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У 
Све ча ној са ли Срп ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти, 9. но вем бра 
2017. го ди не, Ву ко ва за ду жби на 
обе ле жи ла је вре дан ју би леј – 30 
го ди на од осни ва ња и по чет ка 

ра да. О зна ча ју За ду жби не и де ла Ву ка Сте-
фа но ви ћа Ка ра џи ћа го во ри ли су пред сед ник 
СА НУ ака де мик Вла ди мир С. Ко стић, па три-
јарх срп ски го спо дин Ири неј, ми ни стар кул-
ту ре и ин фор ми са ња у Вла ди Ре пу бли ке Ср-
би је Вла дан Ву ко са вље вић. Ми о драг Ма ти ци 
бе се дио је о ра ду Ву ко ве за ду жби не у про те-
клих 30 го ди на, а Бо шко Су вај џић је го во рио 
о Ву ко вој за ду жби ни да нас и су тра.    

Све ти ар хи је реј ски си нод Срп ске пра во слав-
не цр кве до де лио је Ву ко вој за ду жби ни ви со ко 
од ли ко ва ње – Ор ден Све тог де спо та Сте фа на 
Ла за ре ви ћа. Пред сед ни ку Скуп шти не Ву ко ве 
за ду жби не др Ми о дра гу Ма тиц ком и пред сед-
ни ку Управ ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не проф. 
др Бо шку Су вај џи ћу ор ден је, на све ча ној ака-
де ми ји, уру чио па три јарх Ири неј.

На све ча ној сед ни ци про чи та на су име на 
до бит ни ка По ве ље Ву ко ве за ду жби не, ко ји ма је 
Управ ни од бор на гра дио ис так ну те за ду жби на-
ре ко ји су сво јим ра дом до при не ли на прет ку и 
раз во ју Ву ко ве за ду жби не. 

Све ча но сти су при су ство ва ли мно ги за ду жби-
на ри и пред став ни ци осни ва ча Ву ко ве за ду жби-
не, чла но ви ор га на и те ла и огра на ка Ву ко ве 
за ду жби не, до бит ни ци при зна ња и на гра да Ву-
ко ве за ду жби не, пред став ни ци Срп ске пра во-
слав не цр кве, СА НУ, Бе о град ског уни вер зи те та и 
дру гих обра зов них уста но ва у Ср би ји, ис так ну ти 
чла но ви кул тур ног и јав ног жи во та у Ре пу бли ци 
и пред став ни ци сред ста ва ин фор ми са ња. 

Пре по чет ка сед ни це при ка зан је филм РТС-а 
о осни ва њу Ву ко ве за ду жби не из 1989. го ди не. 
У му зич ком де лу про гра ма на сту пи ла је Гру па 
„Мо ба“, а про грам је во ди ла Би ља на Ђу ро вић, 
драм ска умет ни ца из Бе о гра да.

 На ста вак на стра на ма 3, 4, 5

Т
ри де се та скуп шти на Ву-
ко ве за ду жби не одр жа-
на је 5. де цем бра 2017. 
го ди не у На род ној би-
бли о те ци Ср би је. Ску-

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

Сед ни ци су при су ство ва ли и епи-
скоп ра шко-при зрен ски и ко сов-
ско ме то хиј ски го спо дин Те о до си је, 
ака де мик На да Ми ло ше вић Ђор ђе-

вић, ака де мик Љу бо мир Мак си мо-
вић, књи жев ник др Дра шко Ре ђеп, 
проф. др Сло бо дан Гру ба чић, до пи сни 
члан СА НУ, проф. др Љу бин ко Ра ден-
ко вић, проф. др Алојз Ујез, Ми ха и-
ло Ђо ко вић Ти ка ло, сли кар, Сне жа на 
Си мић, ди рек тор ка Цен тра за кул ту-
ру Вук Ка ра џић у Ло зни ци, Жи во рад 
Жи ка Ај да чић, се кре тар КПЗ Ср би је, 
Мар ко Де спо то вић, са мо стал ни са-
вет ник, и Мла ден Ве ско вић, ви ши 
са вет ник у Ми ни стар ству кул ту ре и 
ин фор ми са ња.  

На по чет ку сед ни це Ми о драг Ма
тиц ки, пред сед ник Скуп шти не Ву ко-
ве за ду жби не, у увод ној ре чи ис та као 
је глав не ак тив но сти За ду жби не у 
про те клој го ди ни, а по себ но ука зао 
на оне ак тив но сти ко је су се од но си ле 

на обе ле жа ва ње ју би ле ја Ву ко ве за ду-
жби не, ис ти чу ћи Ву ков европ ски круг. 
На гла сио је да је рад Ву ко ве за ду жби не 
обе ле жен све до Бе ча, За гре ба, Ри је ке, 
Ба ња лу ке, Те ми шва ра, При зре на и Ве
ли ке Хо че, а што ће мо на ста ви ти и 
у сле де ћој го ди ни, за кључ но као го сти 
За јед ни це Ср ба у Ма ђар ској, у Пе шти, 
и, на кра ју, у Ма ти ци срп ској. По не ће-
мо та да и но во го ди ште Да ни це по-
све ће но 30-го ди шњи ци ра да Ву ко ве 
за ду жби не, са бло ком са оп ште ња са 
ме ђу на род ног окру глог сто ла одр жа-
ног на ово го ди шњем Ву ко вом са бо ру 
са те мом Ву ко ве на род не при по вет
ке као ис точ ник аутен тич не срп ске 
про зе са сре ди не 19. ве ка. 

По том се ака де мик Ма ти ја Бећ ко
вић обра тио Скуп шти ни и про чи тао 

сво је тек сто ве, ко је је на пи сао пре 50 
го ди на, а ко ји се ти чу ра да и де ла Ву-
ка Ка ра џи ћа, ње го вог зна ча ја и уло-
ге у срп ској кул ту ри, срп ског је зи ка и 
пи сма, пре да ња и на род не ба шти не. 
За тим је про чи тао од лом ке из сво је 
по е ме Пра ху оца по е зи је, ко ју је об ја-
вио по во дом обе ле жа ва ња 170 го ди на 
од из ла же ња Гор ског ви јен ца. Бо шко 
Су вај џић, пред сед ник Управ ног од-
бо ра Ву ко ве за ду жби не, де таљ ни је је 
обра зло жио по је ди не пла ни ра не про-
грам ске ак тив но сти у 2018. го ди ни. 

Скуп шти на је усво ји ла Из ве штај 
о ра ду Ву ко ве за ду жби не за пе ри од 
но вем бар 2016 – ок то бар 2017. го ди-
не и Про грам ра да Ву ко ве за ду жби-
не за пе ри од но вем бар 2017 – ок то бар 
2018. Та ко ђе, Скуп шти на је при хва ти-

ла и од лу ке од бо ра за до де лу на гра-
да Ву ко ве за ду жби не за на у ку и за 
умет ност у 2017. го ди ни. На гра ду за 
умет ност за 2017. го ди ну до био је Ми
ха и ло Ђо ко вић Ти ка ло за из ло жбу у 
Га ле ри ји „Ла зар Во за ре вић“ у Срем-
ској Ми тро ви ци, од 9. до 31. ма ја 2017. 
На гра да за на у ку до де ље на је Бо ри су 
Ми ло са вље ви ћу за књи гу Сло бо дан 
Јо ва но вић, те о ри ја, из да вач Бал ка но-
ло шки ин сти тут СА НУ.  

На сед ни ци су уру че не Пла ке те 
ла у ре а ти ма по во дом обе ле жа ва ња 
ју би ле ја Ву ко ве за ду жби не и при зна-
ња Ву ко ве за ду жби не – Ве ли ки до бро
твор и До бро твор – као и За хвал ни це 
за до при нос оства ри ва њу про гра ма 
Ву ко ве за ду жби не. С. В.
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Ву ко ва за ду жби на је уче ство ва ла на 
ово го ди шњем 62. Бе о град ском сај му 
књи га (ко ји је тра јао од 22. до 29. ок-
то бра), на ко ме је ор га ни зо ва ла штанд 
и пред ста ви ла сво ја из да ња. „Да ни-
ца за мла де“, школ ски за бав ник за 
2017. го ди ну, део ка лен да ра „Да ни-
ца“ Ву ко ве за ду жби не по све ћен ства-
ра ла штву за де цу и ства ра ла штву 
де це ауто ра, пред ста вљен је у окви-
ру Деч јег про гра ма и у ор га ни за ци-
ји Сај ма. Про гра ми за де цу и мла де, 
чи ји је мо де ра тор би ла Гор да на Ма-
ле тић, од ви ја ли су се под на сло вом 
„Но ве игре пет пе тли ћа“ у са ли „Алек-

сан дар Ву чо“. Пред ста вља њу овог ал-
ма на ха при су ство вао је ве ли ки број 
ауто ра ко ји об ја вљу ју тек сто ве у „Да-
ни ци за мла де“ и ве ли ки број де це ко-
ја су има ла при ли ку да се су срет ну с 
пи сци ма за де цу оку пље ним око „Да-
ни це“ и чу ју њи хо ве сти хо ве и при-
че. Мла дој пу бли ци пред ста ви ли су 
се пи сци Сло бо дан Ста ни шић, Ви о ле-
та Јо вић, Бо шко Ло мо вић, Дра го мир 
Ћу ла фић, Бо жи дар Пе шев, Слав ка 
Гру ји чић Пет ко вић, Ра до мир Пут ни-
ко вић, Ме ла ни ја Ри мар, Рај ко Лу кач, 

Гор да на Ма ле тић, глав ни и од го вор ни 
уред ник „Да ни це за мла де“ Ми о драг 
Ма тиц ки, управ ник Ву ко ве за ду жби-
не Љу бо мир Ми лу ти но вић и Љи ља-
на Си мић. Про грам је по чео крат ким 
кон цер том уче ни ка Шко ле за му зич ке 
та лен те из Ћу при је, а сво је пе сме, ко-
је су об ја вље не у „Да ни ци за мла де“, 
про чи та ла су и два мла да пе сни ка, 
уче ни ка основ не шко ле: Лав Лу кић, 
из ОШ „Ни ко ла Те сла“ из Ра ко ви це, и 
Ми лош Ми хај ло вић, из ОШ „Ђу ра Фи-
ли по вић“ из Пло чи ца. 

И Ву ко во чи та ли ште се пред ста ви ло 
на Сај му књи га. У про гра му под на зи-

вом „С оне стра не ду ге“ уче ство ва ли 
су Ми ња Су бо та, спи са те љи ца Ве сна 
Алек сић, де ца из вр ти ћа „Пер ка Ви-
ћен ти је вић“ из Обре нов ца, Спорт ски 
клуб „Ла ки стар“, тре нер Ва ња Бу ло вић 
и Љи ља на Си мић, уред ни ца про гра-
ма. Ал ма нах „Да ни ца“ за 2017. пред-
ста вљен је на Пла тоу Ла зе Ко сти ћа. 
О са др жа ју „Да ни це“ го во ри ли су др 
Ми о драг Ма тиц ки, проф. др Бо шко 
Су вај џић и ауто ри овог вред ног из-
да ња Ву ко ве за ду жби не.  

 Ду ши ца МА ТИЦ КИ

Дарови Вуковој задужбини

За ду жби на ри, при ја те љи и са рад ни ци Ву ко-
ве за ду жби не да ри ва ли су овој уста но ви сво је 
књи ге и књи ге дру гих ауто ра: Бр чин Дра гу тин, 
Бе о град, Ми лун ка Ми тић, Ниш, Ан ка Жу гић, 
Жа бљак, Жар ко Ди мић, Срем ски Кар лов ци, Ол-
ги ца Сте фа но вић, Но ви Сад...

Ака де мик Ни ко ла Ко ње вић из Бе о гра да по кло-
нио је Ву ко вој за ду жби ни сли ку, уље на плат ну 
(37х27,5), Ку ћа Ву ка Ка ра џи ћа из 1930. Ми лан 
Стој ков, ар хи тек та и сли кар из Сом бо ра, да ро-
вао је Ву ко вој за ду жби ни илу стро ва ни ка та лог 
сво јих сли ка – Слав ни си но ви рав ни це, у ко ме су 
пред ста вље не 33 лич но сти. Ака дем ски сли кар из 
Бе о гра да До бри Сто ја но вић по кло нио је Ву ко вој 
за ду жби ни илу стро ва ни ка та лог сво јих сли ка. 

Ми лан Или јин Миц ко, из вр шни ди рек тор При
ја те ља де це Зе му на, да ро вао је Ву ко вој за ду жби-
ни гра фи ку ака дем ског сли ка ра Бо сиљ ке Ки ће вац 
ко ју је она по све ти ла две сто тој го ди шњи ци Ву ко-
вог ро ђе ња. 

Упра ва Ву ко ве за ду жби не за хва љу је им на по-
кло ни ма.  С. В.

Задужбинари 
Вукове 
задужбине 
(99)

СЕНИМА ЉУБОМИРА 
ЉУБЕ МИТИЋА 

Уз подсећање на Твоју 
доброту, стрпљивост 
и разложност, и после 
петнаест година од упо-
којења, са нама је и даље 
Твој живи дух.

Ћерка 
Милунка Митић 
и унука Биљана, 
Ниш

С
ви смо ми са мо про ла
зни ци, ре чи су ко је сте 
ми, дра ги про фе со ре, 
уме сто уоби ча је не из-
ја ве са у че шћа, упу ти-

ли на са хра ни мо га оца. И, ка ко 
то обич но би ва у тре ну ци ма нај-
ве ће жа ло сти, у те лу ко је је оп хр-
ва но ту гом, ум је пот пу но „чист“ и 
ра ци о на лан, па се, ево, Ва ших ре-
чи се ћам и по сле че тврт ве ка, као 
да су из го во ре не ју че. Про ла зни-
ци? У пра ву сте, про фе со ре, али не 
про ла зи мо кроз жи вот сви на исти 
на чин. Не ко, ка ко то на род на из-
ре ка ка же, кроз жи вот про ђе као 
пас кад по ки сне, а не ко та ко што 
учи ни да по сле ње га пу но то га ви-
ше ни ка да не бу де као што је би ло 
пре. Е, од тих дру гих би ли сте Ви, 
про фе со ре Де ви ћу. 

Ро ђен дав не 1925. го ди не, у пе ри о-
ду од без ма ло јед ног ве ка пре шао је 
пут, ви ју гав, тр но вит, пре пун ра зних 
пре пре ка, а опет не рет ко по сут нај-
леп шим пло до ви ма, ко ји ни су ма-
те ри јал ни, већ ду хов ни. Пут зна ња, 
не ко би ре као и не би по гре шио. И 
та ко је, иако без узо ра, а опет си гур-
но као да га во ди ро ди тељ ска ру ка 
или ру ка не ког при ја те ља, из гра дио 
се бе, али и мно го ви ше – чи та ву јед-
ну „шко лу“, са број ним уче ни ци ма, 
а ка сни је и учи те љи ма, ко ји су свој 
за нат на у чи ли од ње га. 

Љу бав пре ма на род ној му зи ци, 
иако је град ског по ре кла, не што је 
што је проф. Де вић у се би но сио чи-
тав жи вот. На по чет ку она је би ла 
скри ве на и по ја вљи ва ла се тек по-
кат кад, ка да је, на при мер, као шко-
ла рац, на ви о ли ни сви рао не ке 
јед но став не ме ло ди је ко је је на у чио 
у свом до му, али у свом окру же њу. 
А ка да је про шао Дру ги свет ски рат, 
а про фе сор од слу жио вој ни рок, 
опре де лио се за уче ње му зи ке, ода-
брав ши је та ко за свој по зив. Хра-
бра од лу ка, ка ко да нас, још ви ше у 
то вре ме, али ко би мла ђа ног Дра га-
на, чак и да је хтео, мо гао да по ко-
ле ба у до но ше њу ове, ка сни је ће се 
ви де ти – жи вот не од лу ке.

Да је у вре ме ка да је упи сао на-
став нич ки од сек на Му зич кој ака-
де ми ји у Бе о гра ду, по сто јао од сек 
за ет но му зи ко ло ги ју, проф. Де вић 
би га си гур но ода брао, че сто је то у 
раз го во ру и сам ис ти цао, али та да 
је то још би ло не за ми сли во. За то је 
по сле ди пло ми ра ња, иако се за по-
слио и обра зо вао по ро ди цу, у же љи 
да се из гра ди као ком пле тан на уч-
ник, оспо со бљен да се ба ви про у-
ча ва њем тра ди ци о нал не му зи ке, 
упи сао, а по сле не ко ли ко го ди на и 
за вр шио сту ди је ет но ло ги је на Фи-
ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Та-
ко се на пра ви на чин „за о кру жио“ 
као на уч ник, што ће се ка сни је ви-
де ти у ње го вој стал ној те жњи да сту-
ден ти уче и оно што ће им по мо ћи 
да схва те не са мо на род ну му зи ку, 
већ и окру же ње у ко ме она жи ви. 

За по слив ши се у му зич кој шко ли 
„Стан ко вић“, проф. Де вић по чео је 
да пре да је и пред мет под на зи вом 
му зич ки фол клор, за по чев ши та ко 
са пе да го шком прак сом ве за ном за 
ма те ри ју ко ју је је два по зна вао, а 
исто вре ме но и без по зна ва ња од го-
ва ра ју ћих ме то да ко је по се ду је сва ка 
на у ка, па и ет но му зи ко ло ги ја. 

Лу ци дан и прак ти чан, са со лид-
ним зна њем ра зних му зич ких ди-
сци пли на, али и оним ко је је сте као 
на сту ди ја ма ет но ло ги је, про фе сор 
је, ка ко би се ре кло – „у хо ду“ ства рао 
од ре ђе ну ме то до ло ги ју. То је по себ-
но по спе ше но од 1961. го ди не, ка да 
се за по слио на Му зич кој ака де ми-
ји, по став ши аси стент проф. Ми о-
дра га Ва си ље ви ћа, а по том по сле 
са мо јед не го ди не и на став ник, бу-
ду ћи да је сти ца јем жи вот них окол-
но сти проф. Ва си ље вић убр зо умро. 
Де вић je исто вре ме но гра дио до та-
да не по сто је ћу на уч ну ме то до ло-
ги ју, пи шу ћи број не на уч не ра до ве 
и књи ге и уче ству ју ћи у свим нај-
зна чај ни јим на уч ним зби ва њи ма у 
зе мљи и у ино стран ству. Ње гов на-
уч ни рад ба зи ран је на те рен ским 
ис тра жи ва њи ма, као нео п ход ном 
пред у сло ву да рад бу де са др жа јан 
и вре дан до при нос на у ци и по зна-
ва њу тра ди ци о нал не кул ту ре. Уз ре-
че не ак тив но сти, про фе сор Де вић 
је исто вре ме но ства рао и ме то ди ку, 
нео п ход ну за пре но ше ње зна ња сту-
ден ти ма ет но му зи ко ло ги је. 

Про фе сор Дра го слав Де вић је на 
Му зич кој ака де ми ји, ка сни је Фа-
кул те ту му зич ке умет но сти, ра дио 
све до пен зи о ни са ња, 1990. го ди не. 
За хва љу ју ћи ње му, до ма ћа ет но му-
зи ко ло шка на у ка је ја сно кон ци пи-
ра на, ба зи ра на на спре зи прак се и 
те о ри је, са те рен ским ра дом, тран-
скрип ци јом и ана ли зом као сво јим 
основ ним ак тив но сти ма, да би, с 
вре ме ном и раз во јем ет но му зи ко-
ло шке, али и дру гих на у ка, она би ла 
на до гра ђе на на раз не на чи не, све у 
за ви сно сти од афи ни те та оних ко ји 
се њо ме ба ве. На осно ви по ста вље ној 
на Му зич кој ака де ми ји у Бе о гра ду, 
про фе сор Де вић, као и ње го ви уче-
ни ци, на ста ви ли су да де ла ју и у 
дру гим сре ди на ма, што је ре зул ти-
ра ло ства ра њем раз гра на те на уч не и 
про свет не мре же, од Ско пља, пре ко 
Но вог Са да, све до Ба ња лу ке. 

Не ка да шњи од сек за ет но му зи ко-
ло ги ју, на ко јем је го ди на ма пред-
мет му зич ки фол клор пре да вао са мо 
про фе сор, по сте пе но се ши рио, да би 
на ње му да нас би ло за по сле но осам 
на став ни ка, од ко јих је се дам док-
то ра на у ка и где се, уз ет но му зи-
ко ло ги ју, као рав но прав на на уч на 
ди сци пли на про у ча ва и ет но ко ре о-
ло ги ја. У са ста ву ка те дре на ла зи се 
Фо но-ар хив, са ве ли ким бро јем маг-
не то фон ских тра ка, од ко јих је мно-
ге сни мио сам про фе сор Де вић. На 
од се ку, од но сно ка те дри, до да нас је 
сту ди рао, ди пло ми рао, ма ги стри рао 
и док то ри рао ве ли ки број сту де на-

та. Мно ги од њих на ста ви ли су да 
се ба ве на у ком на сво јим рад ним 
ме сти ма, фа кул те ти ма, Му зи ко ло-
шком ин сти ту ту СА НУ, али и у му-
зич ким шко ла ма.   

По ме ном ак тив но сти проф. Де ви-
ћа ни из бли за ни су ис цр пе не све оне 
ко је су кра си ле бо гат жи вот овог чо-
ве ка, на при мер ње го ва са рад ња са 
ра ди јом, те ле ви зи јом, али и ма ни-
фе ста ци ја ма, од ко јих су нај зна чај-
ни је: „Дра га чев ски са бор тру ба ча“, 
„Са бор на род ног ства ра ла штва Ср-
би је“, „Хо мољ ски мо ти ви“, „Цр но-
реч је у пе сми и игри“, „Мо крањ че ви 
да ни“ и БЕ МУС... 

По сле све га из ре че ног, не мо гу да 
не ка жем и пар ре чи ко је се од но се 
на оно по че му ћу пам ти ти про фе-
со ра Де ви ћа. По сле де це ни ја про-
ве де них у дру же њу са њим, би ло 
на фа кул те ту, би ло на те ре ну, али 
и оних при ват них, се ћа ња ко ја ме 
ве жу за ње га су број на. Ипак, осим 
оног сви смо ми про ла зни ци,  ве ро-
ват но док год сам жив пам ти ћу и 
сле де ће про фе со ро ве ре чи: Оно што 
не на пи шеш у јед ној књи зи, на пи са
ћеш у дру гој. Иако би не ко ме мо гле 
да ли че на не чи је „оправ да ње“ због 
по вр шно сти или мањ ка во сти не че-
га што је на пи сао, ове ре чи кри ју по-
ру ку јед ног му дрог чо ве ка, све сног 
да чо век „сво ју књи гу“ пи ше це лог 
жи во та, а да су ње го ви ра до ви са-
мо по гла вља те књи ге. Те ре чи, иако 
сам се и сâм и не зна ју ћи за њих чи-
ни се од у век и по на шао у скла ду са 
њи ма, пред ста вља ле су ми сво је вр-
сну по твр ду да по сту пам ис прав но. 
Исто вре ме но, оне као да су ме осло-
бо ди ле од го вор но сти ве за не за про-
це ну оно га што ства рам. По гла вља 
јед не књи ге. Ле по ре че но. А та књи-
га, па де ми на па мет, шта је дру го 
не го по гла вље не ке књи ге ко ју пи-
ше мо сви за јед но!    

Не ко је ре као да чо век уми ре два 
пу та, дру ги пут кад га за бо ра ве. Ка да 
је проф. др Дра го слав Де вић у пи та-
њу, та ква бо ја зан не по сто ји, бу ду ћи 
да је оно што је он учи нио за до ма ћу 
ет но му зи ко ло ги ју то ли ко зна чај но 
да не сум њи во пред ста вља њен „ка-
мен те ме љац“. А на уч ни прин ци пи 
ко је је он ус по ста вио и зна ња ко ја је 
из ло жио у број ним на уч ним ра до ви-
ма, ва зда ће би ти „ва же ћи“, од но сно 
не ће за ста ре ти већ ће их ко ри сти ти 
и на до гра ђи ва ти сви они ко ји се ба-
ве до ма ћом тра ди ци о нал ном на род-
ном му зи ком.  

Ла ка Вам зе мља, дра ги про фе со ре, 
и веч на Вам сла ва. 

 Ди ми три је О. ГО ЛЕ МО ВИЋ

ЗА СЕЋАЊЕ

Драгослав Девић
(1925–2017)

Вукова задужбина 
на Београдском 

сајму књига

Уче сни ци у про гра му на Сај му књи га

Гра фи ка Бо сиљ ке Ки ће вац
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Н
а пред лог Ње го-
ве све то сти па три-
јар ха срп ског го-
спо ди на Ири не ја, 
Све ти ар хи је реј ски 

си нод Срп ске пра во слав не цр-
кве до де лио је Ву ко вој за ду жби-
ни у Бе о гра ду ви со ко од ли ко ва-
ње Срп ске пра во слав не цр кве – 
Ор ден Све тог де спо та Сте фа на 
Ла за ре ви ћа. При зна ње За ду жби-
ни до де ље но је по во дом 80го ди
шњи це осни ва ња и 30го ди шњи це 
ње ног по нов ног ус по ста вља ња, а 

за њен ве ли ки до при нос ви ше де
це ниј ском очу ва њу трај них вред
но сти срп ског је зи ка, пи сма и је
зич ке кул ту ре на шег на ро да, из
ра жен у ње ној бо га тој из да вач кој 
де лат но сти. 

Пред сед ни ку Скуп шти не Ву ко ве 
за ду жби не др Ми о дра гу Ма тиц-
ком и пред сед ни ку Управ ног од-
бо ра Ву ко ве за ду жби не проф. др 
Бо шку Су вај џи ћу на Све ча ној ака-
де ми ји ор ден је уру чио па три јарх 
Ири неј. Уру чу ју ћи ор ден и по здра-

вља ју ћи уче сни ке Све ча не ака де-
ми је, па три јарх Ири неј је ис та као 
да је уло га Ву ка Ка ра џи ћа у на шој 
исто ри ји и кул ту ри огром на.

 „То ли ко је ва жно и зна чај но оно 
шта је он на је дан ве о ма да ро вит на-
чин ура дио за вре ме сво га жи во та. 
Ску пио је у срп ском на ро ду и кул ту-
ри оно што су ве ко ви ма ства ра ли на-
ши пре ци: при по вет ке, по сло ви це, 
на род не пе сме, јед но огром но де ло 
без ко га би срп ски на род био ве о ма 
си ро ма шан, а пи та ње је да ни је би-
ло Ву ка Ка ра џи ћа у том вре ме ну да 

ли би и шта од то га оста ло са чу ва но, 
с об зи ром на до га ђа је и зби ва ња у 
ње го вом вре ме ну и ка сни је. Ко ли-
ко је Вук био ва жан за сво је вре ме, 
то ли ко је исто ва жна и уста но ва Ву-
ко ва за ду жби на ко ја на ста вља де ло 
ве ли ко га Ву ка. И бор ба за ћи ри ли цу 
да нас ни шта ни је ма ња, ако ни је и 
ве ћа не го у вре ме Ву ка Ка ра џи ћа. 
Уло га и за да так Ву ко ве за ду жби не 
је сте да одр жи пи смо Ву ка Ка ра џи-
ћа – ћи ри ли цу“, ре као је па три јарх 
Ири неј обра ћа ју ћи се уче сни ци ма 
Све ча не ака де ми је.

Даме и господо,
По здра вља ју ћи ову све ча ну ака де-

ми ју у по во ду 30 го ди на Ву ко ве за ду-
жби не, на ла зим да је из бор про сто ра 
СА НУ за ову при ли ку ло ги чан и го то-
во не из бе жан. На и ме, по че так на ше 
уста но ве и ње ног кон ти ну и те та ду гог 
176 го ди на на ла зи мо у осни ва њу Дру-
штва срп ске сло ве сно сти (ДСС). По не-
ким ми шље њи ма, „сло ве сност“ ис хо ди 
из ру ског, од но сно сла ве но срп ског тер-
ми на ко ји под ра зу ме ва ду хов ну област 
ши рег оп се га, а чи ји је пред мет не го-
ва ње „сло ва“ (ре чи), склад но усме но 
из ра жа ва ње и пра вил но ста вља ње ми-
сли у реч. Иако реч „сло ве сност“ ни је 
би ла ву ков ска, Вук Сте фа но вић Ка ра-
џић је на пр вом „глав ном за се да њу“ 
ДСС, 11. ју на дав не 1842. го ди не, иза-
бран за „чла на ко ре спон ден та“, чи ме га 
са пу но по но са и за до вољ ства убра ја-
мо ме ђу пр ве иза бра не чла но ве на ше 
ду ге ака де миј ске хро ни ке.

Тре ба по не што учи ти и из про шлих 
вре ме на јер је за блу да да не пре кид но 
на пре ду је мо. На и ме, из гле да да су и 
та да чла но ви ДСС до бро раз у ме ли, ка-
ко ка же на ша по чив ша чла ни ца Ире на 
Гриц кат Ра ду ло вић, „ко пер ни кан ски“ 
скок учи њен по сле Ву ко вог от кри ћа 

је зич ке ствар но сти“, иако су и Ву ко ва 
ре фор ма и ње го ве књи ге у Кне же ви-
ни Ср би ји за бра ње не од 1832. го ди не. 

За ни мљи во је да је у исти мах и у исти 
ранг са Ву ком иза бран и Јо ван Ха џић, 
по знат по рас пра ва ма са Ву ком и Да-

ни чи ћем, и ко ји је у тре ћем „Уту ку“ 
па ко сно ука зи вао на не до вољ ну фи ло-
ло шку обра зо ва ност Ву ко ву. Има и ме-

ђу на шим са вре ме ни ци ма оних ко ји и 
да ље го во ре о ште ти на не се ној због су-
ви ше од луч ног од стра њи ва ња сла ве-
но серп ског уде ла, че сто пре ви ђа ју ћи 
да је и сам Вук био на пу ту да се осло-
ба ђа од вла сти тог дог ма ти зма.

Вук Сте фа но вић Ка ра џић има не-
по сред но кључ но ме сто у Пан те о-
ну овог на ро да и ове др жа ве, о ко ме 
пред ово ли ким струч ња ци ма ни сам 
рад да го во рим. Али ћу би ти сло бо-
дан да из не сем свој ути сак, да је он 
ду хом мег дан џи је, у се сил ни, не по-
крет ни крип то о сман лиј ски мен та ли-
тет унео енер ги ју и кре та ње, ски нуо 
мно ге ве ло ве са мо за ва ра ва ња, уво-
де ћи нас, упр кос тра гич ним за ка-
шње њи ма, у про сто ре ши ре европ ске 
ци ви ли за ци је и осло ба ђа ју ћи нас не 
увек и без раз ло жних стра хо ва и за-
зо ра, ко ји по сто је још увек кад се за 
те про сто ре ве зу је мо. Ње го во де ло је-
зич ке ре фор ме је и по ста вље но на 
на чин да се не мо же за вр ши ти јер је 
устро је но да се не пре кид но бо га ти. У 
тој тај ни је, ве ру јем, и свр сис ход ност 
ва ше За ду жби не: че сти та ју ћи вам го-
ди шњи цу, не мо гу сто га а да са из ве-
сним стра хом не при ме тим ко ли ко је 
још по сла пред ва ма!

У 
по здрав ној ре чи, ми ни-
стар кул ту ре и ин фор-
ми са ња Вла дан Ву ко-
са вље вић оце нио је да 
30 го ди на ра да Ву ко ве 

за ду жби не пред ста вља „три де сет 
го ди на упор ног, му ко трп ног, хва ле 
вред ног пре га ла штва у обла сти за-
шти те и чу ва ња успо ме на на ве ли-
ко Ву ко во ре фор ма тор ско де ло”.

При ме тио је да „над тим ве ли ким 
Ву ко вим де лом и да нас бру је то но ви 
по ле ми ке, ти ше не го ра ни је, али и да-
ље при сут не. Оста ло је отво ре но пи-
та ње на ко је ни ка да не ће мо са зна ти 
од го вор, али га ве ћи на слу ти и зна: 
да ли је на ша кул ту ра мо гла да кре-
не не ким дру гим бо љим пу тем да ни-
је, ка ко се по не кад на во ди, пре ки ну та 
тра ди ци ја са на шом сред њо ве ков ном 
књи жев но шћу и кул ту ром, да ли је 
про мо ви са ње на род ног је зи ка за пра-
во зна чи ло пре кид си нап се са не чим 
што би се мо гло на зва ти злат ним пе-

ри о дом срп ске кул ту ре? Он сма тра да 
је до бро да Ву ко во де ло бу де пред мет 
пре и спи ти ва ња, али и да је до бро да 
оно што је чвр сто уте ме ље но у на шем 
на ро ду бу де пред мет веч не бри ге.

Ву ко са вље вић је под се тио да је Вук 
имао те жак за да так пред со бом по што 
је у бур ним исто риј ским окол но сти ма 
по сто јао на род ко ји је жи вео у за ра-
ће ним, ме ђу соб но су ко бље ним др-
жа ва ма, у дру га чи јим при вред ним 
си сте ми ма – школ ским, аграр ним, 
кул тур ним.

„Том на ро ду тре ба ло је по да ри ти је-
дан је зик. Ја сан, оби чан, ра зу ман је-
зик ко му ни ка ци је, ка ко би мо гли да 
де ле сво ја исто риј ска се ћа ња, да про-
ши ру ју но ва зна ња и да по ра ђа ју у се-
би свест да жи ве у истом кул тур ном 
про сто ру и да су по ве за ни ја ким је-
дин стве ним ни ти ма. Тај по сао Вук 
је оба вио на из ван ре дан на чин.” На-
гла сио је да су ве ли ко Ву ко во де ло и 
Ву ко ва ре фор ма „сто жер срп ског кул-
тур ног је згра”. С. В. 

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА 

Поздравна реч академика Владимира С. Костића

Па три јарх Ири неј уру чио ор ден Ву ко вој за ду жби ни

Ор ден Све тог де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа

Обра ћа ње ми ни стра кул ту ре и ин фор ми са ња

Вла дан Ву ко са вље вић го во ри на Све ча ној ака де ми ји

При зна ње Ву ко вој за ду жби ни 
до де ље но је за њен ве ли ки 
до при нос ви ше де це ниј ском 
очу ва њу трај них вред но сти 
срп ског је зи ка, пи сма и је зич ке 
кул ту ре на шег на ро да, из ра жен 
у ње ној бо га тој из да вач кој 
де лат но сти
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В
у ко ва за ду жби на је у 
сво јим про гра ми ма то-
ком про те кле три де це-
ни је при хва та ла Ву ка 
и ње го во де ло као кул-

ту ро ло шки сто жер, а ње го ве трај-
не по ру ке као ва ља ни пу то каз. Та-
ко се раз ми шља ло и ка да је осно-
ва но Дру штво „Ву ко ва за ду жби на” 
1938. чи ји је пред сед ник био ака-
де мик Алек сан дар Бе лић, пре те ча 
са да шње Ву ко ве за ду жби не осно-
ва не 1987, у го ди ни обе ле жа ва ња 
Два ве ка Ву ка, пре рав но три де сет 
го ди на.

Као што су Ву ко ве трај не по ру-
ке и под у ке вред не и да нас ра зум-
ног иш чи та ва ња, та ко, ка да је реч о 
ра ду кул тур не уста но ве ка ко је за-
ми шља на Ву ко ва за ду жби на, не за о-
би ла зне су оне ко је нам је оста вио 
ака де мик Де јан Ме да ко вић, ду го-
го ди шњи пред сед ник Скуп шти не 
Ву ко ве за ду жби не, обра ћа ју ћи се за-
ду жби на ри ма при ли ком обе ле жа ва-
ња ње не два де се то го ди шњи це. Пре 
све га, за ла гао се да се Ву ко ва за ду-
жби на мо ра окре ну ти „нео ме ђе ним 
ду хов ним вред но сти ма срп ског на-
ро да”, да она мо же ра ди ти и оп сто-
ја ти са мо за хва љу ју ћи мре жи сво јих 
огра на ка у ма ти ци, за гра нич ју и ра-
се ја њу, при че му тре ба из бе га ва ти 
са вре ме не по ли тич ке гра ни це. Већ 
при ли ком осни ва ња Ву ко ве за ду-
жби не за ло жио се за „чвр сто на че-
ло” ко га се и да нас при др жа ва мо, 
„да се Ву ко ва за ду жби на не ће ба ви-
ти по ли ти ком и да ће по што ва ти сва 
она раз ли чи та ми шље ња ко ја слу же 
ду хов ном уз ди за њу срп ског на ро да, 
по твр ђу ју и уна пре ђу ју све ње го ве 
истин ске, ства ра лач ке вред но сти”: 
„Ми без окле ва ња ве ру је мо у тај об-
лик на шег опле ме ња ва ња, уве ре ни 
да је то за да так од жи вот ног зна ча ја 
за да на шње и бу ду ће ге не ра ци је. Нај-
зад, убе ђе ни смо да ства ра ње јед ног 
из вор ног ду хов ног пор тре та сва ке на-
ци је, мо же је ди но да слу жи ме ђу соб-
ном пре по зна ва њу и ус по ста вља њу 
јед ног ху ма ног и опле ме ње ног ди-
ја ло га, та ко по треб ног у да на шњим 
вре ме ни ма људ ског оту ђе ња, че мер-
не уса мље но сти и лу та ња. При хва-
та ју ћи на че ло ма лог ко ра ка али без 
за ста ја ња, Ву ко ва за ду жби на ис трај-
но же ли да оправ да име ко је но си”. 
(26. ав густ 2007)

Ака де мик Де јан Ме да ко вић, до-
бар по зна ва лац кул тур не про шло сти 
на шег на ро да, кул тур ног про сто ра 
ње го вог кроз ве ко ве, ра су тог и раз-
дро бље ног међ` мно гим цар стви ма, 
мо жда је је ди ни ко ји је срп ску кул-
ту ру са гле да вао пре ма ње ним сре ди-
шти ма, ка ко су се ра ђа ла, иси ја ва ла 
и га си ла се то ком ве ко ва, по кру жни-
ци за гра нич ја сва ки час уз др ма ног 
се о ба ма и ег зо ду си ма, по кон цен-
трич ним, све ши рим кру го ви ма ра-
се ја ња – чи та вог ве ка бо рио се за 
иде ју па лимп сест ног раз во ја кул ту-
ре на шег на ро да, ду бо ко уве рен да 
на нај вред ни јим де ли ма тра ди ци је, 
на жи вој ба шти ни, на ста ју но ва де ла, 
но ве вред но сти ко ји ма бо га ти мо сло-
жен и бес крај но ша ро лик и рас ко шан 
мо за ик европ ске и свет ске ба шти не и 
тра ди ци је, да са мо та ко има сми сла и 
оправ да ња укљу чи ва ти се у по ро ди-

цу европ ских на ро да, да смо Евро пи и 
све ту са мо та ко и та кви по треб ни.

То нам је по мо гло да ја сни је ар ти-
ку ли ше мо осно ве Ву ко вог де ла, про-
зре мо су шти ну Ву ко ве „ре во лу ци је” 
ко ја је као и сва ка ре во лу ци ја има ла 
и не га тив них по сле ди ца. Срп ска ре-
во лу ци ја 1804–1815. је у пр ви план на 
исто риј ску по зор ни цу по сле ви ше ве-
ко ва из ве ла срп ски на род. За то је Вук 
бе ле жио оно што је тај на род пе вао и 
при по ве дао, опи си вао ње гов жи вот и 
оби ча је, до при нео да се пре ве ду Но-
ви и Ста ри за вет на на род ни је зик, 
по кре нуо и из да вао беч ки за бав ник 
Да ни цу, па рек се ланс књи гу за на род, 
за ла гао се за афир ма ци ју на род ног је-
зи ка, да је за то на чи нио јед но став но 
пи смо при ме ре но ду ху на ро да и вре-
ме ну ко је је са об но вом срп ске др жа-
ве на сту пи ло, да је за то по бе да Ву ко ве 
ре фор ме би ла не ми нов на.

Пред лог за обе ле жа ва ње 80-го ди-
шњи це Ву ко ве за ду жби не, по себ но 
30-го ди шњи це ње ног ра да од ка да је 
осно ва на са да шња Ву ко ва за ду жби на 
1987. го ди не, као за јед нич ки про је кат 
Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са-
ња и Ву ко ве за ду жби не, под ра зу ме ва 
ожи вља ва ње Ву ко вог европ ског кру га. 
Низ по се та 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, об у хва та пред-
ста вља ње од је ка Ву ко ве је зич ке ре-
фор ме у тим сре ди на ма у кон тек сту 
са вре ме них при сту па Ву ку и ње го-
вом де лу, као и ра да Ву ко ве за ду жби-
не (филм, из ло жба књи га).

О
бе ле жа ва ње го ди шњи-
це за по че ли смо пред-
ста вља њем ра да Ву ко-
ве за ду жби не на ово-
го ди шњем Ву ко вим 

са бо ру и у Ири гу, у нај ста ри јој срп-
ској чи та о ни ци, а на ста ви ли са 
При зре ном и Ве ли ком Хо чом. Усле-
ди ли су: За греб и Ри је ка, Ба ња Лу ка, 
где је на Ву ков ро ђен дан, 6. но вем-
бра, от кри вен спо ме ник Ву ку Ка ра-
џи ћу у Уни вер зи тет ском кам пу су, 
пред Фи ло ло шким фа кул те том, ево 
нас да нас у Све ча ној са ли СА НУ, ко-
ја је је дан од уте ме љи ва ча Ву ко ве 
за ду жби не, а на ста ви ће се у Бе чу, 
Бу ди му, Те ми шва ру 21. но вем бра, 
на дан ка да се зва нич но у Ру му ни-
ји обе ле жа ва пра зник срп ског је зи-
ка и пи сма, Тр сту и Љу бља ни где је 
у цен тру глав ног гра да, по ред срп-
ске са бор не цр кве, про шле го ди не 
от кри вен Ву ков спо ме ник. Упо ре-
до дру жи ће мо се са за ду жби на ри-
ма у сре ди шти ма у ко ји ма по сто је 
огран ци Ву ко ве за ду жби не, нај зад, 
ка ко то и до ли ку је, обе ле жа ва ње 
три де се то го ди шњи це Ву ко ве за ду-
жби не за о кру жи ће мо та мо где то и 
до ли ку је, у Ма ти ци срп ској.

Ву ков европ ски круг не чи не са мо 
Ср би. У ње му се огле да и Ву ко во зре-
ње пре га о ца на по љу срп ске кул ту ре 
и бор бе за об но ву срп ске др жа ве, али 
и бр зи на ко јом је, и по ред вла да ју ће 
сла ве но фил ске иде је да се Ср би мо-
гу по твр ди ти као исто риј ски на род на 
ма пи Евро пе са мо као ве ли ка по ро-
ди ца сло вен ских на ро да, схва тио да 
је ди но ја ча њем соп стве ног иден ти-

те та, уз по моћ и по др шку брат ских 
сло вен ских на ро да, мо гу за у зе ти ме-
сто ко је им при па да. По ла зе ћи од ис-
ку ства ве ли ких на ро да ка да је реч о 
при ку пља њу на род них пе са ма, од не-
мач ке и ру ске ве ли ке пе сма ри це, он 
на слов сво је пр ве сла ве но серб ске пе-
сма ри це из 1814. већ у дру гом про-
ши ре ном из да њу 1815. пре и на чу је у 
на род ну срп ску. Та ко ће се бо ри ти и 
при из бо ру име на Срп ског рјеч ни ка, 
до бро мо тре ћи ка ко дру ги сло вен-
ски на ро ди име ну ју сво је сло ва ре, 
све стан да су ком па ра тив ни реч ни-
ци бли ских сло вен ских на ро да ру до-
коп ис ку ства и зна ња, жи ла ку ца ви ца 
по сто ја ња и оп сто ја ња по је ди них на-
ро да. Та ко ће се у Ву ко вом европ ском 
кру гу, у са мом цен тру, на ћи беч ки 
цен зор сло вен ских књи га Јер неј Ко-
пи тар. Бо ра вио је Вук и у Пра гу ви ше 
пу та, по след њи пут као уче сник Сло-
вен ског кон гре са 1848. го ди не. Ва жна 
су би ла ње го ва по знан ства и ме ђу соб-
но пра ће ње ра да са че шким сла ви-
сти ма: До бров ским, Че ла ков ским, 
Ша фа ри ком и др. Та ко је би ва ло и са 
мла дим Ру сом Сре зњев ским ко ји је, 
по сле при ја те ље ва ња са Ву ком и по-
др шке ко ју му је овај да вао да опи ше 
жи вот и оби ча је Ср ба на Бал ка ну, ве-
о ма млад отво рио Сла ви стич ку ка те-
дру у Мо скви. Ве о ма млад Вук је, уз 
Ко пи та ре ву по др шку и су ге сти је, оба-
вио зна чај но хо до ча шће по Ру си ји, 
по себ но у Пе тро гра ду, о че му све до-
че мно га пи сма, где је на ла зио ста ре 
и рет ке књи ге, скла пао при ја тељ ства, 
са Аде лун гом на при мер, ко ји га је 
увео у Би блиј ско дру штво и за хва љу-
ју ћи ко јем је схва тио зна чај пре во ђе-
ња Ста рог и Но вог за ве та ка ко би се и 
Ср би учла ни ли у Би блиј ско дру штво 
и отво ри ли пр во по гла вље за ула зак у 
Евро пу. О ши ри ни Ву ко вог европ ског 
кру га нај бо ље го во ре књи ге ко је је из-
да ла Ву ко ва за ду жби на на не мач ком, 
ру ском, ен гле ском и фран цу ском је-
зи ку, у ко ји ма се на шла ан то ло гиј ски 
про бра на усме на Ву ко ва књи жев на 
ба шти на, оно што је сте не па тво ре на 
кла сич на срп ска књи жев ност, уз при-
ло ге на ших и стра них сла ви ста о Ву ку 
и ње го вом де лу.

Вук је сво је ми си је био све стан до-
ста ра но. Као ама нет он у пи сму по ру-
чу је Ди ми три ју Фру ши ћу 1826. го ди не 
(Пре пи ска, књ. I, 663):

„Сва ко ме сло бод но мо же те ка за ти 
(и ла сно до ка за ти) да сам ја на ро ду 
срп ско ме оно учи нио што сви оста-
ли спи са те љи за јед но ни је су: ја сам 
на род срп ски с уче ном Евро пом по
знао”.

Ву ко ва за ду жби на пред ста вља свој 
рад у ју би лар ној три де се тој го ди ни 
свог по сто ја ња, уз по ру ку да и она, 
здру же на са Ср би ма у све ту, иду ћи 
Ву ко вим европ ским кру гом, на сто ји 
да укљу чи Ср бе око за јед нич ког ци-
ља, не би ли се са бра ли и ра за бра ли у 
овим вре ме ни ма, пре све га око пи та-
ња срп ског је зи ка да нас и су тра, око 
оно га шта нам ва ља у кул ту ри за јед-
нич ки чи ни ти убу ду ће. Да ка ко све-
сни смо пре све га да се по ли тич ке 
гра ни це ка да је реч о кул ту ри и је зи-
ку јед ног на ро да мо ра ју пре ва зи ћи, 
јер др жа ва је зи ка не ма гра ни ца. То 
ће би ти осно ва на шег и уну тра шњег 
и спо ља шњег ди ја ло га ме ђу со бом и 
са дру ги ма.

Н
а сто ја ће мо да сво јим 
де ло ва њем од го во ри-
мо на пра ви на чин 
на пи та ње ко је се од-
но си на пре пли та ње 

пи са не и усме не пи сме но сти. То ће 
нам по мо ћи да от кло ни мо ла жне 
ди ле ме да ли је по на род ња ва ње на 
пла ну је зи ка деј ство ва ло ре тар ди-
ра ју ће по срп ску кул ту ру и књи-
жев ност, или је до не ло но ву сна гу 
из ра жај но сти. Вре ме је већ да се от-
кло не под ва ја ња ола ко обе ле же на 
ис кљу чи вом син таг мом „за и про-
тив Ву ка”.

По вод из ми ре ња, да нас, мо же би-
ти по ја ва Ву ко вог Бу ква ра пре рав но 
190 го ди на. Баш у ње му Вук оста вља 
спо мен о то ме шта је за ње га зна чи ла 
пи сме ност, шта пи смо, за што су сло-
ва за ње га би ла знак нај ве ће људ ске 
ге ни јал но сти. У „Пред го во ру” Бу ква
ра он ве ли: „Што су гођ љу ди на ово ме 
сви је ту из ми сли ли, ни шта се не мо же 
ис по ре ди ти с пи смом... Пи смо је отво-
ри ло пут уму љуц ко ме, да се при бли-
жи к Бо гу по мо гућ ству сво ме”.

То пи ше чо век ко ји је док то пи ше 
имао до бар увид у ве ко ве срп ске пи-
сме но сти ко ја је у Ср ба не го ва на уз 
цр кву и ма на сти ре, на дво ро ви ма. 
Упра во ти пр ви ве ко ви срп ске пи-

сме но сти из ро ди ли су жа нр ле то пи-
са и ро до сло ва, оста вља ња спо ме на о 
исто ри ји срп ског на ро да она ко ка ко 
је та исто ри ја и на ста ја ла, око име на 
вла да ра, кра ље ва и ца ре ва, око вла-
сте о ских по ро ди ца. Оту да и ча сно име 
Ле то пи са Ма ти це срп ске ко ји од 1825. 
из ла зи до да нас. До бро је Вук по зна-
вао и тра ди ци ју ру ко пи сних књи-
га, пре пи си вач ких шко ла, ре сав ске 
и дру гих. Знао је Вук и шта су у ве-
ку про све ће но сти чи ни ли За ха ри ја 
Ор фе лин и До си теј да би пи смо и ле-
то пи са ни је исто ри је свог на ро да при-
бли жи ли и ши рим кру го ви ма, је зи ку 
ко јим је на род го во рио. У тој де мо кра-
ти за ци ји кул ту ре и је зи ка кроз Евро пу 
се низ Ду нав ши ри ло евро пеј ство пре-
ко књи га, по двор ским и ма на стир-
ским би бли о те ка ма, али и лич ним 
би бли о те ка ма ко је су ве ли ки про све-
ти те љи пр ти ли са со бом као бес цен-
бла го то ком сво јих пу те ше стви ја на 
ко ји ма су упо зна ва ли европ ску кул-
ту ру. То је ера по ја ве ма га зи на, пр-
вих књи жев них пе ри о ди ка, у ко ји ма 
је би ло од све га за сва ко га по не што, 
ка ко и на слов то ка зу је, ера у ко јој Ор-
фе ли нов Сла ве носерб ски ма га зин из 
1768. го ди не за у зи ма по ча сно ме сто 
пр вог срп ског књи жев ног пе ри о ди ка. 
Из то га се по ро дио и Ву ков беч ки за-
бав ник Да ни ца ко ји је сти зао „од Кав-
ка за до Ка ли фор ни је”.

Кру жним пу тем сло ва, као пу тем 
сви ле, сме њи ва ли су се цен три срп-
ске књи ге, од Ве не ци је, пре ко Бе ча, 
Бу ди ма, Но вог Са да до Бе о гра да, да 
би се по том тај пут рас пр снуо и пре-
крио низ кул тур них срп ских сре ди-
шта. У тај шар пи сме но сти до ла зи Вук 
са сво јом азбу ком, са на род ним је зи-
ком ко јем по ма же да се на ђе у са мим 
осно ва ма срп ског књи жев ног је зи ка. 
На том је зи ку се бе ле же на род не пе-
сме, при по вет ке, са ста вља реч ник тог 
је зи ка, не сло вар. Тим је зи ком се ис-
пи су је но ви ја исто ри ја срп ског на-
ро да. Без уви ја ња, без улеп ша ва ња, 
већ она ко ка ко би је дан дру го ме у на-
ро ду при по ве да ли. Срп ски на род је 
из и шао на европ ску сце ну, на род на 
ре во лу ци ја за раз ли ку од мно гих ко је 
су у Евро пи би ле у кр ви угу ше не, би ла 
је успе шна ка да је реч о об но ви срп-
ске др жа ве. Ту по врат ка ни је мо гло 
би ти. А глав ни ар гу мент Ву ков био је 
онај ко ји ни ка да ни је из ре као ди рект-
но, већ она ко лу ка во, при по ве дач ки 
ус пут. У Ву ко вим усме ним и ка да се 
чи та ју на род ним пе сма ма, анег до та-
ма о исто риј ским лич но сти ма и до-
га ђа ји ма са гле да ним очи ма на ро да, 
кри ла се су шти на срп ске исто ри је не 
са мо но во га вре ме на. На род је усме-
ном тра ди ци јом пам тио исто ри ју на 
свој на чин, пам тио је оно што је би ло 
вред но пам ће ња, што је од ра жа ва ло 
од и стин ске од но се срп ског на ро да са 
си ла ма ко је су њим го спо да ри ле и са 
су се ди ма, ко ји је до бро по зна вао сво-
ју „ћуд на о па ку”.

Вук на ве ли ка вра та у пр вој по ло-
ви ни 19. ве ка уво ди у срп ску књи жев-
ност дру гу ли ни ју срп ске пи сме но сти 
– усме ну. Ње го ве ан то ло гиј ске књи ге 
на род них пе са ма, при по ве да ка, по-
сло ви ца, за хва љу ју ћи књи га ма ши ре 
се сву куд где жи ви срп ски на род, пре-
но се Ср би ма сви ма и сву да и по ста ју 
оп ште усме но бла го срп ског на ро да.

Ето, за то: За Ву ка! и За Ву ка!

Ликовни језик ћирилице
Петог сеп тем бра 2017. у УК Па ро брод отво ре на је из ло жба „Ли ков ни је-

зик ћи ри ли це“, на ко јој су пред ста вље ни ка ли граф ски и сли кар ски ра до ви. 
Ка ко су на ве ли ор га ни за то ри, у кре и ра њу кон цеп та из ло жбе основ но по ла-
зи ште је би ла иде ја да се, кроз раз ли чи те умет нич ке по е ти ке, при ме ном 
раз ли чи тих умет нич ких ин тер вен ци ја и ме ди ја из ра жа ва ња, ис так не мо

гућ ност ли ков ног из ра жа ва ња ћи ри лич ног пи сма. 
Ра зно ли кост пред ста вље них ра до ва по ка зу је ра зно-

вр сне ви до ве ко ри шће ња ћи ри лич них мо ти ва и мо-
гућ ност из ра жа ва ња раз ли чи тих по ру ка ко је сва ко 
де ло има, би ло да се ра ди о ка ли граф ским ра до ви ма 
код ко јих је ис тра жи ва ње пи сма у пр вом пла ну или 
да је реч о сли кар ским ра до ви ма код ко јих је ћи ри-
ли ца све сна или не све сна ин спи ра ци ја и као та ква 
ди рект но или ин ди рект но чи ни део ком по зи ци о не 
це ли не и у функ ци ји је од ре ђе них идеј них и сим бо-
лич них зна че ња.

Из ло жба је би ла отво ре на до 15. сеп тем бра. С. В.

БЕСЕДА МИОДРАГА МАТИЦКОГ

Тридесет година Вукове задужбине

Ми о драг Ма тиц ки бе се ди Уче ни ци ОШ „Ни ко ла Те сла” у Бе о гра ду би ли су го сти на Све ча ној ака де ми ји
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2017.

В
а ша све то сти, Ва ше пре о све штен-
ство, по што ва ни пред сед ни че 
Срп ске ака де ми је на у ка и умет-
но сти, ува же ни ми ни стре кул-
ту ре у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, 

за ступ ни ци ми ни стра про све те, по што ва ни 
ака де ми ци, ва ше ек се лен ци је, про фе со ри 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду, ува же ни пред став-
ни ци Кул тур но–про свет не за јед ни це Ср би је, 
пред став ни ци огра на ка Ву ко ве за ду жби не и 
за ду жби на ри, по што ва о ци Ву ка Ка ра џи ћа и 
ње го вог де ла.

Три де сет го ди на је до вољ но вре ме на да се 
под ву че цр та и да се све ду ра чу ни. По тре ба за 
осни ва њем Ву ко ве за ду жби не огле да се већ у са-
мој чи ње ни ци да је она осни ва на два пу та у раз-
ма ку од 50 го ди на. Пр ви пут Ву ко ва за ду жби на 
осно ва на је 1938. го ди не, по во дом обе ле жа ва ња 
150. го ди шњи це ро ђе ња Ву ка Сте фа но ви ћа Ка-
ра џи ћа. Дру ги пут Ву ко ва За ду жби на осни ва се 
1987. го ди не, по во дом обе ле жа ва ња 200. го ди-
шњи це ро ђе ња Ву ка Ка ра џи ћа. Осни вач ка скуп-
шти на одр жа на је 6. но вем бра 1987. го ди не на 
Ко лар че вом на род ном уни вер зи те ту. У ње ном 
ра ду уче ство ва ло је ви ше од 500 осни ва ча и су-
о сни ва ча, по ве ре ни ка, за ду жби на ра, 
пред став ни ка мно гих удру же ња, уста-
но ва и го сти ју За ду жби не.

Шта је Ву ко ва за ду жби на да нас? 
Она је на ша ку ћа. Дом срп ског је зи ка 
и пи сма. Ту, где је Све ти Са ва јед ном 
унео све тло, да се на рам ци сун че вих 
зра ка де ну у на ви љак све тла. 

Шта је Ву ко ва за ду жби на да нас? 
Као што је Дом Ву ко ве за ду жби не ку-
ћа у ко јој ста ну је на ша фон да ци ја, 
та ко је и Ву ко ва за ду жби на дом у ко-
ме ста ну је Ву ко во де ло. Дом у ко ји су 
угра ђе не трај не вред но сти то га де ла. 

Шта је Ву ко ва за ду жби на да нас? 
Ву ко ва за ду жби на су, пре све га, ње ни 
за ду жби на ри. Ње ни огран ци, у зе мљи 
и за гра нич ју. Рад ње на два од бо ра, за 
на у ку и умет ност, и на гра де ко ји ма се 
од 1990. го ди не ви со ко вред ну ју оства-
ре ња и до стиг ну ћа у на уч ним обла-
сти ма ко ји ма се ба вио Вук Ка ра џић, 
као и у умет нич ком ства ра ла штву и 
срп ској кул ту ри уоп ште.

На че му по чи ва Ву ко ва за ду жби на да нас? 
Ву ко ва за ду жби на по чи ва на иде ја ма ко је ба-
шти ни мо од Ву ка и ча сних ву ко ва ца.  

Иде ја за ду жби нар ства. И да нас је нај ве ћа 
за ду жби на, као и у про шло сти, би ти ча стан чо-
век. Учи ни ти до бро де ло. „Глад ног на хра ни ти, 
жед ног на по ји ти, го лог од је сти.“ И оста ви ти не-
што на пол зу ро ду сво ме.

Иде ја да се ни ка да и ни по ко ју це ну не да
је „ум под арен ду“, ни ти „умље за без у мље“. 
Ум, то је ме ра ко јом Вук ва га људ ске вред но сти 
и чо ве ко ва по стиг ну ћа. И, ако чо век мо ра да, „по 
сла бо сти људ ској”, пра ви ком про ми се у мно гим 
ег зи стен ци јал ним ства ри ма, око су штин ских 
пи та ња иден ти те та, је зи ка, књи жев но сти и кул-
ту ре не ма по год бе. 

Иде ја да ће са мо ста ра њем о је зи ку је зик 
по ста ти ка дар да се ста ра о на ма. „Је зик 
иде куд хо ће, али слу ша шта ће му књи жев ност 
при шап ну ти. Без Дан теа не би би ло ујед на че ног 
ита ли јан ског је зи ка“, ве ли Ум бер то Еко. Шта би, 
за и ста, би ло са срп ским је зи ком без Ву ка?

Ста ра ње о срп ском је зи ку и ћи ри ли ци чи ни 
осно ву Про гра ма и Ста ту та Ву ко ве за ду жби не. 
Овај те мељ ни за да так За ду жби на оства ру је пре-
ко сво јих огра на ка, Три би не Ву ко ве за ду жби не, 

Ву ко вог чи та ли шта, са рад њом са шко ла ма, би-
бли о те ка ма и кул тур ним цен три ма, на пи си ма 
у Да ни ци, Да ни ци за мла де, ли сту За ду жби на и 
у сво јим дру гим из да њи ма.

За ду жби на се по себ но про те клих де це ни ја 
ан га жо ва ла на по пу ла ри са њу ћи ри ли це код 
уче ни ка основ них и сред њих шко ла: кроз так-
ми че ња ко ја ор га ни зу ју огран ци Ву ко ве за ду-
жби не: Да ни ћи ри ли це (Ба ва ни ште), Ву ко во 
зво но (Ло зни ца); тра ди ци о нал ни ли те рар ни и 
ли ков ни кон кур си ко је об ја вљу ју огран ци (Ниш, 
Ча чак), Пе тров дан ски пје снич ки ви је нац (Фон-
да ци ја Жа бљак, Шав ник, Плу жи не), Ћи ри ли ца 
– огле да ло срп ске ду ше, пе снич ка ма ни фе ста ци-
ја (Ве ли ки По по вац), Ре пу блич ка так ми че ња из 
срп ског је зи ка и књи жев но сти Дру штва за срп-
ски је зик и књи жев ност Ср би је и др.

Иде ја бор бе. У Ву ко вим по зна тим ре чи ма да 
ће „ту мар ну ти кроз тр ње ма кар на ону стра ну 
сав по де ран и кр вав иза шао“, Иво Ан дрић у сво-
јој при ступ ној ака дем ској бе се ди „О Ву ку као пи-
сцу“ 1946. го ди не на ла зи по твр ду ми сли да су се 
у Ву ку об ре ли „чо век од ак ци је и чо век од ми сли, 
ру ши лац и гра ди тељ“. Би ти за Ву ка да нас зна чи 
го во ри ти не са мо о по ли тич кој и ду хов ној кли-
ми Ву ко ва вре ме на, већ про го во ри ти и о сва ком 

оном вре ме ну у ко ме је дат обра зац кри тич ког 
ми шље ња по је дин ца као при мер ин те лек ту ал-
не вр ли не и гра ђан ске хра бро сти.

Иде ја за јед ни штва. У овој иде ји је ква сац 
кул тур не по ли ти ке Ву ко ве за ду жби не. Об је ди-
ња ва ње ра да за ду жби на ра, до бро тво ра и ве ли-
ких до бро тво ра на оства ри ва њу про грам ских 
ци ље ва За ду жби не, као и про грам ска са рад ња 
са дру гим срод ним кул тур ним ин сти ту ци ја ма, 
као што су: Цен тар за кул ту ру „Вук Ка ра џић“ из 
Ло зни це; Кул тур но–про свет на за јед ни ца Бе о-
гра да и Ср би је; СА НУ, Ма ти ца срп ска; Ме ђу на-
род ни сла ви стич ки цен тар; Дру штво за срп ски 
је зик и књи жев ност Ср би је, Фи ло ло шки фа кул-
тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду; Удру же ње фол кло-
ри ста Ср би је и др. 

Иде ја зна ња. Из да ва њем 13. књи ге Пре пи ске 
(1863–1864) и дру гог то ма 3. књи ге О је зи ку и 
књи жев но сти, по сле 50 го ди на, за о кру жен је рад 
на Са бра ним де ли ма Ву ка Ка ра џи ћа, нај зна чај-
ни јем ар хив ском из во ру за про у ча ва ње срп ске 
књи жев но сти и кул ту ре XIX ве ка.  

Еди ци ја Син те зе до но си ка пи тал на де ла о сло-
је ви ма кул ту ра по је ди них за о кру же них те ри то-
ри јал но–кул ту ро ло шких це ли на. Рад на овом 
про јек ту за по чет је књи гом Ста ро срп ско ру дар
ство (2002), а на ста вљен збор ни ци ма Срем кроз 

ве ко ве (2007), Ба нат кроз ве ко ве (2010) и Бач ка 
кроз ве ко ве (2014).

Ву ко ва за ду жби на, за јед но са За во дом за уџ-
бе ни ке и Ма ти цом срп ском, по кре ну ла је још 
то ком 90–их го ди на про шлог ве ка еди ци ју Сту
ди је о Ср би ма, у окви ру ко је је об ја вље но ви ше 
од 20 књи га нај у глед ни јих свет ских сла ви ста ко-
је су по све ће не срп ском је зи ку, књи жев но сти, 
на шој кул ту ри и исто ри ји, од Гер хар да Ге зе ма на, 
Алој за Шма у са, Асму са Се рен се на, Мак си ми ли-
ја на Бра у на, до по след ње књи ге: Сту ди је о Ср би
ма: ја пан ски сла ви сти о срп ским те ма ма. 

Овом при ли ком по себ но бих ис та као фо то-
тип ско из да ње Ков че жи ћа за исто ри ју, је зик и 
оби ча је Ср ба сва три за ко на Ву ка Сте фа но ви-
ћа Ка ра џи ћа, са из вр сним по го во ром ака де ми-
ка На де Ми ло ше вић Ђор ђе вић (2014), у ко ме је 
пр ви пут од 1849. го ди не ин те грал но об ја вљен 
чу ве ни Ву ков чла нак „Ср би сви и сву да“, ко јим 
се де кла ра тив но об зна њу је Ву ко ва бри га за све 
Ср бе ма где они оби та ва ли. 

Уз по моћ Ми ни стар ства за кул ту ру и ин фор-
ми са ње, Ву ко ва за ду жби на об ја ви ла је три књи-
ге са из бо ром тек сто ва из де ла Ву ка Ка ра џи ћа 
и ре цеп ци је тог де ла под за јед нич ким на сло-
вом Срп ска усме на на род на ба шти на, на не мач-

ком, ру ском и ен гле ском је зи ку, а за штам пу је 
при пре мље на и че твр та књи га на фран цу ском 
је зи ку. Књи ге су на ста ле из по тре бе да се на 
мо де ран и по пу ла ран на чин, уте ме љен на на-
уч ним прин ци пи ма, при бли жи Ву ко во де ло и 
ву ков ска епо ха са вре ме ној чи та лач кој пу бли ци 
у Евро пи и све ту.  

Ме ђу нај но ви јим пу бли ка ци ја ма Ву ко ве за-
ду жби не на ла зи се и књи га Вук Ка ра џић, Срп
ске на род не при по ви јет ке (2017), ин те грал но 
из да ње.

В
у ко ва за ду жби на је по угле ду на 
Ву ко ву беч ку Да ни цу по кре ну-
ла 1994. го ди не срп ски на род ни 
илу стро ва ни ка лен дар „Да ни цу“ 
– са вре ме ну на ци о нал ну чи тан-

ку, књи гу ко ја ће, под уред ни штвом Ми о дра-
га Ма тиц ког, по ста ти кр во ток ко јим се об др-
жа ва би ло Ву ко ве за ду жби не, ка лен дар ко-
ји сти же до Ка на де и Аме ри ке, ко ји од ла зи 
у При зрен и у Гра ди шку, у За греб и на Жа-
бљак, у Ба ња лу ку и у Љу бља ну. Са сво јих 25 
го ди шта, Да ни ца је по ста ла пра ви ис точ ник 
све тло сти Ву ко ве за ду жби не ко ји зра чи ка ко 
за ду жби на ри ма у ма ти ци, та ко и у за гра нич-
ју и у ра се ја њу. 

Да ни ца је с вре ме ном про ши ре на до дат ком 
Да ни ца за мла де, ко ји од 2010. го ди не из ла зи и 
као по себ но из да ње, при сут но у би бли о те ка ма 
свих основ них и сред њих шко ла у Ср би ји.  

Ту је и лист За ду жби на, ви ше од 100 бро је ва, 
ко ји пра ти нај ва жни ја зби ва ња у кул ту ри, на у-
ци, про све ти, умет но сти, на род ној књи жев но-
сти, исто ри ји и бе ле жи све зна чај не до га ђа је из 
жи во та на ро да и на род ног ства ра ла штва. 

Иде ја мо дер но сти. Све на ше, сва ка ко уско гру-
де и про вин ци јал не рас пра ве За и про тив Ву ка 
да нас усме ре не су углав ном за и про тив нас. Ако 
је сам Вук за жи во та, ка ко на во ди Ме ша Се ли-
мо вић, „ре фор ми сао сво ју ре фор му“, шта ми то 
да нас чи ни мо? С јед не стра не ка но ни зу је мо Ву-
ка, а с дру ге, учи та ва мо у ње го во де ло са др жа је 
и зна че ња ко ја у њи ма ни ка да ни ти су би ла, ни-
ти су мо гла би ти?!

Ву ко вом де лу се мно го то га мо же, с пра вом 
или не, при го во ри ти, али је јед на ствар у ње-
му нео спор на. То је мо дер ност. Вук је био осло-
бо ђен про вин циј ског угла гле да ња и осе ћа ња 
жи во та. Био је из ра зи то мо де ран ства ра лац, ви-
зи о нар, чо век ко ји је ишао ис пред свог вре ме на. 
Ву ка не мо же мо за тво ри ти у гра ни це и окви-
ре епо хе ро ман ти зма, ни ти у би ло ка кве дру ге 

епо хе, про пи се, ка но не. Не да се. 
И не ће се да ти. Сто га, не мој мо у 
Ву ко во де ло да нас про јек то ва ти 
са вре ме не иде о ло шке са др жа је. 
Вук не би раз у мео ни ти по др жао 
иде ју о не ка квој пр вој, дру гој или 
тре ћој Ср би ји, као што не би раз-
у мео ни то што се срп ски је зик 
да нас – а Вук је зду шно при хва-
тио Гри мо ву ро ман ти чар ску те о-
ри ју по ко јој на ро де не де ле ре ке 
и бр да не го је зи ци – ра сло ја ва, 
усит ња ва и фраг мен та ри зу је до 
ап сур да.

Иде ја бу дућ но сти. Вук је увек 
ра дио за бу дућ ност. За бу ду ће на-
ра шта је. У осно ви Ву ко вог де ла је 
про гре сив на, „де мо крат ска ми-
сао о је зи ку, књи жев но сти и кул-
ту ри“. За ла га ти се за ву ков ске 
вред но сти да нас зна чи за ла га ти 
се за „би ти је серб ско и име“, али 
и за европ ску иде ју про жи ма ња и 

опле ме њи ва ња кул тур них са др жа ја ме ђу срод-
ним ју жно сло вен ским и европ ским на ро ди ма. 

За ду жби на су љу ди. У рад Ву ко ве за ду жби-
не утка на су ве ли ка и зна чај на име на срп ске 
кул ту ре. Од Алек сан дра Бе ли ћа, пре ко Ми ла на 
Ђо ко ви ћа, Па вла Иви ћа, Де ја на Ме да ко ви ћа, 
Го лу ба До бра ши но ви ћа, Сло бо да на Ж. Мар ко-
ви ћа, На де Ми ло ше вић Ђор ђе вић, Ви дој ка Јо-
ви ћа, Дин ка Да ви до ва, Сло бо да на Гру ба чи ћа, 
Дра шка Ре ђе па, и др.

То је, украт ко, о Ву ко вој за ду жби ни да нас. Шта 
нас оче ку је су тра? Не сум њи во, све за јед но, мно-
го по сла. Рад на ка пи тал ном збор ни ку Шу ма
ди ја кроз ве ко ве. Сло је ви  кул ту ра Шу ма ди је; 
из ра да Имен ског и Пред мет ног ре ги стра за 13 
књи га Пре пи ске Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа; на ста вак 
ра да на ди ги та ли за ци ји Са бра них де ла Ву ка Ка-
ра џи ћа; три би не и окру гли сто ло ви Ву ко ве за ду-
жби не; мо но гра фи је и збор ни ци; ожи вља ва ње 
ра да по сто је ћих и осни ва ње но вих огра на ка у 
Ср би ји и још мно го то га дру гог. 

Не за бо ра ви мо: Ву ков европ ски круг је у на ма. 
А наш европ ски круг је одав но за по чет у Тр ши ћу. 
Да ље се од ви јао пре ко При зре на, Ве ли ке Хо че, 
Де ча на, Ба ња лу ке, За гре ба, Ри је ке, Тр ста, Те ми-
шва ра, Бу ди ма, Чач ка, Сом бо ра, Бе ча, Но вог Са-
да. Све до овог тре нут ка. И до нас са мих.

С
куп сла ви ста, 47. по ре-
ду, одр жан је од 1. до 21. 
сеп тем бра 2017. го ди не 
на Фи ло ло шком фа кул-
те ту у Бе о гра ду. На ње-

му су уче ство ва ли сту ден ти и лек-
то ри срп ског је зи ка са стра них уни-
вер зи те та из 18 зе ма ља: Аустри је, 
Бе ло ру си је, Бу гар ске, Ве ли ке Бри та-
ни је, Ита ли је, Ки не, Ма ђар ске, Ма-
ке до ни је, Не мач ке, Ја па на, Пољ ске, 
Ру му ни је, Ру си је, Сло вач ке, Сло ве-
ни је, Укра ји не, Фран цу ске и Че шке, 
укуп но 51 уче сник.

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

По ред то га, ор га ни зо ва ни су фа-
кул та тив ни (спе ци ја ли стич ки) кур-
се ви из са вре ме ног срп ског је зи ка и 
са вре ме не срп ске књи жев но сти, курс 
за уса вр ша ва ње лек то ра, као и „Курс 
на род них пе са ма и ига ра“ и „Ма ла 
шко ла ро кен ро ла“.

Ва жан део на ста ве би ла су сва ко-
днев на лек тор ска ве жба ња и до дат-
ни ча со ви кон вер за ци је, на ко ји ма 
су стра ни сту ден ти, рас по ре ђе ни у 
пет лек тор ских гру па, про ши ри ва ли 
и уса вр ша ва ли зна ње срп ског је зи ка. 
У то ку бо рав ка у Бе о гра ду уче сни ци 

ску па по се ти ли су Му зеј Ву ка и До си-
те ја, Му зеј Ни ко ле Те сле, Вој ни му зеј, 
Му зеј Иве Ан дри ћа, Ин сти тут за срп-
ски је зик, На род ну би бли о те ку, Ин сти-
тут за срп ску књи жев ност и умет ност 
и Бе ли двор. Уче сни ци се ми на ра мо-
гли су да се упо зна ју са ни зом кул-

тур но-исто риј ских спо ме ни ка, као 
што су ма на сти ри Ма на си ја и Тро но-
ша, а упри ли чен је и оби ла зак Ва ље ва 
и Бран ко ви не, Ви ше гра да, са по се том 
Ан дри ће вом ин сти ту ту, Но вог Са да, са 
оби ла ском Ма ти це срп ске, као и дво-
днев ни бо ра вак у Тр ши ћу.

У окви ру бли жег упо зна ва ња исто-
ри је кул ту ре Бе о гра да сту ден ти су 
по се ти ли  Ко нак кне ги ње Љу би це, 
Са бор ну цр кву, са оби ла ском Ко сан-
чи ће вог вен ца, Храм Све тог Са ве, уз 
па но рам ско раз гле да ње гра да.

Одр жа ва ње 47. Ску па сла ви ста, у ор-
га ни за ци ји Ме ђу на род ног сла ви стич-
ког цен тра и Фи ло ло шког фа кул те та, 
по мо гли су Ми ни стар ство про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја, Ми ни-
стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња, 
Скуп шти на гра да Бе о гра да, За ду жби-
на „Де сан ка Мак си мо вић“, За ду жби-
на „Иво Ан дрић“, Ву ко ва за ду жби на, 
На род на би бли о те ка Ср би је, Дру штво 
за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, 
Скуп шти на оп шти не Ло зни ца.

Мла ди сла ви сти су 7. сеп тем бра по-
се ти ли и Ву ко ву за ду жби ну, ко ја обе-
ле жа ва 30 го ди на од осни ва ња. Том 
при ли ком пред ста вље на им је ак тив-
ност Ву ко ве за ду жби не на очу ва њу срп-
ског је зи ка и пи сма, као и ње на бо га та 
из да вач ка де лат ност и том при ли ком 
по ла зни ци кур са су до би ли на по клон 
књи ге у из да њу Ву ко ве за ду жби не.

 Сне жа на КУ ТРИЧ КИ

ЧЕТРДЕСЕТ СЕДМИ СКУП СЛАВИСТА

Семинар српског језика, књижевности и културе

Гру па „Мо ба”

БЕСЕДА БОШКА СУВАЈЏИЋА

Вукова задужбина данас и сутра

Мла ди сла ви сти у по се ти Ву ко вој за ду жби ни 7. сеп тем бра 2017.

Бо шко Су вај џић го во ри бе се ду
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Управ ни од бор Ву ко ве за ду жби не, на сед ни-
ци одр жа ној 2. но вем бра 2017. го ди не – пред-
се да вао проф. др Бо шко Су вај џић, пред сед ник 
– до нео је Од лу ку о до де ли По ве ље ис так ну тим 
за ду жби на ри ма за до при нос ра ду и раз во ју Ву-
ко ве за ду жби не у про те клих 30 го ди на. 

По ве ља се до де љу је:  

– Ње го вој све то сти па три јар ху срп ском, го
спо ди ну Ири не ју за по моћ и по др шку ко ју пру-
жа Ву ко вој за ду жби ни и ње ним про гра ми ма. 

– Епи ско пу ра шкопри зрен ском и ко сов
скоме то хиј ском, го спо ди ну Те о до си ју за 
ви ше го ди шњу са рад њу, по др шку и по моћ око 
оства ри ва ња про гра ма Ву ко ве за ду жби не, због 
ње го ве мо ли тве не по ру ке ко ју смо при хва ти ли 
као је дан од чвр стих осло на ца на шег за гле да-
ња у бу дућ ност: Да Бог да, да срп ске све ти ње и у 
на ред ним ве ко ви ма оста ну ме ста на ше ду хов
не об но ве, ве ре и на де.

– Ака де ми ку На ди Ми ло ше вић Ђор ђе вић за 
тро де це ниј ску при вр же ност Ву ко вој за ду жби ни, 
по себ но за за ду жби нар ску по све ће ност у оства-
ри ва њу про гра ма Ву ко ве за ду жби не. 

Књи жев ни ку др Дра шку Ре ђе пу за му дро 
ви ше го ди шње во ђе ње Од бо ра за на гра ду Ву ко-
ве за ду жби не у обла сти умет но сти, као и за труд 
ко ји го ди на ма ула же да Све ча на са ла Ву ко ве за-
ду жби не по ста не жи ви цен тар кул ту ре. 

– Проф. др Сло бо да ну Гру ба чи ћу, до пи сном 
чла ну СА НУ, за успе шни ви ше го ди шњи рад у 

во ђе њу Од бо ра Ву ко ве за ду жби не за на гра ду у 
обла сти на у ке, као и за до при нос при бли жа ва њу 
Ву ко ве усме не на род не ба шти не све ту. 

– Проф. др Рад ми ли Ми лен ти је вић из Њу
јор ка, ве ли кој за ду жби нар ки у обла сти кул ту ре 
и тра ди ци је срп ског на ро да, за по кро ви тељ ство 
фо то тип ског из да ња Ву ко вог беч ког за бав ни ка 
Да ни це, Да ни це Ву ко ве за ду жби не и ли ста За
ду жби на.

– Књи жев ни ку Ра до ми ру Пут ни ко ви ћу из 
Лон до на за ле гат ко ји је за ве штао Ву ко вој за-
ду жби ни.

– Ви до ју Пе тро ви ћу, гра до на чел ни ку Ло зни
це, за оства ри ва ње чвр сте ви ше го ди шње са рад-
ње гра да Ло зни це и Ву ко ве за ду жби не. 

– Док то ру Бо ри сла ву Шок че ви ћу, за ви ше-
го ди шњи пре да ни рад у окви ру Огран ка Ву ко ве 
за ду жби не у Гра ди шки (Ре пу бли ка Срп ска). 

– Мр Љу би ци Не не зић, Кру ше вац, за не се-
бич ни рад и при вр же ност Ву ко вој за ду жби ни у 
оства ри ва њу ње них про гра ма. 

– Зо ра ну Ко лун џи ји, Но ви Сад, за ви ше де це-
ниј ску при вр же ност Ву ко вој за ду жби ни у оства-
ри ва њу ње них про гра ма, по себ но ка да је реч о 
срп ском је зи ку и пи сму, та ко да, ка да је реч о 
из да ва штву, ње гов Про ме теј сма тра мо и ку ћом 
Ву ко ве за ду жби не.

– Ве ри Се ку лић, пред сед ни ку Огран ка Ву
ко ве за ду жби не у Ба ва ни шту, за рад са мла-
ди ма, по себ но због успе шног ор га ни зо ва ња 
ма ни фе ста ци је Да ни ћи ри ли це то ком про те-
кле две де це ни је. 

* * *

Пост хум но се до де љу је по себ но при зна ње Го
лу бу До бра ши но ви ћу за де ло по све ће но Ву ку 
Ка ра џи ћу

Др Ми о драг Ма тиц ки, 
пред сед ник Скуп шти не 

Ву ко ве за ду жби не
Проф. др Бо шко Су вај џић, 

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

Бе о град, 2. но вем бар 2017. го ди не

Вуковa за ду жби на сво ју ак тив ност 
те ме љи на де лу Ву ка Ка ра џи ћа, а ти-
че се срп ског је зи ка и пи сма, исто ри-
је, књи жев но сти, усме ног на род ног 
ства ра ла штва, ет но ло ги је, ет но гра-
фи је и ет но му зи ко ло ги је. По себ ну па-
жњу по све ћу је уна пре ђи ва њу кул ту ре 
срп ског је зи ка и ши рем оку пља њу и 
укљу чи ва њу мла дих у про гра ме ко-
ји ма се не гу ју срп ски је зик и пи смо, 
шти ти наш кул тур ни и ду хов ни иден-
ти тет и чу ва ју трај не Ву ко ве по ру ке. 

Срп ски је зик и пи смо 

Ста ра ње о срп ском је зи ку и ћи ри-
ли ци чи ни осно ву Про гра ма и Ста ту-
та Ву ко ве за ду жби не. Овај те мељ ни 
за да так За ду жби на оства ру је пре ко 
сво јих огра на ка, Три би не Ву ко ве за-
ду жби не, Ву ко вог чи та ли шта, са-
рад њом са шко ла ма, би бли о те ка ма 
и кул тур ним цен три ма у ма ти ци, за-
гра нич ју и ди ја спо ри, као и при ло зи-
ма об ја вље ним у Да ни ци, Да ни ци за 
мла де, ли сту За ду жби на и у сво јим 
дру гим из да њи ма;

За ду жби на ће се по себ но ан га жо-
ва ти на по пу ла ри са њу ћи ри ли це код 
уче ни ка основ них и сред њих шко-
ла кроз так ми че ња ко ја ор га ни зу-
ју огран ци Ву ко ве за ду жби не: Да ни 
ћи ри ли це (Ба ва ни ште), Ву ко во зво но 
(Ло зни ца); тра ди ци о нал не ли те рар-
не и ли ков не кон кур се ко је об ја вљу ју 
огран ци (Ниш, Ча чак), Пе тров дан
ски пје снич ки ви је нац (Фон да ци ја Жа-
бљак, Шав ник, Плу жи не), Ћи ри ли ца 
– огле да ло срп ске ду ше, пе снич ка ма-
ни фе ста ци ја (Ве ли ки  По по вац), Да ни 
ћи ри ли це, Сом бор;

Под сти ца ће и по ма га ће рас пра ве и 
ис тра жи ва ња о ак ту ел ним пи та њи ма 
срп ског је зи ка и пи сма: ор га ни зо ва ње 
је зич ких три би на, окру глих сто ло ва, 
об ја вљи ва ње струч них пу бли ка ци ја и 
на пи са у штам пи, ор га ни зо ва ње ди-
ја лек то ло шких ис тра жи ва ња и ис тра-
жи ва ња на род не лек си ке.

Из да вач ка де лат ност и ди ги та
ли за ци ја Са бра них де ла Ву ка Стеф. 
Ка ра џи ћа

При пре ма и штам па ње 25. го ди-
шта ка лен да ра – за бав ни ка Да ни це за 
2018. го ди ну, ко је ће би ти по све ће но 
обе ле жа ва њу 30. го ди шњи це осни ва-
ња и ра да Ву ко ве за ду жби не. У по себ-
ном бло ку при ка за ће се рас пра ва са 
Ме ђу на род ног окру глог сто ла, ор га-
ни зо ва ног 15. сеп тем бра у Тр ши ћу, 
на те му „Ву ко ве на род не при по вет ке 
– ис точ ник аутен тич не срп ске про зе 
са сре ди не 19. ве ка“ (уре ђу ју: Ми о драг 
Ма тиц ки, глав ни уред ник, и На да Ми-
ло ше вић Ђор ђе вић);  

Штам па ње по себ ног из да ња де се тог 
го ди шта школ ског за бав ни ка Да ни ца 
за мла де X (уре ђу ју: Ми о драг Ма тиц ки, 
глав ни уред ник, и Гор да на Ма ле тић); 

Из да ва ње два бро ја ли ста За ду жби
на – бро је ви 104 и 105 (Слав ко Ве ји но-
вић, глав ни и од го вор ни уред ник);  

Об ја вљи ва ње књи ге Вук Ка ра џић за 
де цу. Ауто ри: др Бран ко Злат ко вић и 

мср Та тја на Вуј но вић. Уред ник: Ми о-
драг Ма тиц ки; 

Ву ко ва за ду жби на и Цен тар за кул-
ту ру „Вук Ка ра џић“ у Ло зни ци об ја ви-
ће Збор ник са Ме ђу на род ног окру глог 
сто ла, одр жа ног 15. сеп тем бра у но-
во о тво ре ном Обра зов но-кул тур ном 
цен тру „Вук Ка ра џић“ и Тр ши ћу, на 
те му: „Ву ко ве на род не при по вет ке – 
ис точ ник аутен тич не срп ске про зе са 
сре ди не 19. ве ка“; 

У окви ру еди ци ју „Син те зе“, на ста-
ви ће се рад на збор ни ку: Шу ма ди ја 
кроз ве ко ве. Сло је ви  кул ту ра Шу ма
ди је. Уред ник: Љу бин ко Ра ден ко вић;  

Ор га ни зо ва ње на уч ног ску па на те-
му Ба ра ња кроз ве ко ве. Сло је ви кул
ту ра Ба ра ње и при пре ма Збор ни ка. 
Уред ник Дра го Ње го ван, на уч ни са-
вет ник;   

Об ја вљи ва ње Би бли о гра фи је Да ни
це Ву ко ве за ду жби не (19942017), аутор 
На та ша Јо ва но вић; 

Об ја вљи ва ње Би бли о гра фи је ли ста 
За ду жби на (100 бро је ва) и ко ри че ње 
60 ком пле та; 

Об ја вљи ва ње Ка та ло га – Да ро ви 
Ву ко вој за ду жби ни (аутор: Стан ко Ко-
стић; ре цен зент: ака де мик Дин ко Да-
ви дов);  

На ста вак ра да на ди ги та ли за ци ји 
Са бра них де ла Ву ка Ка ра џи ћа: ди ги та-
ли за ци ја I–XI II то мо ва Пре пи ске Ву ка 
Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа и из ра да ре-
ги стра име на и ге о граф ских пој мо ва. 
У пла ну је да се нај пре ди ги та ли зу ју 
XI II књи га Пре пи ске (1863–1864) и II 
том, III књи ге О је зи ку и књи жев но сти 
– по след ње две књи ге из опу са Са бра
них де ла, ко је је Ву ко ва за ду жби на об-
ја ви ла 2014. го ди не.

Огран ци Ву ко ве за ду жби не

Уна пре ђи ва ње са рад ње и под сти ца-
ње ра да огра на ка Ву ко ве за ду жби не 
на ве ћем ан га жо ва њу и укљу чи ва њу 
мла дих, на ро чи то уче ни ка основ них и 
сред њих шко ла, у ак тив но сти ма ко ји-
ма се чу ва и шти ти кул тур ни и ду хов ни 
иден ти тет и ба шти на срп ског на ро да;

Уна пре ђи ва ње са рад ње огра на ка, 
по себ но у ак тив но сти ма ко је се од но се 
на не го ва ње кул ту ре срп ског је зи ка и 
пи сма, кул тур ног и ду хов ног иден ти-
те та и на пре дак срп ског на ро да, у ду ху 
трај них вред но сти Ву ко вог де ла;

По моћ огран ци ма Ву ко ве за ду-
жби не у ди ја спо ри и за гра нич ју на 
уна пре ђи ва њу ра да и са рад ње са асо-
ци ја ци ја ма Ср ба у ре ги о ну и ди ја спо-
ри, а по себ но са они ма ко је ор га ни зу ју 
до пун ску на ста ву на срп ском је зи ку; 

По моћ и по др шка огран ци ма Ву ко-
ве за ду жби не и асо ци ја ци ја ма Ср ба 
у све ту на уна пре ђи ва њу ме ђу соб-
не са рад ње, оства ри ва њу про гра ма и 
обе ле жа ва њу зна чај них ју би ле ја и го-
ди шњи ца;

Ожи вља ва ње ра да по сто је ћих и 
осни ва ње но вих огра на ка у Ср би ји 
(Аран ђе ло вац, Ужи це, Апа тин, Су бо-
ти ца, Ве ли ко Гра ди ште), Ре пу бли ци 
Срп ској (Гра ди шка, Тре би ње, Ис точ-
но Са ра је во, Би је љи на, Ба ња Лу ка) и 
ди ја спо ри (Беч, Те ми швар); С. В.  

Одбор 
за уметност

На осно ву Пра вил ни ка о до де љи ва-
њу на гра да Ву ко ве за ду жби не, Од бор 
за до де лу на гра де у обла сти умет но-
сти, на Ше стој сед ни ци од 10. ок то бра 
2017. го ди не, у са ста ву др Дра шко Ре-
ђеп, пред сед ник, и чла но ви: ака де-
мик Све ти слав Бо жић, Ра да Ђу ри чин, 
Ми лан Стој ков, Ми ро љуб То до ро вић, 
др Бран ко Злат ко вић, Ђор ђе Ма ла-
вра зић, Ђо ко Сто ји чић и Са ша Ми ле-
нић јед но гла сно је до нео Одлуку да 
се на гра да Ву ко ве за ду жби не у обла-
сти умет но сти за 2017. го ди ну до де ли 
Ми ха и лу Ђо ко ви ћу Ти ка лу за из ло-
жбу у Га ле ри ји „Ла зар Во за ре вић“ у 
Срем ској Ми тро ви ци од 9. до 31. ма-
ја 2017.

Образложење

Тај не и чу де са ти ши не све та

Не ма ни ка квих сум њи да је Ми ха-
и ло Ђо ко вић Ти ка ло (1941) онај наш 
ре пре зен та тив ни сли кар ко ји без ма ло 
по ла ве ка сво ју по е ти ку тај не ова пло-
ћу је у не при ко сно ве но осо бе ни пре-
део, тра га ју ћи за су шти ном са мом, 
не у ро тич но по ку ша ва ју ћи да се, бар 
на час, као да је угле дао ко смич ко би-
ће или Ха ле је ву ко ме ту, од у пре пла-
не тар ном ве тру про ла зно сти.

Бер муд ски тро у гао Ти ка ла, да кле 
оно што је сте у моћ ној сво јој осе ћај-
но сти, на ла зи се из ме ђу Ан дер се на, 
Ко роа и Чон тва ри ја. У ни ма ло мир-
ним, а у осно ви не по зна тим шум ском 
кро шња ма ко је мно го шта от кри ва ју, 
а бај ко ви тост ру ко пи са ис ка зу ју као 
суд би ну са му.

Од не го ван пе снич ки знак овог ве о-
ма по пу лар ног и у на шим раз ме ра ма 
ап со лут но нај ску пљег, елит ног сли ка-
ра, омо гу ћио је не у о би ча је но склад но 
са звуч је. Ње го вој ства ра лач кој аван-
ту ри за це ло би се об ра до вао и Вук 
Сте фа но вић Ка ра џић: тав ни ви ла-
јет на ших ма шта ри ја, на шег ве ро до-
стој ног ко да, по ка зу је ја сно из ра же ну 
ви то пе ре ност. Раз и гра ност ти ши не је 
осве до че на вр ли на Ти ка ло ва.

Ако ико, он да баш Ти ка ло сва ка ко 
тра га за бо јом Ср би је, а при зо ри све та 
и по лу мра ка, та ко сим бо лич ни, и та-

ко исто вре ме ни, обе ле жа ва ју чи та ву 
јед ну епо ху фи гу ра тив не об но ве на ше 
ли ков но сти. Ре не Мар гит исто, не где 
у бли зи ни су ге ри ше ту тај но ви тост, 
ту ко нач ну је сен све до че ња, за ста-
кље но сти са ме по ми сли, не пре вре лу 
исти ни тост пр ве и по то ње на ше кон-
ти нен тал не но ћи.

Не про зир на тми на, тај то та ли тет 
уки ну те на о ко ра зно бој но сти, ов де је 
по ста вљен пред мно гим са бор ним, 
ску пим пор тре ти ма не за у ста вљи ве 
сло бо де ћу та ња.

Вр ли не тај не, по ро ци јав ни. Та ко 
исто, сле де ћи на ук Ми кло ша Јан че, 
ком по зи ци је Ти ка ло ве, ко ме се по-
не где, и те ка ко ра зло жно те па да је 
ге ни је, ове ра ва ју јед но ме ђу вре ме, ту 
ти ши ну без ве тра. Ути ша ност је вар-
ка. Али она и она ква ка кву са мо мо же 
за же ле ти ра до зна лост на шег не ми ра. 
Сли кар је, јед на ко као и пе сник, чу ђе-
ње у све ту. Оном истом ко ме не пре ти 
не ста нак га ба ри та чу де са са мих.

 Дра шко РЕ ЂЕП

Од бор 
за на у ку

На осно ву Пра вил ни ка о до де љи ва-
њу на гра да Ву ко ве за ду жби не, Од бор 
за до де лу на гра де за на у ку, у са ста-
ву проф. др Сло бо дан Гру ба чић, до пи-
сни члан СА НУ, пред сед ник Од бо ра, 
и чла но ви: ака де мик Дин ко Да ви дов, 
ака де мик На да Ми ло ше вић Ђор ђе-
вић, ака де мик Пре драг Пи пер, проф. 
др Бо шко Су вај џић, проф. др Љу бин-
ко Ра ден ко вић и др Ми ло је Ва сић, на 
сед ни ци одр жа ној 4. де цем бра јед но-
гла сно је до нео од лу ку да се на гра да 
Ву ко ве за ду жби не за на у ку за 2017. 
го ди ну до де ли Бо ри су Ми ло са вље
ви ћу за књи гу Сло бо дан Јо ва но вић: 
те о ри ја, из да вач Бал ка но ло шки ин-
сти тут СА НУ.  

Образложење

Ове го ди не за на гра ду Ву ко ве за ду-
жби не за на у ку пред ло же но је де се-
так зна чај них на уч них де ла, ра зних 
из да ва ча. Рет ко се де ша ва да у јед ној 
го ди ни стиг не то ли ко вред них књи га. 

Ско ро све оне би мо гле да по не су ову 
углед ну на гра ду. По сле ве ћа ња Од-
бор је у нај у жи из бор ста вио две мо-
но гра фи је: Бо ри са Ми ло са вље ви ћа, 
Сло бо дан Јо ва но вић: те о ри ја, из да-
ње Бал ка но ло шког ин сти ту та СА НУ, 
Бе о град 2017, и Алек сан дре Но ва ков, 
Сту бо ви срп ске про све те, За во да за 
уџ бе ни ке, Бе о град.

Јед но гла сном од лу ком Од бо ра, на-
гра ђе на је књи га Сло бо дан Јо ва но вић: 
те о ри ја, ауто ра др Бо ри са Ми ло са-
вље ви ћа.

Ово обим но на уч но де ло (651 стра-
на) осве тља ва жи вот и де ло јед ног 
од нај зна чај ни јих срп ских ин те лек-
ту а ла ца пр ве по ло ви не XX ве ка – 
Сло бо да на Јо ва но ви ћа, про фе со ра 
Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, ака-
де ми ка и јед но вре ме пред сед ни ка 
Срп ске кра љев ске ака де ми је, рек то-
ра Бе о град ског уни вер зи те та, пред-
сед ни ка Ју го сло вен ске рат не вла де у 
из бе гли штву, ауто ра два де се так мо-
но гра фи ја о зна чај ним по ли тич ким, 
со ци о ло шким и фи ло зоф ским пи та-
њи ма. Пра те ћи на уч но и по ли тич-
ко де ло ва ње Сло бо да на Јо ва но ви ћа, 
аутор де таљ но из у ча ва и жи вот и де ло 
ње го вог оца – Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа. 
Опет, кроз исто ри јат по ро ди це Јо ва-
но вић, у књи зи се на до ку мен то ван 
на чин при ка зу је и ту ма чи дру штве на 
исто ри ја Ср би је кра ја XIX и по чет ка 
XX ве ка. Ба ве ћи се по ли тич ким схва-
та њи ма оца и си на, аутор на до ку мен-
то ван на чин ука зу је на раз ли ку ме ђу 
њи ма, ко ја је на ста ла као по сле ди ца 
сме не јед них вред но сти дру гим, сме-
не јед ног ми са о ног кон цеп та дру гим, 
гип ки јим и ви ше при ме ре ним са вре-
ме ном европ ском гра ђан ском дру-
штву. Оно што кра си ову књи гу је сте и 
ње на до ку мен тар ност. Аутор је про у-
чио ар хив ску гра ђу, ка ко ону у др жав-
ним ар хи ви ма, та ко и ону ко ју чу ва ју 
по је ди не гра ђан ске по ро ди це. Пи шу-
ћи о Сло бо да ну Јо ва но ви ћу у књи зи се 
мо гу про чи та ти мно ги за ни мљи ви де-
та љи о по зна тим лич но сти ма Ср би је, 
ње го вим са вре ме ни ци ма.

Књи га ће ука за ти и на огром ну пра-
зни ну у по ли тич ком жи во ту Ср би је, 
на ста лу ус по ста вља њем ви ше де це-
ниј ске то та ли тар не ко му ни стич ке 
вла да ви не по сле Дру гог свет ског ра-
та и ри зи ка за бо ра ва ин те лек ту ал них 
ве ли чи на јед не зе мље, као што је био 
Сло бо дан Јо ва но вић.

 Љу бин ко РА ДЕН КО ВИЋ

Признање Велики добротвор добили су: 

Фондација Патријарх Павле
Радомир Путниковић из Лондона
Проф. др Радмила Милентијевић из Њујорка
Мокрогорска школа менаџмента Београд

Признање Добротвор добили су: 

Момчило Гојгић, Београд
Петар Гојгић, Чачак 
Милунка Митић, Ниш

Захвалнице за допринос у остваривању програма 
Вукове задужбине добили су: 

Академик Владимир С. Костић, председник САНУ 
Ласло Блашковић, управник НБС 
Мр Снежана Нешковић Симић, директорка Центра за 

културу „Вук Караџић“, Лозница  
Жарко Рошуљ, Београд, 
Др Будимир Поточан, Београд
Анка Жугић, Жабљак
Мр Милунка Митић, Ниш
Томислав Грујичић Равањац, Београд

ПРИЗНАЊА СКУПШТИНЕ ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ

ОДЛУКЕ ОДБОРА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ 
ЗА УМЕТНОСТ И ЗА НАУКУ

Из Програма рада Вукове 
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Чу ва ће мо 
наш пре ле пи 
срп ски је зик

П
ред сед ник Ср би је при су ство вао 
је за вр шној са бор ској све ча но-
сти у Тр ши ћу и одр жао бе се ду 
ис та кав ши да се Вук Сте фа но-
вић Ка ра џић на осно ву свог це-

ло куп ног де ла мо же свр ста ти, ра ме уз ра ме, са 
Ни ко лом Те слом и на гла ша ва ју ћи да је Са бор 
у Тр ши ћу нај ва жни ји скуп у Ср би ји.

„До ма ћи ни су ре кли да је Вук био ве ли ки Евро-
пља нин и гра ђа нин све та, али је пре све га био 
ве ли ки Ср бин и ка да је био у ми ло сти и у не ми-
ло сти срп ских вла да ра”, под ву као је Ву чић и до-
дао да Вук чак и у вре ме про го на ни је до во дио 
у пи та ње па три о ти зам и љу бав пре ма Ср би ји. 
Ву чић је на вео да су Вук Сте фа но вић Ка ра џић, 
Ни ко ла Те сла, уз Све тог Са ву, До си те ја Об ра до-
ви ћа и Ње го ша, као и Иву Ан дри ћа, да ли нај ве-
ћи до при нос срп ском на ро ду.

Све ча ност у Тр ши ћу, ка же, по све ће на је јед-
ном од тво ра ца и нај ве ћих име на срп ске кул ту-
ре, а одр жа ва се у ме сту ода кле је Вук кре нуо у 
да ле ки свет. Ис та као је да је Вук, као не по сред-
ни уче сник Пр вог срп ског устан ка, при пре мио 
оби ман ма те ри јал и да ње га ни је би ло не би 
да нас има ли мно ге мо но гра фи је ве ли ких ју на-
ка ко ји су уста ли на јед ну од нај ве ћих свет ских 
им пе ри ја. Ву чић је под се тио да је Вук био ре-
фор ма тор срп ског је зи ка, са ку пљач на род них 
умо тво ри на, а то што је сте као по ча сне док то-
ра те до дат но до ка зу је да се ра ди ло о ве ли ком и 
ге ни јал ном уму. Не мер љив је Ву ков до при нос 
очу ва њу срп ског на ци о нал ног иден ти те та кроз 
са ку пљач ки рад, ко јим је са чу вао од за бо ра ва 
слав на вре ме на и ве ли ке бо је ве, на во де ћи да 
су је зик и пи смо кон сти ту тив ни еле мент сва-
ког на ро да, на во ди пред сед ник.

Де кла ра ци ја ни је хе ге мо ни ја
ни ти шо ви ни зам
Пред сед ник Алек сан дар Ву чић по ру чио је да 

Де кла ра ци ја о за јед нич ком об је ди ње ном на ци-
о нал ном де ло ва њу и де фи ни са њу на ци о нал них 
ми ни му ма и прин ци па за оп ста нак срп ске на-
ци је и срп ског на ро да не ма ни ка кве ве зе ни са 
ка квим хе ге мо ни змом, ни ти са шо ви ни змом. 
„Де кла ра ци ја и сви оста ли слич ни ко ра ци има-
ју за циљ са мо и је ди но да пра во вре ме но и аде-

кват но за шти те срп ски је зик и пи смо као је дан 
од нај бит ни јих де ло ва це ло куп не срп ске кул-
ту ре – да за шти ти мо и са чу ва мо срп ски на род”, 
ре као је Ву чић у обра ћа њу на Ву ко вом са бо ру у 
Тр ши ћу. А то, ка ко је ис та као, не мо же, а и да хо-
ће – не ће ус пе ти да нам за бра ни ни ко.

„Ср би ја ни ка да не ће за не ма ри ти свој је зик и 
пи смо, јер је зик и пи смо су кон сти ту тив ни еле-
мент и би тан ује ди њу ју ћи фак тор сва ког на ро-
да и ње го ве кул ту ре”, ис та као је пред сед ник и 
до дао да Де кла ра ци јом же ли мо да оси гу ра мо 
пра во на упо тре бу срп ског је зи ка и ћи ри лич-
ног пи сма.

„Де кла ра ци ја о оп стан ку срп ског на ро да, ко ја 
би уско ро тре ба ло да се на ђе пред по сла ни ци-
ма Ср би је и Срп ске, об у хва ти ће пра во на упо-
тре бу срп ског је зи ка и ћи ри лич ног пи сма, на 
из у ча ва ње и не го ва ње срп ске кул ту ре, исто ри је 
и сло бо дар ске тра ди ци је, очу ва ње на ци о нал не 
ге о гра фи је, за шти ту срп ског кул тур ног и исто-
риј ског на сле ђа и пра во на ин фор ми са ње на 
срп ском је зи ку”, за кљу чио је Ву чић.

Ци ти ра ју ћи Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, Ву-
чић је ре као да је „је зик хра ни тељ на ро да и док 
жи ви је зик жи ви и на род”.

„Да ли смо као на род, ин сти ту ци је и по је дин-
ци учи ни ли све да би смо на шем је зи ку и пи сму 

ука за ли по што ва ње? То је нај ма ње што мо же мо 
да учи ни мо и што ду гу је мо јед ном од нај ве ћих 
срп ских си но ва”, ре као је Ву чић. Ка ко је ис та као, 
при ча о је зи ку ни је ни шта дру го не го при ча о 
да ва њу мо гућ но сти сви ма да на у че до вољ но о 
се би и дру ги ма, ка ко би на осно ву то га ство ри-
ли свој иден ти тет и сво је ја.

Све ве ли ке ре фор ме у исто ри ји 
по че ле је зи ком
„При ча о сва ком је зи ку је при ча о на ро ду ко ји 

га го во ри и ко ри сти, о за јед ни штву ко је омо гу-
ћа ва сва ком чла ну да бу де по је ди нац ко ји је зи-
ком опет ути че на ко лек тив из ко јег је ство рен, о 
са мо спо зна ји це лог на ро да и ње го вих при пад-
ни ка, при ча о пам ће њу и бу дућ но сти, ко је без 
пам ће ња не би би ло”, на зна чио је пред сед ник.

На во де ћи да су све ве ли ке ре фор ме у исто ри-
ји по че ле је зи ком – ре не сан са пре во дом Би бли-
је на ита ли јан ски је зик, а за тим и на ен гле ски 
и не мач ки, Ву чић је под се тио да је упра во Вук 
Ка ра џић пр ви пре вео Би бли ју на ста ро сло вен-
ски је зик, при ку пљао бај ке, пе сме и ба сне из ко-
јих су су на род ни ци мо гли да уче. „Он је под ло га 
и ху мус из ког су из ни кли Ан дрић, Цр њан ски, 
Киш и оста ли ве ли ка ни. Не би да нас би ло ни 
нас, не би смо зна ли ко смо, ода кле смо, не би смо 

има ли ко ре не, не би смо се раз у ме ли, пре по зна-
ва ли, ни зна ли где иде мо”, ре као је Ву чић.

Ср би ја је име, иден ти тет, про шлост и бу дућ-
ност до би ла 1847. ка да је у Бе чу са мо у ки Вук об-
ја вио пре вод Но вог за ве та, до дао је Ву чић. Без 
је зи ка, ка ко је ре као, пре пу ште ни смо ин стинк ту 
и ре флек си ма, не зна мо да тра жи мо и да је мо, 
да пам ти мо и на у чи мо, већ лу та мо у мра ку и 
пре пу шта мо се при мар ним стра хо ви ма и веч-
ној цр ној слут њи.

Све тло сва ког чо ве ка и на ро да је је зик и тек 
са њим су штин ски ви ди мо, зна мо, има мо по-
ла зи ште, пу то каз и циљ. „За то ће мо да чу ва мо, 
бра ни мо и шти ти мо оно што нам је Вук оста вио 
– наш пре ле пи срп ски је зик”, под ву као је пред-
сед ник Ву чић.

Вук нам је дао и све тло и на ду
Ву чић је упо ре дио ре фор му срп ског је зи ка са 

зна ча јем ве ли ког пра ска за исто ри ју људ ског ро-
да, ка да је из то тал ног мра ка на ста ла све тлост.

„Ни је би ло ни трун ке све тла ка да је Вук кре-
нуо на пу то ва ње из Тр ши ћа... Ву ко ва екс пло зи ја 
је би ла то ли ко ја ка да је осве тле ла Ср би ју, про-
на шли смо се, про гле да ли и пре по зна ли стра-
хо ве и на де и пр ви пут где хо ће мо да иде мо”, 
на зна чио је Ву чић.

Ка ко је ис та као, без об зи ра на све ве ли ке ре во-
лу ци је 19. ве ка, Ву ко ва је би ла су штин ски и по 
по сле ди ца ма нај зна чај ни ја, јер је ћу та ње основ-
на по сле ди ца не до стат ка је зи ка и нај ве ће роп-
ство у ко је чо век и на род мо гу да упад ну.

„Осе ћа ње сло бо де, ко је нам је дао Вук и убе-
ле жио га ду бо ко у свест Ср ба да ни кад ви ше 
су жњи, као мо дел и свест, не мо гу да по сто је. 
Сло бо да као на чин, пре ка по тре ба, вред ност и 
реч, ни су мо гли да по сто је пре не го што је Вук 
од лу чио да је за пи ше на је зи ку на ко јем смо са-
ња ли”, ре као је пред сед ник.

Са мо онај ко тра жи ре чи, тра жи се бе и про на-
ла зи пут у бу дућ ност, под ву као је Ву чић.

„Ону бу дућ ност ко ја је за нас по че ла у Тр ши ћу. 
Хва ла Ву ку што нам је дао све тло и на ду. Све оста-
ло што смо ра ди ли по сле је сит ни ца. На ста ви ће 
овај на род да ра ди још бо ље и би ће још успе шни-
ји. Хва ла за све што смо про на шли и још ви ше 
што си нас на у чио да не пре ста не мо да тра жи-
мо”, ре као је Ву чић под се ћа ју ћи да је, ка да је Вук 
об ја вио пр во из да ње Срп ског реч ни ка, у ње му 
би ло 26.272 ре чи ко је су се ко ри сти ле у Ср би ји и 
Вој во ди ни, а са да већ има мо 40 то мо ва.

Под ву као је да је по себ но по но сан што је пр-
ви пред сед ник Ср би је ко ји се обра ћа на Ву ко вом 
са бо ру у Тр ши ћу и на гла сио да је сва сло бо да у 
је зи ку, јер тек ка да на ро ди про го во ре они по ста-
ју сло бод ни, мо гу да опи шу роп ство, а тај осе ћај 
сло бо де упра во нам је дао Вук Ка ра џић.

 Зо ран МИ ЛО ШЕ ВИЋ

84. ВУКОВ САБОР

Сва слобода је у језику 
Овогодишњи Вуков сабор, одржан од 11. до 17. септембра у Лозници и Тршићу, обележио је неколико веома значајних јубилеја: 
седам векова манастира Троноше, 230 година од рођења Вука Караџића, 250 година од рођења Филипа Вишњића, 30 година рада 
Вукове задужбине и 30 година рада Музеја Јадра у Лозници. На сабору је беседио Александар Вучић, председник Србије

О
сам де сет че твр ти Ву ков 
са бор одр жан је од 11. 
до 17. сеп тем бра у Ло-
зни ци и Тр ши ћу. Про-
гра ми све ча ног отва ра-

ња ре зер ви са ни су за пред ста вља ње 
гра до ва из бли жег и да љег окру же-
ња и њи хо вих кре а тив них по тен ци-
ја ла. На овај на чин се ја ча са рад ња 
ме ђу ин сти ту ци ја ма гра да до ма ћи-
на и го сти ју, као и са рад ња по је ди-
на ца из обла сти умет но сти и кул-
ту ре. Ове го ди не на све ча ном отва-
ра њу Ву ко вог са бо ра, 11. сеп тем бра 
2017, пред ста ви ла се Ба ња Лу ка са 
из ло жбом фо то гра фи ја „Пе тар Ко-
чић“, ко ју је при ре ди ла На род на и 
уни вер зи тет ска би бли о те ка Ре пу-
бли ке Срп ске из Ба ња лу ке, по во дом 
обе ле жа ва ња ју би ле ја – 140 го ди на 
од ро ђе ња срп ског пе сни ка, пи сца и 
по ли ти ча ра, Пе тра Ко чи ћа. 

На кон отва ра ња из ло жбе у Га ле ри-
ји „Ми на Ка ра џић“ у Ву ко вом до му 
кул ту ре, у са ли Ву ко вог до ма кул ту ре 
усле дио је про грам зва нич ног све ча-
ног отва ра ња. Са бор је отво рио ми ни-
стар кул ту ре и ин фор ми са ња у Вла ди 
Ре пу бли ке Ср би је, Вла дан Ву ко са вље-
вић, ко ји је ис та као да је за про те кле 84 
го ди не исто ри ја до не ла и пре но си ла 
раз ли чи те епо хе, дру штве на уре ђе ња 
и вла да ре и дру га чи ји дух вре ме на; да 
је Ву ков са бор, ипак, тра јао, си јао ја ком 
све тло шћу у кул ту ри и про све ти тељ-
ству, и да се тој тра ди ци ји са ду бо ким 
на кло ном по кла ња, као и се ћа њу и 
се ни ма Ву ка Ка ра џи ћа и све му оном 
што је учи нио за нас у обла сти кул ту ре. 
У на став ку про гра ма је усле дио кон-
церт Бо ја не и Ни ко ле Пе ко вић. Мла-

ди му зич ки умет ни ци, брат и се стра 
из Кра ље ва, успе шно су на сту па ли на 
број ним так ми че њи ма. Бо ја на је је ди-
на де вој ка у Ср би ји ко ја сви ра гу сле.

Дру гог да на про гра ма, у уто рак, 
12. сеп тем бра 2017, у Стал ној по став-
ци сли ка Ми ће По по ви ћа и Ве ре Бо-
жич ко вић По по вић, Ма ти ца срп ска, 
нај ста ри ја срп ска књи жев на, кул тур-
на и на уч на ин сти ту ци ја, пред ста ви-
ла је сво ја из да ња, као што су Реч ник 
сла ве но срп ског је зи ка, Ор ни то ло шки 
реч ник, Ср би у Угар ској, Је сте сте во-
сло ви је, Те ми швар ски збор ник, Збор-
ни ци Ма ти це срп ске, као и ка пи тал ни 
про је кат Срп ски би о граф ски реч ник. 
О из да њи ма су го во ри ли: др Ђор ђе Ђу-
рић, проф. др Бран ко Бе шлин и проф. 
др Иси до ра Бје ла ко вић. У то ку овог 
са бор ског да на пред ста вљен је и му-
зич ко-сцен ски при каз КУД „Ка ра џић“ 
из Ло зни це по све ћен ју би ле ју – се дам 
ве ко ва ма на сти ра Тро но ше.

У сре ду, 13. сеп тем бра 2017. пред 
број ном пу бли ком у Стал ној по став-
ци сли ка Ми ће По по ви ћа и Ве ре Бо-
жич ко вић По по вић пред ста вље но је 
из да ње ИП „Клио“ – „Ср би од 1903. до 
1914“. Ово из да ње је по све ће но јед ној 
од нај ве ћих епо ха срп ске исто ри је, ко-
ја је до не ла оп шти пре по род и из у зет-
на до стиг ну ћа у на у ци, књи жев но сти, 
умет но сти, му зи ци, по ли ти ци, вој ној 
ве шти ни. О књи зи су го во ри ли ауто-
ри и про фе со ри Уни вер зи те та у Бе о-
гра ду: др Ми лош Ко вић и др Сло бо дан 
На у мо вић, као и На та ша Ђе ло ше вић, 
за ме ник ди рек то ра Из да вач ког пред-
у зе ћа „Клио“.

Тре ћег са бор ског да на из ве ден је 
тра ди ци о нал ни про грам Ву ко вог са-
бо ра – Гу слар ско ве че, ко је је одр жа но 

у са ли Ву ко вог до ма кул ту ре. Уче ство-
ва ли су гу сла ри из Ср би је, Ре пу бли ке 
Срп ске и Цр не Го ре. Нај ве ћи део про-
гра ма био је по све ћен Шко ли гу са ла 
„Сан дић“ из Бе о гра да.

У че твр так, 14. сеп тем бра 2017. у Тр-
ши ћу у Ку ћи пи са ца одр жан је окру-
гли сто „Жи ва тра ди ци ја“. Го во ри ло 
се о на род ној при по вет ки „Не му шти 
је зик“. Уче сни ци окру глог сто ла би ли 
су: Зла та Ко цић, пе сни ки ња, Жар ко 
Тре бје ша нин, пси хо лог, Де јан Ми-
ха и ло вић, књи жев ник, Ми лош Кон-
стан ти но вић, књи жев ни пре во ди лац, 
и Да ја на Ђе до вић, ко ја је уче ству ју-
ћи у раз го во ру пред ста ви ла про је кат 
Ра ди о ни ца зву ка „Вук и ЗВук“ и ра-
дио дра му „Не му шти је зик“ ко ју су 
по ла зни ци ра ди о ни це ре а ли зо ва ли 
под струч ним ру ко вод ством Бра не 
Сте фа но вић, про фе со ри це Фа кул те-
та драм ских умет но сти. Мо де ра тор је 
био Во ји слав Ка ра но вић. 

По сле под не у Му зе ју Ја дра отво ре на 
је из ло жба „Му зеј Ја дра ри зни ца про-
шло сти“, ауто ра ку сто са Му зе ја, Го ра на 
Ви ли ћа, Ра де Гли го рић и Ма ри је Шће-
кић Мар ко вић. Из сва ке збир ке у окви-
ру Му зе ја из дво је ни су пред ме ти ко ји 
су при ка за ни на овој из ло жби. На ме-
ра за по сле них у Му зе ју је би ла да овом 
из ло жбом при ка жу све збир ке и раз вој 
и по стиг ну ћа у струч ном ра ду у про те-
клих 30 го ди на. Из ло жбу је отво ри ла 
проф. др Ве сна Мар ја но вић.

На ред ног да на, у пе так, 15. сеп тем-
бра 2017, одр жан је пр ви про грам у 
но во о сно ва ном Обра зов но-кул тур-
ном цен тру „Вук Ка ра џић“ у Тр ши ћу. 
Јав но сти се пред ста ви ла Ву ко ва за ду-
жби на, а по вод је био ју би леј – 30 го ди
на ра да Ву ко ве за ду жби не и 230 го ди на 

од ро ђе ња Ву ка Ка ра џи ћа. По здрав ну 
реч упу ти ли су др Ми о драг Ма тиц-
ки, пред сед ник Скуп шти не Ву ко ве 
за ду жби не, проф. др Бо шко Су вај џић, 
пред сед ник Управ ног од бо ра Ву ко ве 
за ду жби не, и Де јан Ми ха и ло вић, уред-
ник Из да вач ког пред у зе ћа „Ла гу на“. 

И
стог да на одр жан је 
про грам по све ћен 
ово го ди шњем ве ли-
ком ју би ле ју – се дам 
ве ко ва ма на сти ра 

Тро но ше. У Ву ко вом до му кул ту ре 
одр жа на је све ча на ака де ми ја у ко-
јој је ка зи ван текст  „Тро глас из Тро-
но ше на ше“, ауто ра Зо ра на То ши ћа, 
а уче ство ва ли су и Срп ско цр кве но 
пје вач ко дру штво „Ср ба ди ја“ и Ан-
самбл „Би сер ни ца“. 

У су бо ту, 16. сеп тем бра 2017, у пор-
ти ма на сти ра Тро но ше одр жа на је 
цен трал на све ча ност обе ле жа ва ња 
се дам ве ко ва ма на сти ра. По ред ве-
ли ког бро ја вер ни ка, при су ство вао 
је и па три јарх срп ски Ири неј ко ји је 
на чал ство вао Све том ар хи је реј ском 
ли тур ги јом. За тим је чи та на Гра ма-
та о ка но ни за ци ји пре по доб ног Сте-
фа на Тро но шког. На кра ју про гра ма 
у кул тур но-умет нич ком де лу, одр жан 
је кон церт Срп ског цр кве ног пје вач-
ког дру штва „Ср ба ди ја“ пре ма му зи-
ци Све ти сла ва Бо жи ћа.

Истог да на у Тр ши ћу је одр жа на за-
вр шна се си ја уче сни ка 47. Ме ђу на-
род ног ску па сла ви ста.

За вр шна све ча ност 84. Ву ко вог са бо-
ра одр жа на је у не де љу, 17. сеп тем бра 
2017. Отво рен је но ви Обра зов но-кул-
тур ни цен тар „Вук Ка ра џић“ у ко јем 

ће се ре а ли зо ва ти ис тра жи вач ки рад 
по све ћен фи ло ло ги ји и дру гим дру-
штве ним на у ка ма, ви ше днев ни на уч-
ни ску по ви, су сре ти сла ви ста из це лог 
све та, уче ње срп ског је зи ка и кул ту ре 
за мла де из ди ја спо ре, на уч но-обра-
зов ни окру гли сто ло ви, ра ди о ни це, 
се ми на ри, кам по ви, ко ло ни је и дру ги 
ску по ви. Обра зов но-кул тур ни цен тар 
све ча но је отво рио ми ни стар про све-
те у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, Мла ден 
Шар че вић. Отва ра њу су при су ство ва-
ли и ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са-
ња у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, Вла дан 
Ву ко са вље вић, уче сни ци Ме ђу на род-
ног ску па сла ви ста и пред став ни ци 
Ву ко ве за ду жби не. Уче ни ци ло знич-
ких основ них и сред њих шко ла уче-
ство ва ли су у ра ди о ни ца ма срп ског 
је зи ка, сли ка ња и ин фор ма ти ке.

На отво ре ној по зор ни ци у Тр ши ћу, у 
12 ча со ва усле ди ла је цен трал на за вр-
шна све ча ност. Др жав ну хим ну је от-
пе вао опер ски пе вач Оли вер Ње го, а 
за тим је по здрав ну реч упу тио гра до-
на чел ник Ло зни це, Ви до је Пе тро вић. 
Бе сед ник ово го ди шњег Ву ко вог са бо-
ра био је Алек сан дар Ву чић, пред сед-
ник Ре пу бли ке Ср би је. 

На кон обра ћа ња пред сед ни ка Ре пу-
бли ке, усле ди ла је по зо ри шна пред-
ста ва „Ви шњић“, ко ја је при ре ђе на 
по во дом још јед ног ју би ле ја – 250 го
ди на од ро ђе ња Фи ли па Ви шњи ћа. 
Текст за пред ста ву на пи сао је проф. 
др Бо шко Су вај џић, а ре жи рао је Јо ван 
По по вић. У пред ста ви су игра ли: Не-
над Ћи рић, Бра ни слав Пла ти ша, Би-
ља на Ђу ро вић, Не бој ша Кун да чи на и 
Са ша Во лић. У на став ку све ча но сти 
одр жан је кон церт гру пе „Ле ген де“.

Ор га ни за то ри 84. Ву ко вог са бо ра 
би ли су град Ло зни ца и Цен тар за кул-
ту ру „Вук Ка ра џић“, уз по др шку Ми-
ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња 
Ре пу бли ке Ср би је.

 Би ља на РА ДИ ЧЕ ВИЋ

Алек сан дар Ву чић бе се ди на Са бо ру

Ву ков са бор – ве ли ко Ву ко во на сле ђе
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Сре да, 7. јун 2017.
У Но вом Са ду су отво ре не ше зде се-

те Зма је ве деч је игре, ко је су тра ја ле 
до 11. ју на. По тра ди ци ји, у Срем-
ској Ка ме ни ци где је пе сник са хра-
њен, ре ци то ва ни су сти хо ви ње го ве 
пе сме Све тли гро бо ви, а у ње го вој 
род ној ку ћи до де ље не су ово го ди-
шње Зма је ве на гра де. Мо то ово го ди-
шњих ига ра је пе сни ков стих: Де цо 
мо ја све ко ли ка, по чу вај те свог је зи
ка, а на не ко ли ко ло ка ци ја у цен тру 
Но вог Са да, као и у дру гим ме сти ма, 
на сту пи ло је ви ше од 8.000 ма ли ша-
на из зе мље и ре ги о на.

Че твр так, 8. јун
На гра да За ду жби не Бран ка Ћо пи ћа 

за 2016. го ди ну уру че на је у Срп ској 
ака де ми ји на у ка и умет но сти Ан ђел-
ку Ану ши ћу за ро ман Са гра ни це у из-
да њу За во да за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства (Ис точ но Са ра је во) и Ми ро-
сла ву Це ри Ми ха и ло ви ћу за збир ку 
пе са ма По глед са ко ца, ко ју је об ја вио 
Ка и рос из Срем ских Кар ло ва ца.

Јед но гла сну од лу ку о на гра да ма 
до нео је Управ ни од бор За ду жби не, 
у са ста ву: ака де мик Ми ло сав Те шић 
(пред сед ник), до пи сни члан СА НУ 
Го ран Пе тро вић (пот пред сед ник) и 
ака де ми ци Ма ти ја Бећ ко вић, Ду-
шан Ко ва че вић и На да Ми ло ше вић 
Ђор ђе вић.

Су бо та, 24. јун
У Ве ли ком По пов цу одр жа на је за-

вр шна пе снич ка ма ни фе ста ци ја, де-
ве та по ре ду, „Ћи ри ли ца – огле да ло 
срп ске ду ше“, ко ју су ор га ни зо ва ли 
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 
би бли о те ка „Ђу ра Јак шић“ Пе тро вац 
на Мла ви и Ву ко ва за ду жби на Бе о-
град – огра нак Ве ли ки По по вац. Ву-
ко ву за ду жби ну на све ча но сти су 
пред ста вља ли Љу бо мир Ми лу ти но-
вић, управ ник, и Љи ља на Си мић, 
уред ник Ву ко вог чи та ли шта.

Уто рак, 4. јул 
На при год ној све ча но сти у До му Ву-

ко ве за ду жби не обе ле жен је дан се ћа-
ња на ака де ми ка Де ја на Ме да ко ви ћа 
(1922–2008), ко ји је на че лу Ву ко ве за-
ду жби не био 17 го ди на, од 1991. до 
2008. го ди не. О Де ја ну Ме да ко ви ћу и 
ње го вом де лу, а по себ но о ње го вом до-
при но су раз во ју и успе шном ра ду Ву-
ко ве за ду жби не, го во ри ли су Ми о драг 
Ма тиц ки, Бо шко Су вај џић, Па вле Ме-
да ко вић и Рад ми ла Ми лен ти је вић.  

Сре да, 23. ав густ
У Ву ко вој за ду жби ни одр жа на је 

сед ни ца Про грам ског са ве та Ву ко вих 
са бо ра, на ко јој је раз мо трен Из ве штај 
о 46. Ђач ком Ву ко вом са бо ру (одр жан 
од 24. до 28. ма ја 2017), као и Пред лог 
про гра ма 84. Ву ко вог са бо ра (одр жан 
од 11. до 17. сеп тем бра 2017). По себ но 
је би ло ре чи о пред ста вља њу Ву ко ве 
за ду жби не на Са бо ру, по во дом обе ле-
жа ва ња 30 го ди на ње ног ра да, као и 
о ор га ни зо ва њу Окру глог сто ла на те-
му: Ву ко ве на род не при по вет ке – ис
точ ник аутен тич не срп ске про зе са 
сре ди не 19. ве ка, ко ји је ор га ни зо ван 
по во дом обе ле жа ва ња 230. го ди шњи-
це Ву ко вог ро ђе ња. 

Че твр так, 7. сеп тем бар
У До му Ву ко ве за ду жби не одр жа на 

је кон фе рен ци ја за но ви на ре. Раз го ва-
ра но је о про гра му 84. Ву ко вог са бо ра, 
ко ји је одр жан у Тр ши ћу и Ло зни ци 
од 11. до 17. сеп тем бра. Уче ство ва ли 
су 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, Ми о драг Ма тиц ки и Бо шко 
Су вај џић. По себ но је би ло ре чи о ор га-
ни зо ва њу окру глог сто ла на те му: „Ву-
ко ве на род не при по вет ке – ис точ ник 
аутен тич не срп ске про зе са сре ди не 
19. ве ка“, ко ји је Ву ко ва за ду жби на 
при пре ми ла по во дом обе ле жа ва ња 
30 го ди на од свог осни ва ња и ра да и 
230 го ди на од ро ђе ња Ву ка Сте фа но-
ви ћа Ка ра џи ћа.  

Пе так, 8. сеп тем бар
По во дом Ме ђу на род ног да на пи-

сме но сти, 8. сеп тем бра, у Срп ској чи-
та о ни ци у Ири гу Ву ко ва за ду жби на 
пред ста ви ла је Да ни цу за мла де. У про-
гра му су уче ство ва ли: Ми о драг Ма тиц-
ки, Гор да на Ма ле тић, Љи ља на Си мић 
и Љу бо мир Ми лу ти но вић, за јед но са 
уче ни ци ма и на став ни ци ма Основ не 
шко ле До си теј Об ра до вић из Ири га.  

Че твр так, 14. сеп тем бар
Отво рен је тра ди ци о нал ни На уч ни 

са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не, ко ји 
се 47. пут одр жао на Фи ло ло шком фа-
кул те ту у Бе о гра ду. Те ме ово го ди шњег 
на уч ног ску па су би ле: Алек сан дар Бе
лић и „Бе о град ски стил“, Срп ска лек

си ко гра фи ја – реч ни ци срп ског је зи ка 
као из во ри шта гра ма тич ких и се ман
тич ких ис тра жи ва ња и Кар не ва ли за
ци ја у срп ској књи жев но сти. Са ста нак 
сла ви ста тра јао је до 18. сеп тем бра. У 
су бо ту, 16. сеп тем бра и не де љу, 17. сеп-
тем бра сла ви сти су по се ти ли Ло зни цу 
и Тр шић и уче ство ва ли на за вр шној 
све ча но сти 84. Ву ко вог са бо ра. 

Пе так, 15. сеп тем бар
У окви ру 84. Ву ко вог са бо ра, у но-

во и згра ђе ном Обра зов но-кул тур-
ном цен тру Вук Ка ра џић у Тр ши ћу, 
Ву ко ва за ду жби на ор га ни зо ва ла је 
Ме ђу на род ни окру гли сто на те му: Ву
ко ве на род не при по вет ке – ис точ ник 
аутен тич не срп ске про зе са сре ди не 
19. ве ка, по во дом обе ле жа ва ња 30 го-
ди на од осни ва ња Ву ко ве за ду жби не 
и 230 го ди на од Ву ко вог ро ђе ња. У ра-
ду ску па уче ство ва ли су књи жев ни ци 
и на уч ни рад ни ци ко ји се ба ве Ву ко-
вим де лом. Том при ли ком отво ре на је 
и из ло жба књи га ко је је из да ла Ву ко-
ва за ду жби на и при ка зан филм РТС-а 
из 1989. го ди не о осни ва њу Ву ко ве за-
ду жби не 1987. го ди не и по чет ку ње-
ног ра да.  

По не де љак, 25. сеп тем бар
У Ву ко вој за ду жби ни, у окви ру 

про гра ма Да ни европ ске ба шти не, 
пред ста ви ле су се Зма је ве деч је игре. 
Уче ство ва ли су до бит ни ци на гра да 
ове ве ли ке књи жев не и кул тур не ма-
ни фе ста ци је, ко ји су уче ни ци ма ОШ 
„Ни ко ла Те сла“ из Бе о гра да и чла но-
ви ма Ли те рар не сек ци је чи та ли сво је 
сти хо ве, при че и асо ци ра ли се ћа ња на 

Зма је ве деч је игре, о че му је го во рио и 
ди рек тор Ига ра, Ду шан Поп Ђур ђев. 
Про грам је во ди ла Љи ља на Си мић.

Уто рак, 26. сеп тем бар
Би бли о те ка СА НУ, у Све ча ној са ли 

СА НУ, пред ста ви ла је књи гу „Сто срп-
ских ака де ми ка у Ко лек ци ји Од го во ри 
Ми ло ша Јев ти ћа (Бе о град, 1976-2016; 
Књ. 1-215). По здрав ну реч су има ли 
ака де мик Вла ди мир С. Ко стић, пред-
сед ник СА НУ, и ака де мик Ми ро Вук-
са но вић, управ ник Би бли о те ке СА НУ. 
О књи зи су го во ри ли ака де мик Жи во-
рад Че ко вић, ака де мик Пре драг Пи-
пер и аутор, Ми лош Јев тић. 

Сре да, 27. сеп тем бар
У Све ча ној са ли СА НУ отво ре на је 

из ло жба „Срп ско умет нич ко на сле ђе 
на Ко со ву и Ме то хи ји. Иден ти тет, зна-
чај и угро же ност“, ко ја је оства ре на у 
са рад њи с На род ним му зе јом у Бе о-
гра ду и Му зе јом Срп ске пра во слав не 
цр кве. Из ло жбу је отво рио ака де мик 
Вла ди мир С. Ко стић, пред сед ник СА-
НУ, а ње ни ауто ри су Ми о драг Мар-
ко вић, до пи сни члан СА НУ, и проф. 
др Дра ган Вој во дић. По сле све ча ног 
отва ра ња по се ти о ци су мо гли да оби-
ђу по став ку у Га ле ри ји СА НУ, ко ја је 
би ла отво ре на до 12. но вем бра.

  
Пе так, 29. сеп тем бар
Огра нак Ву ко ве за ду жби не из Чач ка 

ор га ни зо вао је, уз по др шку Ту ри стич-
ке ор га ни за ци је, Ре ги о нал ног цен тра 
за про фе си о нал ни раз вој за по сле них 
у обра зо ва њу и Школ ске упра ве Ча-

чак, про мо ци ју ово го ди шњег из да ња 
Да ни це и Да ни це за мла де. У про гра-
му су уче ство ва ли: Гро зда на Ко ма-
ди нић, пред сед ни ца огран ка Ву ко ве 
за ду жби не из Чач ка, ака де мик Дра-
гу тин А. Ђу кић, Да ни је ла Ко ва че вић 
Ми кић, про свет ни са вет ник, и Зо-
ри ца Ле шо вић Ста но је вић, но ви нар 
и књи жев ник. Уче ни ци основ них 
шко ла „Вук Ка ра џић” и „Све ти ђа кон 
Ава кум” уче ство ва ли су у про гра му 
и чи та ли ода бра не тек сто ве из ово го-
ди шњих из да ња Да ни це и Да ни це за 
мла де, ко је су при пре ми ле на став ни-
це Ја смин ка Ма рић Гли шо вић и Ми ла 
Му тав џић. У име Ву ко ве за ду жби не 
све ча ном ску пу при су ство ва ли су и 
уче ство ва ли у ра ду Ми о драг Ма тиц-
ки и Љу бо мир Ми лу ти но вић. 

Че твр так, 5. ок то бар 
На све ча но сти у Ма ти ци исе ље ни-

ка Ср би је обе ле же на је 20-го ди шњи ца 
Срп ског ра дио Чи ка га. До ма ћин ску-
па био је Ми ло рад Ра ва си, ди рек тор 
овог ра ди ја. На све ча но сти су го во ри-
ли Ми ло је По по вић Ка ва ја, Ми ли во је 
Па вло вић, Ми о драг Јак шић и Вла ди-
мир Бо жо вић. Слав ко Ве ји но вић је, у 
име Ву ко ве за ду жби не, го спо ди ну Ра-
ва си ју уру чио по клон – Ву ков сре бре-
њак из 1987. го ди не и књи гу „Ву ко ва 
за ду жби на у 20. и 21. ве ку“. То ком ве че-
ри Ра ва си је ду го го ди шњим са рад ни-
ци ма уру чио и при год на при зна ња. 

Че твр так, 5. ок то бар
На све ча но сти у Скуп шти ни гра да 

Бе о гра да уру че на је на гра да Не вен, 
ко ју од 1955. го ди не до де љу је ор га-

ни за ци ја „При ја те љи де це Ср би је“. 
„Не вен“ за нај бо ље об ја вље но де ло у 
обла сти бе ле три сти ке до био је Урош 
Пе тро вић за ро ман „Ка ра ван чу де са“ 
у из да њу Ла гу не. У обла сти по пу лар не 
на у ке на гра да је при па ла Алек сан дри 
Бо јо вић за књи гу „Ма ри ја Ки ри“, ко-
ју је об ја ви ла „Пче ли ца“ у Чач ку. Ма-
ји Ве се ли но вић при пао је „Не вен“ за 
илу стра ци ју књи ге „Уље зи“ из да ва ча 
„Фа бри ке књи га“.

Уто рак, 10. ок то бар 
Од бор Ву ко ве за ду жби не за умет-

ност одр жао је сед ни цу – пред се да вао 
др Дра шко Ре ђеп – на ко јој су раз мо-
тре ни при спе ли пред ло зи за до де лу 
на гра де Ву ко ве за ду жби не за умет-
ност за 2017. го ди ну. Од бор је јед но-
гла сно од лу чио да се на гра да Ву ко ве 
за ду жби не за умет ност за 2017. го ди-
ну до де ли Ми ха и лу Ђо ко ви ћу Ти ка лу, 
за из ло жбу сли ка и цр те жа при ре ђе ну 
у га ле ри ји „Ла зар Ла за ре вић“ у Срем-
ској Ми тро ви ци. 

Уто рак, 10. ок то бар 
Жи ри за до де лу на гра де „Де јан Ме-

да ко вић“ за 2017. го ди ну, у са ста ву: др 
Дра шко Ре ђеп, пред сед ник, и чла но-
ви Ра до ван По по вић и проф. др Бо шко 
Су вај џић, на за се да њу ко је је одр жа но 
10. ок то бра 2017. го ди не у Ву ко вој за-
ду жби ни, до нео је од лу ку да се на гра-
да „Де јан Ме да ко вић“, ко ју до де љу је 
ИК „Про ме теј“, де се та у ни зу, за 2017. 
го ди ну до де ли Ми ли са ву Са ви ћу за 
књи гу Еп ска Ср би ја (Бе о град, Дру штво 
Ра шка шко ла, 2017).

Уто рак, 10. ок то бар
У Све ча ној са ли До ма Ву ко ве за-

ду жби не пред ста вље на је књи га 
др Дра шка Ре ђе па Страх и не из ве
сност, ко ју је об ја ви ла ИК Про ме теј. 
О овом вред ном де лу го во ри ли су Бо-
шко Су вај џић, Зо ран Ко лун џи ја, Ђор-
ђе Си би но вић, Ми ро љуб То до ро вић, 
Ми ли во је Па вло вић, Сне жа на Ми ла-
ди но вић Ле кан, Гор да на Вла хо вић, 
Гор дан Ле ма јић и Ми о драг Ма тиц ки. 
Ра да Ђу ри чин, драм ска умет ни ца из 
Бе о гра да, чи та ла је ода бра не тек сто-
ве из ове књи ге. 

Че твр так, 12. ок то бар
У При зре ну и Ве ли кој Хо чи, од 12. 

до 13. ок то бра 2017. го ди не одр жан је 
Ме ђу на род ни на уч ни скуп – Са вре ме-
на срп ска фол кло ри сти ка V, Фол клор
но на сле ђе Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је 
у сло вен ском кон тек сту, на ко ме су 
уче ство ва ли ис так ну ти фол кло ри сти, 
на уч ни рад ни ци и са рад ни ци из Ср-
би је, Ру си је, Пољ ске, Бу гар ске, Цр не 
Го ре и Ре пу бли ке Срп ске. Об ра ђе не су 
сле де ће те ме: Рад ру ског кон зу ла Ива
на Сте па но ви ча Ја стре бо ва, На род не 
умо тво ри не Ср ба са Ко со ва и Ме то
хи је у сло вен ском кон тек сту, Ко со во 
и Ме то хи ја – ду хов на и ма те ри јал
на кул ту ра и Са вре ме на срп ска фол
кло ри сти ка. На по себ ној пле нар ној 
сед ни ци пред ста вље на је Ву ко ва за-
ду жби на по во дом ју би ле ја – 30 го ди-
на од ње ног осни ва ња. Ор га ни за то ри 
ме ђу на род ног на уч ног ску па би ли су 
Удру же ње фол кло ри ста Ср би је (Бе о-
град) и Бо го сло ви ја „Све ти Ки ри ло и 
Ме то ди је“ у При зре ну. Су ор га ни за тор 

је био Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер-
зи те та у При шти ни са при вре ме ним 
се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци.

По не де љак, 23. ок то бар
Ву ко во чи та ли ште пред ста ви ло 

се на 62. Бе о град ском сај му књи га 
про гра мом „С оне стра не ду ге“. Уче-
ство ва ли су Ми ња Су бо та, књи жев-
ни ца Ве сна Алек сић, Спорт ски клуб 
„Ла ки стар“, Ва ња Бу ло вић, тре нер, и 
Љи ља на Си мић, уред ни ца про гра ма. 
На „Пла тоу Ла зе Ко сти ћа“, 25. ок то бра 
Ву ко ва за ду жби на је пред ста ви ла свој 
ал ма нах Да ни цу за 2017. го ди ну. Го во-
ри ли су Ми о драг Ма тиц ки и Бо шко 
Су вај џић. У са ли „Алек сан дар Ву чо“, 
26. ок то бра пред ста вље на је „Да ни ца 
за мла де“. У про гра му су уче ство ва ли 
Ми о драг Ма тиц ки, Љи ља на Си мић и 
са рад ни ци ал ма на ха. 

Пе так, 3. но вем бар
У Ву ко вој за ду жби ни одр жан је На-

уч ни скуп о те ми: 250 го ди на Фи ли
па Ви шњи ћа. Жи вот и дје ло. На уч ни 
скуп ор га ни зо ва ли су ИК „Фи лип Ви-
шњић“ и СПКД „Про свје та“, Бе о град. 
Скуп је по здра вио Ми ли мир Му чи-
ба бић, пред сед ник Срп ског про свјет-
ног и кул тур ног дру штва „Про свје та”, 
а у ње го вом ра ду су уче ство ва ли: Бо-
шко Су вај џић, Је ле на Јо ва но вић Си-
мић, Ма ри ја Кле ут, Ми ли сав Са вић, 
Дан ка Ла јић Ми хај ло вић, Љи ља на 
Пе ши кан Љу шта но вић, Бран ко Злат-
ко вић, Кри сти на Ми тић, Са ша Кне-
же вић. Пред ста вље но је и ван ред но 
из да ње ча со пи са за кул ту ру „Ши ди на” 

Кул тур но-обра зов ног цен тра Шид, по-
све ће но го ди шњи ци ро ђе ња Фи ли па 
Ви шњи ћа (1767–1834). 

По не де љак, 6. но вем бар
У при су ству број них зва ни ца из 

све та на у ке, пред став ни ка Ба ња луч-
ког уни вер зи те та и мно го број них го-
сти ју, на пла тоу ис пред Фи ло ло шког 
фа кул те та у Ба ња лу ци све ча но је от-
кри ве на би ста ве ли ка на и ре фор ма-
то ра срп ског је зи ка Ву ка Сте фа но ви ћа 
Ка ра џи ћа. У име Ву ко ве за ду жби не 
све ча но сти су при су ство ва ли Ми о драг 
Ма тиц ки, Бо шко Су вај џић и Љу бо мир 
Ми лу ти но вић. Ву ко ву би сту, умет нич-
ко де ло у брон зи, рад ака дем ске ва јар-
ке Са ре Ни ко лић, све ча но су от кри ли 
кон зул Ре пу бли ке Ср би је у Ба ња лу ци 
Вла ди мир Ни ко лић, рек тор Уни вер зи-
те та у Ба ња лу ци Ми лан Ма та ру га и 
ге не рал ни ди рек тор ком па ни је М:тел 
Мар ко Ло пи чић.  

Че твр так, 9. но вем бар
Све ча на ака де ми ја Ву ко ве за ду жби-

не по во дом обе ле жа ва ња ју би ле ја – 30 
го ди на Ву ко ве за ду жби не (1987-2017) 
одр жа на је у СА НУ. Све ча ност је отво-
рио ака де мик Вла ди мир С. Ко стић, 
пред сед ник СА НУ, а ску пу се обра-
тио и Ње го ва све тост па три јарх срп-
ски, го спо дин Ири неј, ко ји је Ву ко вој 
за ду жби ни уру чио ви со ко при зна ња 
Све тог си но да – Ор ден Све тог де спо та 
Сте фа на Ла за ре ви ћа. Та ко ђе, уче сни-
ци ма Све ча не ака де ми је обра тио се и 
Вла дан Ву ко са вље вић, ми ни стар кул-
ту ре и ин фор ми са ња у Вла ди Ре пу бли-
ке Ср би је. Ми о драг Ма ти ци бе се дио је 
о ра ду Ву ко ве за ду жби не у про те клих 
30 го ди на, а Бо шко Су вај џић је го во рио 
о Ву ко вој за ду жби ни да нас и су тра.

Сре да, 15. но вем бар 
У Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти 

одр жа на је све ча на сед ни ца по во дом обе-
ле жа ва ња 70 го ди на од осни ва ња Ин сти-
ту та за срп ски је зик СА НУ. Зва ни ца ма су 
се обра ти ли пред сед ник СА НУ, ака де мик 
Вла ди мир Ко стић, и др Ја сна Вла јић По-
по вић, ди рек тор ка Ин сти ту та. Ин сти тут 
за срп ски је зик СА НУ осно ван је 15. ју ла 
1947. го ди не и до да нас је остао цен трал на 
на уч на уста но ва у Ср би ји за си сте мат ско 
про у ча ва ње срп ског је зи ка и из ра ду ка-
пи тал них реч ни ка срп ског је зи ка. 

Су бо та, 18. но вем бар
Срп ско про свјет но и кул тур но дру-

штво Про свје та Аустри ја и Ву ко ва за-
ду жби на, у Па ро хиј ском до му цр кве 
Све тог Са ве у Бе чу, на три би ни Про
свје ти ни су сре ти и раз го во ри, пред-
ста ви ли су Ву ко ву за ду жби ну и ње не 
ак тив но сти у про те клих 30 го ди на. 
Го во ри ли су: Бо шко Су вај џић, Слав ко 
Ве ји но вић и Ми на Ђу рић, а Љи ља на 
Си мић је чи та ла ода бра не тек сто ве из 
Да ни це. У име СПКД Про свје та Аустри-
ја го во ри ли су проф. др Гор да на Илић 
Мар ко вић и проф. Ср ђан Ми јал ко вић. 
Сле де ћег да на за ду жби на ри су по се ти-
ли не ка ме ста у Бе чу у ко ји ма је Вук 
бо ра вио и ра дио: по се ти ли су гро бље 
Све тог Мар ка на ко ме је Вук био са-
хра њен, Ву ков спо ме ник у ули ци Ра-
зу мов ски 22, ку ћу у ули ци Ланд штра се 
42, у ко јој је Вук јед но вре ме жи вео, а 
упри ли че на је по се та и Јер мен ском 
ма на сти ру у Бе чу у ко ме је Вук штам-
пао сво је књи ге. 

Уто рак, 21. но вем бар
Са вез Ср ба у Ру му ни ји обе ле жио је 

др жав ни пра зник Дан срп ског је зи ка 
у Ру му ни ји. Ма ни фе ста ци ја је про те-
кла у зна ку обе ле жа ва ња Ди ми три ја 
П. Ти ро ла (160 го ди на од смр ти) и ње-
го вог Ба нат ског ал ма на ха (190 го ди-
на од пр во га го ди шта). Том при ли ком 
об ја вље но је и фо то тип ско из да ње Ба
нат ског ал ма на ха за го ди ну 1827, пр ве 
срп ске књи ге об ја вље не у Те ми шва ру, 
ко јом је у Ба на ту за сно ван но ви срп ски 
из да вач ки цен тар. Тог да на ор га ни зо-
ван је и окру гли сто на те му Срп ски 
је зик у сре ди на ма из ван ма ти це, а у 
ве чер њим са ти ма при ре ђе на је Све ча-
на ака де ми ја на ко јој је бе се дио Ми о-
драг Ма тиц ки о Ву ко вој за ду жби ни и 
ве за ма Ву ка и Ди ми три ја Ти ро ла.  

Че твр так, 30. но вем бар 
Одр жа на је за јед нич ка сед ни ца 

Са ве та и Управ ног од бо ра Ву ко ве за-
ду жби не на ко јој су раз мо тре на и 
при хва ће на до ку мен та при пре мље-
на за 30. сед ни цу Скуп шти не Ву ко ве 
за ду жби не: Из ве штај о ра ду Ву ко ве 
за ду жби не за пе ри од но вем бар 2016 
– ок то бар 2017. го ди не, Про грам ра-
да Ву ко ве за ду жби не за пе ри од но-
вем бар 2017 – ок то бар 2018. го ди не, 
пред лог кан ди да та за до пу ну ор га на 
Ву ко ве за ду жби не и пред лог кан ди-
да та за до де лу при зна ња Ву ко вој за-
ду жби ни у 2017. го ди ни. 

 При ре ди ла Ду ши ца МА ТИЦ КИ

ЛЕТОПИС ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ 103

Обра зов но-кул тур ни цен тар „Вук Ка ра џић“ у Тр ши ћу



9 ДЕЦЕМБАР 
2017.

Поводом 150 година 
од рођења Вука Караџића, 
Београд је одлучио да се одужи 
реформатору српског језика 
и утемељивачу књижевности 
на народном језику. Тако је 
7. новембра 1937. године свечано 
откривен Вуков споменик 
у престоници Краљевине 
Југославије 

Н
а по зив Срп ске књи жев не за дру ге 
гра ђан ство је сaкупило при ло-
ге за спо ме ник Ву ку Ка ра џи ћу, 
ко ји је из ра дио ва јар Ђор ђе Јо-
ва но вић. За тим је на ини ци ја-

ти ву проф. др Алек сан дра Бе ли ћа, пред сед-
ни ка Срп ске кра љев ске ака де ми је, обра зо ван 
Од бор за про сла ву да на Ву ко вог ро ђе ња, у ко ји 
су ушли пред став ни ци на уч них и кул тур них 
уста но ва и удру же ња, као и Оп шти на Бе о град 
ко ја је за де ле га та од ре ди ла пред сед ни ка Кул-
тур ног од бо ра Ми ла на Ко сти ћа. С об зи ром на 
то да се ни је зна ло где ће се по ста ви ти ста туа, 
Од бор за Ву ко ву про сла ву обра тио се Вла ди 
Или ћу с мол бом да град ска власт од ре ди ме-
сто где би се по ди гао спо ме ник. Гра до на чел-
ник је по сао по ве рио ко ми си ји ко ја се са ста ла 
са Алек сан дром Бе ли ћем и пред став ни ци ма 
СКЗ, Па влом По по ви ћем и Вла ди ми ром Ћо-
ро ви ћем. Та ко је на сед ни ци 5. ју ла 1937. до-
не та од лу ка: 

По што су чла но ви од бо ра упо зна ти са те
шко ћа ма за оства ре ње пред ло га о по ди за њу 
спо ме ни ка пред згра дом ста рог Уни вер зи те
та и по што су про у че на дру га ме ста ко ја би 
мо гла до ћи у об зир за по ста вља ње спо ме ни ка 
Ву ку Ка ра џи ћу, ко ји је из ра ђен тру дом Срп ске 
књи жев не за дру ге, спо ра зум но је од лу че но да 
је овај спо ме ник нај бо ље по ста ви ти на углу 
Ули це кра ља Алек сан дра и Ге те о ве, у Пар ку 
Ћи ри ла и Ме то ди ја.

Све се од ви ја ло по пла ну, па је гра до на чел-
ник Вла да Илић упу тио про глас Бе о гра ђа ни ма 
о де та љи ма про сла ве ко ја се обе ле жа ва ла 6, 7. 
и 8. но вем бра 1937. го ди не. Сам чин от кри ва ња 
спо ме ни ка за ка зан је за не де љу, 7. но вем бра, у 
11.30 ча со ва.

Све ча на сед ни ца Град ског ве ћа одр жа на је 
дан ра ни је, а њој су при су ство ва ли, из ме ђу 
оста лих, и та да шњи ми ни стар про све те Ди-

ми три је Ма га ра ше вић, пред сед ник Кра љев ске 
ака де ми је на у ка Алек сан дар Бе лић, пред сед-
ник Срп ске књи жев не за дру ге Па вле По по вић... 
Сед ни цу је отво рио гра до на чел ник Вла да Илић, 
ко ји је украт ко го во рио о Ву ко вим за слу га ма. 
Исте ве че ри у На род ном по зо ри шту одр жа на је 
све ча ност, ко ју је отво рио про фе сор др Вла дан 
Ћо ро вић, a за тим је при ка зан бо гат про грам ин-
спи ри сан на ро дим ства ра ла штвом.

Дру гог да на про сла ве одр жа на је слу жба Ву-
ку Ка ра џи ћу у Цр кви Све тог Алек сан дра Нев-
ског, по сле че га је оба вље но от кри ва ње Ву ко вог 
спо ме ни ка на углу Ру звел то ве ули це и Бу ле-
ва ра кра ља Алек сан дра, у Сту дент ском пар ку. 
Ме ђу број ним на ро дом био је сам кул тур ни и 
про свет ни врх Кра ље ви не Ју го сла ви је, а вер ски 
об ред оба ви ли су цр кве ни пред став ни ци пра-
во сла ва ца и ка то ли ка. При сут ни ма се обра тио 
Па вле По по вић, пред сед ник Срп ске књи жев-
не за дру ге:

У овом све ча ном тре нут ку на ша пр ва ми сао 
иде са за хвал но шћу они ма ко ји су по мо гли да 
се Ву ков спо ме ник по диг не. Срп ска књи жев-
на за дру га кре ну ла је ми сао о то ме, ску пља ла 
при ло ге и бри жљи во на сто ја ла о све му по треб-
ном. Наш од ли чан ва јар г. Ђор ђе Јо ва но вић из-
ра дио је кра сно де ло ко је пред ста вља Ву ка са 
из ра зи тим ли цем у мир ном ста ву чо ве ка од 

књи ге, де ло до стој но и умет ни ка и оно га ко-
ме је по све ће но. Бе о град ска оп шти на од ре ди-
ла је ле по ме сто, уре ди ла га још леп ше и да ла 
по сто ље умет нич ком де лу. На по слет ку срп ски 
на род има ту свој удео и тај је удео нај ве ћи. На 
пр ви За дру гин по зив, он се ода звао све срд но, 
оби ла то и бр зо, као рет ко кад у ова квим при-
ли ка ма. Он је дао сва сред ства да се За дру ги на 
ми сао оства ри...

Три су ве ли ке ње го ве за слу ге. Он је ство рио 
срп ски књи жев ни је зик и пра во пис. Он је ску-
пио и из дао срп ске на род не пе сме. Он је дао 
на род но обе леж је срп ској књи жев но сти. Сви 
зна мо шта за јед ну књи жев ност зна чи ства ра-
ње књи жев ног је зи ка и пра во пи са. Сви зна мо 
ко ју ле по ту пред ста вља ју и ка кав ути цај има-
ју на ше на род не пе сме. Сви зна мо ко ли ка је то 
сла ва и сна га има ти јед ну књи жев ност с пра-
вим на род ним обе леж јем. Сви, да кле, мо же мо 
од мах раз у ме ти да су те три за слу ге до вољ не да 
обе смр те Ву ко во име...

Па вле По по вић је за тим спу стио тро бој ку око 
Ву ко ва спо ме ни ка, а на по сто љу од мра мо ра по-
ка зао се нат пис: Ву ку – срп ски на род.

У име свих Бе о гра ђа на обра тио се гра до на-
чел ник Вла да Илић, ко ји је на кон про то ко лар не 
за хвал но сти, об ја снио за што ра ни је ни је по диг-
нут спо ме ник Ву ку Ка ра џи ћу:

...За у зет ра дом на сво ме еко ном ском опо ра-
вља њу и на ле че њу из ми ну лих ра то ва, Бе о град 
још ни је сти гао да пре ма тим све тлим во ђа ма 
на шег на ро да ис пу ни свој дуг за хвал но сти на 
је дан до сто јан на чин, ка ко то ве ли ка де ла њи-
хо ва за слу жу ју. Али тај дуг пре ма њи ма ни је 
за бо ра вљен. Ако се че ка ло са ис пу ње њем то га 
ду га, то је са мо за то да би из раз на ше за хвал-
но сти био до сто јан ве ли ких де ла њи хо вих. Ја се 
на дам да ће мо се ми уско ро, ини ци ја ти вом за-
хвал ног по том ства, до стој но оду жи ти њи хо вој 
успо ме ни, као што то да нас чи ни мо пре ма Ву-
ку Ка ра џи ћу.

На кра ју пред Ву ков спо ме ник по ло же но је се-
дам ве на ца: Срп ске кра љев ске ака де ми је на у ка, 
Ма ти це срп ске из Но вог Са да, Др жав не штам
па ри је, Са ве за срп ских зе мљо рад нич ких за дру
га, Са ве за со ко ла, Ко ла срп ских се ста ра и ве нац 
Под ри ња и Ја дра.

Тог да на одр жа на је све ча на ака де ми ја на 
Ко лар че вом уни вер зи те ту на ко јој су го во ри ли 
ака де мик Алек сан дар Бе лић, Ди ми три је Ма га-
ра ше вић, ми ни стар про све те, и Иси до ра Се ку-
лић. Про сла ва у Бе о гра ду за вр ше на је бан ке том 
у хо те лу Срп ски краљ. 

Тре ћег да на про сла ве Ву ко вог ро ђе ња, 8. но-
вем бра 1937. го ди не, све ча ност је за вр ше на у 
Ло зни ци, осве ће њем До ма кул ту ре и у Ву ко вом 
род ном Тр ши ћу.

 Са ша З. СТАН КО ВИЋ

У 
при су ству број них зва ни-
ца из све та на у ке, пред-
став ни ка Ба ња луч ког уни-
вер зи те та и мно го број них 
го сти ју, 6. но вем бра 2017. 

го ди не, на пла тоу ис пред Фи ло ло шког 
фа кул те та у Ба ња лу ци, све ча но је от-
кри ве на би ста ве ли ка на и ре фор ма-
то ра срп ског је зи ка Ву ка Сте фа но ви-
ћа Ка ра џи ћа. У име Ву ко ве за ду жби не 
све ча но сти су при су ство ва ли Ми о драг 
Ма тиц ки, Бо шко Су вај џић и Љу бо мир 
Ми лу ти но вић.

Ву ко ву би сту, умет нич ко де ло 
у брон зи, рад ака дем ске ва јар-
ке Са ре Ни ко лић, све ча но су от-
кри ли кон зул Ре пу бли ке Ср би је 
у Ба ња лу ци Вла ди мир Ни ко лић, 
ге не рал ни ди рек тор ком па ни је 
М:тел Мар ко Ло пи чић, те рек-
тор Уни вер зи те та у Ба ња лу ци 
Ми лан Ма та ру га, ко ји је одр-
жао бе се ду: 

Спа ја ју ћи не што ви ше од 40 го-
ди на по сто ја ња Уни вер зи те та у 
Ба њој Лу ци и тач но 240 го ди на 
од ро ђе ња Ву ка Ка ра џи ћа (6. но-
вем бра 1787) ово је од лич но мје-
сто и сја јан по вод да се упра во 
да нас и ов дје, по ста вља њем и от кри ва-
њем би сте, под сје ти мо на шег про свје ти-
те ља и ре фор ма то ра срп ског је зи ка. Вук 
је био нај зна чај ни ја лич ност срп ске књи-
жев но сти у пр вој по ло ви ни XIX ви је ка, 
био је бо рац са пе ром у ру ци као моћ ним 
оруж јем у бор би за сло бо ду. Схва тив ши да 
без кул ту ре не ма ни сло бо де ни на прет-
ка, Вук Ка ра џић се во дио ми шљу: „До-
кле год жи ви је зик и док га по шту је мо, 
њи ме го во ри мо и пи ше мо, до та да жи ви 
и на род”. Утвр див ши све осо бе но сти на-
шег на ро да у је зи ку, умо тво ри на ма, ма-

те ри јал ном и ду хов ном жи во ту, дао нам 
је име, сви јест, са мо по у зда ње, до сто јан-
ство и отво рио нам пут ка свје тли јој бу-
дућ но сти. За хва љу ју ћи ње му по ста ли смо 
сло бо дан, кул ту ран и кроз пи смо европ-
ски при знат на род. За то смо по но сни што 
смо га има ли у тре ну ци ма ка да нам је 
био нај по треб ни ји, и срећ ни јер му и да-
нас у кру гу Уни вер зи тет ског гра да от кри-
ва мо ову би сту.

Срп ски је зик је ушао у књи жев ност на 
на чин да је при је то га ви је ко ви ма жи-
вио у на род ној тра ди ци ји не спр је ча ван и 
не спу та ван од би ло ко га. Ка ко и сам Вук 

ка же: „Срп ски књи жев ни је зик на стао 
је од он да ка да сам се ја пот пу но вра тио 
на род ном је зи ку; све оста ло не по сто ји”. 
Азбу ка Ка ра џи ће ва је оства ри ла прин-
цип: да сва ки за се бан глас на шег књи-
жев ног је зи ка има свој знак. Лич но бих 
до дао: са вр шен ство са др жа но у јед но-
став но сти, осло ње но на тра ди ци ју јед-
ног на ро да.

Да нас, 240 го ди на од ро ђе ња Ву ка Ка-
ра џи ћа и го то во 150 го ди на ка ко је Ву ков 
Пра во пис (1868) уве ден зва нич но у Ср би-
ји, срп ски је зик ди је ле, сво ја та ју, оти ма ју 

или, јед но став но ре че но, при сва ја ју као 
свој. Ли је по је има ти ви ше од дру гих и са 
њи ма ди је ли ти, али на шу тра ди ци ју, кул-
ту ру, исто ри ју мо ра мо са по но сом чу ва ти, 
а срп ски је зик и на шу ћи ри ли цу ње го ва ти 
и бра ни ти као ог њи ште, по ро ди цу, ико ну 
и кр сну сла ву. За то и да нас ов дје пред сви-
ма ва ма, на на чин ка ко је то наш Вук Сте-
фа но вић Ка ра џић за пи сао по на вљам: „Не 
бри ни ти, мој брај ко, хо ће ли на род про па-
сти или не ће, не го ра ди оно што си ти ка-
дар! Па ако сва ки ура ди оно ли ко ко ли ко је 
ка дар, не ће на род ни кад про па сти”.

Сва ка ко, ову при ли ку же лим да ис-
ко ри стим да у име свих за по-
сле них Уни вер зи те та у Ба њој 
Лу ци, као и у сво је лич но име, 
за хва лим Ге не рал ном кон зу ла-
ту Ре пу бли ке Ср би је, ком па ни-
ји „М-тел”, Са ри Ни ко лић ко ја 
је из ва ја ла ову би сту, за по сле-
ни ма на Уни вер зи те ту у Ба ња-
лу ци и Фи ло ло шком фа кул те ту 
ко ји су уче ство ва ли у ре а ли за-
ци ји овог за јед нич ког про јек та, 
као и сви ма ва ма ко ји сте да нас 
при сут ни са на ма.

По ста вља ње ове би сте у про-
сто ру Уни вер зи тет ског гра да 
мо же се при хва ти ти као сим-

бо лич ко ја ча ње пре да ног и сна жног за-
јед нич ког ра да на на уч ном, про свјет ном 
и кул тур ном раз во ју и са рад њи Ре пу бли-
ке Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске. 

Да ме и го спо до, не ка по глед на ову би-
сту Ву ка Ка ра џи ћа ис пред Фи ло ло шког 
фа кул те та на шег Уни вер зи те та под сје ћа, 
по кре ће и учвр шћу је на ше ве зе не са мо са 
ака дем ском за јед ни цом Ре пу бли ке Ср би-
је, већ и са на ро дом Ср би је у истим по гле-
ди ма у бу дућ ност на овим про сто ри ма.

Хва ла вам!
 Ми лан МА ТА РУ ГА

Милисаву Савићу 
награда „Дејан 

Медаковић“ 

Ж
и ри за до де лу на гра де „Де-
јан Ме да ко вић“ за 2017. го-
ди ну, у са ста ву: др Дра шко 
Ре ђеп, пред сед ник, и чла-
но ви Ра до ван По по вић и 

проф. др Бо шко Су вај џић, на за се да њу ко је је 
одр жа но 10. ок то бра 2017. го ди не у Ву ко вој за-
ду жби ни, до нео је од лу ку да се на гра да „Де-
јан Ме да ко вић“, ко ју до де љу је ИК „Про ме теј“, 
де се та у ни зу, за 2017. го ди ну до де ли Ми ли-
са ву Са ви ћу за књи гу Еп ска Ср би ја (Бе о град: 
Дру штво Ра шка шко ла, 2017).

У обра зло же њу жи ри ја се ис ти че да је књи га 
Ми ли са ва Са ви ћа Еп ска Ср би ја не сва ки да шње 
„пу то ва ње у пу то пис“ еп ске пе сме, ме ђу ње не 
ју на ке и ње не то по ни ме. Али пре све га, ме ђу 
ње не исто риј ске и ле ген дар не исти не, ко је су 
има ги нар не ко ли ко и Ср би ја у њи ма опе ва на. 
Од ка ме на и од еп ске сви ле.

Са ви ће во пу то ва ње по све тим ме сти ма срп ске 
еп ске по е зи је је и оби ла зак соп стве ног де тињ-
ства; фа ра он ски по ход у до ли ну срп ских кра-
ље ва; ре кон струк ци ја за ви ча ја; хо до ча шће по 
ду ши је зи ка. Од го ва ра ју ћи на пи та ња ко гра ди 
за ду жби не, где их гра ди, од ка квог ма те ри ја ла 
и са ко јом свр хом, Еп ска Ср би ја од го ва ра и на 
пи та ња ко смо, и за што смо.

Књи га Ми ли са ва Са ви ћа пред ста вља дра го це-
ни еп ски то по но ма сти кон. Уз бу дљи во при по вед но 
раш чи та ва ње тра ди ци је за сно ва но је на по ступ-
ци ма умре жа ва ња ци тат не под ло ге, на ци о нал не 
кул ту ре се ћа ња и ауто ро ве ин тим не ис по ве сти.

Здру жив ши у сво ме де лу за во дљи ву сло бо ду 
есе ја, на ра тив ност еп ског тка ња и лир ску има-
ги на тив ност са ис ку стви ма исто ри је умет но сти, 
ар хи тек ту ре и сли кар ства, а на осно ву зре лог 
про ми шља ња ствар но сти и ин тим не ре флек-
си је све та и жи во та, спис Ми ли са ва Са ви ћа је 
на нај бо љи на чин при звао име Де ја на Ме да ко-
ви ћа. У про сто ри ма има ги нар не Ср би је. Јер, оно 
што је за кљу ча но уну тар ко ри ца ове књи ге су тра 
мо жда не ће ви ше би ти ви дљи во го лим оком. А 
не ки ма је еп ска Ср би ја по ко јој хо до ча сти Ми-
ли сав Са вић и да нас не ви дљи ва.

Књи га Ми ли са ва Са ви ћа је та ко ђе јед на за-
ду жби на. Ле па за ду жби на има ги нар ној еп ској 
Ср би ји, ву ков ској Ср би ји ко ја је „пе сма ме ђу на-
ро ди ма“. И не ка ту и оста не. Уну тар ко ри ца ове 
из у зет не књи ге.

„Ни сам за жа лио, ве ли аутор, што сам се, под 
ста ре да не, ла тио овог хо до ча шћа. Ср би ја, пе-
снич ка, ве ћа је од би ло ко је Ср би је у исто ри ји. И 
у мно го че му је – при род но – леп ша од оне ствар-
не. Пе снич ка Ср би ја се не ме ња, као та ква оста ће 
за у век, ова дру га са мо мал чи це ли чи на пр ву. Али 
и она је ле па! По го то во у ком би на ци ји с оном пе-
снич ком, ко ја је у мом слу ча ју нео дво ји ва.“ 

На гра ду Де јан Ме да ко вић до са да су до би ли: 
Мо мо Ка пор, Ми о драг Б. Про тић, Мир ко Де мић, 
Ва си ли је Кре стић, Ра ди во је Сто ка нов, Алек сан-
дар Га та ли ца, Дин ко Да ви дов, На да Ми ло ше вић 
Ђор ђе вић и Љу бо мир Си мо вић. С. В.

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

ло на гра ду Ми ле Не дељ ко вић 
за нај бо љу књи гу об ја вље ну 
у 2016. го ди ни из обла сти са-
вре ме не срп ске фол кло ри сти-
ке (ет но ло ги је и ан тро по ло ги-
је, ет но му зи ко ло ги је, на род не 
књи жев но сти). На гра да но си 
име јед ног од нај зна чај ни јих 
на ших ет но ло га, про у ча ва ла-
ца на род не тра ди ци је и исто-
ри је, пу бли ци сте и пе да го га. 
Жи ри ко ји је иза брао нај бо љу 
књи гу чи не еми нент ни на уч-
ни ци: проф. др Не над Љу бин-
ко вић (пред сед ник жи ри ја), др 
Бран ко Злат ко вић (за ме ник), 
Ја сна Бје ла ди но вић Јер гић, др 
Је ле на Јо ва но вић и др Сми ља-
на Ђор ђе вић Бе лић. 

Од лу ком жи ри ја на гра ду Ми
ле Не дељ ко вић за нај бо љу књи гу 
у обла сти са вре ме не фол кло ри-
сти ке за 2017. го ди ну до био је 
пу бли ци ста и ис тра жи вач Вла-
де та Ко ла ре вић из Бре зов ца код 
Аран ђе лов ца за књи гу Усме на 
не би ши на (Ка ра ђор ђе и ње го ви 
уста ни ци у на род ном пре да њу и 
ар хив ској гра ђи), у из да њу За ду-
жбин ског дру штва „Пр ви срп ски 
уста нак“ из Ора шца (2016). По ве-
ља Ми ле Не дељ ко вић за жи вот но 
де ло уру че на је ет но ло гу Дра го-
љу бу Злат ко ви ћу из Пи ро та. Овај 
на уч ни и кул тур ни до га ђај био је 
опле ме њен му зич ким на сту пом 
Цр кве ног хо ра „Опле нац“ из То-
по ле, ко јем је ди ри го ва ла Ма ри-
ја Ра ко њац. 

На гра да Ми ле Не дељ ко вић об-
у хва та и про гра ме три би не у 
окви ру ко је је пред ста вљен ча со-
пис 1804, у из да њу За ду жбин ског 
дру штва Пр ви срп ски уста нак из 
Ора шца, као и фол кло ри стич ке 
ра ди о ни це за уче ни ке аран ђе-
ло вач ких шко ла. Ове ра ди о ни це 
се од но се на сти ца ње основ них 
зна ња из ли ков них обла сти, курс 
ет но фо то гра фи је Ет но ра зглед
ни ца (ра ди о ни цу во ди Сла ви ша 
Жив ко вић, по зна ти шу ма диј-
ски умет ник на и вац и ет но фо то-
граф); на лут кар ској ра ди о ни ци 
Змај из ра ђи ва не су лут ке од при-
род них и еко ло шких ма те ри ја-
ла (курс је во ди ла Ана Ђор ђе вић, 
ака дем ски сли кар). 

Ма ни фе ста ци ја На гра да Ми ле 
Не дељ ко вић кул ту ро ло шког је, на-
уч ног и еду ка тив ног ка рак те ра, 
а одр жа на је 28. и 29. сеп тем бра 
2017. го ди не у Аран ђе лов цу, у Ет-
но ку ћи и Па ро хиј ском до му Цр-
кве Све тог ар хан ге ла Га ври ла. 

Је дан од ци ље ва ове ма ни фе-
ста ци је је сте и уте ме ље ње срп-
ског фол кло ри стич ког цен тра у 
Аран ђе лов цу, што би под ста кло 
ре а ли за ци ју мно гих са вре ме-
них кул ту ро ло шких иде ја ко је 
се те ме ље на на уч но-по пу лар-
ном, ком па ра тив ном, еду ка-
тив ном и ства ра лач ком од но су 
пре ма на род ној тра ди ци ји. И 
ове го ди не ма ни фе ста ци ја је 
има ла по др шку оп шти не Аран-
ђе ло вац и свих оних уста но ва, 
удру же ња и по је ди на ца с ко ји-
ма је и сам Ми ле Не дељ ко вић 
све срд но са ра ђи вао, оста вив ши 
за со бом зна ме ни то кул тур но и 
на уч но де ло.

 Иван ЗЛАТ КО ВИЋ

Ву ков спо ме ник у Бе о гра ду

ГОДИШЊИЦА

Осам деценија вуковог споменика 
у Београду (1937–2017)

Награда „Миле Недељковић“ 
Владети Коларевићу

Откривена биста Вука Караџића 
у Бањалуци

От кри ва ње би сте Ву ка Ка ра џи ћа
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У 
окви ру 84. Ву ко вог са бо ра, Ву ко-
ва за ду жби на ор га ни зо ва ла је 
15. сеп тем бра, у но во и згра ђе ном 
Обра зов но-кул тур ном цен тру „Вук 
Ка ра џић“ у Тр ши ћу, окру гли сто на 

те му „Ву ко ве на род не при по вет ке – ис точ ник 
аутен тич не срп ске про зе са сре ди не 19. ве ка“. 
У ра ду ску па, ор га ни зо ва ног по во дом обе ле жа-
ва ња 30 го ди на од осни ва ња Ву ко ве за ду жби-
не и 230 го ди на од Ву ко вог ро ђе ња, уче ство ва-
ли су књи жев ни ци и на уч ни рад ни ци ко ји се 
ба ве Ву ко вим де лом. Том при ли ком отво ре на 
је и из ло жба књи га ко је је из да ла Ву ко ва за ду-
жби на и при ка зан филм РТС-а из 1989. го ди не 
о осни ва њу Ву ко ве за ду жби не 1987. го ди не.

Уче сни ке окру глог сто ла по здра вио је Ми о-
драг Ма тиц ки ко ји је ис та као да ће за вр шну све-
ча ност ово го ди шњег Ву ко вог са бо ра обе ле жи ти 
и све ча но отва ра ње Обра зов но-кул тур ног цен-
тра „Вук Ка ра џић“. До па ла нам је част да пр-
во зва нич но де ша ва ње у ње му бу де по све ће но 
Ву ко вој за ду жби ни ко ја у сво јим про гра ми ма 
под ра зу ме ва Ву ка и ње го во де ло као кул ту ро-
ло шки сто жер, а ње го ве трај не по ру ке при хва-
та као ва ља ни пу то каз, ре као је Ма тиц ки. Пре 
ви ше де це ни ја, ка да се све ово пла ни ра ло са 
Ву ко вом ку ћом и кул тур ним цен тром ко ји ће 
но си ти Ву ко во име, под ра зу ме вао се Тр шић као 
сим бо лич ко упо ри ште ње ног де ло ва ња. Та ко се 
раз ми шља ло и ка да је осно ва но Дру штво „Ву ко-
ва за ду жби на“ 1938, пре те ча са да шње Ву ко ве за-
ду жби не осно ва не 1987, у го ди ни обе ле жа ва ња 
Два ве ка Ву ка, пре рав но три де сет го ди на, под се-
тио је Ма тиц ки. За хвал ни смо Ра дио-те ле ви зи ји 
Ср би је што нам је омо гу ћи ла да да нас, ов де, по-
гле да мо филм сни мљен по сле ње ног осни ва ња, 

да се се ти мо ње ног пр вог пред сед ни ка Ми ла на 
Ђо ко ви ћа, пр вог пред сед ни ка Управ ног од бо ра 
Гво зде на Јо ва ни ћа, пред став ни ка уста но ва уте-
ме љи ва ча Ву ко ве за ду жби не – ака де ми ка Па вла 
Иви ћа, епи ско па Ири не ја Бу ло ви ћа, Бо жи да ра 
Ко ва че ка из Ма ти це срп ске, Де сан ке Мак си мо-
вић, пред став ни ка Удру же ња књи жев ни ка Ср-
би је, Хајн ца Фи ше ра, пред сед ни ка Фон да ци је 
„Вук Ка ра џић“ у Бе чу, драм ског умет ни ка Ми-
ло ша Жу ти ћа ко ји нас је бра ву ро зно под се тио 
на ри зни цу ре чи из Срп ског рјеч ни ка, ко ји је пре 
две сто ти не го ди на, баш у ове да не, био од штам-
пан, да чу је мо му зич ка де ла Јо ха на Брам са и 
Ан то ни на Двор жа ка у ко ји ма су му зич ки об ра-
ђе не Ву ко ве на род не пе сме. Си гу ран сам, ис та-
као је Ма тиц ки, да ће ово ве ле леп но зда ње са 
згра дом ОШ „Вук Ка ра џић“, Му зе јом је зи ка и пи-
сма, Ку ћом пи са ца, са Ву ко вом во де ни цом ре чи, 
до при не ти да се у бу ду ћој ду го роч ној стра те ги ји 
раз во ја кул ту ре срп ског на ро да пред ви де и кул-
тур ни цен три ко ји ће но си ти Ву ко во име, ма кар 
за по че так са мо у Ву ко вом европ ском кру гу.

Све су то би ли раз ло зи да се за одр жа ва ње 
окру глог сто ла на ово го ди шњем Ву ко вом са бо ру 
иза бе ре те ма Ву ко ве на род не при по вет ке – ис
точ ник аутен тич не срп ске про зе са сре ди не 19. 
ве ка и да се по зо ву пи сци и по зна ва о ци Ву ко вог 
де ла да о њој го во ре. По зи ву су се ода зва ли они 
ко ји су би ли у мо гућ но сти да до ђу у Тр шић. 

О ра ду Ву ко ве за ду жби не у про те клих 30 го-
ди на го во рио је Бо шко Су вај џић ко ји је ис та као 
да Вуковa за ду жби на сво ју ак тив ност те ме љи 
на де лу Ву ка Ка ра џи ћа, а ти че се срп ског је зи-
ка и пи сма, исто ри је, књи жев но сти, усме ног на-
род ног ства ра ла штва, ет но ло ги је, ет но гра фи је 
и ет но му зи ко ло ги је. По себ ну па жњу по све ћу је 
уна пре ђи ва њу кул ту ре срп ског је зи ка и ши рем 
оку пља њу и укљу чи ва њу мла дих у про гра ме ко-
ји ма се не гу ју срп ски је зик и пи смо, шти ти наш 
кул тур ни и ду хов ни иден ти тет и чу ва ју трај не 
Ву ко ве по ру ке. На гла сио је да ста ра ње о срп ском 
је зи ку и ћи ри ли ци чи ни осно ву Про гра ма и да 
овај те мељ ни за да так За ду жби на оства ру је пре-
ко сво јих огра на ка, Три би не Ву ко ве за ду жби не, 
Ву ко вог чи та ли шта, са рад њом са шко ла ма, би-
бли о те ка ма и кул тур ним цен три ма, тек сто ви ма 

ко ји се об ја вљу ју у Да ни ци, Да ни ци за мла де, 
ли сту За ду жби на и у сво јим дру гим из да њи-
ма. Под ву као је да је, у окви ру Ђач ког Ву ко вог 
са бо ра у Тр ши ћу, Ву ко ва за ду жби на је дан од 
по кро ви те ља Ре пу блич ког так ми че ња уче ни-
ка основ них и сред њих шко ла из срп ског је зи-
ка и је зич ке кул ту ре, Књи жев не олим пи ја де у 
Срем ским Кар лов ци ма, као и так ми че ња ко ја 
ор га ни зу ју огран ци Ву ко ве за ду жби не: Ло зни-
ца (Ву ко во зво но), Ба ва ни ште (Да ни ћи ри ли це 
2016), Ве ли ки По по вац (пе снич ка ма ни фе ста-
ци ја Ћи ри ли ца – огле да ло срп ске ду ше), Фон да-
ци ја Жа бљак, Шав ник, Плу жи не (Пе тров дан ски 
пје снич ки ви је нац), Ча чак, Ниш, Сом бор... Го во-
рио је за тим и о бо га тој из да вач кој де лат но сти 
Ву ко ве за ду жби не, ко ја је у про те клом пе ри о ду 
из да ла ве ли ки број вред них књи га, о че му го-
во ри и из ло жба при пре мље на за овај окру гли 
сто. Ис та као је та ко ђе да Ву ко ва за ду жби на, по-
чев од 1990. го ди не, ре дов но до де љу је на гра де 
за не го ва ње, под сти ца ње и уна пре ђи ва ње књи-
жев ног и умет нич ког ства ра ла штва, на уч них и 
ис тра жи вач ких про је ка та, ко ји за сту па ју по у-
ке и по ру ке Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа. На-
гра да за умет ност до де љу је се јед ном ауто ру за 
ори ги нал но умет нич ко де ло на ста ло у Ср би ји 
или ино стран ству, од но сно за књи жев но де ло 
об ја вље но на срп ском је зи ку, а на гра да за на у-
ку до де љу је се јед ном ауто ру за на уч но де ло, об-
ја вље но на срп ском је зи ку, из на уч них обла сти 
ко ји ма се ба вио Вук Ка ра џић (на у ка о књи жев-
но сти, исто ри ја, лин гви сти ка, фол кло ри сти ка, 
ет но ло ги ја, ет но гра фи ја, ет но му зи ко ло ги ја, ге-
о гра фи ја). 

Де јан Ми ха и ло вић, уред ник Ла гу не, го во-
рио је о за јед нич ком ра ду Ла гу не и Ву ко ве за-
ду жби не на об ја вљи ва њу две ју вред них књи га: 

Вук Ка ра џић, Срп ске на род не при по ви јет ке – све 
Ву ко ве на род не при че у јед ној књи зи (књи га је об-
ја вље на по во дом обе ле жа ва ња 230. го ди шњи це 
Ву ко вог ро ђе ња, Ми о драг Ма тиц ки је при ре дио 
књи гу и на пи сао пред го вор) и књи ге Де ја на Ми-
ха и ло ви ћа, Хро но ло ги ја Ву ко вог жи во та и де ла. 
У овој пу бли ка ци ји се на јед но ста ван и сва ком 
при сту па чан на чин при бли жа ва чи та о ци ма Ву-
ко ва кул тур на ми си ја и исто риј ска уло га у вре-

ме бор бе за осло бо ђе ње и не за ви сност Ср би је. 
У пред го во ру Ми о дра га Ма тиц ког на гла ша ва се 
Ву ков европ ски кул тур ни круг, ко ји је на ве ли-
ка вра та увео срп ски је зик и кул ту ру и упо знао 
раз ви је не европ ске на ро де са срп ском на род-
ном ба шти ном. 

На кра ју ра да окру глог сто ла са оп ште но је да 
ће се са овог на уч ног ску па об ја ви ти збор ник 
ра до ва у ко ме ће се на ћи при ло зи и оних на уч-
них рад ни ка, књи жев ни ка и са рад ни ка Ву ко ве 
за ду жби не ко ји су би ли спре че ни да при су ству-
ју ску пу.   

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

Ђ
ач ки Ву ков са бор, 46. по ре-
ду, одр жан је у Тр ши ћу од 24. 
до 28. ма ја 2017. го ди не. Ова 
тра ди ци о нал на ма ни фе ста-
ци ја по све ће на је ђа ци ма и 

њи хо вом ства ра ла штву. Кроз мно штво 
про гра ма и ра ди о ни ца на ша бо га та ба-
шти на при бли же на је мла ди ма, ка ко би 
се они што бо ље упо зна ли са тра ди ци о-
нал ним вред но сти ма на ро да ко јем при-
па да ју и је зи ком ко јим пи шу и го во ре. На 
тај на чин им је омо гу ће но да бу ду твор ци 
кул тур ног иден ти те та на ше зе мље. 
Са бор је отво рен 24. ма ја 2017. го ди не у 

Ву ко вом до му кул ту ре Хим ном Ву ку, ко ју је 
из вео Ме шо ви ти хор Гим на зи је „Вук Ка ра-
џић“ из Ло зни це. По здрав ну реч је упу тио 
гра до на чел ник Ло зни це, Ви до је Пе тро вић, 
а Са бор је све ча но отво рио Вла дан Ву ко са-
вље вић, ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са ња. 
Том при ли ком, ми ни стар Ву ко са вље вић је 
ис та као да Дан сло вен ске пи сме но сти, по-
зна ти ји као Дан Ћи ри ла и Ме то ди ја, тре ба 
да бу де увр штен у спи сак др жав них пра-
зни ка, ко ји већ има тај ста тус у нај ве ћем 
бро ју сло вен ских зе ма ља. Истог да на све-
ча но су по че ли ра до ви на Ву ко вој ста зи, 
Тр шић–Тро но ша, а у по по днев ним ча со-
ви ма у Кан це ла ри ји за мла де одр жан је 
про грам „Фил мо фил и ја“, у окви ру ко јег су 
при ка за ни фил мо ви сту де на та Фа кул те та 
драм ских умет но сти. На кон овог про гра-
ма, у Ву ко вом до му кул ту ре одр жан је рок 
кон церт на ком су уче ство ва ли рок бен до-
ви „Кро сро уд“ и „Ур бан екс пи ри јанс“. 

Дру ги дан Ђач ког Ву ко вог са бо ра обе ле-
жи ле су број не ра ди о ни це у Тр ши ћу: 

Ет но му зи ко ло шка ра ди о ни ца „Гу сла-
ње“, у са рад њи са Ми лу ти ном Ђу ри чи ћем, 
управ ни ком Гу слар ске сек ци је „Вук Ка ра-
џић“ КУД „Ка ра џић“, и уче ни ци ма мла ђих 
раз ре да Основ не шко ле „Ву ко ва спо мен-
шко ла“ у Тр ши ћу и учи те љи цом Гор да ном 
Па вло вић, као и уче ни ци ма ста ри јих раз-
ре да Основ не шко ле „Ан та Бо ги ће вић“ у Ло-
зни ци са на став ни цом Ми ли цом Ву ло вић;

Је зич ка ра ди о ни ца „Про све тли се! 190 
го ди на Ву ко вог Пр вог срп ског бу ква ра“ 
Огран ка Ву ко ве за ду жби не Гим на зи је “Вук 
Ка ра џић” у Ло зни ци ко ју је во ди ла про фе-
сор ка Не ве на Ми тро вић;

Ра ди о ни ца тка ња, ко ју су по ха ђа ли уче-
ни ци ло знич ких основ них шко ла и чла-
но ви КУД „Ка ра џић“. Са де цом су ра ди ле 
тка ље из удру же ња „Ми на Ка ра џић“;

Ли ков на ра ди о ни ца у ко јој је уче ство ва ло 
20 уче ни ка основ них и сред њих шко ла из 
Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске. Уче ни ци су се 
так ми чи ли у ли ков ном из ра жа ва њу и сли-
ка ли на те му Тро но ше, по во дом ју би ле ја се-
дам ве ко ва Тро но ше. Из ло жба на гра ђе них 
ра до ва отво ре на је у Га ле ри ји на Са бо ри шту, 
27. ма ја 2017. го ди не. Ра ди о ни цу су во ди ли 
мр Дра го Си мић и Ма ри на Цве та но вић;

Књи жев на ра ди о ни ца „Ра ди о ни ца сно ва“ 
у ко јој су уче ство ва ли уче ни ци Гим на зи је 
„Вук Ка ра џић“. Сло бо дан Зо ран Об ра до вић, 
књи жев ник из Би је лог По ља, уз ин тер ак-
тив ни при ступ, пред ста вио је сво ја књи-
жев на де ла – по е зи ју, чи је де ло ве су чи та ли 
уче ни ци ло знич ке гим на зи је;  

Ка ли граф ска ра ди о ни ца, у ко јој су уче-
ство ва ли уче ни ци Гим на зи је „Јо ван Јо ва-
но вић Змај“ из Но вог Са да. Ра ди о ни цу је 
во ди ла др Ја сми на Пив нич ки, као мен тор, 
ко ја на чи ном ра да са уче ни ци ма ука зу је 
на ва жност чу ва ња ћи ри лич ке тра ди ци је 
кроз кул ту ру из ра жа ва ња; 

У Гим на зи ји „Вук Ка ра џић“ одр жа но је 
књи жев но ве че по бед ни ка кон кур са „Ву-
ко во зво но“, уз уче шће на гра ђе них и чла-
но ва Огран ка Ву ко ве за ду жби не Гим на зи је 
Вук Ка ра џић. По здрав ну реч одр жао је Љу-
бо мир Ми лу ти но вић управ ник Ву ко ве за-
ду жби не. 

Ис пред Ву ко вог до ма кул ту ре одр жан је 
де фи ле и кон церт у ко јем су уче ство ва ли 
де чи ји фол клор ни ан сам бли из Ло зни це, 
Те ке ри ша, Лип нич ког Шо ра, Бе ле Цр кве, 
За вла ке, Дра гин ца, Ја дран ске Ле шни це и 
Тро но ше. 

Дру ги дан Ђач ког Ву ко вог са бо ра је за вр-
шен из ло жбом сли ка и ин ста ла ци ја „Дру ги 
про стор“ до цен та Аба за Ди зда ре ви ћа, сли-
ка ра из Би је лог По ља, из Цр не Го ре. Из ло-
жба је отво ре на у Му зе ју Ја дра у Ло зни ци.

Тре ћег да на Ђач ког Ву ко вог са бо ра на-
ста вљен је рад у ра ди о ни ца ма у Тр ши ћу, а 
у га ле ри ји „Ми на Ка ра џић“ у Ву ко вом до му 
кул ту ре отво ре на је из ло жба сли ка Ма ри-
ја не Бла го је вић. Из ло жбу је отво рио Дра го 
Си мић, ма ги стар сли кар ства. Као за вр шни-
ца тре ћег да на Ђач ког Ву ко вог са бо ра, у Ву-
ко вом до му кул ту ре из ве де на је пред ста ва 
„Ро мео и Ју ли ја“ Ви ли је ма Шек спи ра у из-
во ђе њу драм ског сту ди ја Гим на зи је „Вук 
Ка ра џић“ у Ло зни ци. 

Ре пу блич ко так ми че ње из срп ског је зи ка 
за основ це и сред њо школ це одр жа но је у 
Тр ши ћу, у Ву ко вој спо мен-шко ли. У су бо ту, 
27. ма ја так ми чи ло се 252 сред њо шко ла ца, 
а у не де љу, 28. ма ја зна ње из ма тер њег је зи-
ка по ка за ло је 362 осно ва ца. Од ло знич ких 
уче ни ка нај бо ље ре зул та те оства ри ли су: 
Кри сти на Иван ко вић, ОШ „До си теј Об ра до-
вић“ Клуп ци, Ти на Ани чић, ОШ „Ан та Бо-
ги ће вић“ Ло зни ца, и Ан то не ла Те шић, ОШ 
„Ка ди ња ча“ Ло зни ца, а од сред њо шко ла ца 
Да ни јел Ми ли во је вић, Гим на зи ја „Вук Ка-
ра џић“ Ло зни ца. 

У су бо ту, 27. ма ја 2017. ор га ни зо ва не су 
из ло жбе ра до ва по ла зни ка ра ди о ни ца. На 
отво ре ној по зор ни ци на са бо ри шту, уз ин-
то ни ра ње „Хим не Ву ку“ и по ди за ње за-
ста ве Ву ко вих са бо ра, по че ла је за вр шна 
све ча ност 46. Ђач ког Ву ко вог са бо ра. При-
сут не су по здра ви ли уче ни ци ге не ра ци-
је: Дра га на Јо сић, уче ни ца Сред ње шко ле 
„Све ти Са ва“, Мар та Авра мо вић, уче ни ца 
Тех нич ке шко ле, и Ива на Бур ма зо вић, уче-
ни ца Гим на зи је „Вук Ка ра џић“. Из ве де на 
је по зо ри шна пред ста ва „Ча роб на књи га“ 
По зо ри шта „Ду шко Ра до вић“ из Бе о гра да 
у ре жи ји Ива на Јев то ви ћа, уз му зи ку Зо-
ра на Сто ји ћа. Мла да еки па глу ма ца: Ми-
лош Ан ђел ко вић, Алек сан дра Ан ђел ко вић, 
Иван Аџић, Ар се ни је Ту бић и Не над Ра до-
вић, под се ти ла нас је да је нај леп ши по-
клон књи га и да је му дрост ко ју от кри ва мо 
у њој нај ве ћа људ ска сна га. На да и да ље по-
сто ји – да нас је, ипак, па мет у мо ди.

 Сне жа на НЕ ШКО ВИЋ СИ МИЋ

Округли сто 
у Тршићу

Уче сни ци окру глог сто ла 
и из ло же не те ме 

Проф. др Га бри је ла Шу берт, Ву ко ва на род
на при по вет ка и Гри мо ви; проф. др Ро берт 
Хо дел, При по вед на про за Дра го сла ва Ми
ха и ло ви ћа; Све ти слав Ба са ра, Не са вр шен
ства нај са вр ше ни је азбу ке на све ту; Јан ко 
Ву ји но вић, Уз Ву ко ву ба шти ну по све ту; 
проф. еме ри тус Ду шан Ива нић, Вук и ге не
за срп ске аутор ске про зе; проф. др Бо шко 
Су вај џић, Ан дрић о Ву ку као при по ве да чу; 
др Бран ко Злат ко вић, О жи во пи сно сти Ву
ко вог хро ни чар ског при по ве да ња; др Ми о-
драг Ма тиц ки, Од нос књи жев не пе ри о ди ке 
пре ма усме ној про зи;  Ста ни ша Во ји но вић, 
Ву ко ва при по вед на про за и лист „Шу ма
дин ка“ и ка лен дар „Шу ма дин че“ Љу бо ми
ра П. Не на до ви ћа.

Уче сни ци у ра ду окру глог сто ла

ОДРЖАН 46. ЂАЧКИ ВУКОВ САБОР

Снага младости и знања
Владан Вукосављевић, министар културе и информисања 
у Влади Републике Србије, отворио је у Вуковом 
дому културе у Лозници 46. Ђачки Вуков сабор, указујући 
на значај очувања српског језика, нашег културног 
идентитета и нашег писма
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П
о во дом 30 го ди на по-
сто ја ња и ра да Ву ко-
ве за ду жби не (1987–
2017), чла но ви и сим-
па ти зе ри Срп ског 

про свјетног и културног друштва 
(СПКД) Про свје та – од бор у Аустри-
ји има ли су при ви ле ги ју да се у Бе чу, 
18. и 19. но вем бра, у окви ру Про свје
ти них су сре та и раз го во ра, упо зна-
ју са ра дом За ду жби не и ње ном ва-
жном уло гом и де ло ва њем на це ло-
куп ном ду хов ном про сто ру срп ског 
на ро да. У про гра му су уче ство ва ли: 
Бо шко Су вај џић, Слав ко Ве ји но вић, 
Ми на Ђу рић, Љи ља на Си мић, Гор да-
на Илић Мар ко вић, Ср ђан Ми јал ко-
вић и Све тла на Ма тић.

Пред ста вља ју ћи рад Ву ко ве за ду-
жби не, Бо шко Су вај џић, пред сед ник 
УО Ву ко ве за ду жби не, ис та као је да 
је Вук Сте фа но вић Ка ра џић био нај-
мо дер ни ји чо век сво га до ба, да је ишао ис пред 
свог вре ме на и да је Беч био цен тар ву ков ске 
иде је. Под се тио је при сут не да је Ву ко ва за ду-
жби на осно ва на 1987. го ди не, по во дом обе-
ле жа ва ња две сто те го ди шњи це ро ђе ња Ву ка 
Ка ра џи ћа; да је осно ва на као не вла ди на, са-
мо стал на на род на уста но ва, ко ја се ба ви свим 
обла сти ма на род ног жи во та и ства ра ла штва, у 
ду ху трај них вред но сти Ву ко вог де ла. Ис та као 
је да За ду жби на по себ ну па жњу по све ћу је не-
го ва њу срп ског је зи ка и је зич ке кул ту ре.

Слав ко Ве ји но вић, глав ни и од го вор ни уред-
ник ли ста За ду жби на, пред ста вио је при сут-

ни ма из да вач ку де лат ност Ву ко ве за ду жби не, 
из ме ђу оста лих, ча со пис Да ни цу, Да ни цу за 
мла де, Са бра на де ла Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра
џи ћа, ис ти чу ћи да Ву ко ва за ду жби на у свом ра-
ду сле ди опро ба ни ме тод ма лих ко ра ка ко ји у 
кон ти ну и те ту до но се по жељ не ре зул та те.

Про фе сор на Ин сти ту ту за сла ви сти ку у Бе чу 
Гор да на Илић Мар ко вић, го во ре ћи о жи во ту и 
ра ду Ву ка Ка ра џи ћа на по ме ну ла је да тре ба из-
диг ну ти уло гу Ву ко ве су пру ге Ане Кра ус, у не кој 
на ред ној сту ди ји о жи во ту Ане и Ву ка.

Љи ља на Си мић, уред ни ца Ву ко вог чи та ли шта, 
про чи та ла је пе сму Све о Ву ку Ђор ђа Си би но ви-

ћа и део из увод ног тек ста Ми о дра га Ма тиц ког 
из Да ни це 2017 – Ср би ма сви ма и сву да.

Ср ђан Ми јал ко вић, пред сед ник аустриј ског 
од бо ра СПКД Про свје та, за хва љу ју ћи го сти ма на 
по кло ну – књи зи о Ву ку Ка ра џи ћу, об ја вље ној на 
не мач ком је зи ку Vuk Ste fa no vić Ka ra džić: ser bian 
tra di ti o nal oral he ri ta ge, ис та као је зна чај ова квих 
су сре та и на ја вио но ви по че так у са рад њи из-
ме ђу Про свје те и Ву ко ве за ду жби не.

Све тла на Ма тић, пот пред сед ни ца Дру штва, 
по зва ла је уче сни ке ску па да ис ко ри сте при ли ку 
и по ста ну за ду жби на ри и пре ну ме ран ти ча со-
пи са Да ни ца, на гла ша ва ју ћи да се СПКД Про-

свје та, а и Ву ко ва за ду жби на за ла жу за очу ва ње 
кул тур не срп ске ба шти не, срп ског је зи ка и ћи-
ри лич ног пи сма.

У не де љу, 19. но вем бра за ду жби на ри су по-
се ти ли не ка ме ста у Бе чу у ко ји ма је Вук бо ра-
вио и ра дио. Об и шли су гро бље Све тог Мар ка 
на ко ме је Вук био са хра њен, Ву ков спо ме ник 
у ули ци Ра зу мов ски 22 (ис пред па ла те гро фо-
ва Ра зу мов ских), ку ћу у ули ци Ланд штра се 42, 
у ко јој је Вук јед но вре ме жи вео, а ури ли че на је 
по се та и Јер мен ском ма на сти ру у Бе чу у ко ме 
је Вук штам пао сво је књи ге. 

 СПКД Про свје та, Аустри ја

СПКД Просвјета у Бечу обележила 
јубилеј Вукове задужбине

Учесници свечане седнице у Парохијском дому

Испред Вуковог споменика у улици Разумовски 22

Улица Ландштрасе 42 у којој је једно време Вук становао Јерменски манастир

Штампарија Јерменског манастира 
на којој су публиковане Вукове књигеМесто на гробљу Светог Марка где је био сахрањен Вук Караџић

Вукове књиге које се чувају 
у Јерменском манастиру

Представљање Вукове задужбине у Парохијском дому
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Сајам књига 
у Андрићграду 

У Ан дрић гра ду, на Тр гу Ни ко ле Те-
сле, 27. ју на све ча но је отво рен Дру ги 
са јам књи га, ко ји је тра јао до 12. ју ла 
2017. го ди не. За то вре ме пу бли ка је 
при су ство ва ла про мо ци ји нај зна чај-
ни јих књи жев них де ла, ра ду окру глих 
сто ло ва и ра ди о ни ца из обла сти са-
вре ме не ли те ра ту ре, фил ма, исто ри је, 
је зи ка, пи сма, с по себ ним освр том на 
ита ли јан ску књи жев ност и умет ност. 
На гра ду за из да вач ки по ду хват у Ре-
пу бли ци Срп ској до би ли су На род на и 
уни вер зи тет ска би бли о те ка Ре пу бли-
ке Срп ске и „Слу жбе ни гла сник“ Ре-
пу бли ке Срп ске за књи гу „С пла ни не 
и ис под пла ни не и дру га про за“, ко ја 
пред ста вља кри тич ко из да ње при по-
ве да ка Пе тра Ко чи ћа, об ја вље но по-
во дом сто го ди шњи це ње го ве смр ти. 
До бит ник на гра де за из да вач ки по ду-
хват у Ре пу бли ци Ср би ји је из да вач-
ка ку ћа „ Ca te na Mun di“, за збор ник 
ра до ва „Ca te na Mun di III“, по све ћен 
пре и спи ти ва њу срп ског на ци о нал-
ног иден ти те та. 

Бе о град ски 
лет њи фе сти вал
Бе о град ски лет њи фе сти вал (БЕ-

ЛЕФ) отво рен је 23. ју на 2017. го ди не 
у ба шти Сту дент ског кул тур ног цен-
тра кон цер том Са ње Или ћа и „Бал ка-
ни ке“. Фе сти вал је тра јао ме сец да на 
и за то вре ме пу бли ка је има ла при-
ли ку да при су ству је кон цер ти ма, из-
ло жба ма и по зо ри шним пред ста ва ма 
за раз ли чи те уз ра сте и уку се. У Ин-
сти ту ту „Сер ван тес“ би ла је при ре ђе-
на из ло жба „Ром ски жи вот“, а у ба шти 
СКЦ-а на сту пи ли су му зи ча ри Ал ба 
Мо ли на и Ри кар до Мо ре но из Шпа-
ни је и гру па „Кал“. Кон церт „Крат ка 
исто ри ја за пад не му зи ке“ ор ке ста ра 
шко ле за му зич ке та лен те из Ћу при је 
ор га ни зо ван је у ба шти СКЦ-а, где је 
при ка за на и деч ја пред ста ва Цве ти на 
Ани чи ћа „Ви та ми ни здра ви фи ни“. У 
Ку ћи ле га та пред ста вље на је из ло жба 
Сил ва не Руч нов „Ка ли гра фи ја – тра-
ди ци о нал но, мо дер но, са вре ме но“, а 
у ба шти СКЦ-а на сту пио је Фе ми Ку-
ти из Ве ли ке Бри та ни је. Ово го ди шњи 
БЕ ЛЕФ за вр шен је кон цер том Ба ја ге и 
ин струк то ра у ба шти СКЦ-а.

Ра шке ду хов не 
све ча но сти
Из во ђе њем хим не Ра шких ду хов них 

све ча но сти „Ра шки ура нак“, за ко ју је 
текст на пи сао Ти о дор Ро сић, а му зи ку 
ком по но вао Све ти слав Бо жић, у пре-
пу ној са ли До ма кул ту ре отво ре но је 
24. из да ње ове углед не ма ни фе ста ци-
је, ко ја је тра ја ла од 15. до 19. ав гу ста 
2017. го ди не. Ове го ди не обе ле же на 
су два зна чај на ју би ле ја: 800 го ди на 
од кру ни са ња Сте фа на Не ма њи ћа и 
125 го ди на од ро ђе ња но бе лов ца Иве 
Ан дри ћа, у чи јем су зна ку би ле ово-
го ди шње Ра шке ду хов не све ча но сти. 
Пр во ве че на ста вље но је по ет ском ве-
че ри Ма ти је Бећ ко ви ћа, а окон ча но је 
кон цер том „Дуо Фа до Ибе ри ја“. Му зи-
ча ри Кри сти ја на Агу ас и Ма ну ел де 
Оли ве и ра из Ли са бо на оду ше ви ли су 
пу бли ку ин тер пре та ци јом тра ди ци-
о нал не пор ту гал ске му зи ке. Ра шке 
ду хов не све ча но сти су и ове го ди не 
оста ле вер не тра ди ци ји, па је улаз на 
све про гра ме био бес пла тан. 

Жич ка хри со ву ља 
Мо ши Ода ло ви ћу
У окви ру Жич ког ду хов ног са бо ра 

Пре о бра же ње 2017, чи ји је циљ не-
го ва ње, из у ча ва ње и афир ми са ње 
аутен тич них вред но сти на ци о нал-
не кул тур не ба шти не – у ма на стир-
ској тр пе за ри ји ма на сти ра Жи ча, 19. 
ав гу ста 2017. го ди не пе сни ку Мо ши 
Ода ло ви ћу уру че на је Жич ка хри со
ву ља. То је нај зна чај ни је при зна ње 
овог са бо ра за по ет ско ства ра ла штво 
и оно под ра зу ме ва уни кат ну зла то пе-
чат ну по ве љу и ико ну Пре о бра же ња. 
У обра зло же њу жи ри ја ка же се да је 
Ода ло вић при зна ње за слу жио „због 
чи сте и бе за зле не ду хов не ра до сти у 
пе сма ма за де цу“. Ње го ва ли ри ка, на-

из глед на ме ње на нај мла ђи ма, обра ћа 
се у ства ри свим ге не ра ци ја ма, сла ви 
по ро ди цу, чо ве ка и ње гов сва ко днев-
ни вре дан рад.

Ну ши ћи ја да 2017.

Под сло га ном „Оп шти џум бус“, од 24. 
до 27. ав гу ста 2017. го ди не у Ива њи-
ци је одр жа на Ну ши ћи ја да, ива њич ки 
пра зник кул ту ре, за ба ве, ху мо ра и ра-
до сти. Глу мац Ми лан Ми ло са вље вић, 
ко ји је осми пут био у уло зи Бра ни-
сла ва Ну ши ћа и на три да на пре у зео 
и кљу че ве гра да. Под се тио је да је Ну
ши ћи ја да по кре ну та 1967. на ини ци-
ја ти ву ре ди тељ ке Со је Јо ва но вић као 
фе сти вал филм ске ко ме ди је, да би је 
по сле 38 го ди на па у зе, 2010. го ди не об-
но ви ла гру па мла дих са же љом да ту 
ма ни фе ста ци ју вра те на „ста ре ста зе“. 
Град је ове го ди не до био но ве ку ли се и 
ка пи је, а ожи ве ли су и филм ску сце ну 
на отво ре ном. Про грам је об у хва тио 
по зо ри шне пред ста ве, фил мо ве, кон-
цер те, пер фор ман се, три би не, са др жа-
је за нај мла ђе. На род но по зо ри ште из 
Бе о гра да го сто ва ло је са пред ста вом 
„Кир Ја ња“, а На род но по зо ри ште „Сте-
ри ја“ из Вр шца са „Ожа ло шће ном по-
ро ди цом“. Ну ши ћи ја ду је то ком се дам 
го ди на, од об на вља ња фе сти ва ла, по-
се ти ло око 200.000 љу ди.

Бран ко во ко ло, 46. пут 

Ово го ди шњи ла у ре а ти Бран ко вог ко
ла су Вла де та Је ро тић и Ми лан Пле тел, 
ду го го ди шњи уче сни ци, при ја те љи и 
гра ди те љи ове пе снич ке ин сти ту ци-
је. Ко ми си ја Бран ко вог ко ла, у чи јем 
су са ста ву Не над Гру ји чић, пред сед-
ник, Ве сна Чип чић и Ми на Ерић, ову 
од лу ку до не ла је јед но гла сно на сед-
ни ци у Срем ским Кар лов ци ма. Пре-
сти жно при зна ње Је ро ти ћу и Пле те лу 
до де ље но је за не пре ки ну ту и уз ви ше
ну са рад њу то ком про те кле три де це-
ни је и за на дах ну ти до при нос ле по ти 

по е зи је, ства ра лач ку ра дост и љу бав 
пре ма пе сни ци ма и љу ди ма на тра
гу бо жан ског да ра Бран ка Ра ди че ви ћа.  
Ово го ди шње Бран ко во ко ло, 46. по ре-
ду, одр жа но je од 8. до 18. сеп тем бра и 
би ло је у зна ку 170 го ди на од об ја вљи-
ва ња пр ве књи ге Бран ка Ра ди че ви ћа 
– Пе сме. Пр ву збир ку пе са ма Бран ко је 
об ја вио у Бе чу 1847. го ди не на чи стом 
на род ном је зи ку, у ду ху мо дер ног ро-
ман ти чар ског пе сни штва. 

Три де сет пе ти 
Ма ти ће ви да ни
У Ћу при ји су одр жа ни 35. Ма ти ће

ви да ни – књи жев на ма ни фе ста ци ја 
по све ће на Ду ша ну Ма ти ћу, ве ли ка-
ну срп ског над ре а ли зма, пи сцу, ака-
де ми ку, ин те лек ту ал цу. Ње му у част 
до де ље на је пре сти жна на гра да нај-
бо љем мла дом пе сни ку. Ово го ди шњи 
до бит ник на гра де „Ма ти ћев шал“ је 
Раст ко Лон чар из Ка ћа за збир ку 
„Нер ви од вол фра ма“. Жи ри је јед-
но гла сно до нео од лу ку да је то нај-
бо ља пр во о бја вље на књи га пе са ма у 
про те клој го ди ни. По ми шље њу пи-
сца Пе тра Же бе ља на, „Нер ви од вол-

фра ма” су за ни мљи ва, ле па књи га 
ко ју је је дан мла ди пе сник на пи сао 
са мно го енер ги је, да ра, та лен та. Уз 
уче шће ве ли ког бро ја ин те лек ту а ла-
ца и пи са ца из це ле Ср би је, у на род-
ној би бли о те ци у Ћу при ји одр жан је 
и окру гли сто под на зи вом Увек при
сут ни Ма тић. 

Дан ан сам бла 
„Ста ни слав Би нич ки“
У До му Вој ске Ср би је, 22. сеп тем бра 

2017. го ди не, све ча но је обе ле жен Дан 
Умет нич ког ан сам бла Ми ни стар ства 
од бра не Ста ни слав Би нич ки. Ка пе тан 
бој ног бро да Пе тар Бо шко вић че сти-
тао је сла вље ни ци ма 118. го ди шњи-
цу по сто ја ња ан сам бла и по же лео 
им да и да ље на сту па ју на свет ским 
и до ма ћим сце на ма, и да на нај бо љи 
на чин пред ста вља ју уни фор му ко-
ју но се и си стем од бра не. Ме ђу зна-
чај ним при зна њи ма ко ја су до би ли, 
из два ја ју се при зна ње за нај бо љи 
кон церт у 2016. го ди ни ко је је Удру-
же ње му зич ких умет ни ка Ср би је до-
де ли ло ма е стру Па влу Ме да ко ви ћу 

за кон церт са ан сам блом по во дом 40 
го ди на ње го вог умет нич ког ра да, те 
об ја вљи ва ње ком пакт ди ска са аутор-
ском му зи ком ака де ми ка Ива на Јев-
ти ћа, ко ју је из вео ан самбл, а ко ји је 
не дав но пре ми јер но пред ста вљен у 
Па ри зу. У му зич ком де лу све ча но сти 
уче ство ва ли су Хор Ми ни стар ства од-
бра не и Вој ске Ср би је, гу дач ки квар-
тет Умет нич ког ан сам бла „Ста ни слав 
Би нич ки“ и се стре Го бо вић, Ма ри ја и 
Ма ри на.

Де ца из 17 зе ма ља 
на Ра до сти Евро пе
Ме ђу на род ни су срет де це Евро пе, 

48. Ра дост Евро пе одр жа на је у Бе о-
гра ду од 2. до 5. ок то бра 2017. го ди не 
под сло га ном „Сва ко де те има кри-
ла”. Оку пи ло се ви ше од 500 де це из 
17 зе ма ља. Де ца из 17 бе о град ских 
основ них шко ла уго сти ла су у сво јим 
до мо ви ма вр шња ке из Бе ло ру си је, 
Бу гар ске, Цр не Го ре, Хр ват ске, Ки не, 
Ли тва ни је, Ма ке до ни је, Мол да ви је, 
Не мач ке, Пољ ске, Ру му ни је, Ру си је, 
Сло вач ке, Сло ве ни је, Тур ске и Укра-
ји не. „Ра дост Евро пе” по че ла је кар не-
ва лом на Тр гу Ре пу бли ке, по сле че га 
је по вор ка кре ну ла кроз Кнез Ми ха-
и ло ву ули цу, до По бед ни ка на Ка ле-
мег да ну, где је би ло све ча но отва ра ње. 
Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град, под 
по кро ви тељ ством Град ске упра ве гра-
да Бе о гра да и Се кре та ри ја та за кул ту-
ру, ор га ни за тор је су сре та де це из 16 
зе ма ља Евро пе и де ле га ци је де це из 
Ки не. Уче ству ју ћи у ма ни фе ста ци ји, 
де ца до би ја ју мо гућ ност да ус по ста ве 
трај на при ја тељ ства. У окви ру ма ни-
фе ста ци је пред ста ви ли су се по бед-
ни ци смо тре Дру штва де фек то ло га 
Бе о гра да, као и број ни деч ји ор ке стри, 
хо ро ви, фол клор ни и пле сни ан сам-
бли из Бе о гра да и Ср би је.

Ан дри ће ва 
на гра да 
Књи жев ни ца Је ле на Лен голд до-

бит ни ца је ово го ди шње Ан дри ће ве 
на гра де за збир ку при по ве да ка Раш
ча ра ни свет у из да њу Ар хи пе ла га. У 
обра зло же њу жи ри ја – у са ста ву: Ми-
ле та Аћи мо вић Ив ков, Алек сан дар 
Јо ва но вић, пред сед ник, и Пе тар Б. Ар-
бу ти на – ис ти че се да се књи га са сто ји 
од 10 при по ве да ка у ко ји ма се гра ди 
ин ти ми стич ки свет обо јен ин те лек-
ту ал ном скеп сом и по тре бом за љу-
ба вљу. Ан дри ће ва на гра да се до де љу је 
од 1975. го ди не, а ово го ди шњој до бит-
ни ци при па ла је част да је при ми у 
вре ме ка да обе ле жа ва мо 125 го ди на 

од ро ђе ња ве ли ка на на ше и свет ске 
књи жев но сти. При зна ње је све ча но 
уру че но 10. ок то бра 2017. го ди не, на 
ро ђен дан Иве Ан дри ћа.

Хор Глин ка 
отво рио БЕ МУС
БЕ МУС 2017, 49. по ре ду, одр жан 

је од 11. до 20. ок то бра 2017. го ди не 
на ви ше ме ста у Бе о гра ду. Одр жа но 
је осам кон це ра та у Ко лар че вој за ду-
жби ни, за тим у Све ча ној са ли Скуп-
шти не гра да и Ет но граф ском му зе ју. 
БЕ МУС је по чео на сту пом чу ве ног 
хор ског ан сам бла Глин ка, а за вр шни-
цу је обе ле жио Сим фо ниј ски ор ке стар 
РТС-а под ди ри гент ском па ли цом Бо-
ја на Су ђи ћа. Гу да чи Све тог Ђор ђа 
обе ле жи ли су 25 го ди на по сто ја ња, 
а  пред во дио их је ви о ли ни ста Јо жеф 
Жи га, кон церт мај стор Др жав ног ор-
ке стра Бра ун швај га. По зна ти бе о-
град ски ви о ли ста Де јан Мла ђе но вић 
из вео је ком по зи ци је за со ло ви о ли ну 
Јо ха на Се ба сти ја на Ба ха на ви о ли. По-
ред хо ра Глин ка, још је дан ру ски умет-
ник је уве ли чао БЕ МУС – Алек сан дар 
Син чук, пи ја ни ста по знат по на дах-
ну том из во ђе њу Рах ма њи но ва, за шта 
је на гра ђен пр вом на гра дом на кон-
кур су Рах ма њи нов. Слав ни шпан ски 
со пран Ну ри ја Ри ал, уз прат њу Еди на 
Ка ра ма зо ва на ги та ри, пе ва ла је де ла 
шпан ских ауто ра. На за вр шном кон-
цер ту БЕ МУС-а, уз Сим фо ниј ски ор-
ке стар РТС-а, на сту пио је Ју риј Ре вич, 
со ли ста на ви о ли ни.

Отво рен Му зеј 
са вре ме не умет но сти
Му зеј са вре ме не умет но сти, по сле 

10 го ди на об но ве, отво рио је вра та за 
по се ти о це на Ушћу, ко ји су мо гли да 
по гле да ју из ло жбу „Се квен це. Умет-
ност Ју го сла ви је и Ср би је из збир ки 
Му зе ја са вре ме не умет но сти“. Им-
по зант на згра да на Ушћу, де ло ар-
хи те ка та Ива на Ан ти ћа и Иван ке 
Рас по по вић, отво ре на је за јав ност 
20. ок то бра 2017. го ди не, на дан ка да 
је 1965. го ди не при ми ла пр ви пут пу-
бли ку. Ре кон струк ци ја и адап та ци ја 
тра ја ла је од 2007. го ди не. Об но ва ове 
ре пре зен та тив не згра де под ра зу ме ва-
ла је уре ђе ње по друм ских про сто ри ја 
(де поа, ра ди о ни ца, ате љеа за кон зер-
ва ци ју и еко но ма та), сре ђи ва ње кро-

ва, из ме шта ње енер гет ског бло ка из 
згра де Му зе ја у за се бан обје кат, ком-
плет но уре ђе ње ен те ри је ра, за ме ну 
ин ста ла ци ја и об на вља ње фа са де. 
Му зеј је на кон ових ра до ва до био про-
стор и опре му за из ла га ње и пре зен-
то ва ње умет нич ких де ла у скла ду са 
свет ским му зе о ло шким стан дар ди ма 
и пред ста вља па мет ну згра ду у ко јој је 
све ком пју те ри зо ва но. Ко лек ци ја Му-
зе ја са вре ме не умет но сти фор ми ра се 
још од 1958. го ди не, а да нас бро ји ви-
ше од 8.000 де ла. Но ва из ло жба де ла 
из збир ки МСУ об у хва та ви ше од 300 
ра до ва ко ји су обе ле жи ли пе ри од од 
по чет ка 20. ве ка до да нас. Аутор кон-
цеп ци је је др Де јан Сре те но вић, а ку-
сто си из ло жбе су Ми ше ла Бла ну ша и 
Зо ран Ерић.

Из ло жба ра до ва 
Ана ста са Јо ва но ви ћа
У Ве ли кој га ле ри ји До ма вој ске 

отво ре на је из ло жба „Сли ка гра ђан-
ског дру штва“ ко ју чи не пор тре ти 

Ана ста са Јо ва но ви ћа из ко лек ци је 
На род ног му зе ја у Бе о гра ду. Овом 
из ло жбом На род ни му зеј и Ме ди ја 
цен тар Од бра на обе ле жи ли су 200 
го ди на од ро ђе ња Ана ста са Јо ва но-
ви ћа, пр вог срп ског фо то гра фа и ли-
то гра фа, ко ји је оста вио је дин стве но 
и не за мен љи во све до чан ство о жи-
во ту, умет но сти и кул ту ри 19. ве ка у 
Ср би ји. Нај ве ћи део опу са Ана ста са 
Јо ва но ви ћа чи не пор тре ти. Кроз ње-
гов ате ље про шао је низ зна чај них 
и за ни мљи вих лич но сти срп ске по-
ли тич ке и кул тур не исто ри је. Пред-
ста вље но је 37 ра до ва ко је ба шти ни 
наш нај ста ри ји и нај ве ћи му зеј. Ве-
ћи на су ли то гра фи је као сво је вр-
стан увид у спе ци фич ну гра ђан ску 
кул ту ру тог вре ме на. Из ло жба „Сли-
ка гра ђан ског дру штва“ пред ста вља 
ре пре зен та тив ни део ства ра ла штва 
овог из у зет ног ауто ра, за чет ни ка мо-
дер ног ви зу ел ног је зи ка у раз ли чи-
тим ме ди ји ма.

Не мач ки је зик 
по ча сни гост 
62. Сај ма књи га

У Бе о гра ду је одр жан 62. Ме ђу на-
род ни са јам књи га, чи ји је по ча сни 
гост би ла књи жев ност на не мач-
ком је зи ку у окви ру ко је су Не мач ка, 
Швај цар ска, Аустри ја и Лих тен штајн 
пред ста ви ли сво је са вре ме но ства ра-
ла штво. До 29. ок то бра 2017. го ди не, 
под сло га ном „Кључ је у књи га ма“, љу-
би те љи ма пи са не ре чи под ку по ла ма 
Бе о град ског сај ма пред ста ви ло се 450 
из ла га ча из Ср би је и ино стран ства. Да 
књи га при вла чи го во ре не са мо пу не 
ха ле, већ и одр жа ни про гра ми, три-
би не, из ло жбе. Ове го ди не Са јам књи-
га ши рио је сво ју те ри то ри ју, та ко да 
је би ло ор га ни зо ва но шест пунк то ва 
у гра ду где су се одр жа ва ли ве чер њи 
про гра ми. Са јам су све ча но отво ри ли 
аустриј ски пи сац Карл Мар кус Га ус и 
ака де мик Ми ро Вук са но вић. На Сај-
му је и Ву ко ва за ду жби на има ла свој 
штанд на ко јем је пред ста ви ла сво ју 
из да вач ку про дук ци ју. 

Да ни европ ске 
ба шти не 2017.
Да ни европ ске кул тур не ба шти не 

2017, одр жа ни су од 15. сеп тем бра до 
2. ок то бра у Бе о гра ду и Ср би ји и обе-
ле же ни те мом „Кул тур но на сле ђе и 
при ро да“. На овај на чин, као и прет-
ход них го ди на, Ср би ја се при кљу чи-
ла обе ле жа ва њу за јед нич ке те ме на 
ни воу Евро пе. Ак це нат је ста вљен на 
на сле ђе и пеј заж, на сле ђе и одр жи ви 
раз вој, на сле ђе и би о ди вер зи тет, на-
сле ђе и кли мат ске про ме не, као и на 
ука зи ва ње на нај ве ће ри зи ке, од но-
сно опа сно сти по на сле ђе и при род но 
окру же ње. Прин цип нео дво ји во сти 
кул тур ног и при род ног на сле ђа пре-
по знао је и Уне ско кроз Кон вен ци ју о 
за шти ти свет ске кул тур не и при
род не ба шти не. Ово го ди шње из да-
ње нај ве ћег европ ског фе сти ва ла 
кул тур ног на сле ђа на гла си ло је у 
ко јој ме ри на ше окру же ње об ли ку је 
наш на чин жи во та, али и наш жи-
вот у це ли ни. Ма ни фе ста ци ја Да ни 
европ ске ба шти не се од 2002. го ди-
не сва ког сеп тем бра одр жа ва на те-
ри то ри ји гра да Бе о гра да, уз уче шће 
свих град ских оп шти на, као и у ве ћи-
ни гра до ва Ср би је. 

Се ри ја „Не ма њи ћи“ 
на РТС-у
Ра ђа ње срп ске кра ље ви не, пр ва 

драм ско-игра на те ле ви зиј ска об ра-
да пе ри о да ства ра ња ди на сти је Не-
ма њи ћа, по че ће да се еми ту је на 
РТС-у кра јем го ди не. Овом се ри јом 
Ра дио те ле ви зи ја Ср би је се вра ћа 
про дук ци ји ве ли ких до ку мен тар но-
игра них про гра ма. Ви ше од 70 ло ка-
ци ја у Ср би ји и Ре пу бли ци Срп ској, 
222 глум ца и око 2.700 ка ска де ра и 
ста ти ста би ло је ан га жо ва но у ства-
ра њу при че о по че ци ма ди на сти је 
Не ма њић. Ауто ри на ја вљу ју да ова 
се ри ја не ли чи на стра не про дук ци-
је, већ да је то на ша аутен тич на при-
ча. Она ни је исто риј ска чи тан ка, али 
су ко сти ми, ли тур гиј ски об ре ди, де-
кор, оруж је, ин сиг ни је, она кви ка кви 
су за и ста би ли на дво ру Не ма њи ћа. 
Глум ци и ста ти сти су то ком сни ма-
ња се ри је но си ли и аутен тич не ре-
пли ке оруж ја, окло па, шле мо ва. Све 
то на тем пе ра ту ра ма ко је су у по чет-
ку би ле ис под ну ле, па до 40 сте пе ни, 
ко ли ко је би ло то ком сни ма ња за вр-
шних ка дро ва.

При ре ди ла
Ка та ри на Г. СА ВИЋ

КУЛТУРНИ МОЗАИК

Мо шо Ода ло вић Је ле на Лен голд

Бран ко Ра ди че ви ћ
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У 
При зре ну и Ве ли кој Хо-
чи, од 12. до 13. ок то бра 
2017. го ди не одр жан је 
Ме ђу на род ни на уч ни 
скуп – Са вре ме на срп-

ска фол кло ри сти ка V, Фол клор но на
сле ђе Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је у 
сло вен ском кон тек сту, на ко ме су 
уче ство ва ли ис так ну ти фол кло ри-
сти, на уч ни рад ни ци и са рад ни ци 
из Ср би је, Ру си је, Пољ ске, Бу гар ске, 
Цр не Го ре и Ре пу бли ке Срп ске. Об ра-
ђе не су сле де ће те ме: Рад ру ског кон
зу ла Ива на Сте па но ви ча Ја стре бо ва, 
На род не умо тво ри не Ср ба са Ко со
ва и Ме то хи је у сло вен ском кон тек
сту, Ко со во и Ме то хи ја – ду хов на и 
ма те ри јал на кул ту ра и Са вре ме на 
срп ска фол кло ри сти ка. На по себ ној 
пле нар ној сед ни ци пред ста вље на је 
Ву ко ва за ду жби на по во дом ве ли ког 
ју би ле ја – 30 го ди на од ње ног осни-
ва ња. Ор га ни за то ри ме ђу на род ног 
на уч ног ску па би ли су Удру же ње 
фол кло ри ста Ср би је (Бе о град) и Бо-
го сло ви ја „Све ти Ки ри ло и Ме то ди-
је“ у При зре ну. Су ор га ни за тор је био 
Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та 
у При шти ни са при вре ме ним се ди-
штем у Ко сов ској Ми тро ви ци.

На при год ној све ча но сти у До му 
кул ту ре у Ве ли кој Хо чи, 12. ок то бра 
2017. го ди не, на уч ни скуп је отво рио 
Ње го во пре о све штен ство епи скоп ра-
шко-при зрен ски Те о до си је ко ји је го-
во рио о ста њу на Ко со ву и Ме то хи ји и 
зна ча ју овог на уч ног ску па за жи вот 
и оп ста нак Ср ба на овим про сто ри ма. 
Уче сни ке на уч ног ску па и при сут не 
го сте за тим су по здра ви ли: др Дра ган 
Ха мо вић, по себ ни са вет ник ми ни стра 
кул ту ре и ин фор ми са ња у Вла ди Ре пу-
бли ке Ср би је, проф. др Дра ган Ста нић, 
пред сед ник Ма ти це срп ске, и проф. др 
Бо шко Су вај џић, пред сед ник Удру же-
ња фол кло ри ста Ср би је и пред сед ник 
Управ ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не. 
Кул тур но-умет нич ки про грам из ве-
ли су ђа ци Бо го сло ви је „Св. Ки ри ло и 
Ме то ди је“ у При зре ну и На ци о нал ни 
ан самбл „Ве нац“ из Гра ча ни це. Мла-
ди бо го слов Ми лан Ко стић ка зи вао је 
текст Ја стре бов у При зре ну.  

Рад Ме ђу на род ног на уч ног ску па 
Са вре ме на срп ска фол кло ри сти ка V 

на ста вљен је пле нар ним из ла га њи ма 
у Ве ли кој Хо чи. Бо јан Јо ва но вић (Бе о-
град) го во рио је на те му Кр сна сла ва 
на Ко со ву и Ме то хи ји, Андреj Мо роз 
(Мо сква) Што и ка ко го во ре све ти у 
фол клор ним ле ген да ма и Ва лен ти на 
Пи ту лић (Ко сов ска Ми тро ви ца) Хри
шћан ски сим бо ли у за пи си ма Ива на 
Сте па но ви ча Ја стре бо ва. 

По сле пле нар них из ла га ња на ста-
вљен је рад по сек ци ја ма у Ве ли кој 
Хо чи и Бо го сло ви ји „Све ти Ки ри ло и 
Ме то ди је“ у При зре ну, на ко ји ма је 
под не то 28 ре фе ра та о нај зна чај ни-
јим пи та њи ма фол клор ног на сле ђа 
Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је, о ду хов ној 
и ма те ри јал ној кул ту ри Ср ба на Ко-
со ву и Ме то хи ји и ра ду ру ског кон зу-
ла Ива на Сте па но ви ча Ја стре бо ва на 
очу ва њу кул тур ног и ду хов ног иден-
ти те та Ср ба на про сто ри ма Ко со ва и 
Ме то хи је. 

На по себ ним пле нар ним сед ни ца-
ма Ву ко ва за ду жби на је пред ста ви ла 
свој рад по во дом 30 го ди на од осни-
ва ња За ду жби не и 230 го ди на од ро-
ђе ња Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа. 
Го во ри ли су проф. др Бо шко Су вај џић 
и Слав ко Ве ји но вић и том при ли ком 
су по кло ни ли би бли о те ци Бо го сло ви-
је вред на из да ња Ву ко ве за ду жби не. У 
окви ру про гра ма ску па пред ста вљен 
је ча со пис Фол кло ри сти ка за 2016. и 
2017. го ди ну (го во ри ле су уред ни це 

проф. др Со ња Пе тро вић и др Сми ља-
на Ђор ђе вић Бе лић), као и књи га Ми-
ли са ва Са ви ћа Еп ска Ср би ја. Го во ри ли 
су мр Јо ван Пеј чић, проф. др Бо шко Су-
вај џић и проф. др Ва лен ти на Пи ту лић. 
Одр жан је за па жен Окру гли сто Бо го
слов ско чи та ње за пи са Ива на Сте па
но ви ча Ја стре бо ва. По се бан ути сак на 
на уч ном ску пу има ло је отва ра ње из-
ло жбе Ал бум се ћа ња на на ше прет ке 
из Пр вог свет ског ра та. Ру ко во ди лац 
про јек та је Алек сан дра Ва си лић. 

Уче сни ци на уч ног ску па по се ти ли 
су цр кву Св. ар хи ђа ко на Сте фа на (XIV 
век) и Го спо дар ску ку ћу Са рај у Ве ли-
кој Хо чи, Бо го ро ди цу ље ви шку у При-
зре ну, уче ство ва ли су у Св. ли тур ги ји у 
Пећ кој па три јар ши ји и по се ти ли ма-
на стир Ви со ки Де ча ни.

На кра ју ра да на уч ног ску па до-
го во ре ни су на чин и ро ко ви до ка да 
уче сни ци ску па тре ба да до ста ве ко-
нач не тек сто ве ре фе ра та и са оп ште-
ња за об ја вљи ва ње збор ни ка о овом 
зна чај ном до га ђа ју. Оп шти је за кљу-
чак да је Ме ђу на род ни на уч ни скуп 
Са вре ме на срп ска фол кло ри сти ка V 
ис пу нио ви со ка оче ки ва ња у на уч ном 
сми слу, те да је пред ста вљао вре дан 
под сти цај за очу ва ње и не го ва ње ду-
хов не ба шти не и кул тур ног на сле ђа 
срп ског на ро да на про сто ри ма Ко со-
ва и Ме то хи је.

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

Патријарх Иринеј 
служио молитву 
поводом седам векова 
манастира Троноше 
и канонизације 
преподобног Стефана 
Троношког

М
а на стир Тро но ша 
обе ле жио је 16. сеп-
тем бра 2017. го ди не 
се дам ве ко ва по сто-
ја ња. Цен трал ној 

про сла ви овог ју би ле ја, по ред ве ли-
ког бро ја вер ни ка из Ја дра, Под ри ња 
и дру гих кра је ва Ср би је и Ре пу бли-
ке Срп ске, при су ство вао је па три јарх 
срп ски го спо дин Ири неј и све штен-
ство Срп ске пра во слав не цр кве.
Па три јарх Ири неј је ука зао на зна-

чај сед мо ве ков ног по сто ја ња ове све-
ти ње, али и пре по доб ног Сте фа на 
Тро но шког, слу же ћи мо ли тву по во-
дом ње го ве ка но ни за ци ја.

На гла сио је да су на ше све ти ње увек 
де ли ле суд би ну свог на ро да, по себ но 
у вре ме ни ма под тур ским роп ством 
и, за тим, под се тио да је пре по доб ни 
Сте фан Тро но шки вр ло млад до шао 
у ма на стир и да, без об зи ра што ни је 
про шао ве ли ке шко ле био је да ро вит и 
по ма гао дру ги ма. Ре као је да му је Бог 
да ри вао ум, учио је из књи га али је 
об у ча вао и на род. Ве ли ки ње гов уче-
ник био је и Вук Ка ра џић и пи та ње је 
да ли би Вук био то што је сте да ни је 

би ло ар хи ман дри та Сте фа на. Он га је 
опи сме нио и увео у тај ну на у ке, по ка-
зао пут ко ји тре ба да сле ди и исти ну 
ко ју тре ба да при хва ти и на у чи. 

У умет нич ком про гра му на сту пи ли 
су Срп ско цр кве но пе вач ко дру штво 
„Ср ба ди ја“ и ан самбл „Би сер ни ца“, а 
при ре ђе на је и „Тр пе за љу ба ви“. Прет-
ход ног да на, по во дом се дам ве ко ва 
ма на сти ра Тро но ше, у Ву ко вом до му 
кул ту ре у Ло зни ци ор га ни зо ва на је 
све ча на ака де ми ја.

Тро но ша је кроз ве ко ве би ла спа љи-
ва на и об на вља на. Ди за на је из пе пе-
ла, љу ба вљу ов да шњих љу ди и мо на ха. 
Та ко су 1961. го ди не до шли да је об-
на вља ју њен ви ше го ди шњи ста ре ши-
на, ар хи ман дрит Ан то ни је Ђур ђе вић 
и та да шњи мо нах, ка сни је њен игу-
ман, а да нас игу ман ма на сти ра Ле-
лић, отац Ава кум Ђу ка но вић.

Брат ство је ус пе ло да уре ди све ти-
њу, вред ним и му дрим ра дом. У ма-
на сти ру је и стал на по став ка о ра ном 
Ву ко вом шко ло ва њу, јер је Вук Сте фа-
но вић Ка ра џић ту учио шко лу 1797. 
го ди не. Тро но ша је има ла зна чај но 
ме сто у обе ле жа ва њу ве ли ког ју би-
ле ја „Два ве ка Ву ка“ 1987. го ди не, а и 
пре и по сле то га, у ис трај ној ду хов ној, 
кул тур ној и обра зов ној ми си ји, до че-
ку ју ћи ми ли о не вер ни ка и ту ри ста 
са свих ме ри ди ја на. Тро но ша је би ла 
и оми ље на бо го мо ља на шег све стра-
ног на уч ни ка Јо ва на Цви ји ћа, чел-
ни ка Срп ске кра љев ске ака де ми је и 
Бе о град ског уни вер зи те та. 

Ма на стир Тро но шу по ди гли су 
слав ни Не ма њи ћи, усред пре ле пих 
шу ма Ја дра. По пре да њу, осни ва ње 
ма на сти ра ве зу је се за 1317. го ди ну, 

као за ду жби ну кра ља Дра гу ти на и 
ње го ве же не Ка та ли не. У то ме се го-
во ри у Тро но шком ле то пи су из 1791. 
го ди не. 

На кон Ко сов ске бит ке (1389. го ди-
не), Тур ци су ма на стир сру ши ли до 
те ме ља. Пр ви пут је об но вљен 1559. 
го ди не, да би по но во био спа љен 1814. 
го ди не. На ред но об на вља ње ма на-
сти ра по чи ње 1834. го ди не, за вре ме 
кне за Ми ло ша Обре но ви ћа, ка да је 
по кри вен ли мом и жи во пи сан фре-
ска ма, на ко ји ма су ра ди ли чу ве ни 
мај сто ри тог вре ме на, а ко је су и да-
нас са чу ва не. У то вре ме до гра ђен је 
и ка ме ни зво ник уз цр кву. 

Од не ка да шње ма на стир ске ри зни-
це и би бли о те ке оста ло је ма ло то га. 
Чу ве ни Тро но шки ро до слов – нај зна-
чај ни ји књи жев ни спо ме ник из дру ге 
по ло ви не XVI II ве ка, ко ји се да нас на-
ла зи у Бе чу, на стао је упра во у ма на-
сти ру Тро но ши, као исто риј ски спис 
о тра гич ној суд би ни срп ске др жа ве и 
ње них вла да ра. 

За вре ме Ко чи не кра ји не, игу ман 
ма на сти ра био је на че лу бор бе. За 
вре ме Пр вог и Дру гог срп ског устан ка 
Тро но ша је би ла ме сто до го во ра уста-
нич ких во ђа, због че га до жи вља ва но-
ва ра за ра ња. У Пр вом свет ском ра ту 
у ма на сти ру је би ла им про ви зо ва на 
бол ни ца за не гу ра ње ни ка. По след ње 
ра за ра ње Тро но ше би ло је на по чет ку 
Дру гог свет ског ра та. Уз ве ли ко оште-
ће ње обје ка та, та да су уни ште ни вред-
ни ру ко пи си и пред ме ти ма на стир ске 
ри зни це. По сле Дру гог свет ског ра та 
цр ква је об на вља на 1964. и 1987. го-
ди не, то ком про сла ва 100 го ди на од 
смр ти и 200 го ди на од ро ђе ња Ву ка 

Ка ра џи ћа. Го ди не 1987. из гра ђен је 
спо мен-ко нак.

Ма на стир ска цр ква у Тро но ши по-
диг ну та је као јед но брод на гра ђе ви на 
ра шког гра ди тељ ског сти ла. Ико но-
стас цр кве де ло је Ни ко ле Јан ко ви ћа 
из 1834. го ди не. Овај жи во пи сац из 
19. ве ка је на ико но ста су на сли као све 
ико не осим две ко је су ура ђе не 1866. 
го ди не. Ма на стир је по за вр шет ку жи-
во пи са и ико но ста са осве ћен 1834. 
го ди не. Тог да на је уве ден оби чај да 
ме шта ни окол них се ла сва ке го ди не 
на Ве ли ки че твр так при ла жу у ма на-
стир две све ће – те шке око 50 ки ло гра-
ма, ви со ке око ме тар и по и пра вље не 
од чи стог во ска, ко је се на зи ва ју ра
тар ске све ће. Оне се на Ве ли ки че-
твр так у по сле по днев ним ча со ви ма 
при ла жу ма на сти ру и по ста вља ју 
пред ол та ра. Па ле се не де љом и пра-
зни ци ма то ком це ле го ди не. 

Ис пред ма на сти ра на ла зи се че сма 
„Де вет Ју го ви ћа“ из чи јих де сет лу ла 
те че бла го твор на из вор ска во да, ко-
ју су, по пре да њу, по ди гли Југ Бог дан 
и де вет бра ће Ју го ви ћа пред по ла зак 
у Ко сов ски бој. Ову че сму об но ви ли 
су ар хи ман дрит Ме то ди је и тр го вац 
из Ле шни це Мла ден Иса ко вић 1894. 
го ди не. По диг ну та је и ка пе ла по све-
ће на све том Пан те леј мо ну. Са спо-
ља шње стра не ка пе ле, из над це ви за 
во ду, из гра ђе на је сли ка мо за ик де-
вет Ју го ви ћа са Југ-Бог да ном у сре-
ди ни, сви на ко њи ма пред по ла зак 
у бој на Ко со во. Код че сме „Де вет Ју-
го ви ћа“ су сре ћу се вер ни ци ко ји, пе-
ша че ћи кроз шу ме, до но се „ра тар ке 
све ће“, ко је у ли ти ји уно се у ма на стир 
као при лог. С. В.

МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП: 
САВРЕМЕНА СРПСКА ФОЛКЛОРИСТИКА V

Фолклорно наслеђе Срба 
са Косова и Метохије 

у словенском контексту

Седам векова 
манастира Троноше

Че сма 
Де вет 
Ју го ви ћа

Ма на стир 
Тро но ша

Уче сни ци на уч ног ску па

Света литургија у Великој Хочи

Сми ља на Ђор ђе вић Бе лић (Бе о град) На ра тив о сно
ви ма као фол клор ни хи пер текст, Бран ко Злат ко вић 
(Бе о град) Јед но пре да ње о Ка ра ђор ђе вом ро ђе њу за бе
ле же но на Ко со ву, Сла ви ца Га ро ња Ра до ва нац (Кра гу-
је вац) Срп ска усме на тра ди ци ја на Ко со ву и Ме то хи ји 
у пу то пи су Алек сан дра Гиљ фер дин га, Дра ги ша Бо јо вић 
(Ниш) Пе ва чи Гри го ри ја Бо жо ви ћа, Кри сти на Ми тић 
(Ниш) Ино вјер ни фол клор у пу то пи сноре пор тер ском 
ства ра ла штву Гри го ри ја Бо жо ви ћа, Та ња Ми ло са вље-
вић (Бе о град) Је зич ка сли ка при зрен ског чо ве ка с кра ја 
19. и по чет ка 20. ве ка, Алек сан дра Ипо ли то ва (Мо сква) 
Образ па по рот ни ка в рус ских ру ко пи сных трав ни ках 
XVII – на ча ла XX ве ка, Зо на Мр каљ (Бе о град) Ду хов
на и ма те ри јал на кул ту ра Ко со ва и Ме то хи је у срп
ским шко ла ма, Сне жа на Мар ко вић (Ја го ди на) На род на 
књи жев ност у на ста ви – уло га до пун ских са др жа ја из 
на род не тра ди ци је, Ма ри ја Миљ ко вић (Ко сов ска Ми-
тро ви ца) Ду хов но срод ство у на род ној тра ди ци ји Ср ба 
на Ко со ву и Ме то хи ји, Ве ра Ша рац Мом чи ло вић (Бе-
о град) От куд на ма зла то вез – не ис тра же ни пу те ви 
ет но ло шког кул тур ног на сле ђа, Јо ван Пеј чић (Ниш) 
Срп ске те ме Мар ге рит Јур се нар, „Зи да ње Ска дра на Бо
ја ни“, Мар ко Кра ље вић, „Ма ли Ра до ји ца“, Ире на Ар сић 
(Ниш) Књи жев ни исто ри чар Ми ро слав Пан тић о ко
сов ској тра ди ци ји у ста рој ду бро вач кој књи жев но сти, 
Бран ко Ћу пур ди ја (Бе о град) Срп ска но шња у Дре жни ци 
кра јем 19. и у пр вој по ло ви ни 20. ве ка, Ве сна Мар ја но-
вић (Ки кин да) „Све мо же да про пад не али оби чај не сме“ 
– жен ске об ред не по вор ке у кул тур ном на сле ђу Ко со ва 

и Ме то хи је, Ма ри ја Пр го ме ља (Но ви Сад) При зрен ски 
пре пис Ду ша но вог за ко ни ка, 

Зо ја Ка ра но вић (Но ви Сад) Об ред на го ди на у де лу Ива
на Сте па но ви ча  Ястре бо ва (1839–1894) „Обы чаи и пе
сни ту рец ких Сер бов в При зре не, Ипе ке, Мо ра ве и Ди бре“ 
(1886, доп. изд. 1889), Мир ја на За кић (Бе о град) Ет но граф
ска гра ђа Ива на Сте па но ви ча Ја стре бо ва у кон тек сту 
са вре ме ни јих на уч них ис тра жи ва ња, Бо шко Су вај џић 
(Бе о град) Лир ске пе сме у за пи си ма Ива на Сте па но ви ча 
Ја стре бо ва пре ма Ер лан ген ском ру ко пи су и Ву ко вим 
збир ка ма, Ве сел ка Тон че ва (Со фи ја) Го ра ни те в из сле
два ни я та на И. С. Ястре бов, Све тла на Юрь ев на Ко ро лё-
ва (Перм) Па мя ть о пав ших во и нах: цер ков ный ка нон, 
на род нопра во слав ные прак ти ки, фо ль клор ные нар ра
ти вы, Со ња Пе тро вић (Бе о град) Цр кве, ма на сти ри и све
ти у пре да њи ма и ле ген да ма Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји, 
Алек сан дра По пин (Но ви Па зар) „Не ку нем ал ми ср це 
кле тву ка зу је“ (Кле тва у са вре ме ној по е зи ји о Ко со ву), 
Ми о драг Јо ва но вић (Под го ри ца) О фо нет ским ка рак
те ри сти ка ма за пи са Ива на Сте па но ви ча Ја стре бо ва 
„Обы чаи и пѣсни ту рец ки хъ Сер бо въ“, Ми хај ло ва Аљо на 
(Санкт-Пе тер бург) Ет но кул тур но на сле ђе у сли ков ним 
из во ри ма: цр нобе ле успо ме не на Ста ру Ср би ју у ар хи
ви ма им пе ра тор ских на уч них уста но ва, Дан ка Ла јић 
Ми хај ло вић, Је ле на Јо ва но вић (Бе о град) Аудио сним ци 
тра ди ци о нал не му зи ке са Ко со ва и Ме то хи је у ар хи ву 
Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ, Ewa Kocój (Кра ков) Fol
klo re He ri ta ge of won der ful cons of Serbs from Ko so vo and 
Me to hi ja – the Pa ral lels from the Byzan ti neSla vic bor ders.
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ИЗ АКТИВНОСТИ ОГРАНАКА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

БЕОГРАД У НАЈНОВИЈИМ КЊИГАМА – СТАЛНА ИНСПИРАЦИЈА ЗА АУТОРЕ

БАВАНИШТЕ

Млади говоре

Ву ко ва за ду жби на и огра нак Ву ко ве 
за ду жби не Да ни ћи ри ли це – Ба ва ни-
ште при пре ми ли су Ал ма нах Мла ди 
го во ре, азбуч ник срп ске ду хов но сти, 
у ко јем су са др жа ни нај бо љи уче нич-
ки ра до ви са кон кур са за мла де ко ји 
од 2002. го ди не ор га ни зу је Огра нак 
Да ни ћи ри ли це Ба ва ни ште, у са рад-
њи са КУД Аца Об ра до вић. Кон курс је 
по све ћен чу ва њу и не го ва њу ћи ри ли-
це и срп ског је зи ка. Нај бо љи при ло зи 
до са да су об ја вљи ва ни у по себ ним 
збор ни ци ма, ал ма на си ма мла дих. 
Сва ке го ди не мла ди ма су као „за да та 
те ма“ би ле ре чи ко је чи не основ ду-
хов но сти срп ског на ро да: ћи ри ли ца, 
ве ра, на да, љу бав, ми ло ср ђе, до бро та, 
ко лев ка, част, чо век, брат, мо сто ви, 
бу ди мо љу ди, све ти ња, да се ја пи там, 
са чу вај мо ћи ри ли цу, мај ка.

На овим кон кур си ма, та ко ђе, до-
би ли смо и ви ше успе лих љу бав них 
пе са ма у ко ји ма се опе ва пр ва љу бав 
или ра ста ја ње ко је и да ље тра је и ти-
шти. Та ко ђе, мла ди су ду бо ко до жи-
вље но, про зом у ко јој до ми ни ра тон 
пре но ше ња „с ко ле на на ко ле но“, за-
ро ни ли у пам ће ње тра гич них, ду бо ко 
сет них, до га ђа ја ко је су њи хо ви пре ци 

по ку ша ва ли да им пре не су, о чој ству 
ста рих рат ни ка. 

Уче ни ци из да ле ког ра се ја ња (Јо-
ха нес бург, Аме ри ка, Аустра ли ја, Не-
мач ка, Ита ли ја) и из за гра нич ја (Ба ња 
Лу ка, Би је љи на, Ник шић) от кри ва ју 
у сво јим при ло зи ма ра дост са ко јом 
им се ја ви ла ћи ри ли ца, срп ско пи смо. 
Та де ца ћи ри лич на сло ва до жи вља ва-
ју као да су до би ли жељ но оче ки ва не 
кућ не љу бим це за цео жи вот. Иако се 
они слу же и дру гим пи сми ма, иако 
се дру же са де цом дру гих на ро да, та 
на ша де ца, за хва љу ју ћи ћи ри ли ци, 
ус по ста вља ју ле пе кон так те са тзв. 
дру ги ма, уме ју да се по ра ду ју ка да 
стран ци, у знак па жње и из ра до зна-
ло сти, по ку ша ва ју да про ник ну у је-
зик ћи ри ли це и Ву ко ву азбу ку.

То је био раз лог да се у Ба ва ни шту, на 
про сла ви Да на ћи ри ли це 2016. го ди не, 
по др жи пред лог да се по сле пет на ест 
го ди на тра ја ња ове ус пе ле ма ни фе ста-
ци је дру же ња са де цом и ћи рил ским 
сло ви ма об ја ви по се бан збор ник ра до-
ва уче ни ка на гра ђе них на про те клим 
так ми че њи ма „Да на ћи ри ли це“, као 
сво је вр сни „азбуч ник срп ског иден-
ти те та“. Та кав збор ник се упра во овом 

књи гом по ја вљу је са на сло вом ко ји му 
нај ви ше од го ва ра: Мла ди го во ре.

Збор ник су при пре ми ли Ми о драг 
Ма тиц ки и Ве ра Се ку лић, а ње гов 
уред ник је Бо шко Су вај џић.   

 Ми о драг МА ТИЦ КИ

ФОН ДА ЦИ ЈА ЖА БЉАК, 
ШАВ НИК И ПЛУ ЖИ НЕ

Два на е сти су сре ти 
„На из во ру Ву ко ва 

је зи ка“

На спо мен-ком плек су „Ву ко ви ко-
ри је ни“, у жи во пи сном ме сту Пет њи-
ца код Шав ни ка, одр жа на је два на е ста 
по ре ду ма ни фе ста ци ја под на зи вом 
„На из во ру Ву ко ва је зи ка“. Ор га ни за-
то ри овог кул тур но-обра зов ног ску па 
по све ће ног Ву ку Ка ра џи ћу су Фон-
да ци ја Ву ко ве за ду жби не Жа бљак, 
Шав ник и Плу жи не и ОШ „Ду шан Об-
ра до вић“ са Жа бља ка. 

Цен трал ни део про гра ма био је уру-
че ње на гра да уче ни ци ма ста ри јих 
раз ре да основ них шко ла у Цр ној Го-

ри, уче сни ци ма кон кур са за ли те рар-
не, ли ков не и ре збар ске ра до ве, ко ји 
су об ја ви ли Фон да ци ја „Ву ко ва за ду-
жби на“ и ОШ „Ду шан Об ра до вић“. Ове 
го ди не при спе ло је ре корд них 400 ра-
до ва уче ни ка из 40 основ них шко ла. У 
кон ку рен ци ји ли те рар них ра до ва, уче-
ни ци су пи са ли на две те ме: „За прав ду 
смо чу ли а не прав ду ви дје ли“ и „Јед-
ном Та ра ре че ме ни, оба ле ри је ка су 
огле да ло на ше са вје сти“. У кон ку рен-
ци ји ли ков них ра до ва би ла је за да та 
те ма „Тра го ви за ви ча ја опо ми њу“, а за 
уче ни ке осмих и де ве тих раз ре да те ма 
је би ла „Гра ди те љи, за у ста ви те не бо де-
ре“. Та ко ђе, на кон кур су је би ла и те ма 
„Из ри зни це ста рих за на та“. 

У кул тур но-за бав ном про гра му уче-
ство ва ли су уче ни ци ОШ „Ду шан Об-
ра до вић“ и на род ни гу слар Пу ни ша 
Пу ше ља. 

 Ан ка ЖУ ГИЋ

НИШ

То плич ки уста нак 
1917, не у ни штив 
сло бо дар ски дух

Др же ћи се Про гра ма ра да у обе ле-
жа ва њу зна чај них го ди шњи ца, Огра-
нак Ву ко ве за ду жби не у Ни шу је, 
из ме ђу оста лог, при год но обе ле жио 
сто ту го ди шњи цу од из би ја ња То плич-
ког устан ка, 1917. го ди не, при дру-
жив ши се, та ко, број ним гра до ви ма 
и ин сти ту ци ја ма у Ср би ји. Би ло је то 
под се ћа ње на не у ни штив сло бо дар-
ски дух љу ди у вре ме ну све оп штег 
свет ског ра та, а по ка за но из аутен-
тич них то плич ких из во ра: На род ног 
му зе ја из Про ку пља, На род не би бли-
о те ке „Ра де Дра и нац“, Про ку пље, као 

и уче шћем са вре ме них пе сни ка из то-
плич ког ми љеа. 

О вре ме ну и до га ђа ји ма ко ји су 
прет хо ди ли устан ку, као и о љу ди ма 
ко ји су би ли но си о ци устан ка, нај пре 
је го во рио Пет ко Мар ја но вић, ви ши 
са вет ник На род ног му зе ја То пли це и 
аутор књи ге „То плич ки уста нак 1917. 
го ди не“. 

Вр ло кон ци зно, али са нај бит ни јим 
ка рак те ри сти ка ма бу гар ске оку па ци-
је, Мар ја но вић је пред ста вио раз вој ни 
ток од от по ра 1916. до устан ка 1917. 
го ди не. Те рор над ста нов ни штвом ју-
жно ср би јан ске ре ги је, пљач ке, ин тер-
на ци ја са иде јом де на ци о на ли за ци је 
срп ског жи вља и са ци љем да се ови 
кра је ви при по је Бу гар ској, до ве ли су 
до то га да се кра јем фе бру а ра 1917. го-
ди не по диг не уста нак. Иако је из гле да-
ло да се ста нов ни штво ди же спон та но, 
То плич ки уста нак се ор га ни зо ва но 
раз ви јао и убр зо је за хва тио мно го 
ши ре обла сти од То плич ког окру га: 
Вла со тин це, Цр ну Тра ву, Ри бар ску ба-
њу, За пла ње, со ко бањ ски, свр љи шки 
и врањ ски крај. На та ко ши ро кој сло-
бод ној те ри то ри ји (око 80 км у преч-
ни ку) ство ре на је „Ко мит ска др жа ва“. 
Ова „др жа ва“, ко ја је тра ја ла не што ма-
ње од ме сец да на, но си ла је по ру ку за 
све по то ње ге не ра ци је на шег на ро да. 

Са на ро чи тим освр том на ста ње по-
сле гу ше ња устан ка, го во рио је Дра ган 
Ог ња но вић, ди рек тор На род не би бли-
о те ке „Ра де Дра и нац“ из Про ку пља. 
Том при ли ком, Ог ња но вић је из ар-
хив ских до ку ме на та на во дио зло де-
ла бу гар ских оку па тор ских вој ни ка, 
на ро чи то окрут них пре ма же на ма. 
По ред ово га, ди рек тор је пру жио и 
по дат ке о са мој би бли о те ци и ње ним 
са да шњим ак тив но сти ма, по себ но о 
ма ни фе ста ци ја ма ве за ним за име Ра-
де та Дра ин ца. 

Иза то га, ко а у тор књи ге „Ан то ло-
ги ја то плич ких пе сни ка“ Ми ли во-
је Кр стић, пе сник и афо ри сти чар из 
Про ку пља, на ло кал ном жар го ну, сти-
хо ви ма је из ра зио сво је ви ђе ње и осе-
ћа ња ве за на за свој крај. 

За вр шни цу овог исто риј ског под-
се ћа ња, са Про ку пљем као цен трал-
ним ме стом до га ђа ња, на чи нио је 
Да ни јел Јо ва но вић, ве ро у чи тељ и пе-
сник из Про ку пља (ина че, за сту пљен 
у „Ан то ло ги ји то плич ких пе сни ка“), 
из бо ром сти хо ва у ро до љу би во-ре-
флек сив ном то ну. 

Ова ко ожи вље но све до че ње о ви-
со ко на ци о нал ној све сти и сло бо дар-
ском ду ху на шег на ро да при ка за но је 
на Уни вер зи те ту у Ни шу, 25. ок то бра 
2017. го ди не. Иако се ова ма ни фе ста-
ци ја одр жа ла пред не ве ли ким бро јем 
при сут них, тре ба на по ме ну ти да су се 
ту, пре све га, на шли по сле ни ци у кул-
ту ри Ни ша. На кра ју, вред но је на ве-
сти не ке од њих: Ду шан Ми јај ло вић 
Ад ски, пе сник, про за и ста и књи жев ни 
кри ти чар, Дра ган Ј. Ри стић, про фе сор 
и пре во ди лац, али и пи сац ха и ку по-
е зи је, Љу бин ка Вра нић из књи жев ног 
дру штва „Че гар“ – Ниш, Ми лан Ди ми-
три је вић, ко а у тор књи ге „Ули це и тр го-
ви гра да Ни ша“, а за тим, по ред дру гих, 
и пред став ник Уни вер зи тет ске би бли-
о те ке „Ни ко ла Те сла“ у Ни шу. 

Овим пу тем ни шки огра нак Ву ко ве 
за ду жби не по себ но за хва љу је На род-

Александар Диклић: 
Сто сенки

над Београдом

У окви ру ТВ про дук ци је Скор диск, 
у би бли о те ци Бе о град ске при че, иза-
шла је нај но ви ја књи га срп ског ком-
по зи то ра, књи жев ни ка, ре ди те ља, 
про ду цен та и ко лум ни сте Алек сан дра 
Ди кли ћа Сто сен ки над Бе о гра дом. 

Сва ки град има 
сво ју при чу, исто-
ри ју, про шлост, 
с п е  ц и  ф и ч  н о с т 
ко ја спа ја про-
шлост, са да шњост 
и бу дућ ност. Та-
кав је и Бе о град, 
на се дам бре жу-
ља ка, две ре ке, са 
по ло жа јем ко ји је 
од у век био врат-

ни ца Бал кан ског по лу о стр ва. Мно-
го је сен ки над Бе о гра дом, од пр вог 
на се ља ва ња па до да на шњих да на и 
то је на по се бан на чин об ли ко ва ло и 
исто ри ју овог гра да. По ми њу се лич-
но сти, њих сто, мо жда за бо ра вље не, 
али ко је су сво јим ли ком и де лом да ле 
пе чат исто ри ји Бе о гра да. На стра ни-
ца ма књи ге ожи ве ли су мно ги ли ко-
ви, за ко је не ки ни су зна ли ни да су 
по сто ја ли, а ка мо ли да су уче ство ва ли 

у жи во ту Бе о гра да и ту чак и умр ли. 
По ме ни мо Вин чан ског чо ве ка, Јо ви-
ја на, Мех ме да Дру гог, Евли ју Че ле би-
ју, Ни ко лу Док са та, Ве лу Ни гри но ву, 
Му ста фу Го лу би ћа, Хил ду Дајч, по ро-
ди цу Ба рух, па све до Пе ке Дап че ви-
ћа. За ауто ра мо жда ово ни је крај, већ 
но ви иза зов, за но вих „Сто сен ки над 
Бе о гра дом“. Овај град, а и љу ди у ње-
му су би ли на ве тро ме ти ни вре ме на, 
под ути ца јем ра зних стру ја, ин те ре са. 
Сто сен ки над Бе о гра дом ни је ба ци ло 
сен ку на исто ри ју Бе о гра да, већ је ра-
све тли ло мно ге не до у ми це, а мо жда 
је и под ста кло на не ка раз ми шља ња. 
Књи га ни ко га ни је оста ви ла рав но-
ду шним и у њој су лич но сти из це-
ле Евро пе, ко је су по хо ди ле Бе о град, 
и на не ки на чин кре и ра ле ток исто-
ри је. Ме ђу тим, упр кос све му, Бе о град 
је остао свој, од но сно свих љу ди ко ји 
су у ње му жи ве ли.  

Књи гу Сто сен ки над Бе о гра дом 
тре ба да има сва ка би бли о те ка и ку-
ћа, јер ако упо зна мо се бе, бо ље ће мо 
схва ти ти све оно што нам се де ша ва. 
Би ће ве ро ват но и оних ко ји ће на ћи 
за мер ку што баш ових сто лич но сти, а 
не не ких дру гих, али то је по глед ауто-
ра, ко ји је уло жио ве ли ки труд да чак 
и не ке су во пар не при че о лич но сти-
ма и де ша ва њи ма учи ни за ни мљи-
вим, а че сто и ду хо ви тим. А ко зна, 
мо жда ће за ко ју го ди ну осва ну ти и 

на ста вак ове књи ге, јер се кроз исто-
ри ју ви ше од сто сен ки над ви ја ло над 
Бе о гра дом.

Бо рис Бе лин гар, 
Бо шко Ми ја то вић: 

Илу стро ва на исто ри ја 
бе о град ских ка фа на

Од Тур ског ха на 
до Аеро клу ба
Ар хи пе лаг 2015, Бе о град

По сто је мно ге де фи ни ци је ка фа-
не, као и ње ног зна ча ја кроз исто ри-
ју чо ве чан ства и вре ме на на стан ка, 

а по себ но ка кав је 
она има ла ути цај 
у Бе о гра ду. На зив 
ка фа на по ти че 
од арап ске ре чи 
ка хва, а озна ча-
ва уго сти тељ ску 
рад њу у ко јој се 
ку ва ла и слу жи ла 
ка фа. Упо ре до са 
тим име ном по-
сто ји и ме ха на од 

пер сиј ске ре чи меј, што зна чи пи ће, 
ви но, а озна ча ва уго сти тељ ски обје кат 
у ко ме се то чи пи ће. У на шим кра је-

ви ма за вре ме Ту ра ка по сто ја ле су и 
ка фа не и ме ха не, а тек у 19. ве ку се 
ис кри ста ли са ла раз ли ка из ме ђу њих. 
У ме ха ни се мо гло до би ти пи ће или 
пи ће са хра ном, или уз пи ће и хра-
ну и со ба за пре но ћи ште, би ло у се лу 
или у ва ро ши. У ка фа на ма се слу жи-
ло са мо пи ће и хра на, а ни ца ле су у 
ва ро ши ма. Ка фа не Бе о гра да су осли-
ка ва ле ду шу гра да, ње го вих жи те ља 
и пут ни ка на мер ни ка. И не са мо то, 
у Бе о гра ду је отво ре на пр ва ка фа на 
у Евро пи, а у бе о град ским ка фа на ма 
оног до ба отво ре на је пр ва бер за, од-
и гра на пр ва по зо ри шна пред ста ва, 
при ка за на пр ва филм ска про јек ци-
ја, за сја ла пр ва си ја ли ца, а за зво нио 
је и пр ви те ле фон. На пи са не су мно-
ге књи ге, тек сто ви у но ви на ма, мно ги 
ви ђе ни ји љу ди су део жи во та про ве ли 
у ка фа на ма где су на ста ја ле нај леп ше 
пе сме и при че. Да нас пра вих  ка фа-
на ви ше и не ма, а оно што је оста ло, 
мо же мо ре ћи, та во ри. Ауто ри књи ге 
„ Илу стро ва на исто ри ја бе о град ских 
ка фа на“ по ку ша ли су да бе о град ско 
уго сти тељ ство – хо те ле и ка фа не – пу-
тем ре чи и фо то гра фи ја са чу ва ју од 
за бо ра ва. Кре ну ло се азбуч ним ре дом 
об ра ђу ју ћи пе ри од од пр вих го ди на 
19. ве ка, ка да се на Дор ћо лу и на Ва-
рош ка пи ји по чи ње при пре ма ти хра-
на и то чи ти пи ће, па до 20. ве ка ка да 
су ка фа не би ле глав но ме сто јав ног 

дру штве ног жи во та. За ни мљи во је да 
је у јед ном пе ри о ду би ла јед на ка фа-
на на 60 жи те ља Бе о гра да. Ово су са мо 
не ки де та љи из „Илу стро ва не исто ри-
је бе о град ских ка фа на“ ко ја да је при-
чу о вла сни ци ма ка фа на и о оно ме 
што се у њи ма до га ђа ло и ка ква је би-
ла њи хо ва суд би на у вре ме ну ко је је 
до ла зи ло. Ко ри шће на је обим на ли-
те ра ту ра, уз фо то гра фи је ко је то до-
ку мен ту ју, што овој књи зи да ју је дан 
мо но граф ски ка рак тер.

Не над Но вак 
Сте фа но вић:

Во дич кроз љу бав ну 
исто ри ју Бе о гра да,

Ла гу на 2017, Бе о град

Од ка да по сто ји , Бе о град је увек 
био ин спи ра ци ја пи са ца, ко ји су га 
са гле да ва ли са раз ли чи тих стра на и 
угло ва. У књи зи Не на да Сте фа но ви ћа 
Бе о град је опи сан кроз при че ку ћа, ко-
је и да нас по сто је на истим адре са ма, 
пре ко љу ба ви ко је су се од ви ја ле уну-
тар њи хо вих зи до ва. У овом сво је вр-
сном „во ди чу“ об у хва ће не су љу ба ви 
19. и 20. ве ка, од кне за Ми ло ша до да-
на шњих да на, од Ите Ри не до Је ле не 
Ди ми три је вић, Бран ка Ћо пи ћа, Ри сте 
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расписује

КОНКУРС 

намењен ученицима основних и средњих школа
из следећих области:

Литерарни рад на тему МОЈ ЈУНАК
Минијатура на тему МОЈ ЈУНАК
Илустрација народне песме или приче о јунаштву
 Калиграфски препис текста о јунаштву
Иницијал (прво слово имена учесника)
Израда лутке у ношњи из бакиног родног краја

Напомене: 

– Литерарни рад не треба да буде дужи од једне куца-
не стране. Илустрација, калиграфски текст и иницијал, у 
зависности од узраста учесника, могу да буду величине у 

распону од 20 х 20 до 50 х 70 цм. Калиграфски текст треба 
да садржи од 10 до 30 речи;   

– Илустрација, калиграфски текст, иницијал и минија-
тура могу да се изводе у свим дводимензионалним тех-
никама, укључујући и вез; 

– Лутку висине до 30 цм треба направити од природног 
материјала и обући је у ношњу из бакиног родног краја, 
уз обавезну назнаку који је то крај;

– Податке као што су име учесника и ментора, назив 
школе и разред треба написати на полеђини рада. На лут-
ке и везене радове потребно је да се зашије комадић кар-
тона и на њему напишу тражени подаци;

– Одрасле особе могу да учествују ван конкуренције; 
– Радови израђени од непостојаних материјала неће 

бити оцењени;
– Радови се не враћају;
– Резултати Конкурса биће објављени на сајту www.

danicirilice.org.rs до 18. маја 2018. године.
Моле се учитељи, вероучитељи, наставници, професо-

ри и родитељи да помогну заинтересованим ученицима 
и да најбоље радове доставе на адресу „Дана ћирилице“, 
до 20. априла 2018. године. 

Стручни жири прогласиће три најбоља рада за сваки 
узраст, а њихови аутори ће добити дипломе и награде. 
Награде и захвалнице добиће и најуспешнији учесници 
ван конкуренције. Сви учесници из расејања добиће при-
знање ЧУВАР СРПСТВА.

Организатор ће наградити и најуспешнијег наставника 
и прогласити најуспешнију школу.

Додела награда предвиђена је за 20. мај, а за децу из 
расејања почетком августа 2018.

Мла ди на „Да ни ма ћи ри ли це”

Награђени такмичари са менторима
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ном му зе ју из Про ку пља, као и На-
род ној би бли о те ци „Ра де Дра и нац“ 
– Про ку пље на по кло ни ма у књи га-
ма, ко је ће би ти да ри ва не уче сни-
ци ма Све то сав ског кон кур са 2018. 
го ди не. 

 Ми лун ка МИ ТИЋ

ЧА ЧАК

Про мо ци ја 
„Да ни це“ 2017.

Огра нак Ву ко ве за ду жби не из Чач-
ка, под име ном Удру же ње „Чу ва ри де-
ла Ву ка Ка ра џи ћа”, ор га ни зо вао је – уз 

по др шку Ту ри стич ке ор га ни за ци је, 
Ре ги о нал ног цен тра за про фе си о нал-
ни раз вој за по сле них у обра зо ва њу и 
Школ ске упра ве Ча чак – 29. сеп тем-
бра 2017. го ди не про мо ци ју Срп ског 
на род ног илу стро ва ног ка лен да ра 
„Да ни ца”. Пред став ни ке Ву ко ве за-
ду жби не из Бе о гра да и пу бли ку до-
че ка ли су у на род ним но шња ма 
уче ни ци дру гог раз ре да ОШ „Вук Ка-
ра џић” из Чач ка, са со љу и по га чом 
ко ју је при пре ми ла њи хо ва учи те-
љи ца, по шту ју ћи оби ча је сво га кра ја. 
Ве че је за по че ло то плим ре чи ма до-
бро до шли це мр Гро зда не Ко ма ди нић, 
пред сед ни це Удру же ња и до бит ни це 
Злат не знач ке и Ву ко ве на гра де, на кон 
че га се при сут ни ма обра тио др Ми о-
драг Ма тиц ки, глав ни и од го вор ни 
уред ник, ко ји је, уз осврт на уред нич-
ку кон цеп ци ју, ис та као и ду го го ди-
шњу успе шну са рад њу са ча чан ским 
огран ком. Управ ник Ву ко ве за ду жби-
не Љу бо мир Ми лу ти но вић је пу бли ци 
пре до чио број не ак тив но сти и из да-
вач ку де лат ност Ву ко ве за ду жби не, а 
ака де мик Дра гу тин А. Ђу кић, та ко ђе 
до бит ник Ву ко ве на гра де, по ет ски је 
опи сао зна чај „Да ни це” за очу ва ње 
срп ског је зи ка. Про свет ни са вет ник 
Да ни је ла Ко ва че вић Ми кић го во ри-
ла је о Школ ском за бав ни ку „Да ни ца 
за мла де”, не са мо као о се риј ској пу-
бли ка ци ји ко ју је Ми ни стар ство про-

све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 
да ри ва ло свим школ ским би бли о-
те ка ма, већ и као о ри зни ци ди дак-
тич ких ма те ри ја ла ко је на став ни ци 
мо гу и тре ба да ко ри сте у на став ним 
и ван на став ним ак тив но сти ма. Ко ли-
ко је то ла ко и мо гу ће, по све до чи ли су, 
ре ци то ва њем и из во ђе њем не ких од 
број них књи жев них де ла за де цу ко ја 
чи не са др жај ово го ди шњег из да ња, и 
уче ни ци мла ђих раз ре да из ОШ „Вук 
Ка ра џић” и уче ни ци ста ри јих раз ре-
да из ОШ „Све ти ђа кон Ава кум”, ко је 
су при пре ми ле на став ни це Ја смин ка 
Ма рић Гли шо вић и Ми ла Му тав џић, 
ак тив ни чла но ви Удру же ња. Но ви нар 
и књи жев ник Зо ри ца Ле шо вић Ста но-
је вић, но си лац Злат не знач ке Ву ко ве 
за ду жби не, во ди тељ ским уме ћем до-

при не ла је да ве че бу де успе шно ор-
га ни зо ва но.

 Да ни је ла КО ВА ЧЕ ВИЋ МИ КИЋ

ЛО ЗНИ ЦА

Пет на ест го ди на 
по сто ја ња огран ка 

У ло знич ком кра ју то ком ма ја ни за-
ли су се ра зно вр сни кул тур ни до га ђа-
ји ко ји ма је обе ле жен 46. Ђач ки Ву ков 
са бор. Та ко је 25. ма ја Огра нак Ву ко ве 
за ду жби не Гим на зи је „Вук Ка ра џић“ 
при ре дио ака де ми ју по во дом 15. ли-
те рар ног кон кур са „Ву ко во зво но”, ко-
ји су рас пи са ли Огра нак и Цен тар за 
кул ту ру „Вук Ка ра џић” у Ло зни ци.

Чи та ву де це ни ју и ду же чла но ви 
струч ног жи ри ја, про фе со ри срп ског 
је зи ка и књи жев но сти на ше шко-
ле, има ју при ви ле ги ју и ве ли ку од-
го вор ност да ме ђу из у зет но до брим 
мла дим ства ра о ци ма иза бе ру нај бо-
ље. Све срд ну по моћ том при ли ком 
нeсебично је пру жи ла и пе сни ки ња 
Све тла на М. Спа јић.

Под се ћа мо да су уче сни ци по ме ну-
тог ли те рар ног кон кур са основ ци и 
сред њо школ ци ко ји су би ли пред кре-
а тив ним ис ку ше њи ма да се оства ре 

као пе сни ци, при по ве да чи и за пи си-
ва чи ле ген ди из на род ног жи во та. На 
на шу ве ли ку ра дост при сти гли су нам 
ра до ви из ра зних кра је ва, из Шап ца, 
Ама ји ћа, Круп ња, Бе лог По то ка, Зу ца, 
Зе му на, Бе о гра да и др. При сти гло је 
30-ак ра до ва, а на гра ђе ни уче ни ци су 
би ли на ши го сти. 

Пр во ме сто у ка те го ри ји осно ва ца за 
нај а у тен тич ни је за бе ле же ну ле ген ду 
из на род ног жи во та при па ло је Ми ли-
ци Ми жда ло, уче ни ци 7. раз ре да ОШ 
„Ва са Ча ра пић“ из Бе лог По то ка. 

Пр во ме сто у ка те го ри ји сред њо-
шко ла ца за нај а у тен тич ни је за бе ле-
же ну ле ген ду из на род ног жи во та 
осво ји ла је Љи ља на Па јић, уче ни ца 
3. раз ре да ло знич ке гим на зи је. 

За крат ку при чу на гра ђе не су: Ана 
Ма ри ја Ро сић, уче ни ца 8. раз ре да ОШ 
„Ва са Ча ра пић“ из Бе лог По то ка, Ка-
та ри на Ива ни ше вић, ма ту рант ки ња 
Ша бач ке гим на зи је, и Ми ли ја на Ђор-
ђе вић, та ко ђе ма ту рант ки ња из Ша-
бач ке гим на зи је. 

За ци клус пе са ма пр во ме сто осво-
јио је Лав Лу кић, уче ник 7. раз ре да 
ОШ „Ни ко ла Те сла“ из Бе о гра да, а по-
хва лу Ка та ри на Ива ни ше вић, ма ту-
рант ки ња из Ша бач ке гим на зи је. 

За свој труд, у ка те го ри ји осно ва ца, 
та ко ђе су по хва ље ни сед ма ци Дар ко 
Ла зић из ОШ „Краљ Алек сан дар“ из Ја-
дран ске Ле шни це, и Жељ ко То мић из 
ОШ „Ми лош Га јић“ из Ама ји ћа за за-
пи са ну ле ген ду из свог кра ја.    

На гра де за овај кон курс обез бе ди-
ли су: Ву ко ва за ду жби на из Бе о гра да, 
Цен тар за кул ту ру „Вук Ка ра џић“ у Ло-
зни ци и Гим на зи ја „Вук Ка ра џић“.

На кон Ву ко ве хим не, ко ју је из вео 
ме шо ви ти хор на ше шко ле под ди ри-
гент ском па ли цом Дар ка Не сто ро ви-
ћа, и на кон ми ну те ћу та ња по све ће не 
пре ми ну лом про фе со ру Ми ло ва ну М. 
Ра ди во је ви ћу, осни ва чу Огран ка на ше 
шко ле, на гра де мла дим и на дах ну тим 
ства ра о ци ма, уз при год ну бе се ду, уру-
чио је управ ник „Ву ко ве за ду жби не“, 
Љу бо мир Ми лу ти но вић.  

Уче ни ци су про чи та ли на гра ђе не 
ра до ве, а у име на гра ђе них ску пу се 
на дах ну то обра ти ла ду го го ди шња са-
рад ни ца Огран ка Та тја на Илић, про фе-
сор ка књи жев но сти из Шап ца.

У ни зу ак ту ел них де ша ва ња по во-
дом ђач ког са бо ро ва ња, из два ја мо 
лин гви стич ке ра ди о ни це, ре а ли зо ва-
не у Му зе ју је зи ка и пи сма у Тр ши ћу. 
Ло знич ки гим на зи јал ци, уче ни ци пр-
вог и тре ћег раз ре да, има ли су при-
ли ку да ис тра жу ју и пред ста ве сво је 
ра до ве по све ће не ми ло звуч ној ри зни-
ци на род не књи жев но сти, фи то ни ми-
ма, бу ква ру и син таг ма ма.  

На овај на чин Ву ко ви за ду жби на ри 
из Ло зни це да ли су скром ни до при-
нос ве ли кој кул тур ној ма ни фе ста ци ји 
– 46. Ђач ком Ву ко вом са бо ру, чи ме су 
обо га ти ли прет ход но ис ку ство сте че но 
уче шћем у при год ним про гра ми ма по-
во дом обе ле жа ва ња Ву ко вог са бо ра (у 
сеп тем бру), ме ђу на род ног Да на ма тер-
њег је зи ка (у фе бру а ру) и на др жав ној 
ака де ми ји у Чо ке ши ни (у апри лу).

Та ко је наш огра нак кре а тив но, 
ства ра лач ки и са мно го ен ту зи ја зма 
обе ле жио свој скром ни ју би леј – 15 го-
ди на по сто ја ња.

 Не ве на МИ ТРО ВИЋ 

и Бе те Ву ка но вић, Иве Ан дри ћа, Ми-
лу ти на Ми лан ко ви ћа, от кри ве не су 
мно ге тај не, ко је да ју пе чат Бе о гра ду, 
на ушћу две ју ре ка, гра ду ко ји стал-
но пул си ра и ди ше, а љу бав је са мо 
под сти цај за на ста ја ње не чег ле пог, 
што тра је и по сле нас. Из ме ђу ко ри ца 
књи ге, ко јој је под на слов Јед на ку ћа 
– јед на љу бав на при ча, Не над Сте фа-
но вић је ис при чао на шу исто ри ју, ко-
ја је по не кад ру ко во ђе на љу ба вљу, а 
не са мо ди пло ма ти јом. Ова књи га, 

мо же мо сло бод-
но ре ћи, ше та по 
бе о град ским ули-
ца ма и вре ме ну 
ка да су на ста ја ле 
те љу ба ви, а о то-
ме све до че и фо-
то гра фи је. Аутор 
је на кра ју сва ке 
при че на вео са-
да шњу адре су ку-
ће, као и шта се у 
њој да нас на ла-

зи, а мно ги не зна ју љу бав ну исто-
ри ју зда ња у ко ји ма жи ве и ра де. Ко 
зна ко ли ко је би ло љу ба ви ко је ни су 
ис тра же не, а ко је су у не ком тре нут-
ку кре и ра ле исто ри ју Бе о гра да, што 
мо же да бу де иза зов за ауто ра и мо-
жда за на ста вак „Во ди ча кроз љу бав-
ну исто ри ју Бе о гра да“.

 Ка та ри на ГРА НА ТА СА ВИЋ

ВУ КО ВО ЧИ ТА ЛИ ШТЕИЗ АКТИВНОСТИ ОГРАНАКА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

БЕОГРАД У НАЈНОВИЈИМ КЊИГАМА – СТАЛНА ИНСПИРАЦИЈА ЗА АУТОРЕ

Де ца у Ву ко вој за ду жби ни
По во дом Да на европ ске ба шти не Ву ко ву за ду жби ну по се ти ла су де ца из 

вр ти ћа Те ра зи је и Удру же ња Пла ва шкољ ка, ко ја су уче ство ва ла у про гра му 
На сле ђе и при ро да: ле пе за мо гућ но сти. Они су го во ри ли ћи ри лич на сло ва, 
ре ци то ва ли пе сме и из ве ли хим ну по све ће ну Те ра зи ја ма. На ди ца Бла жић, 
осни вач и пред сед ник Удру же ња Пла ва шкољ ка, во ди ла је ра ди о ни цу са де-
цом, а Љи ља на Си мић, уред ни ца Ву ко вог чи та ли шта, при ча ла је де ци о Ву ку 
и чи та ла ода бра не при ло ге из књи ге Да ни ца за мла де. На кра ју дру же ња, ко је 
је про те кло у ве се лом рас по ло же њу, де ца су по слу же на слат ки ши ма. 

 Љи ља на СИ МИЋ

Од 17. до 20. ма ја ужи ва ли смо у 
ра зно вр сно сти про гра ма, осми шље-
ног сцен ског по кре та, по све ће но сти 
мла дих пе ва ча и њи хо вих ди ри ге-
на та. Био је то Ше сти фе сти вал деч-
јих хо ро ва (ФЕ ДЕ ХО) у ор га ни за ци ји 
Деч јег кул тур ног цен тра у Бе о гра-
ду, а на ини ци ја ти ву Не ве не Ива-
но вић, ди ри ген та Деч јег хо ра овог 
кул тур ног цен тра. На фе сти ва лу је 
до са да уче ство ва ло ви ше од сто ти-
ну хо ро ва из свих срп ских кра је ва: 
од Сом бо ра и Ле сков ца до Ба ња лу ке 
и Не го ти на. Би ле су за сту пље не две 
ка те го ри је уче сни ка: уз ра ста основ-
них и сред њих шко ла. На сту пи ли су 
хо ро ви оп ште о бра зов них и му зич ких 
шко ла, град ских и цр кве них. На тај 
на чин пру же на је при ли ка да се на 
јед ном ме сту срет ну раз ли чи ти хо ро-
ви и по ка жу у ком су му зич ком прав-
цу нај бо љи, јер мно ги од њих не ма ју 
до вољ но мо гућ но сти за јав ни на ступ. 
Иако је у фор ми жи ри ра ња ко је оба-
вља ју струч ња ци из обла сти му зи ке, 

ФЕДЕХО не ма са мо так ми чар ски ка-
рак тер, већ је то пре све га ме сто где 
уче сни ци уз за ба ву и упо зна ва ње са 
вр шња ци ма пре зен ту ју свој та ле-
нат и из во де оми ље не ком по зи ци је. 
Ор га ни за ци ју фе сти ва ла ни смо ни 
ви де ли ни осе ти ли, а све је те кло са-
вр ше но по пла ну, чи ме је Деч ји кул-
тур ни цен тар по ка зао да за слу же но 
но си сво је име. 

Дав но је по зна та чи ње ни ца да, за хва-
љу ју ћи ин тер ак тив ном деј ству му зи ке, 
хор ско пе ва ње, по ред ле по те, пру жа и 
осе ћа ње за до вољ ства, си гур но сти и са-
бор но сти. Исто ри ја му зи ке нас учи да 
док је срп ска за јед ни ца не го ва ла хор-
ско пе ва ње, би ла је у де мо граф ском, 
обра зов ном и кул тур ном успо ну. Због 
то га нам ФЕ ДЕ ХО и ње го ви уче сни ци, 
ко јих је сва ке го ди не све ви ше, а чи-
је пе ва ње је све са др жај ни је и леп ше, 
упр кос скром ној др жав ној ма те ри јал-
ној по др шци, вра ћа ју ве ру да смо на 
пра гу но вог све на род ног успо на.

 Ве ра МИ ЛАН КО ВИЋ

Уче сни ци про гра ма у Срп ској чи та о ни ци у Ири гу

„Зма је во ко ло” у Ву ко вој за ду жби ни

Најмлађи гости у За ду жби ни

Ор га ни за ци ја Ује ди ње них на ци ја за 
обра зо ва ње, на у ку и кул ту ру – Уне ско, 
про гла си ла је 1967. го ди не 8. сеп тем-
бар за Ме ђу на род ни дан пи сме но сти, 
да би се сва ке го ди не, бар на овај дан, 
ис та кла ва жност чи та ња и пи сме но-
сти, ка ко у жи во ту по је дин ца, та ко и 
дру штва у це ли ни.

Овим по во дом у Срп ској чи та о ни-
ци у Ири гу, 8. сеп тем бра 2017. го ди-
не за уче ни ке ири шке основ не шко ле 
До си теј Об ра до вић при ре ђен је про-
грам ко јим се пред ста ви ла Ву ко ва за-
ду жби на из Бе о гра да. О за ду жби ни, 
ко ја но си име на шег „оца пи сме но сти 
и са вре ме ног је зи ка“ Ву ка Ка ра џи-
ћа, го во рио је управ ник мр Љу бо мир 
Ми лу ти но вић. Др Ми о драг Ма тиц ки, 
пред сед ник Ву ко ве за ду жби не, го во-
рио је о зна ча ју пи сме но сти и обра-

зо ва ња свих, а по себ но мла дих, док 
је из да ње Ву ко ве за ду жби не „Да ни цу 
за мла де“ пред ста ви ла Гор да на Ма ле-
тић, уред ни ца, књи жев ни ца и пи сац 
за мла де. Љи ља на Си мић, уред ни ца 
„Ву ко вог чи та ли шта“, го во ри ла је о 
Ву ку ко ји је био ве ли ки пут ник, али 
и о игра ма ко је су де ца игра ла у ње-
го во вре ме.

Му зич ки део про гра ма из ве ле су на 
кла ви ру Ива Ба бић и Ла на Ма рић, а 
Ва си ли са Квас и Че да Алек сић пред-
ста ви ли су свог оми ље ног пи сца за 
де цу, а сви они су уче ни ци ири шке 
основ не шко ле До си теј Об ра до вић.

На кра ју про гра ма јед ну од сво јих 
при ча из збир ке „Азбуч ни воз“ про чи-
тао је по зна ти деч ји књи жев ник То-
дор Бјел кић из Ири га.

 Бра ни слав ЈО ВИ ЧИЋ

Обележен Међународни дан писмености

Да ни европ ске ба шти не у зна ку 
Зма је вих деч јих ига ра

У Ву ко вој за ду жби ни, 25. сеп тем бра 
2017. го ди не, у окви ру Да на европ ске 
ба шти не пред ста ви ле су се Зма је ве 
деч је игре. Уче ство ва ли су уче ни ци-
пи сци из ОШ Ни ко ла Те сла из Ра ко ви-
це и ла у ре а ти Зма је вих деч јих ига ра: 
Мир ја на Сте фа но вић, Сло бо дан Ста-
ни шић, Бран ко Ми ли ће вић, Гор да на 
Ма ле тић, Ве сна Ви до је вић Га јо вић, 
Зо ри ца Ба јин Ђу ка но вић, Мир ја на Бу-
ла то вић и Ве сна Алек сић. По вод овог 
оку пља ња би ло је обе ле жа ва ње шест 
де це ни ја од осни ва ња овог фе сти ва-
ла (а по том и ме ђу на род ног цен тра 
књи жев но сти за де цу), ко ји је и ове 
го ди не оку пио ве ли ки број ства ра ла-
ца за нај мла ђе и око 6.000 де це уче-
сни ка про гра ма ко ји се под сло га ном 
„Де цо мо ја све ко ли ка, по чу вај те свог 

је зи ка“, од ви јао у Срем ској Ка ме ни ци 
и Но вом Са ду од 7. до 11. ју на. О тим 
про те клим ак тив но сти ма го во рио је 
Ду шан Поп Ђур ђев, ди рек тор Зма је-
вих деч јих ига ра. 

За шест де це ни ја по сто ја ња Зма-
је ве деч је игре су из ра сле у је дан од 
кул тур них сим бо ла гра да Но вог Са да, 
ко ји је, за хва љу ју ћи овој ма ни фе ста-
ци ји, по стао – ма ла деч ја пре сто ни-
ца. Садa, по што је до не та од лу ка да 
Но вом Са ду 2021. го ди не при пад не 
ла ска ва ти ту ла пра ве, ве ли ке Европ-
ске пре сто ни це кул ту ре, ре ал но је 
оче ки ва ти да ће и Игре, као је дан од 
брен до ва на ше ле пе ва ро ши, сво јим 
де ло ва њем до при не ти успе шној ре а-
ли за ци ји ове за ми сли.  

 Ду шан ЂУР ЂЕВ

Шести фестивал дечјих хорова – ФЕДЕХО

Уче сни ци Ше стог фе сти ва ла деч јих хо ро ва

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ву ко ва за ду жби на, Бе о град, Кра ља Ми ла на 2
Тел./факс: 011/2682-803; 011/2683-890
Те ку ћи ра чун: 205-8530-09

И-мејл: slav ko ve ji no 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

ПОЗИВ ЗА ПРЕТПЛАТУ

Име __________________________________________________________________

Презиме  _____________________________________________________________

Организација – установа ______________________________________________

ПИБ __________________________________________________________________

Адреса _______________________________________________________________

Поштански број ______________________________________________________

Телефон ______________________________________________________________

Факс  _________________________________________________________________
 
И-мејл  _______________________________________________________________

Годишња претплата (два броја, са ПТТ трошковима): 200 дин.

Претплата се може извршити:

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

На тел./факс: 011-2683-890, 011-2682-803

На мејл адресе: ljubomir.milutinovic@vukova-zaduzbina.rs, 
dusica.maticki@vukova-zaduzbina.rs, slavkovejinovic24@gmail.com

Текући рачун: 205-8530-09



Стр. 4 – Би ста Ву ка Ка ра џи ћа от кри ве на у Ба њалу ци 6. 
но вем бра 2017. пред Фи ло ло шким фа кул те том у Кам пу-
су Уни вер зи те та Ре пу бли ке Срп ске (рад ака дем ске ва јар-
ке Са ре Ни ко лић)

Ми о драг Ма тиц ки, ЧЕ ТВРТ ВЕ КА ДА НИ ЦЕ ВУ КО ВЕ ЗА-
ДУ ЖБИ НЕ

Календар
МЕ СЕ ЦО СЛОВ ЗА СР БЕ СВА ТРИ ЗА КО НА 
ЈЕ ВРЕЈ СКИ КА ЛЕН ДАР
Љу бин ко Ра ден ко вић, СРП СКИ НА РОД НИ КА ЛЕН ДАР
Ни ко ла Бу ра, ЛЕ ТО ПИС XXI ВЕ КА

ТРИДЕСЕТ ГОДИНА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
Бе се де одр жа не у част Ву ко ве за ду жби не на све ча ној ака

де ми ји у СА НУ 9. но вем бра 2017.
Вла ди мир С. Ко стић, пред сед ни ка СА НУ
Вла дан Ву ко са вље вић, ми ни стар за кул ту ру и ин фор-

ми са ње
Ње го ва све тост па три јарх Ири неј
Ми о драг Ма тиц ки, ВУ КО ВА ЗА ДУ ЖБИ НА (1987–2017)
Бо шко Су вај џић, ВУ КО ВА ЗА ДУ ЖБИ НА ДА НАС И СУ ТРА

Вукове народне приповијетке 
Са оп ште ња са Ме ђу на род ног окру глог сто ла Ву ко ве за-

ду жби не и Цен тра за кул ту ру „Вук Ка ра џић” одр жа ног на 
Ву ко вом са бо ру 2017. го ди не

Ми о драг Ма тиц ки, УВОД НА РЕЧ
Га бри је ла Шу берт, ВУ КО ВА НА РОД НА ПРИ ПО ВЕТ КА И 

БРА ЋА ГРИМ
Ра до ван Бе ли Мар ко вић, ВУК И ЈА
Са ва Да мја нов, ПРО ЗА ВУ КА СТЕ ФА НО ВИ ЋА КА РА ЏИ ЋА 
Бо шко Су вај џић, АН ДРИЋ О ВУ КУ КАО ПРИ ПО ВЕ ДА ЧУ
Де јан Ми ха и ло вић, БА РУ ТОМ ПО ХАР ТИ ЈИ
Све ти слав Ба са ра, НЕ СА ВР ШЕН СТВО НАЈ СА ВР ШЕ НИ ЈЕ 

АЗБУ КЕ НА СВЕ ТУ
Јан ко Ву ји но вић, УЗ ВУ КО ВУ БА ШТИ НУ ПО СВЕ ТУ
Ду шан Ива нић, ВУК И ГЕ НЕ ЗА СРП СКЕ АУТОР СКЕ ПРИ-

ПО ВИ ЈЕТ КЕ
Алек сан дар Ми ла но вић, ЛИН ГВО СТИ ЛИ СТИЧ КА АНА-

ЛИ ЗА КРАТ КИХ НА РА ТИВ НИХ ОБ ЛИ КА
Бран ко Злат ко вић, О ЖИ ВО ПИ СНО СТИ ВУ КО ВОГ ХРО-

НИ ЧАР СКОГ ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА
Ми о драг Ма тиц ки, ОД НОС КЊИ ЖЕВ НЕ ПЕ РИ О ДИ КЕ 

ПРЕ МА УСМЕ НОЈ ПРО ЗИ
Ста ни ша Во ји но вић, ВУ КО ВА ПРИ ПО ВЕД НА ПРО ЗА У 

ЛИ СТУ ШУ МА ДИН КА И КА ЛЕН ДА РУ ШУ МА ДИН ЧЕ ЉУ БО-
МИ РА НЕ НА ДО ВИ ЋА

Годишњице
Из под сет ни ка Жар ка Ро шу ља
Жи во рад П. Јо ва но вић, УЛИ ЦА ВУ КА КА РА ЏИ ЋА
Ми лан Јо ва но вић Сто и ми ро вић, ЈО ВАН ГА ВРИ ЛО ВИЋ, 

НА МЕ СНИК, НА РОД НИ ДО БРО ТВОР И ПРИ ЈА ТЕЉ ВУ КА 
КА РА ЏИ ЋА

Фе ликс Ка ниц, ЦР НИ ДАН (Атен тат на кне за Ми ха и ла 
Обре но ви ћа)

Те о дор Па вло вић, ВА ЗДУ ШНА ЛА ЂА
Мо ни де Бу ли, ВА ЗДУ ШНЕ КО ЧИ ЈЕ
Ста ни слав Ви на вер, ОГЛА СИ (из Нај но ви је пан то ло ги је)
Ри ста Ву ка но вић, „ГУ СЛАР”

ОСВЕТЉЕЊА
Ђор ђе Ђу рић, СРП СКА ИСТО РИ ЈА СИ МЕ О НА ПИ ШЧЕ ВИ ЋА

Дра ган Р. Мла ђе но вић, СТА РО СРП СКО ПО ЈА ЊЕ
Ка та ри на Гра на та Са вић, ПОР ТРЕ ТИ УЧЕ НИХ СРП КИ-

ЊА 19. ВЕ КА
Да ни је ла Ко ва че вић Ми кић, ДА НИ ЦА ЗА МЛА ДЕ(2008–

2018) КАО ДИ ДАК ТИЧ НА РИ ЗНИ ЦА

Народна књижевност
Ста ни ша Во ји но вић, СА КУ ПЉА ЧИ НА РОД НИХ УМО ТВО-

РИ НА: Ди ми три је По по вић (1814–1882); Љу бо мир Ко ва че
вић (1848–1918); Иван Ива нић (1867–1935)

То ми слав Ђо кић, АНЕГ ДО ТЕ ИЗ ПО МО РА ВЉА И ЗА ЛЕ-
ЂА: Ив ко ва сла ва на ско рич ки на чин; Већ има та кво га; Ни
шта но во; Ку че у „пре ко ман ди”

Књижевност и уметност
Бо жу(бо)ри
Да рин ка Је врић, ДЕ ЧАН СКА ЗВО НА ИЛИ СВЕТ КО ВИ НА 

СР ЦА
Ва лен ти на Пи ту лић (Пе сме): ЦР НИ ГА ЛОП и НЕ КР ШТЕ-

НИ ДА НИ
Бо шко Су вај џић (Три пе сме): СПО МЕН-ПО ЉЕ
Ми ло је Ра до вић, КО СОВ СКИ ТРИП ТИХ 
Ра до сав Сто ја но вић, САТ У ХВО СТАН СКОЈ ГРЕ ДИ (при ча)
Ми лан Мр даљ, Би кан са Змиј шта ка (при ча)
Де јан Ми ха и ло вић, Сме де рев ски на ме штај (при ча) 
Ми ле та Мар ко вић, ЦВЕ ТА (при ча из књи ге Гол го та и 

вас крс Ср би је 1916–1918)
На да Са мар џи ја Бо ди ро га, ОЛУ ЈА (пе сма)
Иво Ан дрић /КО ГА ЛИ ЉУ БИ СА ДА ОНА МЛА ДА ЖЕ НА.../
Жи ка Ла зић (ПЕ СМЕ ИЗ РУ КО ПИ СНЕ ЗБИР КЕ 100 ПЕ СА

МА): Ци ме то ва ру жа, Ру бик, Ме лан хо ли ја, Ја смин, Дел фи ни
Зо ран Ман дић, ПЕ СМЕ: Из ме ђу ре ли; До зи ва ње тач ке
Гор да на Јеж Ла зић, ПЕ СКЕ: Ре пли ка Го доу Се на
Ми ро љуб То до ро вић, ША ТРО ПРИ ЧЕ: Смор ка; Дру гар из 

Ле леј ске го ре; Стип са; Ни ког ни је ша цо ва ла; Пу штао је кр
виш бу ве

Ацо До ган џић, ЖИ ВАН МИ ЛИЋ

Светосавска читанка
Ми лан Ра ду ло вић Ра ду ле, БО ЛИ ТВА (пе сма)

Описаније намастира
Све ти слав Д. Бо жић, БЕ СЕ ДА О МА НА СТИ РУ ТРО НО ШИ

Народни кувар
Јо ван Мак си мо вић, САР МА ОД КИ СЕ ЛОГ КУ ПУ СА

Шаљивац
Жар ко Ро шуљ, ША ЉИ ВАЦ
Ми лош Н. Ђо рић, РЕ КВИ РИ РА НИ МО ТИ ВИ (пе сма)
Дра гу тин Гу та До бри ча нин, ЂЕД ПУ РО

Астрономија
Ср ђан Са му ро вић, ТУ НЕЛ НА МЕ СЕ ЦУ

Задужбин е
Ми лан Ма та ру га, рек тор Уни вер зи те та у Ба ња лу ци (Бе-

се да из го во ре на при ли ком от кри ва ња спо ме ни ка Ву ку 
Ка ра џи ћу у Ба ња лу ци 6. 11. 2017 (рад: ака дем ске ва јар ке 
Са ре Ни ко лић)

Пренумеранти
ДО ДА ТАК
ДА НИ ЦА ЗА МЛА ДЕ X ГО ДИ ШТЕ

ЛИЧ НОСТ ГО ДИ НЕ
Вла ди сла ва Вој но вић (раз го вор во ди ла: Гор-

да на Ма ле тић); (Пе сме): Мор ска зве зда; Га леб; 
Мор ски сун ђер

ЗМА ЈЕ ВО КО ЛО 
Ду шан Ра до вић, Зве зде; Де сан ка Мак си мо вић, 

Ма ли ба ук; Дра ган Лу кић, Ро ђен дан
Ду шан Ђур ђев, Шест де це ни ја Зма је вих деч

јих ига ра 
ШКО ЛА ОГЛЕ ДА ЛО И УЗОР 
Три ста ге не ра ци ја пр ва ка  ОШ „Краљ Пе тар 

Пр ви“ (Гор да на Ма ле тић)
ПЕ СМЕ НА ШИХ СТВА РА ЛА ЦА ЗА ДЕ ЦУ
Љу би во је Ршу мо вић, Ба ба са де дом се ди;Мо шо 

Ода ло вић, Жмур ка; Сло бо дан Ста ни шић, Тво ја је 
љу бав као ди ске та; Ра да Кр стић, Де вој чи це и љу
бав; Сло бо дан Ву ка ди но вић, Да ли је то љу бав (са 
но та ма); Бо шко Су вај џић, Кад би по сто јао псе ћи 
бог; Ми ле на Се ве ро вић, Ку ти ја за дра го це но сти; 
Ми ло са ва Ми јо вић, Облак; Јо ви ца Ђур ђић, Пуж 
ту ри ста; Пе ђа Трај ко вић, Ве чи то дру ги; Ру со мир 
Д. Ар сић, За бри ну ти пас; Вла ста Це нић, Фру ла; 
Ра ша По пов, Шта је ва жно за сре ћу; Зо ри ца Ба јин 
Ђу ка но вић, Ши ша ње до гла ве; Цар ске ла жи

ПРИ ЧЕ НА ШИХ СТВА РА ЛА ЦА ЗА ДЕ ЦУ
Ве сна Алек сић, Де те је зна ло да сви ра ви о ли ну; 

Рај ко Лу кач, Ћу ти, ба ко, кад ја при чам;Дра ган Ла-
ки ће вић, Ве ли ка ја бу ка за дрх та; Сла ђа на Ри стић, 
Бо жић на при ча; Љи ља на Ву кић, Љу бав; Ви о ле та 
Јо вић, Ка ко се учи пе ња ње; Ме ла ни ја Ри мар, Па
мет но пра се; Ра де Та на си је вић, Со ва; Слав ка Пет-
ко вић Гру ји чић, Ка вез; Ми ло је Ра до вић, Ка ко да се 
по де ли мач ка; Ми о драг Ма тиц ки, Бенд бу ба 

БА СНЕ
Ра до мир Пут ни ко вић, Гла ди о ла и љу тић; Љу-

би ца Си ки мић, Го луб ве ру је у при ја тељ ство; 
Ран ко Па вло вић, Ма чак и лав (у сти ху); 

СЛО ВА РИ ЦА (Де јан Алек сић, На сло во З; До-
бри ца Ерић, На сло во Џ)

АФО РИ ЗМИ (Ан ђел ко Ер де ља нин)
МУ ДРО ЛИ ЈЕ
Урош Пе тро вић, XXVI II слу жбе на ва шар ска за го

нет ка; Игор Ко ла ров, О ско ро све му (из књи ге Ку ћа 
хи ља ду ма ски); Бран ко Сте ва но вић, За го нет ке

ША ЛЕ И ЗА ВР ЗЛА МЕ
Алек Мар ја но, Оправ да ње; Да ни је ге о ме три је; 

Вла да Ба ти нић, Као не кад што је Њутн; Го ран 
Но ва ков, Пад; Кловн; Бран ко Сте ва но вић, Љу би
мац; Бо жи дар Пе шев, Све због лон ца и пра си ћа

НА У ЧИ МО СЕ ЛЕ ПОМ ПО НА ША ЊУ
Ве сна Ви до је вић Га јо вић, Ка ко Ања чи та бон

тон; Љи ља на Ду га лић, Па кле ни план

ПЕ СМЕ И ПРИ ЧЕ МЛА ДИХ СТВА РА ЛА ЦА
Да ни ца То до ре ско, Кад би ја сту ци про го во ри

ли; Ми лош Ко ва че вић, Ја ве ру јем у чу да; Са ра 
Бје ла јац, Ни ко ни је као он; Ми ро слав Ђу ро вић, 
Ви зи ја; Ду ња Јо вић, Дра га лич ност мог де тињ
ства; Те о дор Бр ко вић Га јин, По но сни смо што 
смо има ли Ву ка Ка ра џи ћа

ЈЕ ЛОВ НИК ЗА УНУ ЧАД
Гро зда на Ко ма ди нић, Ба ки на љу бав; Игор Ко-

ла ров, О ве шти ни ку ва ња; Ла за Ла зић, При пре
ма ње па ра дај за за зи му; Бран ко Сте ва но вић, 
Спа со но сна са ла та од ки се лог ку пу са

ЧАС ОПИ СА ЧА СО ПИ СА 
Гор да на Ма ле тић, Би бли о теч ки пу то каз, Ри

зни ца, Ма ли По ли ти кин За бав ник
ПРЕ ПО РУ КА КЊИ ГА
Вук Ка ра џић, Срп ске на род не при по ви јет

ке (све Ву ко ве на род не при че у јед ној књи зи), 
Ву ко ва за ду жби на – Ла гу на; Ве сна Алек сић, 
Кар та за ле те ње (Љи ља на Си мић); Зо ри ца 
Ба јин Ђу ка но вић, Ма ле љу бав не пе сме (Пе ро 
Зу бац); Сло бо дан Ву ка ди но вић, Мо ра да сам 
си ла не ка (пе сма: Ро де, са да и ов де); Ми ле на 
Се ве ро вић, Сун че ва сви ра ла (др Во ја Мар ја но-
вић); Ми ло са ва Ми јо вић, Ме сец и ја (пе сма: 
Одо ше осма ци)

ХРО НИ КА ВА ЖНИХ ДО ГА ЂА ЈА. Фе сти ва ли 
– так ми че ња – на гра де

Ми о драг Ма тиц ки, Не чуј ност ма тер њег је зи ка 
(Да ни ћи ри ли це – Ба ва ни ште 2017); На гра ђе
ни ли те рар ни ра до ви I–VI II: Ни на Ву ка ди но вић, 
Ма ри ја Сте ва но вић, Ка та ри на Ко ва че вић, Ду ња 
Ге ров, Та ма ра Ма рин ко вић, Ду ња Кне же вић, Ка-
та ри на Жив ко вић, Алек сан дра Ка ру о вић, Ми ли-
ца Сте ва но вић, Та тја на Ву ко са вље вић, Ка та ри на 
Ву лић. Гим на зи је и сред ње шко ле I–IV: Кри сти-
на Чи ка ра, Ма ри ја Пје шчић, Ми ла на Ср би нов-
ски, Ми лош Вје шти ца, Ни ко ли на Ра до ва но вић, 
Мар ко Ра до ји чић, Ива на Ни ко лић

На гра ђе ни ра до ви на 12. кон кур су Фон да ци
је Ву ко ве за ду жби не Жа бљак – Шав ник – Плу
жи не и ОШ „Ду шан Об ра до вић“ за уче ни ке VII, 
VI II и IX раз ре да основ них шко ла у Цр ној Го ри: 
Ан дреа Вук че вић, За прав ду смо чу ли, а не прав ду 
ви дје ли; Ер на Ба ли ја гић, Јед ном Та ра ре че ме ни; 
Бран ко На ран чић, Јед ном Та ра ре че ме ни

На гра ђе ни ра до ви уче ни ка на Кон кур су 
Огран ка Ву ко ве за ду жби не у Ло знич кој гим
на зи ји „Вук Ка ра џић“ – Ву ко ви ла ста ри: Лав 
Лу кић, Ка та ри на Ива ни ше вић, Ана Ма ри ја Ро-
сић, Љи ља на Па јић, Ми ли ца Ми жда ло

ПО ШТА ДА НИ ЦЕ ЗА МЛА ДЕ
Ни ко ла Ми ли на, Да ни ца за мла де за 2017 

(при каз)
При каз Да ни це за мла де уче ни ка тре ћег раз-

ре да гим на зи је „Ми ха и ло Пу пин“

Позив за награде Вукове 
задужбине за 2018. годину

Ву ко ва за ду жби на од 1990. го ди не до-
де љу је го ди шње на гра де за на у ку и за 
умет ност. На гра ђу је се по јед но де ло у 
обла сти на у ке и умет но сти, об ја вље но, 
из ве де но или при ка за но од 1. ок то бра 
2017. до 1. ок то бра 2018. го ди не. 

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

На гра да за на у ку до де љу је се јед ном 
ауто ру за на уч но де ло, ори ги нал ни 
ис тра жи вач ки на уч ни рад, об ја вље но 
на срп ском је зи ку, из на уч них обла сти 
ко ји ма се ба вио Вук Ка ра џић (на у ка о 
књи жев но сти, исто ри ја, лин гви сти ка, 
фол кло ри сти ка, ет но ло ги ја, ет но гра-
фи ја, ет но му зи ко ло ги ја, ге о гра фи ја). 

На гра да се не до де љу је за кри тич ка 
из да ња, збор ни ке ра до ва, ан то ло ги је, 

при ре ђи вач ке по сло ве и за ма ги стар-
ске те зе и док тор ске ди сер та ци је.

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

Пред ло ге за на гра де мо гу под но-
си ти по је дин ци, на уч не и про свет-
не уста но ве и уста но ве кул ту ре, као 
и дру штве не ор га ни за ци је.

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

По зи ва мо за ин те ре со ва на прав на 
и фи зич ка ли ца да по ша љу пред ло ге 
за на гра де Ву ко ве за ду жби не за 2018. 
го ди ну. 

Уз пред лог тре ба до ста ви ти обра-
зло же ње и два при мер ка де ла ко је се 
пред ла же за на гра ду (ако је у пи та њу 
књи га или дру га пу бли ка ци ја). 

Пред ло зи се до ста вља ју до 1. ок то
бра 2018. го ди не, на адре су: Ву ко ва 
за ду жби на, 11000 Бе о град, Кра ља Ми
ла на 2. С. В.

Садржај Данице за младе за 2018.

Садржај Данице 
за 2018. 


