр де се так мо ма ка увек 
је спрем но да од ра ни на ци о нал не о је и за-
и гра у пр вој еки пи, док је еки па ве те ра на све 
рој ни ја и све успе шни ја. На рав но, уз са да већ 
тра ди ци о нал не тур ни ре у ли ги ма ли фуд ал 
6+1, по ко јој је на не ки на чин ка рак те ри стич-
на Ре ги ја Фри у ли Ве не ци ја Ђу ли ја, ши ри ла се 
и при ли ка за дру же ње. Са да је већ уои ча је но 
да се на отва ра њу овог ве ли ког спорт ског де ша-
ва ња гра да Тр ста на ђе гра до на чел ник Тр ста уз 
по ли тич ки врх, као и пред став ни ци Кон зу ла-
та Ср и је у Тр сту, Пра во слав не цр кве не оп шти-
не, мно го рој них удру же ња и а рем три до пет 
хи ља да за ин те ре со ва них, што и те ка ко го во ри 
о по пу лар но сти не са мо Удру же ња већ и срп-
ског жи вља у Ита ли ји. Ове го ди не се при пре ма 
ју и лар ни де се ти тур нир, а уче шће су већ по-
твр ди ле мно го рој не еки пе срп ских удру же ња 
ван ма ти це, што на рав но не ис кљу чу је ни по-
ја вљи ва ње го сти ју из Ср и је, као ни мно го рој-

них ама те ра за ко је, по ред фуд а ла, увек има 
ме ста и у тур ни ри ма у ша ху, пи ка ду, до ми на ма 
и сто ном фуд а лу. 

По ред спорт ске, по се но се у Удру же њу ис ти че 
фол клор на сек ци ја. Као и у фуд а лу, кре ну ло се 
од чи стог за до вољ ства, да и оно у ме ђу вре ме-
ну пре ра сло у го то во про фе си о нал но а вље ње 
игром. На по зор ни ци Сло ве нач ког Стал ног те а-
тра у Тр сту ве ли ким кон цер том је про сла вље на 
ше ста го ди шњи ца по сто ја ња сек ци је. Пред пу-
ном са лом оду ше вље не пу ли ке пред ста вље не 
су нај леп ше игре из свих де ло ва Ср и је, а ка ко је 
већ по ста ла тра ди ци ја, дру же ње је на ста вље но 
у про сто ри ја ма Ја хач ког дру штва „Дол га Кро на“, 
ко ја је увек на рас по ла га њу раз дра га ним љу-
и те љи ма на род них ига ра. Нај ви ше су, ипак, 
пу ли ку раз ве се ли ли нај мла ђи игра чи из де чи-
је сек ци је, ко ји ма је на род на но шња нај леп ше 
ста ја ла и ко ји су до ка за ли тврд њу да нај леп ше 
игра ју они ко ји се нај леп ше осме ху ју. Чла но ви 
фол клор не сек ци је и те ка ко су по ка за ли сво-
је уме ће, као и осме хе, не са мо у Ита ли ји, не го 
и у мно гим дру гим зе мља ма у ко је су оти шли 
тра гом сво јих спорт ских дру га ра. Та ко је сво-
је ме сто ова сек ци ја на шла и у нај ду жем ко-
лу за Ги ни со ву књи гу ре кор да, так ми че њу ко је 
је пре не ко ли ко го ди на одр жа но у Но вом Са ду. 
По ред мно го рој них кон це ра та, пред ста вља ња 
пу ли ци и ју и ле ја, фол клор на сек ци ја Удру-
же ња „Вук Сте фа но вић Ка ра џић“ сте кла је до-
вољ но ис ку ства ко јим и се мо гле по ди чи ти и 
мно го ста ри је ко ле ге. Спрем ни су, ка ко са ми 
ка жу, да се по но во по ја ве на Европ ској смо три 
срп ског фол кло ра пла ни ра ној за ле то ове го ди-
не у Сло ве ни ји, а мно го рој ни на сту пи то ком 
апри ла и ма ја са мо су по мо гли да се још ви ше 
уса вр ше. У окви ру фол клор не сек ци је осно ва-
на је и пе вач ка гру па ко ја има за циљ очу ва ње 
ет но му зи ке. 

Око фол клор не сек ци је и ње них нај мла ђих 
чла но ва по ла ко се ис кри ста ли са ла и по тре а 
за при зна њем мно го рој ним да ма ма ко је су 
од са мог по чет ка уче ство ва ле у мно го рој ним 
де ша ва њи ма и не се ич но да ва ле сво ју по моћ 
сва ки пут ка да је то и ло по тре но. Та ко је на 
Ми хољ дан 2015. го ди не на ста ла нај мла ђа, Жен-
ска сек ци ја. По чет на је иде ја и ла да се да ма ма 
пру жи мо гућ ност да се дру же и оку пља ју, те је 
та ко ак це нат пао и на ор га ни зо ва ње књи жев-
них и га стро ном ских ве че ри, пред ста вља ње де-
ла срп ских умет ни ка и де ла од зна ча ја за срп ску 
кул ту ру у Ита ли ји. Го во ри ло се и о при пре ма њу 
ет но ве че ри ко је и, осим што и при ли жи ле 

срп ске вред но сти и срп ску ку хи њу они ма ко-
ји о то ме ма ње зна ју, мо гле да по слу же и као 
по вод за упо зна ва ње ши ре јав но сти са ра дом 
Удру же ња. У сва ком слу ча ју, по ка за ло се да су 
мо гућ но сти ве ли ке, али ни ка ко јед но став не за 
спро во ђе ње, у ду ћи да се ра ди о ор га ни зо ва њу 
сло од ног вре ме на љу ди ко је, по де фи ни ци ји, 
тре а и да оста не сло о дан из ор, а као та кав 
увек склон из не на ђе њи ма. 

Удру же ње та ко ђе ор га ни зу је ху ма ни тар не ак-
ци је и ак тив но је уче ство ва ло у ску пља њу ка ко 
фи нан сиј ске, та ко и ма те ри јал не по мо ћи по-
стра да ли ма у по пла ва ма и зе мљо тре си ма. 

Срп ска за јед ни ца да нас у Тр сту пре ла зи рој 
од де сет хи ља да та ко да је зна чај овог и дру гих 
слич них удру же ња не из ме ран; од њи хо вог ме-
ђу со ног умре же ња, по знан ста ва и де ље ња на-
ци о нал них вред но сти и иде а ла за ви си и њи хо ва 
у ду ћа сна га и успех, под јед на ко као и сна га и 
углед це ло куп не за јед ни це Ср а у Ита ли ји. 

 Ра ко ЖИ ВА НО ВИЋ

ЉУ БЉА НА

Сре тењ ски кон церт 2017.

Огра нак Ву ко ве за ду жи не у Љу ља ни, ко ји 
де лу је под на зи вом Уса но ва Ву ко ва за у жи-
на, фон а ци ја за ро у ча ва ње и очу ва ње ср ске 
кул ур не а ши не, у са рад њи са Сло ве нач ком 
ака де ми јом зна но сти и умет но сти (СА ЗУ) ор га-
ни зо вао је 14. фе ру а ра 2017. го ди не, у Ме сном 
му зе ју Љу ља на, Два на е сти Сре тењ ски са ор. 
Том при ли ком из ве ден је при го дан кул тур но-
умет нич ки про грам под на зи вом Сре ењ ски 
кон цер у сла ву на у ке и ро о љу ља. 

У про гра му је уче ство вао Ме шо ви ти хор Све-
и Ро ман Сла ко о јац из Пе тро ва ра ди на, под 
ди ри гент ском па ли цом Ев ге ни је Вла ди ми ров не 
Ко јић. Со ли сти: Је ле на Со ла ров, лир ски со пран, 
Ма ри ја на Пет ко вић, со пран, Ни ко ла Ба ста, а-
ри тон, Сте ван Ми ља ко вић, а ри тон, и Ми лош 
Скен џић, а ри тон. Хор је, ина че, по знат по го-
сто ва њи ма у Ср и ји, европ ским гра до ви ма и у 
Ру си ји.  

О ра ду огран ка у Љу ља ни го во рио је пред-
сед ник Жи во рад Ан дре јић, а по здрав ну реч на 
Са о ру имао је проф. др Вла ди мир Осол ник. 

Све ча ни го вор ни ци су и ли ака де мик Ан дреј 
Крањц, пот пред сед ник СА ЗУ, и Ви дој ко Јо вић, 
ака де мик СА НУ и члан Управ ног од о ра Ву ко-
ве за ду жи не у Бе о гра ду, ко ји је го во рио о 90 
го ди на се ћа ња на Јо ва на Цви ји ћа (1865–1927), 
ве ли ког на уч ни ка и ро до љу а. 

На кра ју све ча но сти, уру че на су и при зна-
ња Ву ко ве за ду жи не за слу жним по је дин ци ма 
за до при нос у ра ду огран ка у Љу ља ни и уна-
пре ђи ва њу кул тур них ве за и са рад ње срп ског 
и сло ве нач ког на ро да. Ака де ми ци ма Ан дре ју 
Крањ цу и Ви дој ку Јо ви ћу да ри ва на је Ве ли ка 
сре ењ ска о ве ља за „ве ли ки до при нос у на-
уч ном ра ду и на успе шном раз во ју срп ско-сло-
ве нач ких кул тур них и на уч них ве за“. Ев ге ни ји 
Вла ди ми ров ној Ко јић, ди ри ген ту Ме шо ви тог 
хо ра Све и Ро ман Сла ко о јац из Пе тро ва ра-
ди на, уру че на је Ве ли ка сре ењ ска о ве ља „за 
ње них нај леп ших и успе шних 10 го ди на у во-
ђе њу слат ко по ја ца на ра дост вас ко ли ког на-
шег на ро да“. 

 Жи во ра АН ДРЕ ЈИЋ

ВУ КО ВО ЧИ ТА ЛИ ШТЕИЗ АКТИВНОСТИ ОГРАНАКА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ И СРПСКИХ УДРУЖЕЊА У ДИЈАСПОРИ

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ 
НОВИ БЕОГРАД

Негујмо матерњи језик

У же љи да за јед но са уче ни ци ма ое ле же Ме-
ђу на род ни дан ма тер њег је зи ка, но во е о град ски 
и ли о те ка ри основ них шко ла ор га ни зо ва ли су 
сво је вр сно књи жев но дру же ње.

Све ча на са ла Основ не шко ле „Бран ко Ра ди че-
вић“ је у уто рак, 21. фе ру а ра 2017. го ди не и ла 
ис пу ње на уче ни ци ма тре ћег, че твр тог и пе тог раз-
ре да и и ли о те ка ри ма основ них шко ла: „Бран-
ко Ра ди че вић“, „Вла да О ра до вић Ка ме ни“, „Јо ван 
Сте ри ја По по вић“, „Краљ Алек сан дар I“, „Ла за Ко-
стић“, „Ми лан Ра кић“ и „Сте фан Не ма ња“.

Та ња Ма љо ко вић, и ли о те кар шко ле до ма-
ћи на, по здра ви ла је при сут не, а по том су о не-
го ва њу ма тер њег је зи ка, пи сма и кул ту ре са 
уче ни ци ма раз го ва ра ли Љи ља на Си мић, ду-
го го ди шњи не у мор ни пред став ник „Ву ко ве 
за ду жи не“, и Бран ко Сте ва но вић, је дан од оми-
ље них пе сни ка за де цу. Уз р за ли це, пе сме и 
при че, Ћи ри ла и Ме то ди ја, Кли мен та и На у ма, 
Све тог Са ву, Ву ка Ка ра џи ћа и Ми ну Ка ра џић, 
Бран ка Ра ди че ви ћа, Ни ко лу Те слу и чи ка Јо ву 
Зма ја – вре ме је про ле те ло.

Оно што је про пра ти ло и по че так и крај овог 
дру же ња је сте ре френ Бран ка Сте ва но ви ћа:

„Би рај ре чи, не пи сме ност спре чи,
је зик ле чи, глу пост да не зве чи,
чу вај је зик срп ских ве ли ка на,
ра ди про шлих и у ду ћих да на.“

 Ја сми на РА ДО ВА НО ВИЋ

КО ВИН

Би ли о те ка „Вук Ка ра џић“

Би ли о те ка „Вук Ка ра џић“ у Ко ви ну, у са рад њи 
с Ву ко вом за ду жи ном, ор га ни зо ва ла је 10. апри-
ла 2017. пред ста вља ње Да ни це за мла е IX.

У а шти Би ли о те ке, уз при го дан про грам, 
уред ни ца Ву ко вог чи та ли шта Љи ља на Си мић 
пред ста ви ла је рад Ву ко ве за ду жи не, а по том 
и ово го ди шње из да ње ли те рар ног ча со пи са и 
школ ског за ав ни ка Да ни цу за мла е IX.

Да ни ца за мла е је је дин стве ни ча со пис ко ји 
пред ста вља са вре ме не деч је пи сце са нај но ви-
јим оства ре њи ма и о ја вљу је при ло ге пи са ца 
– пе сме, при че, а сне, а ла де, анег до те, за го нет-
ке, афо ри зме, ске че ве, ша љи ве пе сме, он тон за 
мла де, ле ген де.

Љи ља на Си мић је пред ста ви ла Да ни цу за мла-
е и го во ри ла о зна ча ју чи та ња на шег пи сма и о 
деч јим ли те рар ним кон кур си ма на ко ји ма та-
лен то ва на де ца уче ству ју са сво јим ра до ви ма. 

Гост на про мо ци ји ио је по зна ти деч ји пе-
сник Бо жи дар Пе шев, ко ји је чи та ју ћи ша љи-
ве пе сме, за го нет ке и анег до те пред ста вио сво је 
књи жев но ства ра ла штво. 

Уче ни це ко је су при су ство ва ле на про мо ци-
ји и чи ји ра до ви су на гра ђе ни на ли те рар ном 

кон кур су, ко ји рас пи су је Би ли о те ка, чи та ле су 
сво је ли те рар не ра до ве, а та лен то ва ни уче ни ци 
чи та ли су пе сме из Да ни це за мла е.

Да ни ца То до ре ско, уче ни ца VI раз ре да ОШ 
„Ми ша Стој ко вић“ из Га ја, про чи та ла је свој рад 
на те му „Кад и ја сту ци про го во ри ли“, ко ји је 
осво јио дру гу на гра ду, а Са ра Бје ла јац, уче ни ца 
V раз ре да ОШ „Са ва Мак си мо вић“ из Мра мор-
ка, про чи та ла је свој рад на те му „Ни ко ни је као 
он“, ко ји је осво јио тре ћу на гра ду.

Би ли о те ка „Вук Ка ра џић“ Ко вин до и ла је 
на по клон књи ге Ву ко ве за ду жи не, а да ри ва-
њу се при дру жио и пе сник Бо жи дар Пе шев, ко-
ји је та ко ђе по кло нио сво је књи ге.

 Је ле на СТО ЈА НО ВИЋ

БА ВА НИ ШТЕ

Основ на шко ла 
„Бо ра Ра дић“

Основ ну шко лу „Бо ра Ра дић“ по се ти ли су 
пред став ни ци Ву ко ве за ду жи не из Бе о гра да. 
У пре пу ној и ли о те ци на ше шко ле ђа ци ма и 
на став ни ци ма ора ти ли су се Љу о мир Ми лу-
ти но вић, управ ник Ву ко ве за ду жи не, Љи ља-
на Си мић, уред ни ца „Да ни це за мла де”, и Ве сна 
Алек сић, књи жев ни ца за де цу. Го сти су на шој 
шко ли по кло ни ли ра зно вр сне књи ге, а ме ђу њи-
ма и „Да ни цу за мла де”, ко ју са да уче ни ци мо гу 
да про на ђу у и ли о те ци.

О ра ду За ду жи не го во рио је њен управ ник, 
ко ји је ис та као да Вук Сте фа но вић Ка ра џић 
ни је зна ча јан са мо за Ср и ју већ и за дру ге зе-
мље. Зог то га смо о ја ви ли књи ге „Вук Стеф. 
Ка ра џић 1787-1864-2014, Ср ска усме на на ро на 
а ши на” на не мач ком, ру ском и ен гле ском је-
зи ку, и оне су до жи ве ле ве ли ки успех. У са рад њи 
са Ми ни стар ством кул ту ре, оче ку је мо да уско ро 
о ја ви мо књи гу Ср ска усме на на ро на а ши-
на и на фран цу ском је зи ку, ре као је при сут ни ма 
Љу о мир Ми лу ти но вић.

Књи жев ни ца Ве сна Алек сић, ко ју је Љи ља на 
Си мић на ја ви ла као „зве зду у успо ну”, украт-
ко је пред ста ви ла нај но ви ју књи гу „Лу двиг ван 
Мо царт”, али ни је хте ла да о њој по се но го во-
ри, већ је же ле ла са мо да за ин те ре су је при сут-
не за свој ро ман.

О „Да ни ци” и „Да ни ци за мла де” го во ри ла је 
Љи ља на Си мић. Она је про чи та ла и кра ћи про-
зни текст о свом де тињ ству, ко је је по вре ме но 
про во ди ла у Ба ва ни шту.

Да и се на ши го сти при јат но осе ћа ли у на шој 
сре ди ни, ода ра ни уче ни ци из ве ли су при го дан 
умет нич ки про грам, уз му зич ке и ли те рар не ра-
до ве уче ни ка. Пред став ни ци Ву ко ве за ду жи не 
и ли су из не на ђе ни овом при ред ом и, хва ле-
ћи уче ни ке, на ја ви ли на ста вак са рад ње с на-
шом шко лом.

 Те о о ра ДЕ ЛИЋ

ПРО ЛЕЋ НИ БРАН КО ВИ ДА НИ 2017.

„Да ни ца за мла де“ 
у Срем ским Кар лов ци ма

По тра ди ци ји, из ме ђу да на ро ђе ња Бран ка Ра-
ди че ви ћа по ста ром и но вом ка лен да ру, од 15. 
до 28. мар та, од ви јао се низ о га тих про гра ма 
у окви ру ма ни фе ста ци је „Про лећ ни Бран ко ви 
да ни 2017“ у Срем ским Кар лов ци ма и Но вом 
Са ду – у зна ку ое ле жа ва ња 170. го ди шњи це о-
ја вљи ва ња Бран ко ве пр ве књи ге пе са ма у Бе чу, 
чу ве не 1847. го ди не и ое ле жа ва ња 193. го ди-
шњи це ње го вог ро ђе ња.  

Тим по во дом, у част ве ли ког ро ман ти чар ског 
пе сни ка, и у име ње го ве са рад ње са Ву ком Ст. 
Ка ра џи ћем, у основ ној шко ли „23. ок то ар“ у 
Срем ским Кар лов ци ма, 16. мар та, Бран ко во ко-
ло уго сти ло је пред став ни ке Ву ко ве за ду жи не 
из Бе о гра да. У мла до ли кој ат мос фе ри, уз ис ти-
ца ње зна ча ја „ве чи то мла дог пе сни ка“, пред ста-
вљен је ча со пис „Да ни ца за мла де“.

Уред ни ца Ву ко вог чи та ли шта Љи ља на Си мић 
на дах ну тим сло вом упо зна ла је уче ни ке са ра-
дом и де лат но сти ма За ду жи не, под се ти ла да 
срп ска ду хов на кул ту ра у мно гим ола сти ма 
по чи ње од Ву ка, као јед не од нај зна ме ни ти јих 
лич но сти срп ске књи жев но сти, на у ке и исто-
ри је. Осо е ну ра дост то ком су сре та при чи нио 
је раз го вор са ђа ци ма о дру го ва њу Бран ка Ра-
ди че ви ћа, Ђу ре Да ни чи ћа и Ми не Ву ко ма но вић 
у Бе чу. „Да ни ца за мла де“ пред ста вље на је као 
угле дан ли те рар ни ча со пис и школ ски за ав ник 
ко ји до но си нај но ви ја оства ре ња са вре ме них 
ауто ра за де цу. Ода ра ним при мер ци ма ча со-
пи са, на ра дост и ко рист уче ни ка и на став ни ка, 
оо га ће на је школ ска и ли о те ка. 

При су ство пе сни ка за де цу, у прет про лећ ном 
ам и јен ту Срем ских Кар ло ва ца, и ла је част за 
све оку пље не. Пе сни ци Рај ко Лу кач, Бо жи дар 
Пе шев и Бран ко Сте ва но вић ка зи ва ли су на из-
ме нич но, у ша љи вом пе снич ком над и гра ва њу, 
рој не пе сме, при че, афо ри зме, ле ген де и а сне, 
по ста вља ли за го нет ке и пре при ча ва ли анег до те 
са До ри цом Ери ћем, Љу и во јем Ршу мо ви ћем, 
Ду шком Три фу но ви ћем. 

Кар ло вач ким ђа ци ма ука за но је да се у сва ком 
ро ју „Да ни це за мла де“ о ја ви не ко ли ко ода ра-
них уче нич ких ра до ва, из ра зних ме ста по Ср и ји. 
То ком про гра ма на сту пи ле су и три да ро ви те уче-
ни це ове шко ле Со фи ја Би го вић, Сун чи ца Ми ћић 
и Јо ва на Рат ко вић, ко је су са ве ли ким уз у ђе њем 
ка зи ва ле по е зи ју Бран ка Ра ди че ви ћа. При пре-
ми ла их је на став ни ца срп ског је зи ка Да ни је ла 
Ни ко лић. Том при ли ком пред став ни ци ма За ду-
жи не да ри ва ни су школ ски лист „Стра жи ло вац“ 
и рој на из да ња Бран ко вог ко ла. Су срет је за вр-
шен по зи ва њем за на ред но оку пља ње у про сла-
вље ном сре ди шту срп ске ду хов но сти и кул ту ре.

 Ма ри ја СЛО БО ДА

Књи жев но дру же ње у Основ ној шко ли 
„Бран ко Ра ди че вић“

Љи ља на Си мић и Бо жи дар Пе шев 
го во ре уче ни ци ма

Сре тењ ски кон церт 2017.

Уче ни ци ОШ „23. ок то бар“ у С. Кар лов ци ма

СКУД „Вук Ка ра џић“

Спорт ска еки па са пе ха ри ма
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Ву ко ва За ду жи 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 жи ни и оез е 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 жи 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 жи 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 жи ни и оез е 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 у жи на ри.

При ло жни ци Ву ко ве за ду жи 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 ро во ри За ду жи 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 о ро во 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 жи 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 ро-
тво ра, а ве ћим уло гом ста тус ве ли ког до ро тво ра.

По ве ре ни ци Ву ко ве за ду жи 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 жи на ра, пред ста вља њу и 
ши ре њу За ду жи не, раз ви ја њу са рад ње с њом и ње ном 
на прет ку.

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

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

За ду жи на у сво ме до му, с до ро до шли цом, оче ку је и 
до че ку је за ду жи на ре и до ро тво ре, на род не по сле ни ке, 
пи сце и ис тра жи ва че, ску пља че на род ног ла 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 жи 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 
du si ca.ma tic ki @vu ko va-za du zbi na.rs

К
ул тур но-про свет на за-
јед ни ца Бе о гра да, на 
све ча но сти одр жа ној 
13. апри ла 2017. го ди-
не у На род ном по зо-

ри шту у Бе о гра ду – Ве ли ка сце на, 
уру чи ла је сво ја нај ви ша го ди шња 
при зна ња по је дин ци ма и ор га ни-
за ци ја ма за рај ни о ри нос кул-
у ри Бе о ра а. 

Из ван ре ни Зла ни е о чу за жи-
во но е ло за 2016. го ди ну до и ли 
су: проф. Не ој ша Ду га лић, глу мац, 
ре ди тељ и пе да гог, Бо ри во је Мла де-
но вић, а лет ски умет ник, и ака де мик 
Љу и ша Ра кић.  

Из ван ре ни Зла ни е о чу до и ли 
су Пе да го шки му зеј и Фа кул тет му-
зич ке умет но сти у Бе о гра ду. 

Од лу ком жи ри ја – проф. др Зо ран 
Авра мо вић, пред сед ник – че тр на ест 
по је ди на ца, ор га ни за ци ја и уста но ва 
до и ли су Зла ни е о чу. Из вр шни 
од ор Кул тур но-про свет не за јед ни це 
до де лио је и по се но при зна ње – По-
ве љу и Го ди шњу на гра ду за о ри нос 

ра у Кул ур но-ро све не за је ни це 
Бе о ра а. 

Жи во рад Ај да чић, ге не рал ни се кре-
тар Кул тур но-про свет не за јед ни це Бе-
о гра да, у по здрав ној ре чи је ис та као 
да 46. уру че ње пре сти жне на гра де 
Зла ни е о чу и спе ци јал них при зна-
ња – по ве ље за трај ни до при нос кул-
ту ри Бе о гра да и Ср и је у 2016. го ди ни, 
па да у вре ме ка да је Кул тур но-про-
свет на за јед ни ца Бе о гра да на вр ши-
ла ше зде сет го ди на по сто ја ња и ра да. 
Осно ва на је 1956. го ди не као ор га ни-
за ци ја у ола сти кул тур ног ства ра ла-
штва, на уч не и про свет не де лат но сти, 
и већ ви ше од шест де це ни ја за ла же 
се за дру штве ну и кул тур ну то ле ран-
ци ју и афир ма ци ју аутен тич не ду-
хов не и кул тур не вред но сти на шег 
про сто ра. 

Кул тур но-про свет на за јед ни ца Бе-
о гра да од 1970. го ди не до де љу је го ди-
шњу пре сти жну на гра ду и при зна ње 
Зла ни е о чу ства ра о ци ма, на уч ни-
ци ма, умет ни ци ма, кул тур ним по сле-
ни ци ма, ан сам ли ма, уста но ва ма и 
ор га ни за ци ја ма за трај ни до при-

нос кул ту ри Бе о гра да. Ово при зна ње 
до де љу је се за за о кру же не ду хов не 
вред но сти и до стиг ну ћа, ко је кон ти-
ну и ра но по ве зу ју све оне ко ји омо гу-
ћу ју успе шни ји ду хов ни жи вот гра да 
Бе о гра да и Ср и је. Нај ве ће за слу ге за 
уста но вља ва ње ове на гра де при па да-
ју ње ном идеј ном твор цу – књи жев-
ни ку Вас ку По пи.

Ако и се по ре ђа ла сва име на до-
са да шњих до ит ни ка ове пре сти жне 
на гра де, ис та као је го спо дин Ај да-
чић, ви де ло и се да је то име ник 
нај у спе шни јих, а књи га са ста вље на 
од тек сто ва ора зло же ња за на гра ду 
пред ста вља ла и сво је вр сну са вре ме-
ну ен ци кло пе ди ју кул ту ре, умет но сти 
и на у ке Бе о гра да и Ср и је.

А ко ли ко на ша на гра да пред ста-
вља ве ли ку част за до ит ни ке, то ли-
ко и ње ни до ит ни ци чи не ве ли ку 
част Кул тур но-про свет ној за јед ни ци 
Бе о гра да и кул ту ри, про све ти и на у-
ци на шег глав ног гра да и Ре пу ли ке, 
на гла сио је у по здрав ној ре чи Жи во-
рад Ај да чић. 

 Ду ши ца МА ТИЦ КИ

ОДЕЛО НАШИХ ПИСАЦА 

Стари капути
Оде ћа је не сум њи ва дра го це ност и зна чај на дру штве на 

вред ност. Увек на ви де ло, но ва и ис пе гла на ства ра пред-
ста ву чо ве ко ве при влач но сти, а ис тро ше на и гру а, пред-
ста ву ње го ве уо ге спо ља шно сти. Ни у ком дру гом по гле ду 
не по сто ји та ко јак осе ћај отр ца но сти као кад за та ји мо у 
по гле ду оде ће. 

Срп ски пи сци су, као не ки ет но ло зи и со ци о ло зи, од већ 
па зи ли на но шњу сво јих ју на ка. Ме ђу тим, и са ми су ку-
у ри ли са оде лом. Као да је гар де ро а слу жи ла са мо као 
лич на за шти та од не по го да и хлад но ће, а не ра ди при-
стој ни јег из гле да или не ких ви ших по тре а. Раз у ме се, у 
по за ди ни све га је ег зи стен ци јал на те ско а, си ро ти ња у 
ру жном и ту жном зна че њу.

Ево, узе то на пре скок, са мо не ко ли ко илу стра ци ја.
До си теј О ра до вић, остав ши ра но ез оца и мај ке, ко ји 

је осе тио сву те жи ну оску ди це и го ло ти ње, ми тро по ли ту 
Ви кен ти ју Јо ва но ви ћу Ви да ку по ве рио се да је „ез аљи не 
остао“ и да на дан нај ве ћег хри шћан ског пра зни ка та кав 
не ће мо ћи да иде у цр кву.

Са мо ук, од ко га су мно ги пи сци на у чи ли да др же пе-
ро у ру ци, пи сац ко ји је упо знао Евро пу са жи во том сво-
га на ро да, Вук Ст. Ка ра џић, но сио је „из ли за ни ре ден гот“ 
(Иво Ан дрић).

Пе сник и фи ло лог Са ва Мр каљ, Ву ков пре те ча, хо дао је 
као одр па нац и скит ни ца, ура сла у ра ду, очи ју упа лих од 
гла ди (Гој ко Ни ко ли шан).

Бран ко Ра ди че вић, ко га је при ти ски ва ла не ма шти на 
и „цр на си ро ти ња“, пи сао је сво ме оцу: „Чак ши ре за ле то 
имам јед не. Ка пут го то во ни је дан. Чи за ма не мам.“

„За аљи не мо же те ми по сла ти кол’ко оће те, ја ћу и ти за-
до во љан и она ке ћу пра ви ти ка кве уз мо гу (аљи на чо ве ка 

не пра ви, чо век аљи ну), са мо, ето, да се чо век од ци че зи-
ме скло ни и да ни је из др пан као на при мер ја“, ја вљао је, 
исто та ко из Бе ча, Ђу ра Јак шић сво ме оцу Ди о ни си ју.

Из истог срод нич ког рат ства, Алек са Шан тић, но сио је 
оде ла ма ло по ха а на, ста ра.

У зле ху дој ег зи стен ци ји, окру жен цр ном ствар но шћу, 
Пе тар Ко чић као сту дент из Бе ча жа лио се у пи сму Бог-
да ну По по ви ћу у Бе о гра ду: „Гла дан, го, ос, с про па лим 
пр сти ма кроз ци пе ле, хо дам ја по Бе чу и – сје ћам се свог 
дје тињ ства, сво јих пла ни на, сво јих дра гих р ђа на.“ Кад је 
јав но чи тао „Ја зав ца пред су дом“ мо рао је да по су ди ту-
ђе оде ло.

Скер лић је на сту ди ја ма но сио ка пут ко ји „се аш ре-
шио да чи ни кон ку рен ци ју ло зан ском дру штву за осве-
тље ње ва ро ши. Та ко си ја“, пи сао је сво ји ма из Швај цар ске 
1889. го ди не, „да се при ње му ви ди ве че ра ти, у по но ћи 
као у по да на!“

Иво Ан дрић ће ре ћи Но ва ку Си ми ћу, ко га је пред ло жио 
за је дан зна ча јан ме ђу рат ни књи жев ни кон грес – а у ду ћи 
овај у по ха а ном оде лу: „Слу шај, Но ва че, ако не маш па ра 
ка жи, јер мо раш до ћи при стој но оде вен.“

По знат по от ме но сти и еле ган ци ји, Ми лош Цр њан ски 
је у из гнан ству но сио оде ло (ко је му је са ши ла су пру га) 
од ре стло ва шкот ског тви да.

„На ко шу љи му по не кад фа ли чи тав ру кав и, ка ко му је 
на ка пу ту ио по де ран и ла кат, под ме тао и му ка кву и-
је лу кр пу, ка ко и из гле да ло да му је ар ко шу ља ци је ла“, 
за е ле жио је Скен дер Ку ле но вић за Ха са на Ки ки ћа.

Про за и ста Ми о драг Бу ла то вић је у „срп ску књи жев ност 
сти гао лед и из глад нео из ср и јан ских си ро тињ ских, 
из е глич ких до мо ва, у пре го ре лом вој нич ком ши ње лу“ 
(Ма ти ја Бећ ко вић). Уз гред у ди ре че но, као адра пов цу и 
про клет ни ку, Оскар Да ви чо му се ора ћа увре дљи вим ре-
чи ма: „Ти си гла дан, иди ру чај, па ће мо са ра ђи ва ти“.

Исти на ог, има срп ских ауто ра од ра слих у ла го ста њу, 
го спод ска де ца, са ма ни ром и са ло ном, ли ше на и ло ког 
ком плек са ин фе ри ор но сти.

 Ти хо мир ПЕ ТРО ВИЋ
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До бит ни ци при зна ња 46. „Злат ни бе о чуг” за трај ни до при нос кул ту ри Бе о гра да

ДОДЕЉЕНА ПРИЗНАЊА ЗА ДОПРИНОС КУЛТУРИ БЕОГРАДА

Четрдесет шести 
„Златни еочуг“

Ву ко ва за ду жи 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 ола сти на у ке и умет но сти, о ја вље но, 
из ве де но или при ка за но о 1. ок о ра ре хо не о 1. ок о ра ове о и не. 

На ра а за уме нос до де љу је се јед ном ауто ру за ори ги нал но умет нич ко 
де ло на ста ло у Ср и ји или ино стран ству, од но сно за књи жев но де ло о ја вље-
но на срп ском је зи ку.

На ра а 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, о ја вље но на срп ском је зи ку, из на уч них ола сти 
ко ји ма се а 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, зор 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 о ри Ву ко ве за ду жи 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 жи не за 2017. го ди ну. 
Уз пред лог тре а до ста ви ти ора 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 ли ка ци ја). 
Пред ло зи се до ста вља ју о 1. ок о ра 2017. о и не, на адре су: Ву ко ва за у-

жи на, 11000 Бе о ра, Кра ља Ми ла на 2. С. В.

У Га ле ри ји на у ке и тех ни ке СА НУ, 
31. мар та 2017. го ди не, отво ре на је 
из ло жа „Ле по та пе ћи на – ми ли о ни 
го ди на ти хо ва ња и ства ра ња“, ауто ра 
Стан ка Ко сти ћа, умет нич ког фо то гра-
фа и ду го го ди шњег са рад ни ка Ву ко ве 
за ду жи не. При ка за ни су сним ци из 
ауто ро вог опу са, ко ји су за е ле же ни 
у пе ћи на ма ис точ не Ср и је: Це ре мо-
шње, Рав ни штар ке, Ла за ре ве пе ћи не, 
Бо го вин ске пе ћи не, Ре сав ске пе ћи не 
(пр ве пе ћи не адап ти ра не за ту ри стич-
ке по тре е), Рај ко ве и Ду оч ке пе ћи не 
(ко је је пр ви ис тра жио Јо ван Цви јић), 
По га не пе ћи (ко ја при па да гру пи реч-
них, и то по нор ских пе ћи на), као и пе-
ћи не у пре ра сти Са мар. 

Пе ћи не ис точ не Ср и је ои лу ју 
нај ра зно вр сни јим на ки том раз ли-
чи тих ве ли чи на и о ли ка, од ко јих 
не ки пред ста вља ју пра ве рет ко сти, 
што по твр ђу је ве ли ка кон цен тра ци-
ја ста лак ти та, ста лаг ми та, дра пе ри ја 
и дру гих о ли ка очу ва них и не так ну-
тих при род них укра са. Та ко ђе, на фо-
то гра фи ја ма су при ка за ни и пре ра сти 
или при род ни ка ме ни мо сто ви, ме ђу 

ко ји ма су: Са мар, Шу пља сте на, Врат-
њан ске пре ра сти и Ту нел ска пе ћи на 
на ре ци За мни. Пре ра сти су нај а трак-
тив ни је осо е но сти ре ље фа ис точ не 
Ср и је, ко ји су на ста ли уру ша ва њем 
ве ли ких пе ћин ских си сте ма, ко ји у 
ви ду луч них ка ме них мо сто ва нат-
кри љу ју реч не то ко ве и по то ке. На-
род ка же да су пре ра сти пре мо сти ли 
јед ну на дру гу стра ну по то ка или ка-
њо на. 

На из ло жи су го во ри ли  ака де мик 
Зо ран Пе тро вић, управ ник Га ле ри је 
на у ке и тех ни ке СА НУ, Стан ко Ко стић, 
аутор из ло же и др Дра ган Ми ло ва-
но вић, про фе сор Ру дар ско-ге о ло шког 
фа кул те та у Бе о гра ду, ко ји је и отво рио 
из ло жу. Све ча но сти је при су ство вао 
и про фе сор Ра ден ко Ла за ре вић, је дан 
од нај за слу жни јих ис тра жи ва ча, ко ји 
је ве ћи ну ових пе ћи на ис тра жио и на 
осно ву ње го вих на цр та мно ге су уре-
ђе не за по се ти о це. 

У Га ле ри ји СА НУ по се ти о ци су мо-
гли да до 20. апри ла по се те ову вред ну 
из ло жу и упо зна ју се са умет нич ким 
фо то гра фи ја ма Стан ка Ко сти ћа. С. В.


