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Е
ли јас Ка не ти на по ми ње 
ка ко би тре ба ло да из-
гле да и да де ла от ме ни, 
уче ни ле кар. Он би, ве-
ли Ка не ти, за сва ког па-

ци јен та про на шао баш ње го ву, и са-
мо ње го ву бо лест. Ка да сам об ја вио 
књи гу „Ти ка ло, ге ни је“ (2012) ни сам 
је ни на сло вио иро нич но, ни услов-
но. Ти ка ло ва ге ни јал ност је без у-
слов на, и са мо ње го ва. Ве ли ки наш 
сли кар тај не, ма гич но је опле ме нио 
ви ди ке. Као не под ми тљив ма ђи о-
ни чар, из сва ког од сво јих ше ши-
ра на го ве стио је сви ма на ма ка ко 
увек иза јед ног го лу ба, за и ста, из ле-
ће бар још јед на го лу би ца. По зна јем 
бар сед мо ро љу ди ко ји твр де ка ко 
им је Ми ро слав Кр ле жа по кло нио 
ше шир. По тој на ив ној при чи, за гре-
бач ки пи сац је, у би ти, мо гао би ти и 
ше шир џи ја. Да ка ко, све је у зо ни ле-
ген де и до ми шља ња, ме мо а ра ко ји 
су, ка ко је ре че но, нај а трак тив ни ји 
ка да од сту па ју од исто риј ских и не-
ис то риј ских исти на.

За Ми ха и ла Ђо ко ви ћа Ти ка ла ка-
рак те ри стич на су та ко зва на ма ле на 
од сту па ња. Под се ти ло ме то на дав ну 
из ло жбу та да зна ме ни тог сли ка ра Бе-
о град ског кру га Са фе та Зе ца (1974), у 
Со рен ту, у фра тар ском са мо ста ну из 
XV ве ка. Са фе то ве сли ке су би ле по-
ста вље не на свим сле пим зи до ви ма и 

за сво ђе ним про зо ри ма уну тра шњег 
дво ри шта. Сли кар је, Ти ка лов брат по 
не са ни ци, сво је кро шње по ста вио као 
про зо ре. На ив ни хо ланд ски ту ри сти, 
раз гле да ли су овај фра тар ски врт и 
та ко ре ћи ни ко ни је при ме тио да су 
пред њи ма и Са фе то ве сли ке. По ми-
шља ли су, ве ро ват но, да су то про зо ри 
ко ји гле да ју у дру го, ма ло дру га чи је 
дво ри ште. Не што слич но се до га ђа и 
са Ти ка лом. Ње го ви ли ко ви нас по-
сма тра ју ствар но сни је не го што ми 
гле да мо ње го ве из у зет не фор ме.

Бли зак Ма гри ту и Чон тва ри ју, у 
тре ну ци ма (не)срећ ног за сто ја, кат-
кад као пред стра шним су дом, ње го ве 
сли ке ма ре за укуп ност. Све је по ста-
вље но у исти час.

Ми сли лац, му зи чар, са не про ла-
зном ми си јом ма гич не про ниц љи во-
сти, Ти ка ло је био на пра гу бај ко ви тог 
Дан ца Хан са Кри сти ја на Ан дер се на 
ко ји је, пр ви уочио да се наш укуп ни 
со ци јал ни жи вот од ви ја ис под ви со-
ких кро шњи по ду нав ских шу ма.

Ти ка ло сли ка кро шње као Ко ро ово-
га и про шло га ве ка, али је исто та ко 
вир ту оз, исти на не на кла ви ру не го на 
усној хар мо ни ци као Кор то.

Без пре ки да, ме ђу тим, тра жи бо ју 
Ср би је. 

Ти ка ло во име но се мно го број ни 
то по ни ми на ше џун гле, на шег ла ви-
рин та. 

 Дра шко РЕ ЂЕП

О
д бор за на у ку, у са ста ву: 
проф. др Сло бо дан Гру-
ба чић, до пи сни члан 
СА НУ, пред сед ник Од-
бо ра; ака де мик Дин ко 

Да ви дов, ака де мик На да Ми ло ше-
вић Ђор ђе вић, ака де мик Пре драг 
Пи пер, проф. др Љу бин ко Ра ден-
ко вић и др Ми ло је Ва сић, имао је 
и ове го ди не пред со бом ви ше на-
уч них де ла ко ја ис пу ња ва ју ви со ке 
зах те ве Пра вил ни ка о Ву ко вој на-
гра ди. Од бор је де таљ но раз мо трио 
и кри тич ки ана ли зи рао ужи из бор. 
Два су де ла би ла с пра вом од мах из-
дво је на: књи га Бо ри са Ми ло са вље-
ви ћа из Бал ка но ло шког ин сти ту та 
Срп ске ака де ми је на у ка и умет но-
сти, Сло бо дан Јо ва но вић: те о ри ја, у 
из да њу по ме ну тог ин сти ту та, ко ју 
су пре по ру чи ла чак че ти ри ре цен-
зен та, и – сту ди ја о исто ри ји школ-
ства у Ср би ји и ње ном окру же њу, 
сјај на књи га Алек сан дре Но ва ков 
Сту бо ви срп ске про све те, об ја вље-
на у углед ној еди ци ји бе о град ског 
За во да за уџ бе ни ке у Бе о гра ду. Од-
бор се на кра ју јед но гла сно при кло-
нио су ду Бал ка но ло шког ин сти ту та, 
ко ји је књи гу Бо ри са Ми ло са вље ви-
ћа и пре по ру чио за на гра ду.

Зна мо да је не зва нич но чи та ње 
пр вих са бра них де ла Сло бо да на Јо-
ва но ви ћа об ја вље них још у оно, ка ко 
се не кад го во ри ло, мир но доп ско вре-
ме, има ло у но вој, по сле рат ној Ју го-
сла ви ји и је дан ве ли ки сим бо лич ни 
ка па ци тет ко ји је пре ма ши вао ре-
цеп циј ске окви ре: да ло је ста ри ји ма 
при ли ку да се ми мо зва нич не иде о-
ло ги је или упр кос њој, освр ну на по-
тре бу по нов ног, про ду бље ног чи та ња 
јед ног од нај и стак ну ти јих ин те лек ту-

а ла ца осу ђе ног на гу би так др жа вљан-
ства и свих по ли тич ких и гра ђан ских 
пра ва, на по тре бу при зи ва ња по ти-
сну те или од ба че не на ци о нал не на-
уч не ба шти не, док је мла ђи ма да ло 
при ли ку да се ди ве стил ском обра-
сцу ко ји ми мо стан дард них на ра ти ва 
и њи хо вих иде о ло шки ис кри вље них 
дис кур зив них про ме на омо гу ћа ва је-
дан на чин ар гу мен та ци је као ство рен 
за раз у ме ва ње нај сло же ни јих, ен ци-
кло пе диј ски раз бо ко ре них фе но ме-
на, упра во у вре ме ка да је по не ста ло 
не са мо кре а тив ног по тен ци ја ла већ 
и сло бо де за те шко за ми слив удар у 
са мо је згро про бле ма.

Као сти ли ста, Јо ва но вић иде сто па ма 
кла сич них пи са ца. Бли зак уме ре ном 
„ази ја ни зму“, са кра ћом и мо дер ни-
јом фра зом, он уме да при ка же сна-
жно и им пре сив но до га ђа је о ко ји ма 
на ла зи че сто са мо гру ба и шту ра оба-
ве ште ња; уме да ожи ви њи хов су ви, 
ка лен дар ски ка рак тер. Из раз је, на ро-
чи то у ра ним де ли ма, сен тен ци о зан и 
је згро вит, пун ан ти те за ко је под се ћа ју 
на стил ске фи гу ре ре то ра. Го то во сва 
ње го ва де ла су у ис тој ме ри еру дит ска, 
на уч но уте ме ље на и ла ко чи тљи ва, јер 
ну де ло гич ну син те зу ко ја има сво је 
уну тра шње за ко не и ус по ста вља ред и 
тре зве но са гле да ва ње гра ви та ци о них 
си ла ко је сти ли ста ка кав је био Јо ва но-
вић не ми нов но пре о бра жа ва у естет-
ске чи ње ни це пр вог ре да.

Књи га Бо ри са Ми ло са вље ви ћа о 
Сло бо да ну Јо ва но ви ћу стре ми слич-
ном иде а лу у ду ху да нас по пу лар не 
„дру штве не исто ри је“. Бо гат ство исто-
ри о граф ског ма те ри ја ла сме ште ног у 
ње не ко ри це, на не пу них 700 стра ни-
ца, пи са них гу сто, на уч но, с обим ним 
на уч ним апа ра том, без раз вла че ња и 
по на вља ња, где је ду жи на плод сми-

сла за ва жност де та ља а не не спо соб-
но сти да се крат ко и са же то из ра зи, 
не сум њи во по ме ра гра ни це и ши ри 
окви ре по зна ва ња исто ри је на ше на-
уч не и по ли тич ке ми сли.

Пе чат ове ве шти не но се чак и сит ни, 
за исто ри ча ра не из бе жно уче ста ли де-
та љи, као што је не пре ста но од ре ђи-
ва ње ме ста и тре нут ка, али та мо где 
они до га ђа је об ја шња ва ју нај бли жим 
узро ци ма, или са мо по во ди ма, Ми-
ло са вље вић тра жи ду бље об ја шње ње, 
раз ве ја ва ми то ве и пред ра су де ко је се 
упор но пле ту око лич но сти овог не же-
ње, и це ле ге не ра ци је тзв. бе лих мо-
на ха бе о град ске ин те ли ген ци је, ка ко 
их је чар ши ја на зи ва ла: бра ће По по-
вић, Ми хај ла Пе тро ви ћа Ала са, Бра не 
Пе тро ни је ви ћа. Па жљи во су ана ли зи-
ра не ин те лек ту ал не, дру штве но-по ли-
тич ке и кул ту ро ло шке при ли ке, ко је су 
од лу чу ју ће де ло ва ле на ње гов жи вот. 
Ис под са га за бо ра ва Ми ло са вље вић је 
из ву као и злат на пе ра та да шње кри-
ти ке, ве ли ка не ко ји су оста ли сте шње-
ни у окви ри ма свог ма лог је зи ка.

По сле ди це тог до жи вља ја, ко је су 
ве о ма су ге стив но, иако по сред но, 
про јек то ва не на стра ни це ове сту ди је, 
ожи вље не су уз бу дљи вим кри тич ким 
ру ко пи сом. Стр пљив рад у ар хи ви ма, 
ле га ти ма и би бли о те ка ма, а пре све га 
по тре ба за си сте ма ти за ци јом го ле мог 
опу са, за па ра лел ним чи та њем, као и 
сво је вр сна „идо ла три ја де та ља“, во ди-
ли су ауто ра ка то ме да ра ни је при ку-
пље не по дат ке лајт мо тив ски при зи ва 
и си сте ма ти зу је већ у то ку са мог из ла-
га ња; да их, са бра не тим ван ред ним, 
ин те гра тив ним тру дом, по да стре у ја-
сном пре гле ду, а не ке од њих под врг-
не кри тич кој ана ли зи.
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У 
До му Ву ко ве за ду жби не, 23. ма-
ја 2018. го ди не, све ча но су уру-
че не на гра де Ву ко ве за ду жби не 
за 2017. го ди ну. На гра да за умет-
ност уру че на је 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. го ди не, а на гра да за на у ку 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, 2017. 

Све ча ном уру че њу на гра да, по ред ла у ре а та, 
при су ство ва ли су чла но ви од бо ра Ву ко ве за-
ду жби не за до де лу на гра да, чла но ви Са ве та и 
Управ ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не, пред сед-
ни ци огра на ка Ву ко ве за ду жби не из Ни ша и 
Чач ка, проф. др Љи ља на Мар ко вић, де кан Фи-
ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, Жи во рад Жи-

ка Ај да чић, ге не рал ни се кре тар КПЗ Ср би је, 
пред став ни ци сред ста ва ин фор ми са ња и дру-
ги го сти. 

О ла у ре а ти ма и на гра ђе ним де ли ма го во ри-
ли су др Дра шко Ре ђеп, пред сед ник Од бо ра за 
умет ност, проф. др Сло бо дан Гру ба чић, до пи сни 
члан СА НУ, пред сед ник Од бо ра за на у ку, проф. 
др Љу бин ко Ра ден ко вић, члан Од бо ра за на у ку, 
и Ми лан Стој ков, ар хи тек та и сли кар, члан Од-
бо ра за умет ност. На гра де су уру чи ли др Ми о-
драг Ма тиц ки, пред сед ник Скуп шти не Ву ко ве 
за ду жби не, и Љу бин ко Ђо кић, по моћ ник гра до-
на чел ни ка Ло зни це. 

Уру чу ју ћи на гра де до бит ни ци ма, Ми о драг 
Ма тиц ки по себ но је за хва лио од бо ри ма Ву ко ве 
за ду жби не за на у ку и за умет ност на њи хо вом 
из ван ред ном ра ду, ко ји го ди на ма одр жа ва ју ви-
сок ни во ових на гра да, во де ћи ра чу на о опре-
де ље њу Ву ко ве за ду жби не, у ко ме цен трал но 

ме сто за у зи ма бри га за срп ски је зик и ћи ри ли-
цу, срп ску кул ту ру и ду хов ност. 

Ву ко ва за ду жби на сво је го ди шње на гра де за 
на у ку и за умет ност до де љу је од 1990. го ди не. 
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, 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. До са да је 56 ла-
у ре а та при ми ло ово ви со ко при зна ње Ву ко ве 
за ду жби не.

На гра да Ву ко ве за ду жби не са сто ји се из По
ве ље, Пла ке те с Ву ко вим ли ком (рад Не бој ше 
Ми три ћа) и нов ча ног из но са. 

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

СЛОБОДАН ГРУБАЧИЋ

Књига богате 
историографске грађе

ДРАШКО РЕЂЕП

Боје тајне

Пре говора Драшка Ређепа, на седници је прочитан 
краћи извод из образложења Одбора за доделу награде 
у области уметности, од 10. октобра 2017. године, 
као и два текста из књиге Драшка Ређепа 
„Тикало, геније“, коју је објавила 
„Просвета“ 2012. године

Ми о драг Ма тиц ки и Љу бин ко Ђо кић уру чу ју на гра де Ми ха и лу Ђо ко ви ћу Ти ка лу 
и Бо ри су Ми ло са вље ви ћу

Уче сни ци Све ча не сед ни це: Дра шко Ре ђеп, 
Сло бо дан Гру ба чић и Бо шко Су вај џић

Уручене награде Вукове задужбине 
за уметност и за науку за 2017. годину

Ло зни ца да ро да вац

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

На сед ни ци одр жа ној 22. фе бру а-
ра Управ ни од бор Ву ко ве за ду жби не 
раз мо трио је Из ве штај о ре а ли зо ва-
ним про грам ским ак тив но сти ма Ву-
ко ве за ду жби не у го ди ни ју би ле ја 
– 80 го ди на од осни ва ња пр ве Ву ко ве 
за ду жби не (1937/38) и 30 го ди на од 
осни ва ња да на шње Ву ко ве за ду жби не 
(1987) – и утвр дио план ра да За ду жби-
не за 2018. го ди ну. Та ко ђе, Управ ни 
од бор је раз мо трио и усво јио Фи нан-
сиј ски из ве штај Ву ко ве за ду жби не за 
2017. го ди ну и до нео ви ше од лу ка из 
сво је над ле жно сти. 

Над зор ни од бор Ву ко ве за ду жби не 
одр жао је 22. фе бру а ра сед ни цу на 
ко јој је раз мо трио и усво јио Фи нан-
сиј ски из ве штај Ву ко ве за ду жби не за 
2017. го ди ну. С. В. 

По се та За јед нич ком 
ве ћу оп шти на 
у Ву ко ва ру

Пред став ни ци Ву ко ве за ду жби-
не и Кул тур не за јед ни це Кра ји не из 
Бе о гра да по се ти ли су 16. фе бру а ра 
2018. го ди не За јед нич ко ве ће оп шти-
на (ЗВО) у Ву ко ва ру. У са др жај ном 
раз го во ру раз мо три ли су мо гућ но-
сти уна пре ђи ва ња са рад ње из ме ђу 
ове две ин сти ту ци је са про сто ра Ре-
пу бли ке Ср би је и За јед нич ког ве ћа 
оп шти на. Пред сед ник ЗВО Ср ђан Је-
ре мић уго стио је пред сед ни ка Ву ко ве 
за ду жби не др Ми о дра га Ма тиц ког и 
пред сед ни ка Управ ног од бо ра Ву ко ве 
за ду жби не проф. др Бо шка Су вај џи-
ћа, те пред сед ни ка Кул тур не за јед-
ни це Кра ји не Жељ ка Ку ки ћа, чла на 
Управ ног од бо ра КЗК Сла ђа на Пе ји ћа 
и пред сед ни цу Дру штва књи жев ни ка 
Кра ји не Гор да ну Јеж Ла зић.

Го сти су пред сед ни ка ЗВО нај пре 
упо зна ли са ра дом ових кул тур них 
ин сти ту ци ја и из не ли сво је пред ло ге 
за са рад њу. О ра ду Ву ко ве за ду жби не 
го во рио је др Ми о драг Ма тиц ки ко ји 
је пред оку пље не иза шао с пред ло гом 
о осни ва њу огран ка ове ин сти ту ци је 
у Ву ко ва ру.

У раз го вор су би ли укљу че ни и 
пред сед ни ци Од бо ра ЗВО за кул ту ру 
и обра зо ва ње проф. Не бој ша Ви до вић 
и проф. Ми ли ца Сто ја но вић, као и ди-
рек тор Срп ског кул тур ног цен тра, Ср-
ђан Се ку лић.

Ди рек тор Срп ског кул тур ног цен тра 
Ср ђан Се ку лић упо знао је го сте са ра-
дом ове кул тур не ин сти ту ци је и из нео 
пред ло ге на ко јим по љи ма би Ву ко ва 
за ду жби на и СКЦ мо гли да са ра ђу ју. 
При хва тио је иде ју о осни ва њу огран-
ка за ду жби не у Ву ко ва ру и пред ло жио 
да две ин сти ту ци је пот пи шу про то кол 
о са рад њи сли чан оном ко ји СКЦ већ 
има са Ма ти цом срп ском.

За јед нич ки за кљу чак са овог су сре-
та и са стан ка је да про сто ра за кул тур-
ну са рад њу има мно го и да то тре ба 
ко ри сти ти. Би ло је ре чи и о то ме да 
де ца са ових про сто ра већ ове го ди не, 
кра јем ав гу ста и по чет ком сеп тем бра, 
бу ду го сти у Ву ко вој за ду жби ни и Тр-
ши ћу, род ном ме сту Ву ка Сте фа но ви-
ћа Ка ра џи ћа. Пред сед ник ЗВО обе ћао 

је да ће ин сти ту ци ја на чи јем је че лу 
по мо ћи да оно што је на са стан ку на-
чел но до го во ре но пре ра сте у кон крет-
ну ак тив ност и са рад њу.

У скла ду с овим до го во ром, За јед-
нич ко ве ће оп шти на Ву ко вар, до пи сом 
од 22. мар та 2018. го ди не, до ста ви ло је 
Ву ко вој за ду жби ни Од лу ку у ко јој се 
ка же: „Са вет ЗВО са гла сан је са ини-
ци ја ти вом осни ва ња Огран ка Ву ко ве 
за ду жби не, Кра ља Ми ла на 2, Бе о-

град и одо бра ва у ту свр ху ко ри шће ње 
адре се, про стор них и тех нич ких усло-
ва За јед нич ког ве ћа оп шти на, Еуге на 
Ква тер ни ка 1, Ву ко вар“.  Ж. К.

Да ро ви Ву ко вој 
за ду жби ни

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: Ма рин ко Бо шњак 
и Фи лип Бо шњак из Бе о гра да да ро-

ва ли су Би бли о те ци Ву ко ве за ду жби-
не ча со пис за де цу Ма ла Ср ба ди ја из 
1907. го ди не. 

Ра до мир Пут ни ко вић, књи жев ник 
ко ји жи ви у Лон до ну, по кло нио је ви-
ше књи га Ву ко вој за ду жби ни и две 
сли ке: Мар ти на Па лу шке Ве че у ко вач
ни ци и Са ве Ни ко ли ћа Бе ли ко њи. 

Ми лан Стој ков, сли кар и ар хи тек та 
из Сом бо ра, да ро вао је Ву ко вој за ду-
жби ни сли ку Пор трет Ву ка Сте фа
но ви ћа Ка ра џи ћа. Овај вред ни дар 
За ду жби ни, ка ко је ис та као Дра шко 
Ре ђеп, је дан је у ни зу по кло на ко је 
је сли кар ска по ро ди ца Стој ков: Са-
ва Стој ков (отац) и си но ви Дра ган 
Стој ков и Ми лан Стој ков, по да ри ла 
Ву ко вој за ду жби ни. Дар го спо ди на 
Ми ла на Стој ко ва при мио је Ми о драг 
Ма тиц ки, ко ји је нај ср дач ни је за хва-

лио на по кло ну и ис та као да ће Ву-
ко ва за ду жби на на ћи на чи на да у 
нај ско ри је вре ме пу бли ку је ка та лог 
да ро ва ко је је до са да до би ла и да ће 
ор га ни зо ва ти из ло жбу да ро ва у До му 
Ву ко ве за ду жби не и дру гим при год-
ним про сто ри ма у ко ји ма је при сут на 
Ву ко ва за ду жби на. 

Ми ха и ло Ђо ко вић Ти ка ло, та ко ђе, 
да ро вао је сво ју сли ку Ву ко вој за ду-
жби ни (23. маја 2018).  С. В. 

Дан Музеја Вука 
и Доситеја

Од лу ком Вла де НР Ср би је, 28. фе-
бру а ра 1949. го ди не осно ван је Му зеј 
Ву ка и До си те ја. Нај пре као са мо-
стал на уста но ва, а по том у са ста ву 
На род ног му зе ја у Бе о гра ду, Му зеј је 
од осни ва ња до да нас сме штен у об-
но вље ној згра ди Ве ли ке шко ле, спо-
ме ни ку кул ту ре 18. ве ка у Го спо дар 
Је вре мо вој ули ци.

По во дом Да на Му зе ја, у сре ду, 28. 
фе бру а ра, у Му зе ју Ву ка и До си те ја 
би ло је из ло же но не ко ли ко пред ме-
та збир ке Му зе ја и ко лек ци је На род-
ног му зе ја ко ји су рет ко из ла га ни. 
Ме ђу њи ма је ма ло по знат пор трет 

Ву ка Ка ра џи ћа ко ји је 1832. го ди не 
у Бе чу на сли као Ди ми три је Ла ка та-
ри (De me ter Lac ca ta ris, 1798–1864), 
сли кар грч ког по ре кла, ака дем ски 
обра зо ван на Беч кој ли ков ној ака де-
ми ји. Пор трет до но си је дан дру га чи-
ји умет нич ки сен зи би ли тет у од но су 
на пор тре те по ко ји ма обич но пам ти-
мо Ву ков лик. Ов де је за ни мљи во и то 
што је Вук, гле да ју ћи по сма тра ча пра-
во у очи, при ка зан у го ди на ма ка да 
гу би ко су, а без фе са на гла ви по ко јем 
ће ка сни је увек би ти пре по зна тљив. 
Овај ус пе ли пор трет, ко ји нас упу ћу је 
у умет нич ке тен ден ци је и афи ни те-
те гра ђан ске сред ње Евро пе три де се-
тих го ди на 19. ве ка и, ујед но, све до чи 
о Ву ко вом из гле ду у ње го вој 45. го-
ди ни, чу ва се у На род ном му зе ју од 
1860. го ди не.

Има ју ћи у ви ду да се ове го ди не обе-
ле жа ва и 200. го ди шњи ца пр вог из да ња 
Срп ског рјеч ни ка (1818) Ву ка Сте фа но-
ви ћа Ка ра џи ћа, по во дом Да на Му зе ја 
Ву ка и До си те ја из ло же на су и ње го-
ва ка пи тал на де ла: Срп ски рјеч ник из 
1818. го ди не и лич ни при ме рак дру гог 
и до пу ње ног из да ња Срп ског рјеч ни ка 
из 1852. го ди не са бе ле шка ма и до пу на-
ма ис пи са ним Ву ко вим ру ко пи сом.

Пр во из да ње Ву ко вог „Рјеч ни ка“ са-
др жи 26.270 ре чи ко је су се ко ри сти-
ле у го во ру на ро да у Ср би ји, Сре му и 
Вој во ди ни, про ту ма че них не мач ким 
и ла тин ским ре чи ма. Гра ђу за из ра ду 
реч ни ка срп ског је зи ка Вук Ка ра џић 
је по чео да са ку пља још 1815. го ди не 
на на го вор Јер не ја Ко пи та ра, цен зо-
ра за сло вен ске је зи ке беч ке двор ске 
би бли о те ке. Ру ко пис је био за вр шен 
већ 1816. го ди не, али због не до стат-
ка сред ста ва и по ле ми ка са не ис то-
ми шље ни ци ма об ја вљен је у ок то бру 
1818. го ди не.

За дру го из да ње Срп ског рјеч ни ка 
Вук је при ку пљао гра ђу од ста нов ни-
штва Цр не Го ре, Ду бров ни ка, Дал ма-
ци је и Хр ват ске. Из ло же ни при ме рак 
је на ли сто ви ма сред ње че твр ти не да 
би са стра не сту ба ца би ло ме ста за 
бе ле шке и до пу не. Ра ди ових до пу на 
умет нут је, по сле сва ког штам па ног 
ли ста, по је дан пра зан лист. Бе ле шке 
и до пу не на му зеј ском при мер ку ис-
пи са не су Ву ко вим ру ко пи сом. Реч-
ник се за вр ша ва стра ном 850, на ко јој 
ис под за вр шет ка сто ји ис пи са но пе-
ром: „У ово ме рјеч ни ку има ри је чи на 
број све га 47.427“.

За ин те ре со ва ни по се ти о ци има ли 
су при ли ку да ви де и не ко ли ко лич-
них Ву ко вих сва ри ко је је ко ри стио у 
сва ко днев ном жи во ту, а ко је до са да 
ни су на шле ме сто у стал ној по став ци, 
а оби ла зак му зе ја је био бес пла тан.

 Ли ди ја ХАМ МИ ЛО ВА НО ВИЋ

Марта Фрајнд 
– „У трагању за Лазом 
Костићем“, Књижевна 
општина Вршац, 2017.

У До му Ву ко ве за ду жби не, 26. апри-
ла, одр жа на је Ву ко ва три би на по све-
ће на књи зи Мар те Фрајнд „У тра га њу 
за Ла зом Ко сти ћем“, ко ју је из да ла 
Књи жев на оп шти на Вр шац, 2017. го-
ди не, у Би бли о те ци „Не са ни ца“. О овом 
вред ном де лу го во ри ли су: др Ана Ба-
буц Кр ду, др Зо ри ца Не сто ро вић, др 
Зо ри ца Бе ча но вић Ни ко лић, др Дра-

шко Ре ђеп и др Мар та Фрајнд. Др Бо-
шко Су вај џић, ко ји је био спре чен да 
уче ству је у ра ду Три би не, при ло жио 
је свој пи са ни при лог о књи зи. 

Књи га пред ста вља, ка ко је ре че но 
у рас пра ви, из вр сну на уч ну сту ди ју, 
у ко јој аутор ка кроз осам по гла вља 
осли ка ва свој од нос пре ма суд би ни и 
ства ра ла штву јед ног од нај ве ћих срп-
ских пе сни ка ро ман ти зма. Она тра-
га за кон ти ну и те том Ла зе Ко сти ћа 
у окви ру пре пли та ња драм ске и пе-
снич ке умет но сти, ста рих Гр ка и Шек-
спи ра, му зи ке и ли те ра ту ре, срп ске и 
европ ске књи жев но сти, пе сни штва и 
фи ло зо фи је. За чи та ње ове сту ди је по-
треб но је од ре ђе но пред зна ње, али је 
књи га пи са на ја сним и пит ким је зи-
ком и та ко је ком по но ва на да чи та о ца 
под сти че да се још по дроб ни је упо-
зна са ли ком Ла зе Ко сти ћа и ње го вим 
де лом. За ни мљи во је да је ова књи га 
на ста ја ла то ком ви ше го ди на и да су 
аутор ки на са зна ња о ли ку и де лу Ла зе 
Ко сти ћа у књи зи из ло же на об је ди ње-
но и са же то, у ви ду син те зе. 

Зо ри ца Не сто ро вић у свом при ло гу 
о овој вред ној књи зи ис ти че да је она 
ком по но ва на склад но, пи са на ма ни-
ром нај леп шег на уч ног сти ла, за ни-
мљи ва по уви ди ма и ана ли за ма и, 
као та ква, пред ста вља дра го цен до-
при нос про у ча ва њи ма Ко сти ће вог 
ства ра ла штва. Књи га на нај леп ши на-
чин осли ка ва лич ни аутор кин од нос 
пре ма суд би ни и ства ра ла штву ве ли-
ког пе сни ка срп ског ро ман ти зма. 

Мар та Фрајнд, аутор ка, по себ но 
под вла чи да ће Ла за Ко стић и да ље 
оста ти та јан ствен, да је ово де ло њен 
до при нос са гле да ва њу ра да овог зна-
ме ни тог срп ског пе сни ка, ко је оста је 
отво ре но за но ва ис тра жи ва ња и иза-
зов за но ве ге не ра ци је.

 Ка та ри на ГРА НА ТА СА ВИЋ

За ду жби на ри 
Ву ко ве за ду жби не (100)

Основ на шко ла „Ђу ра Јак шић“, Оре-
шко ви ца, Пе тро вац на Мла ви: Љу би ца 
Сто ји ло вић, Са ња Стје па но вић, Дра-
га на Жи во тић, Иван Ка ра џић, Дра га-
на Жи во ји но вић, Бо шко Гр гић, Ве сна 
Ми хај ло вић, Ана То до ро вић, Ка ти ца 
Јан ко вић, Рат ко Ми лој ко вић, Све тла-
на Де мић, Ива на Јо ва но вић, На та ша 
Бу гар, Сла ви ца Го ми ла но вић, Дра га-
на Пе тро вић, Еми на Стој ко вић, Вла дан 
Ску ра тен ко, Зве зда на Бо гић, Ма ри-
ја Тра и ло вић, Је ле на До бро са вље вић, 
Иво Ђор ђе вић, Сне жа на Сто ји ће вић.

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

Ј
ед на бо га та би о гра фи ја до-
би ла је пре фикс про шлог 
вре ме на. Све нас ко ји смо 
ди је ли ли че сти цу жи во та 
са Бо ри сла вом Шок че ви-

ћем од ла зак је за те као не спрем не. 
Смрт је сти гла пот пу но нео че ки-
ва но, не на ја вље но. Са да ми слим 
ка ко бо гат је био тај жи вот ни пут, 
оби ло вао ра до шћу и бо лом. Ро-
ђен је у че сти тој по ро ди ци, у се-
лу Ки јев ци на до мак Гра ди шке, од 
оца Бран ка и мај ке Са ве. Од ли чан 
уче ник у свим раз ре ди ма основ-
не шко ле и гим на зи је. Већ у ра-
ној мла до сти ути рао је пут сво јој 
из у зет но сти. Из ра стао је у бу ду ћег 
све стра ног и рас ко шног чо вје ка. 
Сту диј ме ди ци не за вр ша ва у За-
гре бу, а ци је ли рад ни ви јек као ље-
кар спе ци ја ли ста ин тер не ме ди-
ци не ра ди у Бол ни ци у Гра ди шци. 

За па ци јен те био је вр хов ни из раз 
струч но сти и ху ма но сти. На по сао 
ни је ка снио ни кад, оста јао по сли-
је рад ног вре ме на због бо ле сни ка. 
Био из раз мје ре ка ко тре ба ра ди ти 
тај уз ви ше ни по сао.

По све ћен по ро ди ци, оства ру ју ћи 
сре ћу уз су пру гу и два си на. А у ду-
ши умјет ник. Сви јет опа жа чу лом ду-
ше. По чи њу ра ни ра до ви у ту шу, пр во 
за се бе, а он да из ло жбе. Сво ме гра ду, 
ху ма но сти. Све што је дир ну ло ду шу 
од го во рио је цр теж, цр ном ли ни јом 
ср ца по би је лим тра го ви ма иза зо ва. 
Све зре ли је, си гур ни је. По зна је исто-
ри ју сво га на ро да и на ла зи мо ти ве 
за свој рад. Осни ва Огра нак Ву ко-
ве за ду жби не у Гра ди шци и ства ра 
(сво јим угле дом и ра дом) нај бо љи 
огра нак, са ве ли ким бро јем пре ну-
ме ра на та и сви је шћу љу ди о зна ча ју 

огран ка. Све што је ра дио (а ра дио је 
мно го), ра ђе но је до са вр ше ног.

Кру на ње го вог жи вот ног пу та је 
од ла зак у Хи лан дар, гдје ра ди као 
ље кар. Тај бо ра вак је био при пре ма 
за су срет са Го спо дом. Био је за пра-
зник Пре о бра же ња. Вра тио се са пу-
та оза рен свје тло шћу ду ше.

За нас, ко ји смо би ли ње го ви при-
ја те љи, ово је стра шан ра ста нак.

Три на ест го ди на ње го ве стра шне 
лич не дра ме за о ра ло је бра зду у ко-
ју је то ну ла сна га.

Од ла зак си на и су пру ге, за у ста-
ви ли су за мах жи во та. По но сно је 
но сио свој стра шни усуд. Ра дио, за-
вр ша вао зе маљ ску ми си ју и при пре-
мао од ла зак.

Рас ко шна би о гра фи ја. При зна ња, 
од ли ко ва ња, по хва ле, за хвал ни це – 
у све му бес крај на до бро та, ис трај-
ност и до сто јан ство.

Успо ме не, број не, на ше, људ ске.
Оти шао је чо вјек ко ји је умио ли це 

гра да но вом на дом. Ве ли ки чо вјек се 
по кло нио пред Го спо дом.

Сла ва на ди у вас кр се ње.
 Ра да на Ви ла СТА НИ ШЉЕ ВИЋ

ЗА СЕЋАЊЕ

Борислав Шокчевић
(1948–2018)

По ве ља за до при нос ра ду 
и раз во ју Ву ко ве за ду жби не

Обе ле жа ва ју ћи ју би леј Ву ко ве за ду жби не – 30 го ди на од ње ног осни-
ва ња и ра да – 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, до нео је од лу ку да се ис так ну тим за ду жби-
на ри ма до де ли По ве ља 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. Ме ђу 12 до бит ни ка По ве ље био је и Бо ри слав 
Шок че вић, за ко га је у обра зло же њу ре че но да му се при зна ње до де-
љу је 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.

Пред став ни ци Ву ко ве за ду жби не и Кул тур не за јед ни це Кра ји не 
по се ти ли За јед нич ко ве ће оп шти на у Ву ко ва ру

Ми ха и ло Ђо ко вић Ти ка ло, 
дар Ву ко вој за ду жби ни

Ми лан Стој ков, пор трет Ву ка 
Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа

Ди ми три је Ла ка та ри, 
портрет Вука Ка ра џића, 1832.
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В
у 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. 
Ове го ди не 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.

Д
а ме и го спо до, по што ва-
ни пред сед ни че Скуп-
шти не Ву ко ве за ду жби-
не, пред сед ни че и чла-
но ви Од бо ра за до де лу 

на гра да Ву ко ве за ду жби не, за хва-
љу ју ћи на на гра ди за књи гу Сло бо
дан Јо ва но вић: те о ри ја хтео бих да 
ис так нем да је Сло бо дан Јо ва но вић 
пи сао о Ву ку Ка ра џи ћу као ре фор-
ма то ру је зи ка, све до ку исто риј ских 
до га ђа ја и пи сцу исто ри је, ску пља-
чу на род них пе са ма и ве ли ком ути-
ца ју ко ји је имао на Ср бе у 19. ве ку, 
о че му има ре чи и у по зно об ја вље-
ном Јед ном при ло гу за про у ча ва ње 
срп ског на ци о нал ног ка рак те ра. Го-
во ре ћи о свом оцу, Вла ди ми ру Јо ва-
но ви ћу, Сло бо дан Јо ва но вић је на-
гла сио да је пр ва књи га ко ју му је 
дао у ру ке кад је на у чио да чи та би-
ла збир ка На род них пе са ма ко је је 
об ја вио Вук Ка ра џић: „То је тре ба ло 
да уда ри те мељ мом на ци о нал ном 
вас пи та њу“. 

Ис та као бих и да ми је по себ но дра-
го што је вест о на гра ди ко ју је до би ла 
књи га ко ју сам об ја вио у из да њу Бал-
ка но ло шког ин сти ту та Срп ске ака де-

ми је на у ка и умет но сти при мље на и 
пре по зна та код свих ко ле га као при-
зна ње на уч ном ра ду ко јем су по све-
ће ни на ши на уч ни ин сти ту ти. 

Ис тра жу ју ћи и ана ли зи ра ју ћи текст 
Сло бо да на Јо ва но ви ћа ред по ред и 
реч по реч хтео сам да бу дем опре-
зан и де та љан ту мач ње го вих ре че-
ни ца и ми сли да на шњем срп ском 
чи та о цу. Вре мен ска дис тан ца и број-
не про ме не у дру штву де ле нас од 
ње го вог вре ме на и не рет ке су по гре-
шне про це не ње го вих ре чи и ста во ва 
про у зро ко ва не про ме на ма кроз ко-
је су про шли срп ски је зик и зна че ње 
по је ди них пој мо ва, као и на ше дру-
штво. Ту ма че ње ње го вих ре че ни ца 
пред ста вља по се бан хер ме не у тич ки 
за хват, јер се мо ра во ди ти ра чу на о 
сва кој ре чи, ре че ни ци, па ра гра фу и 
ми сли ис ка за ној у ре че ни ци, по што 
се Јо ва но вић ко ри стио ни зом асо ци-
ја ци ја и со кра тов ском иро ни јом, под-
ра зу ме ва ју ћи мно ге ре фе рен це ко је 
се не мо гу раз у ме ти ако се не узме у 
об зир ње го во из у зет но те мељ но и ши-
ро ко оп ште обра зо ва ње и књи жев но 
вас пи та ње. 

Осим де ла мо ра се узе ти у об зир и 
вре ме, епо ха, као и ње го ва лич ност и 

ути сак ко ји је оста вља ла на са вре ме-
ни ке. Са вре ме ни ци су оста ви ли све-
до чан ства да је би ло да на ка да су 
сви пи та ли ка кво је ње го во ми шље-
ње о не ком по ли тич ком до га ђа ју, ка-
рак те ру лич но сти, књи жев ном де лу 
или по зо ри шном ко ма ду. Сло бо дан 
Јо ва но вић је био Бе о гра ђа нин, од ме-
рен и ду хо вит, при сто јан и при ја тан, 
про фе сор без про фе сор ског ста ва, ве-
ли ки прав ни ауто ри тет ли шен сва ке 
по зе, фи ло зоф бла ге иро ни је, ар би тар 
но вих на уч них и књи жев них де ла и 
књи жев ног уку са. Ње го ва де ла су се 
чи та ла са ди вље њем и с не стр пље њем 
су иш че ки ва на но ва. 

Иду ће го ди не, ка да обе ле жа ва мо 
150-го ди шњи цу ро ђе ња Сло бо да на 
Јо ва но ви ћа, би ће при ли ке да се ње-
го во де ло, лич ност и вре ме осве тле из 
раз ли чи тих угло ва и да се пре по зна 
и про ту ма чи ње го ва по ру ка и при ми 
са вет од не ко га ко је био „свој на сво-
ме“ и истин ски до бро на ме ран. 

За хва љу јем сви ма ко ји су да нас 
до шли на до де лу на гра де Ву ко ве за-
ду жби не за књи гу по све ће ну де лу и 
жи во ту Сло бо да на Јо ва но ви ћа.

 Бо рис МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ

Д
р Бо рис Ми ло са вље вић, ви ши на уч ни 
са рад ник, ро ђен је у Бе о гра ду 1967. го-
ди не. Ди пло ми рао је на Оде ље њу за фи-
ло зо фи ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе-
о гра ду где је за вр шио и пост ди плом ске 

сту ди је. Док то ри рао је на Фа кул те ту по ли тич ких 
на у ка у Бе о гра ду са те мом из исто ри је по ли тич ких 
те о ри ја. Од 1998. је за по слен у Бал ка но ло шком ин-
сти ту ту Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, где је 
уче ство вао у ра ду ви ше на уч них про је ка та. Осим 
на гра ђе не књи ге Сло бо дан Јо ва но вић: те о ри ја, об-
ја вио је и књи гу Ви зан тиј ска фи ло зо фи ја у сред
њо ве ков ној Ср би ји, као и ше зде се так ра до ва у на-
уч ним ча со пи си ма и збор ни ци ма. Те ме ко ји ма се 
ба вио од но се се на исто ри ју фи ло зо фи је, исто ри ју 
по ли тич ких те о ри ја, дру-
штве ну исто ри ју, ме то до-
ло ги ју, ан тич ку, ви зан тиј-
ску и са вре ме ну фи ло зо-
фи ју, итд.

Књи га Бо ри са Ми ло са-
вље ви ћа Сло бо дан Јо ва но
вић: те о ри ја, пред ста вља 
обим но на уч но де ло (651 
стра на), ко је 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. 
Због по др шке ко ју је Рат на 
вла да да ва ла чет нич ком 
по кре ту Дра же Ми ха и ло-
ви ћа, Јо ва но вић је на су ђе-
њу Дра жи Ми ха и ло ви ћу и 
дру ги ма 1946. го ди не осу-
ђен у од су ству на ка зну ли-
ше ња сло бо де у тра ја њу од 
20 го ди на.

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, по ли ти ча ра и 
пу бли ци сте (1833–1922). 
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. У књи зи се осве тља ва рад мно гих ин сти ту ци ја и 
по ми њу мно ге јав не лич но сти Ср би је то га вре ме на.

Из књи ге Ми ло са вље ви ћа ви ди се ве ли ка бри га 
Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа да сво јој де ци – Сло бо да ну и 
ћер ки Прав ди обез бе ди нај бо ље европ ско обра зо ва-
ње. Ра ди њи хо вог сту ди ра ња, а и из по ли тич ких раз-
ло га, це ла по ро ди ца се се ли пр во у Мин хен, а за тим 
у Ци рих и Же не ву. Па да у очи са ка квом ла ко ћом су 
не ке срп ске по ро ди це, ра ди обра зо ва ња сво је де це 
при вре ме но од ла зи ле у ино стран ство, без ика квих 
ад ми ни стра тив них пре пре ка европ ских др жа ва. Сти-
че се ути сак да је Евро па то га вре ме на би ла мно го 
ви ше за јед ни ца сло бод них гра ђа на, ко ја је без по до-
зре ња гле да ла на Ср би ју не го што је она да нас.

Вла ди мир Јо ва но вић је иза брао Швај цар ску, јер је 
сма трао да је то зе мља ре да и штед ње, сло бо де и ре да, 

зе мља без по ли циј ске сте ге, али са ја ком мо рал ном 
ди сци пли ном. Из но се ћи за па жа ња о Швај цар ској он 
је ис ти цао сво ја по ли тич ка уве ре ња: „Су ве ре ност при-
па да на ро ду. Све по ли тич ке вла сти и сва по ли тич ка 
зва ња са мо су овла шће ње нај ви ше вла сти на ро да“. Бо-
ра вак у Швај цар ској омо гу ћио је Сло бо да ну Јо ва но ви-
ћу да пр во за вр ши сту ди је на не мач ком је зи ку а за тим 
и на фран цу ском.

Ба ве ћи се по ли тич ким схва та њи ма оца и си на, 
аутор ука зу је на раз ли ке у њи хо вим по ли тич ким 
ста во ви ма. Он на по ми ње да је Вла ди мир Јо ва но вић 
при хва тао не ке иде је фран цу ских ра ди кал них ле ви-
ча ра. Ме ђу тим, он ни ка да ни је од сту пао од сво јих 
ли бе рал них уве ре ња о пра ву сва ког на по ли тич ку 
раз ли чи тост. Ни су му би ле при хва тљи ве ка ко ап со-

лу ти стич ка власт (због че-
га је јед но вре ме и био у 
не ми ло сти у Ср би ји), та ко 
и ре во лу ци о нар не ме то де 
за сме ну вла сти, ни ти иде-
ја ко лек ти ви зма. Од бле сак 
ње го вих по ли тич ких схва-
та ња ви ди се и у име ни ма 
ко ја је дао сво јој де ци – си ну 
Сло бо дан, а ћер ки – Прав да, 
а ко ја у то вре ме ни су би ла 
по зна та у Ср би ји.

Кри ти ку ју ћи ста во ве сво-
га оца Вла ди ми ра, Сло бо-
дан Јо ва но вић ис ти че да су 
он, и ње го ви са вре ме ни ци 
би ли убе ђе ни да је њи хо во 
по ли тич ко гле ди ште за сно-
ва но на на уч ним до ка зи ма. 
Реч је о њи хо вим ста во ви ма 
да др жа ва тре ба да по чи ва 
на је дин ству на у ке, сло бо де 
и на ци је. Ме ђу тим, њи хов 
ма те ри ја ли зам и по зи ти ви-
зам има ју фи ло зоф ску, а не 
ем пи риј ску осно ву. Упра во 
та те о ри ја о је дин ству ли-
бе ра ли зма, по зи ти ви зма 
и на ци о на ли зма ле жи у 
осно ви фран цу ске про све-
ти тељ ске фи ло зо фи је, ко ја 
је Вла ди ми ру Јо ва но ви ћу 
би ла бли ска.

Схва та ња о дру штву, ко ја 
из но си Сло бо дан Јо ва но вић 
ви ше су при ме ре на са вре-
ме ном европ ском гра ђан-
ском дру штву.

Оно што кра си ову књи гу 
је сте и ње на акри бич ност 
и 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. Са ве ли ком па жњом Ми-
ло са вље вић је про ве ра вао 
низ по је ди но сти из ра ни јих 
би о гра фи ја Сло бо да на Јо ва-

но ви ћа, али и по је ди но сти о жи во ту и ра ду ње го вих 
са вре ме ни ка, с ко ји ма је он био у кон так ту. Са исто 
та квом де таљ но шћу тра жио је те о риј ске и фи ло зоф-
ске осно ве ње го вих прав но-по ли тич ких иде ја. То је 
под ра зу ме ва ло ис тра жи ва ње фи ло зоф ских те о ри ја 
не ких круп них европ ских ми сли ла ца, ко ји су мо гли 
ути ца ти на фор ми ра ње идеј них кон це па та Сло бо да-
на Јо ва но ви ћа. 

Књи га ука зу је да је пре ћут ки ва њем де ла Сло бо да-
на Јо ва но ви ћа, те за бра ном ње го вог пре штам па ва ња 
у по сле рат ној Ју го сла ви ји, иза зва на огром на пра зни-
на у раз во ју по ли тич ких иде ја у Ср би ји. У исто вре-
ме она све до чи и о ола ком бри са њу ин те лек ту ал них 
ве ли чи на срп ског на ро да, а све ра ди очу ва ња то та-
ли тар не вла сти.

 Љу бин ко РА ДЕН КО ВИЋ

С
ко ро сам имао ту част и при-
ви ле ги ју да сво јим скром-
ним ми шље њем до при не-
сем да упра во ма е стро Ти ка-
ло по ста не ла у ре ат на гра де 

Ву ко ве за ду жби не. Али на ше по знан ство 
тра је мно го ду же, још из осам де се тих го-
ди на и из ло жби у Цви је ти Зу зо рић. Ме-
ђу тим, мо је по знан ство са ње го вим сли-
ка ма је још ста ри је. Пр ви пут ка да сам 
ви део јед ну од Ти ка ло вих сли ка би ло је 
до вољ но да га пре по знам у сва кој сле-
де ћој на ко ју сам на ле тео. Тај сна жан 
и је дин ствен ути сак ко ји оста вља сва-
ко ње го во де ло не по гре ши во вам се ја-
вља сва ки пут пред ње го вим плат ном. 
Ути сак да сте ушли у не ку бај ку, фан та-
стич ну и по ма ло увр ну ту, тач но у ње ну 
сре ди ну, са свим ње ним ли ко ви ма, до-
брим ви ла ма и ђа во ли ма, чу до ви шти ма, 
зве ри ма и прин це за ма, злим кра ље ви-
ма и ан ђе ли ма. 

Али умет нич ки зна чај и зна че ње Ти ка-
ло вих сли ка оста ви ћу ли ков ним кри ти ча-
ри ма ко ји си гур но ви ше зна ју о то ме. Ја 
мо гу да при чам са мо у сво је име, у име 
по сма тра ча ко ји као да би ва уси сан у це лу 
ту ње го ву тај но ви ту фан та зма го ри ју. Сва-
ко од нас би мо гао да ис при ча дру га чи ју 
бај ку гле да ју ћи јед ну сли ку, от кри ва ју ћи 
сва ким по гле дом но ви и но ви слој, не ки 
но ви лик, не ка но ва вра та или про зор или 
сте пе ни це...

Шта ме је пр ви пут осво ји ло у Ти ка ло-
вом сли кар ству? Па, не мо гу да по бег нем 
од се бе – ја сам у ду ши ар хи тек та, а не где 

у ме ни чу чи и ма ли сли кар, као си јам ски 
бли за нац. 

И то сам и за па зио: у том ди вљем пеј-
за жу, у тој су лу дој сце но гра фи ји из ви ру 
згра де, ку ће, ку ле и зам ко ви, из ми шље ни 
гра до ви, тај на вра та и там ни про зо ри, зар-
ђа ле ка пи је и мрач ни со ка ци. И од јед ном 
се вра ћам у де тињ ство, у сво ју ма шту, ме ђу 
др ве не коц ке од ко јих сам као де чак пра-
вио сво је ку ле и зам ко ве, сво је за ми шље не 
гра до ве у ко ји ма су се од ви ја ле мо је бај-

ке. Вра ћам се ме ђу сво је пр ве цр те же ку ћа, 
згра да, гра до ва, а и љу ди...

Све оно што сам пр ви пут от крио у исто-
ри ја ма умет но сти код Хи је ро ни му са Бо ша, 
код Број ге ла, Пу се на, Тин то ре та и што ме је 
оп чи ни ло, от крио сам и код Ти ка ла, али на 
дру га чи ји на чин. Та ар хи тек ту ра у сли ка-
ма је јед на ко увр ну та као и ли ко ви из ње-
го вих бај ки. Ка кав мо ра да је ум уве зан са 
ван се риј ским та лен том ко ји сми сли та ко 
не ве ро ват не ли ко ве и гра до ве? 

Као свој су штин ски про блем, наш Ти-
ка ло по ста вља су че ља ва ње ствар но сти и 
фик ци је. Сва ка је сли ка јед на драм ска 
пред ста ва у ко јој, раз ме ште на у ме ком 
осве тље њу езо те рич ног пеј за жа, ор ги ја 
кар не вал ска сви та ин сек то ид них чу до-
ви шта и бес крај но оби ље жи во тињ ских 
об ли ка и спо до ба, са бла сних и не у ни шти-
вих, ко је по ста ју сво је вр сни про то ти по ви. 
Ти ка ло свој ал хе ми чар ски врт на се ља ва 
пре ци зним ме та мор фо за ма, сли ко ви тим 
пре до ча ва њи ма не ке на род ске ми сти ке. 
У цен тру ње го вих сли ка и цр те жа је ал-
хе ми чар, а око ло су чу до ви шта, му тан ти, 
хо мун ку лу си, гно ми ди, та пи ри, ле те ће 
сви ње, но со ро зи те ра зни дру ги ин сек-
ти. Та ко се оства ру је, ка ко је то не ко већ 
ле по при ме тио, ме ди јал ни спој ле по те и 
на ка зно сти у ко ме се ре флек ту је сјај и 
ужас не ког дав но ми ну лог до ба ко је мо-
же би ти и на ше.

Још од Хи је ро ни му са Бо ша и Број ге ла, 
по сто ји у европ ској умет но сти скло ност 
ка пред ста вља њу чу до ви шних би ћа. Ти-
ка ло, тај бур леск ни пе сник и дра ма тург 
јед не ра до сне апо ка лип се, сме шта сво ја 

фан та стич на би ћа у де ли-
ка тан де кор, у сво ју сли-
кар ску фан та зи ју. То је 
ме та мор фо за жи во ти ње у 
чо ве ка и обрат но, де фор-
ми са ње ствар но сти у хи је-
рар хиј ској рас по ре ђе но сти 
по ве ли чи ни и по ло жа ју. 
Све је на Ти ка ло вим сли-
ка ма и цр те жи ма из ве де-
но су пер и ор ном за нат ском 
тех ни ком, ме ша ви ном тех-
ни ка са пре о бра жа ва њи ма 
и ху мор ним ге стом. Све је 
ту, као ка квим рет ким за чи-
ном, за чи ње но дра го це ним 
зр ном не ка кве лу до сти, 
или бо ље, ху мо ром над ре-
а ли стич ког по ре кла. Ху-
мор на ре скост бит на је код 
овог сли кар ства, с тим што 
је она ор ган ски део Ти ка-
ло ве при ро де, а не не што 
што је школ ски пре у зе то и 
на сле ђе но. 

Ње го во сли кар ство и ње-
го ву нео бич ну зо о ла три ју 
иш чи та ва мо и као сво је вр-
сни при руч ник фан та стич-
не зо о ло ги је, из ма шта не 
не ма ни, чу до ви шта, вра-
го ви и хо би ти, упу ћу ју на 

сред њо ве ков ну зо о ло шку сим бо ло ги ју, та-
ко да би смо по ла зе ћи од Ти ка ло вих сли ка, 
мо гли из ве сти чи та ву јед ну те о ри ју зо о ло-
шког сим бо ли зма. А овај умет ник го во ри 
је зи ком сно ва, от кри ва ју ћи оно што нам 
ни су ре кли Хи је ро ни мус Бош и Број гел.

Не мо гу а да не спо ме нем Шеј ки не ре-
чи да сли ка мо ра по но во по ста ти пред мет 
дра го цен, ка ко за оно га ко га сли ка та ко и 
за оно га ко га по сма тра.

 Ми лан СТОЈ КОВ

Књи га Бо ри са Ми ло са вље ви ћа „Сло
бо дан Јо ва но вић: те о ри ја“, пред ста вља 
обим но на уч но де ло, ко је осве тља ва жи
вот и рад 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.
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Т
ра ди ци о нал но, Да ни ца за 2018. го ди ну 
пред ста вље на је у Ма лој са ли Ко лар че-
ве за ду жби не два де сет де ве тог ја ну а ра. 
Ју би лар но, два де сет пе то из да ње срп-
ског на род ног илу стро ва ног ка лен да ра 

по све ће но је Го ди ни ју би ле ја. Мно го број ној пу бли-
ци у Ко лар цу Да ни цу су пред ста ви ли уред ник др 
Ми о драг Ма тиц ки, пред сед ник Управ ног од бо ра 
Ву ко ве за ду жби не проф. др Бо шко Су вај џић и про-
фе сор ка Да ни је ла Ко ва че вић Ми кић.

Пред ста вља ју ћи но во го ди ште Да ни це Ма тиц ки је 
ре као да је као и у сва ком го ди шту и у овој Да ни
ци об ја вљен Ме се цо слов, за Ср бе сва три за ко на, а 
за др жа не су ре дов не ру бри ке: Осве тље ња, На род на 
књи жев ност и умет ност, Све то сав ска чи тан ка, Је
зик, Опи са ни је на ма сти ра, Пр ви срп ски уста нак, На
род ни ку вар, Астро но ми ја, За ду жби не, као и спи сак 
пре ну ме ра на та.

Пре ма ре чи ма Ма тиц ког, ју би лар но го ди ште Да
ни це сво је вр сна је спо ме ни ца у част три де се то го-
ди шњи це по сто ја ња и ра да Ву ко ве за ду жби не. Она 
је, исто вре ме но, по све ће на ни зу ју би лар них го ди на 
уста но ва и зна чај них по сле ни ка у срп ској на у ци и 
кул ту ри. За хва љу ју ћи при ло зи ма ко је је при ре дио 
Жар ко Ро шуљ, по ред Иве Ан дри ћа и ње го вог де ла, 
чи ју го ди шњи цу обе-
ле жа ва мо, ни су за-
о би ђе ни ни Те о дор 
Па вло вић, Мо ни де Бу-
ли, Ста ни слав Ви на вер, 
ни ти пак суд бо но сни 
до га ђа ји за срп ски на-
род, по пут атен та та на 
кне за Ми ха и ла Обре-
но ви ћа 1867. го ди не. 
Жар ко Ро шуљ већ пу не 
две де це ни је у Да ни ци 
уоб ли ча ва те мат ске 
збор ни ке: Ша љи вац 
са при ло зи ма из ста-
ри је књи жев не пе ри о-
ди ке, те Срп ски ку вар, 
ста ра ју ћи се да Да ни цу 
учи ни чи та о ци ма за-
ни мљи вом. Ака де мик 
Све ти слав Д. Бо жић об ја вљу је сво ју бе се ду по све ће ну 
сед мом ве ку ма на сти ра Тро но ше, пр ве Ву ко ве шко ле. 
Aкадемик Ви дој ко Јо вић осве тља ва лик и де ло бе лог 
Ру са ака де ми ка Вла ди ми ра Ла ска ре ва, ко ји је сво је 
ка пи тал но де ло по све тио Ср би ји. Про фе сор Љу бин ко 
Ра ден ко вић већ го ди на ма у Да ни ци за о кру жу је свој 
рад на Срп ском на род ном ка лен да ру, Ни ко ла Бу ра 
ис пи су је из го ди не у го ди ну Ле то пис XXI ве ка, ис-
тра жи вач Ста ни ша Во ји но вић већ ви ше од де це ни је 
пру жа нам увид у са ку пљач ки труд са ку пља ча на-
род них умо тво ри на, Ву ко вих след бе ни ка у 19. и по-
чет ком 20. ве ка, чи ји су за пи си оста ли ра се ја ни по 
књи жев ној пе ри о ди ци. 

Ово га пу та, блок од де сет штам пар ских та ба ка по-
све ћен са оп ште њи ма са окру глог сто ла ко јим је у 
Тр ши ћу, 15. сеп тем бра 2017. го ди не, отво рен ве ле-
леп ни Обра зов но-кул тур ни цен тар „Вук Ка ра џић“, 
још је дан је дар чи та о ци ма. О вред но сти ово га на-
уч ног збор ни ка нај бо ље го во ре име на ауто ра, по зна-
ва ла ца Ву ко вог жи во та и де ла и књи жев ни ка, ко ји 
су се при дру жи ли мо де ра то ри ма ово га ску па, Ми о-

дра гу Ма тиц ком, Бо шку Су вај џи ћу и Де ја ну Ми ха и-
ло ви ћу, уред ни ку Ла гу не: Га бри је ла Шу берт, Ра до ван 
Бе ли Мар ко вић, Са ва Да мја нов, Све ти слав Ба са ра, 
Ми лош М. Ко ва че вић, Јан ко Ву ји но вић, Ду шан Ива-
нић, Алек сан дар М. Ми ла но вић, Бран ко Злат ко вић 
и Ста ни ша Во ји но вић. 

Ма тиц ки је са по себ ним по но сом го во рио о све ча-
ној ака де ми ји по во дом ју би ле ја Ву ко ве за ду жби не 
одр жа ној у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти. Он 
је ис та као да су че стит ке Ву ко вој за ду жби ни упу ти-
ли пред сед ник ака де ми је, Вла ди мир С. Ко стић, Ње-
го ва све тост па три јарх срп ски го спо дин Ири неј, ко ји 
је За ду жби ни уру чио и Ор ден Све тог де спо та Сте фа на 
Ла за ре ви ћа, као и го спо дин Вла дан Ву ко са вље вић, 
ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са ња.

У одељ ку Осве тље ња, ука зао је Ма тиц ки, из дво ји ли 
смо део из днев ни ка Дра шка Ре ђе па Уоста лом, об-
ја вље ног 2016. го ди не, у ко јем на ла зи мо аутен тич но 
и искре но из ра же но се ћа ње ака да ми ка На де Ми ло-
ше вић Ђор ђе вић на са рад њу Дра шка Ре ђе па и ака де-
ми ка Де ја на Ме да ко ви ћа, не ка да шњег пред сед ни ка 
Ву ко ве за ду жби не.

О Да ни ци за мла де, по во дом де се тог бро ја, из у зет-
но на дах ну то го во ри ла је Да ни је ла Ко ва че вић Ми-
кић са гле дав ши је као „ди дак тич ку ри зни цу“. Она 
је у свом из ла га њу пру жи ла ва ља не ар гу мен те да 

се ово гла си ло за мла-
де пред ло жи као ал-
тер на тив на лек ти ра 
за рад у на ста ви по 
шко ла ма. Ко ва че вић 
Ми кић је ука за ла да 
нај че шћи ва пај ко ји од 
да на шњих на став ни ка 
чу је мо је сте жал што 
мла ди ви ше не чи та ју 
као пре, што их је те-
шко при во ле ти књи зи. 
„А Да ни ца за мла де не-
на ме тљи во ну ди јед но 
све вре ме но ме то дич ко 
упут ство свим на став-
ни ци ма, али и свим 
ро ди те љи ма: за ра зи
мо сво ју де цу соп стве
ном ра до шћу чи та ња 

и ства ра ња! Чи та ва уред нич ка кон цеп ци ја глав-
ног и од го вор ног уред ни ка др Ми о дра га Ма тиц ког 
и ње го вих са рад ни ка по чи ва упра во на тој чи та лач-
кој оза ре но сти. Сто га ми Да ни ца за мла де у мно го 
че му ли чи на рас ко шну књи жев ну хар фу пу ну пе-
да го шких жи ца и то но ва“, ис та кла је Да ни је ла Ко-
ва че вић Ми кић.

Сво ју пе сму Спо менпо ље, пу бли ци ко ја је те ве че-
ри до шла на про мо ци ју у Ко ла рац, го во рио је др Бо-
шко Су вај џић.

На кра ју ве че ри, уред ник Ма тиц ки при сут ни ма у 
Ма лој са ли Ко лар че ве за ду жби не от крио је да ће те-
ма сле де ћег, два де сет ше стог го ди шта Да ни це би ти: 
До зи ви и од зи ви срп ских пе сни ка. Ве че је за вр ше но 
пе сом Ла зе Ла зи ћа Ци ме то ва ру жа.

Про мо ци ју Да ни це на Ко лар цу сво јим умет нич ким 
ин тер пре та ци ја ма улеп ша ла је глу ми ца Би ља на Ђу-
ро вић. У му зич ком де лу, Сти хи ру Све том Са ви из вео 
је Дра ган Р. Мла ђе но вић ко ји је у овом го ди шту Да
ни це об ја вио при лог о ста ром срп ском по ја њу.

 Ду ши ца МА ТИЦ КИ

К
а да су ме по зва ли да у пет 
ми ну та пред ста вим „Да-
ни цу за мла де“, по ми сли-
ла сам да је то не мо гу ће. 
Ка ко у пет ми ну та да ста не 

по хва ла школ ском за бав ни ку ко ји је из-
ни као пре де сет го ди на као до да так „Да-
ни ци“, а убр зо из ра стао – на пол зу на-
став ни ци ма, ђа ци ма и ро ди те љи ма – у 
ри зни цу обра зов но ва спит них са др жа ја 
чи је из ла же ње по др жа ва ју, с круп ним 
раз ло зи ма, и Ми ни стар ство кул ту ре и 
Ми ни стар ство про све те ко је сва ке го ди-
не по кла ња по је дан бес пла тан при ме-
рак за школ ске би бли о те ке.

Нај че шћи ва пај ко ји од да на шњих на-
став ни ка чу је мо је сте жал што мла ди ви ше 
не чи та ју као пре, што их је те шко при во-
ле ти књи зи. А „Да ни ца за 
мла де“ не на ме тљи во ну ди 
јед но све вре ме но ме то дич ко 
упут ство свим на став ни ци-
ма, али и свим ро ди те љи ма: 
ЗА РА ЗИ МО ДЕ ЦУ СОП СТВЕ-
НОМ РА ДО ШЋУ ЧИ ТА ЊА И 
СТВА РА ЊА! Чи та ва уред-
нич ка кон цеп ци ја глав ног и 
од го вор ног уред ни ка др Ми-
о дра га Ма тиц ког и ње го вих 
са рад ни ка по чи ва упра во на 
тој чи та лач кој оза ре но сти. 
Сто га ми „Да ни ца за мла-
де“ у мно го че му ли чи на 
рас ко шну књи жев ну хар фу 
пу ну пе да го шких жи ца и то-
но ва. Бри жљи во ода бра ним 
ру бри ка ма, бри жљи во ода-
бра ним де ли ма, што из ста ри јих вре ме на, 
што их са вре ме ног до ба, „Да ни ца за мла-
де“ не по ди ла зи ко мер ци јал ним зах те ви-
ма и су но вра ту по вр шно сти по тро шач ког 
дру штва, јер су ње ни им пе ра ти ви, с јед-
не стра не, са чу ва ти оно што је сте мо рал-
на вред ност на шег па три јар хал ног би ћа, 
а при том би ти и свеж, нов, са вре ме ним 
на ра шта ји ма по до бан, ду хо вит, пи так, а с 
дру ге стра не, очу ва ти срп ски је зик, срп ско 
пи смо и ви со ку ли те рар ну вред ност ко јом 
се нај бо ље раз ви ја књи жев ни укус мла дих 
чи та ла ца, што све за јед но до при но си очу-
ва њу ву ков ске тра ди ци је.

Та кав при ступ ре чи то до ка зу је и ово го-
ди шње из да ње: од лич но сти го ди не Вла-
ди сла ве Вој но вић, ко ју би смо ми у Чач ку 
про чи та ли као Вла-ДИС а ЛАВ, јер се по е-
тич но а ла вов ски бо ри за мла де чи та о це 
ур ба ним, са вре ме ним је зи ком, прот ка-
ним фи ним ху мо ром, и при сту пом ко ји 
при том чу ва све вас пит не по сту ла те, па 
до на гра ђе них ђач ких ра до ва по све ће них 
мај ка ма, тој див ној, ве ли кој те ми, из ко јих 
бих по себ но из дво ји ла јед но по ет ско се ћа-
ње на мај ку ко је ви ше не ма, баш за то што 
про блем са вре ме ног ин фор ма тич ког до-

ба и вир ту ел ног жи во та на ше де це ути че 
за стра шу ју ће на ма њак ем па ти је код њих, 
на шкр тост емо ци ја, на оту ђе ност. Док су 
ста ри је ге не ра ци је пла ка ле чи та ју ћи по је-
ди на књи жев на де ла, мла ди да нас на њих 
че сто оста ју рав но ду шни и без емо тив не 
ре ак ци је. За то је на ша ду жност, из ме ђу 
број них дру гих, са чу ва ти ду ше, та на не и 
крх ке, спо соб не са ра зно вр сна емо тив на 
тре пе ре ња, у че му „Да ни ца за мла де“ и 
књи жев но шћу за де цу и деч јом књи жев-
но шћу не ма прем ца.

До вољ но је освр ну ти се на ру бри ке „Да-
ни це за мла де“, па раз у ме ти ње ну кул тур ну, 
обра зов ну и вас пит ну ми си ју. У њој су пе сме 
и при че на ших нај по зна ти јих пи са ца, што 
оних ко ји су нам са вре ме ни ци, што оних ко-
ји са на ма жи ве сво јим де ли ма, али и по себ-
но из дво је не ба сне и афо ри зми као фор ме 

ко ји ма се нај лак ше 
ути че на мла ду ду шу 
по доб ну вос ку, ту су и 
де ла по све ће на сло-
ви ма, тј. је зи ку, ту су и 
му дро ли је и за вр зла-
ме и ша ле и ша љи ви 
је лов ни ци, али ту су 
и час опи са ча со пи-
са, ко ји не гу је оп шту 
кул ту ру чи та ла ца, и 
са ве ти за ле по по на-
ша ње и пре по ру ке за 
чи та ње и исто ри ја ти 
нај по зна ти јих и нај-
у спе шни јих шко ла у 
Ср би ји (овог пу та ОШ 
„Краљ Пе тар Пр ви“ из 
Бе о гра да са три сто-

ти не ге не ра ци ја уче ни ка), ту су и хро ни ке 
за кул тур ну исто ри ју ва жних до га ђа ја (нпр. 
шест де це ни ја „Зма је вих деч јих ига ра“). А 
на да све, ту су и ру ке увек ра ши ре не за мла-
де ства ра о це!

Пред ста вља ће мо „Да ни цу за мла де“ на 
по себ ним про мо ци ја ма, али ћу вам са да 
као ма мац за чи та ње на ве сти са мо не ко ли-
ко име на, по ред већ спо ме ну те Вла ди сла-
ве Вој но вић, пи са ца и пе сни ка чи ја де ла 
кра се ово го ди шње из да ње: Ду шан Ра до-
вић, Де сан ка Мак си мо вић, Дра ган Лу кић, 
Игор Ко ла ров, Ра ша По пов, Љу би во је Ршу-
мо вић, Мо шо Ода ло вић, Сло бо дан Ста ни-
шић, Де јан Алек сић и број ни, број ни дру ги 
ства ра о ци ко ји већ чи не исто ри ју књи жев-
но сти за де цу.

А мно го ви ше о „Да ни ци за мла де“ го во ри 
ње на увод на илу стра ци ја на ко јој је де чак 
ко јем де вој чи ца ме ри ко ли ко је из ра стао. У 
тој је сли ци су шти на ко ју же лим да вам пре-
не сем: Да, са „Да ни цом за мла де“ се и бр же 
и леп ше и ви ше ра сте! Па ра сти мо још ду го 
сви за јед но – де ца у че сти те љу де ко ји по-
шту ју ву ков ску тра ди ци ју, а љу ди у де цу ко ја 
се још увек ра ду ју ле пим ре чи ма!

 Да ни је ла КО ВА ЧЕ ВИЋ МИ КИЋ

Н
а све ча но сти у Пред-
сед ни штву Ре пу бли-
ке, Кул тур но-про свет-
на за јед ни ца Ср би је 
уру чи ла је 54. Ву ко ву 

на гра ду ис так ну тим по је дин ци ма 
и уста но ва ма за на ро чи те ре зул та те 
оства ре не у ства ра лач ком ра ду на 
ши ре њу кул ту ре, обра зо ва ња и на у-
ке у Ре пу бли ци Ср би ји и на све срп-
ском кул тур ном про сто ру. 

На гра де су до би ли: Дра ган Бар ту ла, 
сли кар из Ло зни це; Бра ни слав Ба ћо-
вић, при вред ник и ме це на кул ту ре (Бе-
о град); Ни ко ла Го гић, му зе о лог, Ужи це; 
Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град; Дра ган 
Дра шко вић, му зе о лог, Кра ље во; Дра ган 
Ко јић, кул тур ни по сле ник, Но ви Сад; 
Бо ри вој По пр жан, сли кар и гра фи чар 
из Но вог Са да; Де јан Са вић, ди ри гент 
и управ ник На род ног по зо ри шта у 
Бе о гра ду; Јо ви ша М. Слав ко вић књи-
жев ник (Гу ча) и Бран ко Стан ко вић, но-
ви нар РТС-а, Бе о град.

Из у зет на Ву ко ва на гра да при па ла 
је Бо го сло ви ји Све тог Ки ри ла и Ме-
то ди ја из При зре на, Га ле ри ји Ма ти це 
срп ске, Но ви Сад и Мил ки Сто ја но вић, 
опер ској умет ни ци из Бе о гра да.

До бит ни ке је по здра вио ми ни стар 
кул ту ре и ин фор ми са ња Вла дан Ву ко-

са вље вић при ме тив ши да су вред ни 
по сле ни ци кул ту ре до би ли при зна ње 
ко је све до чи да је њи хов рад пре по-
знат и вред но ван ви со ким Ву ко вим 
име ном. Ву ко са вље вић је под се тио и 

на рад Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа 
као „уте ме љи ва ча срп ске ре не сан се“ 
ко јим је тра си рао пут раз во ју срп ског 
је зи ка и пи сма.

Ми ни стар је, за тим, ре као да је Ву-
ков рад био и да је и да нас из ло жен 
кри ти ка ма, али да не мо же мо зна ти 

где би нас ре ка исто ри је од ве ла да 
ни је би ло ње га. На гла сио је да је Вук 
по да рио ја сан и ра зу мљив је зик чи та-
вом кул тур ном про сто ру од Дра ча до 
Сен тан дре је, Те ми шва ра и Тр ста и да 

је да нас наш за да так да чу ва мо срп-
ски је зик и срп ско пи смо.

Ге не рал ни се кре тар Кул тур но-про-
свет не за јед ни це Ср би је Жи во рад 
Ај да чић ис та као је да је за 62 го ди-
не, ко ли ко по сто ји ова ин сти ту ци ја, 
ура ђе но мно го то га да би кул ту ра, 

у оном нај ши рем и нај леп шем сми-
слу, би ла при сут на и ва жна у сва ком 
кут ку Ср би је. „Чу ва ли смо оби ча је, 
тра ди ци ју, је зик и пи смо, али и отва-
ра ли но ве пу те ве мла дим ства ра о-
ци ма“, до дао је Ај да чић.

Ај да чић је под се тио да се про шле 
го ди не на вр ши ло 230 го ди на од ро-
ђе ња Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа и 
170 го ди на од зна чај не 1847, „го ди не 

Ву ко ве по бе де у ко јој је ко нач но до ка-
зао да је срп ски на род ни је зик је ди-
ни пра ви је зик Ср ба“. Ци ти рао је Ву ка 
из пред го во ра Срп ском бу ква ру: „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. При ја те љу или знан цу 
сво ме, ко ји је на да ле ко пре ко би је-
лог сви је та, по сла ти ми сли сво је на 
ко ма ду ар ти је; чи та ти што су дру ги 
пи са ли при је дви је иља де го ди на и 
на пи са ти да мо гу дру ги по сли је не-
ко ли ко иља да го ди на чи та ти; то је 
на у ка, ко ја ум љуц ки го то во пре ва-
зи ла зи и мо гло би се ре ћи да је онај 
ко ји је пр ви њу из ми слио, био ви ше 
Бог не го чо век. Пи смо је отво ри ло пут 
уму људ ско ме“.

„То је да нас наш за да так, да са чу ва-
мо је зик и пи смо, је зик као основ ни 
иден ти фи ка ци о ни код јед ног на ро да 
у ко јем се чу ва ве ков но, ми ле ни јум-
ско зна ње, исто ри ја, тра ди ци ја, све 
оно што је дан на род чи ни по себ ним, 
али му и отва ра рав но прав но ме сто у 
по ро ди ца ма дру гих на ро да. Мо ра мо 
да чу ва мо и не гу је мо на ше пи смо, на-
шу срп ску ћи ри ли цу ко јом тре ба да се 
по но си мо, али и да је књи га ма, на уч-
ним де ли ма и ко му ни ка ци јом пре ко 
но вих елек трон ских ме ди ја, пре да мо 
у на сле ђе сво јим по том ци ма“, на гла-
сио је Ај да чић.

Под се тио је на по ру ку Ду шка Ра до-
ви ћа: Во ли те срп ски је зик сва ко га да-
на по ма ло. Срп ски је зик не ма ни ко га 
дру гог осим нас.

По ред ми ни стра кул ту ре, све ча но-
сти си при су ство ва ли пред сед ни ца 
На род не скуп шти не Ма ја Гој ко вић, 
град ски се кре тар за кул ту ру, Иво на 
Јев тић, пред став ни ци уста но ва кул-
ту ре, на у ке, про све те и вер ских за-
јед ни ца и број не лич но сти из јав ног 
жи во та.

 Сне жа на БО ЈИЋ

До бит ни ци 54. Ву ко ве на гра де Фото Тан југ/Ра де Пре лић

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА СРБИЈЕ

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

Жи ри за до де лу 
Ву ко ве на гра де 
за 2017. го ди ну

Проф. Мом чи ло Ан то но вић, 
ака дем ски сли кар, Бе о град, ака-
де мик проф. Све ти слав Бо жић, 
ком по зи тор, пред сед ник жи ри ја, 
Бе о град, проф. Ми ло ван Ви те зо-
вић, књи жев ник, Бе о град, др Жар-
ко Ди мић, исто ри чар, Срем ски 
Кар лов ци, Бо ра Ду гић, му зич ки 
умет ник, Бе о град, Ра да Ђу ри чин, 
драм ска умет ни ца, Бе о град, проф. 
Дра ган Мра о вић, књи жев ник и 
књи жев ни пре во ди лац, Бе о град, 
и Се ли мир Ра ду ло вић, књи жев-
ник, Но ви Сад.

ПРОМОЦИЈА „ДАНИЦЕ“ НА КОЛАРЦУ

Година јубилеја

Уче сни ци ску па

Да ни је ла Ко ва че вић Ми кић

ЛИЧНИ СТАВ

Пет ми ну та за „Да ни цу 
за мла де“
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Ове године Београд и Србија 
биће средиште светске 
славистике, центар 
славистичких дешавања 
и место сабирања слависта 
из целога света. Биће присутни 
представници из 42 земље 
– чланице МКСа, 
од Аустралије до Јапана, 
у којима се проучава 
славистика 

М
е ђу на род ни кон грес сла ви ста 
је нај зна чај ни ја ме ђу на род-
на сла ви стич ка на уч на смо-
тра у све ту, ко ја се одр жа ва 
сва ке пе те го ди не. Упра во 

је на Ме ђу на род ном са стан ку сла ви ста ко-
ји је одр жан у Бе о гра ду од 15. до 21. сеп тем-
бра 1955. го ди не до не та од лу ка о фор ми ра-
њу Ме ђу на род ног ко ми те та сла ви ста (МКС), 
пред сед ни штва свет ског сла ви стич ког по кре-
та, у ци љу не го ва ња ме ђу на род них ве за из 
обла сти сла ви сти ке и об на вља ња тра ди ци је 
сла ви стич ких кон гре са, ко ји су ор га ни зо ва-
ни по чев од пр вог Ме ђу на род ног кон гре са 
сло вен ских фи ло ло га у Пра гу 1929. го ди не. 
Пр ви пред сед ник Ме ђу на род ног ко ми те та 
сла ви ста био је чу ве ни ру ски лин гви ста В. 
В. Ви но гра дов.

Ду го је иде ја о уза јам но сти сло вен ских на ро-
да, је зи ка и кул ту ра до зре ва ла у ве ку ко ји је за 
на ма. Пре не пу них сто го ди на, де це ни ју по сле 
Ве ли ког ра та, ко нач но је ре а ли зо ва на ве ли ка 
сло вен ска иде ја, на ко јој су ис тра ја ва ли нај ве-

ћи сла ви стич ки умо ви све та – одр жа ва ње Пр вог 
кон гре са сло вен ских фи ло ло га 1929. у Пра гу, уз 
ис так ну то уче шће сло ве нач ког фи ло ло га Ма ти је 
Мур ка, про фе со ра Кар ло вог уни вер зи те та у Пра-
гу. Обра ћа ју ћи се уче сни ци ма Пр вог кон гре са, 
Алек сан дар Бе лић, срп ски лин гви ста ве ка, из-
ра зи ће сву от ме ну ве ли чан стве ност до га ђа ја на 
ко ји се то ли ко ду го че ка ло: „Али као што се ви ди, 
би ло је по треб но да се из вр ше огром не про ме не, 
да се по сле јед ног кр ва вог ра та, по стра хо та ма 
јед ног од нај кр ва ви јих от кад свет по сто ји, сло-
вен ски на ро ди осло бо де, па да да на шњи на уч ни 
са ста нак наш, та ко от мен по ци ље ви ма сво јим, а 
та ко оправ дан по сво јим раз ло зи ма, бу де оства-
рен у пу ном оби му сво ме“ („Пр ви кон грес сло-
вен ских фи ло ло га у Пра гу 1929, 6–13. ок то бра“, 
Ју жно сло вен ски фи ло лог).

Два де се ти век, ба рем ње го ва пр ва по ло ви на, 
пред ста вља сна жан уз лет сла ви стич ке ми сли 
код нас. Та ко, пр ве де це ни је XX ве ка обе ле жа-
ва по ја ва нај и стак ну ти јег ча со пи са за је зич ка 
пи та ња, Ју жно сло вен ског фи ло ло га (1913). То је 
вре ме ка да су, у ве ли кој ме ри на сто ја њем Алек-
сан дра Бе ли ћа, нај зна чај ни ја име на европ ске 
и свет ске сла ви сти ке, као што су Ан то ан Мејe, 
Стје пан Куљ ба кин, Ка зи мир Њич, по сле Дру гог 
свет ског ра та Ан дре Ва јан, Ро ман Ја коб сон, Ан-
дре Ма зон, Вик тор Вла ди ми ро вич Ви но гра дов, 
са став ни део и на ше на уч не ми сли. За бе ле же но 
је Бе ли ће во за ла га ње да се у Срп ску ака де ми ју 
при ми ис так ну ти пољ ски на уч ник Та де уш Лер 
Спла вињ ски, и то у вре ме ка да је Пољ ску већ 
на па ла на ци стич ка Не мач ка.

Не тре ба смет ну ти с ума: Ср би ја и Ју го сла ви ја 
су у исто ри ји сла ви сти ке од по чет ка за у зи ма ле 
ис так ну то ме сто. Сто га је Тре ћи, пи о нир ски ме-
ђу на род ни сла ви стич ки кон грес (Дру ги је одр-
жан у Вар ша ви и Кра ко ву 1934) ор га ни зо ван у 
Бе о гра ду, али ни је и одр жан. Ака де мик Алек-
сан дар Бе лић, та да шњи пред сед ник СА НУ, го-
ди не 1939. спро вео је све о бу хват не при пре ме 
за одр жа ва ње Тре ћег кон гре са сла ви ста у Бе о-
гра ду. Од штам па ни су и кон гре сни ма те ри ја ли. 

Кон грес, ме ђу тим, ни је одр жан због из би ја ња 
Дру гог свет ског ра та. Тре ба за бе ле жи ти да ће 
сле де ћи кон грес, у Мо скви 1958. го ди не, по не ти 
име Че твр тог кон гре са. Ти ме је пре ћут но ода то 
при зна ње на по ри ма Алек сан дра Бе ли ћа на ор-
га ни зо ва њу Тре ћег кон гре са. 

Ме ђу на род ни кон грес сла ви ста, 16. по ре-
ду, ко ји ће би ти одр жан у ав гу сту 2018. го ди не 
на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе-
о гра ду, на тај на чин, би ће пр ви Ме ђу на род ни 
сла ви стич ки кон грес ко ји ће се по сле овог пи-
о нир ског, хе рој ског раз до бља срп ске и ју го сло-
вен ске сла ви сти ке одр жа ти у Бе о гра ду.

На 15. Ме ђу на род ном кон гре су сла ви ста ко ји 
је одр жан у Мин ску (Бе ло ру си ја) 2013. го ди не, 
у ве ли кој ме ри за ла га њем проф. др Сло бо да на 
Ж. Мар ко ви ћа, ду го го ди шњег срп ског пред став-
ни ка у МКС-у, Ре пу бли ка Ср би ја јед но гла сно је 
до би ла по др шку Ме ђу на род ног ко ми те та сла-
ви ста да се 16. Кон грес сла ви ста ор га ни зу је у 
Бе о гра ду 2018. го ди не. 

Овим су оства ре ни ци ље ви ко је су дав но пред 
срп ску на у ку по ста ви ли Алек сан дар Бе лић, Па-
вле По по вић и дру ги углед ни ци срп ског на ро да 
и свет ске сла ви сти ке. То зна чи да ће ове, 2018. 
го ди не Бе о град и Ср би ја би ти сре ди ште свет-
ске сла ви сти ке, цен тар сла ви стич ких де ша ва-
ња, ме сто са би ра ња сла ви ста из це ло га све та 
(42 зе мље чла ни це МКС-а, у ко ји ма се про у ча ва 
сла ви сти ка, од Аустра ли је до Ја па на). 

У скла ду са од лу ком да се 16. Ме ђу на род ни 
кон грес сла ви ста одр жи у Бе о гра ду, на 15. Кон-
гре су у Мин ску иза бра но је но во ру ко вод ство 
Ме ђу на род ног ко ми те та сла ви ста, ко је, по тра-
ди ци ји, у пе то го ди шњем пе ри о ду из ме ђу два 
кон гре са, пред во ди свет ску сла ви сти ку.

У то ку су све о бу хват не при пре ме за одр жа-
ва ње кон гре са сла ви ста у Бе о гра ду. Фор ми ра ни 
су ор га ни за ци о ни и про грам ски од бо ри, раз-
мо тре на је, де фи ни са на и усво је на те ма ти ка 
кон гре са. 

Усво јен је про грам кон гре са, од ре ђен да тум 
ње го вог одр жа ва ња (20–27. ав густ 2018), по твр-
ђе ни су ор га ни за то ри (МКС, Са вез сла ви стич ких 
дру шта ва Ср би је) и су ор га ни за то ри (Фи ло ло шки 
фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Срп ска ака-
де ми ја на у ка и умет но сти). Кон грес се одр жа-
ва под ви со ким по кро ви тељ ством пред сед ни ка 
Ре пу бли ке Ср би је и гра да Бе о гра да. 

Не тре ба за бо ра ви ти ни спе ци јал не те ме кон-
гре са: Две ста го ди на Срп ског рјеч ни ка (1818) Ву-
ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа; Алек сан дар Бе лић у 
исто ри ји сла ви сти ке; Го ди на 1918. и раз вој сло-
вен ских је зи ка и књи жев но сти и њи хо вог про-
у ча ва ња.

У вре ме ну кри зе ху ма ни стич ких на у ка, пред-
сто је ћи кон грес у Бе о гра ду, као и све ак тив но сти 
МКС-а на пла ну уна пре ђе ња и раз во ја сла ви сти-
ке у све ту, до би ја ју по се бан зна чај. Ни во раз во ја 
срп ске сла ви сти ке, број сла ви стич ких цен та ра у 
Ср би ји, као и за сту пље ност сла ви сти ке на свим 
срп ским уни вер зи те ти ма, пред ста вља ју нај бо ље 
га ран те на уч ног успе ха пред сто је ћег кон гре са.

 Бо шко СУ ВАЈ ЏИЋ

У 
ор га ни за ци ји Дру штва 
за срп ски је зик и књи-
жев ност Ср би је, од 8. до 
10. фе бру а ра 2018. на 
Фи ло ло шком фа кул те-

ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду одр жан 
је 59. Ре пу блич ки зим ски се ми нар. 
Се ми на ру је ове го ди не при су ство-
ва ло 1.275 на став ни ка и про фе со ра 
основ них и сред њих шко ла из це ле 
Ср би је, и то у 48 гру па.

У окви ру про гра ма се ми на ра тра-
ди ци о нал но су до де ље не на гра де за 
нај бо љи школ ски ча со пис основ них 
и сред њих шко ла, на гра де за нај бо љи 
дру ги пи сме ни за да так, за ли те рар-
не и лин гви стич ке сек ци је и за нај-
бо љу ме то дич ку при пре му. На гра де 
су по мо гли Ми ни стар ство про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја, по себ-
но За ду жби на До си теј Об ра до вић за 
нај у спе шни ји пи сме ни за да так, Ву ко
ва за ду жби на за лин гви стич ке сек ци-
је, За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић за 
ли те рар не сек ци је, и За ду жби на Ми
лош Цр њан ски за нај бо ље школ ске ча-
со пи се.

Сва три да на одр жа ва ла су се пле-
нар на из ла га ња. Пр вог да на су по ла-
зни ци се ми на ра има ли при ли ке да 
чу ју из ла га ња по све ће на раз ли чи-
тим иза зо ви ма у на у ци о је зи ку, јед-
на ко ко ли ко и у књи жев ној те о ри ји и 
исто ри ји. Проф. др Радoje Си мић го-
во рио је о раз во ју срп ског књи жев-
ног је зи ка од Ву ка до да нас, за тим је 
проф. др Ми ло Лом пар из ло жио сво је 
ту ма че ње де ла Ми ло ша Цр њан ског у 
кон тек сту Пр вог свет ског ра та, а проф. 
др Рај на Дра ги ће вић је за вр ши ла овај 
сег мент пле нар них пре да ва ња те мом 
ко ја је по све ће на ре зул та ти ма кор пу-
сне лин гви сти ке у на ста ви срп ског 
је зи ка. На кон пле нар них пре да ва-
ња, по че ла је све ча на до де ла ди пло-
ма и на гра да до бит ни ци ма. По што су 
на гра де по де ље не, о но вим из да њи-
ма Дру штва за срп ски је зик и књи-
жев ност Ср би је го во ри ли су доц. др 
Ми лан Алек сић и доц. др Ана Ба тас. 
По сле при год ног кул тур но-умет нич-
ког про гра ма, по ла зни ци се ми на ра 
мо гли су да при су ству ју ме то дич ким 
ра ди о ни ца ма на ме ње ним по бољ ша-
њу ква ли те та на ста ве и ства ра лач ком 
под сти ца њу на став ни ка. Оне су би ле 
та ко ор га ни зо ва не да је сва ки на став-
ник мо гао пра ти ти рад две сек ци је. С 
об зи ром на те мат ску ра зно вр сност и 

мно го стру кост ста но ви шта са ког се 
при сту па кон крет ним са др жа ји ма у 
на ста ви, ов де на во ди мо оно што су 
ауто ри ра ди о ни ца пред ста ви ли на-
став ни ци ма: На та ша Сто јиљ ко вић, 
Кре а тив на дра ма у на ста ви срп ског 
је зи ка; Ма ри на Па нић, От кљу ча ва
мо књи жев на де ла уз по моћ ИКТа; 
др Ву ко са ва Жив ко вић и Ва лен ти на 
Вук ми ро вић Сте фа но вић, На став не 
и ван на став не ак тив но сти у ту ма
че њу књи жев ног ства ра ла штва Иве 
Ан дри ћа у основ ној и сред њој шко ли; 
Са ша Чор бо ло ко вић и Би ља на Ни кић, 
Про пор ци је у на ста ви срп ског је зи ка 
и књи жев но сти; др Мир ја на Ста кић 
Сав ко вић, По е зи ја у по е ти ци Јо ва на 
Ду чи ћа; мср Ве сна Ни ко лић, Лин гво
кул ту ро ло ги ја у на ста ви срп ског је
зи ка и књи жев но сти; Не над Кр цић, 
Раз ви ја ње стил ских ком пе тен ци ја 
уче ни ка на при ме ру но вин ске ве сти; 
Сло бо дан Но вок мет, На зи ви жи во ти
ња у на ста ви лек си ко ло ги је срп ског 
је зи ка; Ива на Ко ва че вић, При ла го ђа
ва ње на ста ве срп ског је зи ка и књи
жев но сти уче ни ци ма са дис лек си јом 
и дис гра фи јом; Сил ва на Но ва ко вић, 
Елек трон ска плат фор ма Ед мо до у 
на ста ви срп ског је зи ка и књи жев но
сти – за бав на шко ла; др Оли ве ра Ра-

ду ло вић, Ту ма че ње Се о ба у кон тек сту 
Књи ге Про по вед ни ка; мср Ди на То мић 
Анић, Гра див не име ни це у уџ бе ни ци
ма срп ског је зи ка; др Да ни је ла Ко ва-
че вић Ми кић, Про јект на на ста ва као 
стра те ги ја уче ња у окви ру пред ме та 
Срп ски је зик и књи жев ност. 

На кон за вр ше них ра ди о ни ца, пр ви 
пут у окви ру про гра ма Ре пу блич ког 
се ми на ра, одр жа но је пе снич ко ве че 
под на зи вом Ква драт пе сни ка. Пе-
сни ци – Бо шко Су вај џић, Дра ган Бо-
шко вић, Ма ли ша Ста но је вић и Са ша 
Јеф тић – ка зи ва ли су сво је сти хо ве из 
об ја вље них књи га и нео бја вље них ру-
ко пи са. Раз го вор са пе сни ци ма во ди-
ла је Алек сан дра Се ку лић.

Дру гог да на се ми на ра (9. фе бру ар), 
низ пле нар них пре да ва ња за по чет је 
пре да ва њем проф. др Ми ло ша Ко ва-
че ви ћа под на сло вом Сти ли сти ка у 
на ста ви срп ског је зи ка. За тим је проф. 
др Јо ван Де лић го во рио о Пр сте но
ви ма Иве Ан дри ћа, усме рив ши сво ју 
па жњу на ком по зи ци ју Ан дри ће вих 
ро ма на. Проф. др Бо шко Су вај џић 
обра тио се при сут ни ма те мом Ву ков 
Срп ски рјеч ник као отво ре на књи га. 
О ди ги тал ној ху ма ни сти ци у на ста ви 
срп ског је зи ка и књи жев но сти го во-
ри ле су доц. др Дра га на Гру јић и доц. 
др Гор да на Ђо ко вић. 

Ово го ди шњи гост Ре пу блич ког се-
ми на ра би ла је књи жев ни ца Љу би ца 
Ар сић са ко јом је, у Са ли хе ро ја, пред 
по ла зни ци ма се ми на ра, раз го ва рао 
проф. др Ми хај ло Пан тић.

Ра ди о ни це одр жа не дру гог да на ба-
ви ле су се сле де ћим те ма ма: мср Да-
ни ло Алек сић, Схе мат ски при ка зи у 
на ста ви гра ма ти ке, на при ме ру об

ли ка при свој них за ме ни ца; др Ли ди-
ја Не ран џић Чан да, Срп ски је зик као 
је зик окру же ња – при ла го ђе но ра ду са 
ми гран ти ма; др Све тла на Ми ло ва но-
вић, Кон кре ти за ци ја пе сме Ита ка Ј. 
Брод ског у на ста ви; проф. др Си ме он 
Ма рин ко вић, Об ра да еп ске на род не 
пе сме у основ ној шко ли; др Ја сми на 
Пив нич ки и др Ја сми на Јо кић, Фол
клор ни еле мен ти у де ли ма срп ских 
ро ман ти ча ра; мср Ва лен ти на Илић, О 
не ким пра во пи сним про бле ми ма у на
ста ви срп ског је зи ка; др Та ња Ра кић, 
Кул тур но и сто риј ски кон текст ху ма
ни зма и ре не сан се у на ста ви књи жев
но сти; доц. др Ва ле ри ја Ја ни ћи је вић, 
Раз ред на и пред мет на на ста ва књи
жев но сти: кон ти ну и тет или пре кид; 
Је ле на Ан ге лов ски, Ме тод екс тен зив
ног чи та ња у на ста ви срп ског је зи ка у 
основ ној шко ли; др Ми на Ђу рић, Ми
лош Цр њан ски и свет ска књи жев ност 
у на ста ви; др Су за на Јо ва но вић, Мо
ти ви са ње уче ни ка за чи та ње и ту
ма че ње књи жев ног де ла у на ста ви; 
Би ља на Ми ло ва но вић Жи вак, Ме ђу
пред мет не ком пе тен ци је кроз кре а
тив но пи са ње.

На окру глом сто лу по све ће ном но-
вим про гра ми ма на ста ве и уче ња у 
Ре пу бли ци Ср би ји го во ри ли су: Ве сна 
Не дељ ко вић (Ми ни стар ство про све те, 
по моћ ник ми ни стра), мр Злат ко Гру-
ша но вић (ди рек тор За во да за уна-

пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња), 
Де ја на Су бић Ми ли јић (За вод за уна-
пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња), 
Ка та Си мић Ми шић и Ана Пе јић (За-
вод за вред но ва ње обра зо ва ња и вас-
пи та ња). Раз го вор је во ди ла проф. др 
Зо на Мр каљ.

Тре ћег да на (10. фе бру ар) Ре пу блич-
ког се ми на ра сек ци ју пле нар них пре-
да ва ња за по че ла је проф. др. Ду шан ка 
Ву јо вић са те мом Ак ту ел ни про бле
ми гла гол ског си сте ма срп ског је зи
ка – про блем пре фик са ци је. О град њи 
мо ста и жр тве ном об ре ду у ро ма ну 
На Дри ни ћу при ја Ива Ан дри ћа го во-
ри ла је проф. др. Ва лен ти на Пи ту лић. 
Проф. др Ве сна Лом пар пред ста ви ла 
је по ла зни ци ма се ми на ра те му За да
ци ко ји под ра зу ме ва ју „вер бал но ре зо
но ва ње“ и њи хо ва при ме на у на ста ви. 
На кон то га, проф. др Ми хај ло Пан тић 
го во рио је о срп ском ро ма ну у 2017. 
го ди ни. По за вр шет ку пле нар них пре-
да ва ња, о на чи ну функ ци о ни са ња и 
свим де та љи ма ве за ним за сајт Дру-
штва по ла зни ци ма је го во рио Ми лан 
Ши по вац. 

На кон за вр шне и по здрав не ре чи, 
по ла зни ци ма 59. Ре пу блич ког се ми-
на ра до де ље не су по твр де о уче шћу. 

На Го ди шњој из бор ној скуп шти ни 
за но вог пред сед ни ка Дру штва за срп-
ски је зик и књи жев ност Ср би је иза-
бра на је проф. др Зо на Мр каљ. 

Ана ли зом упит ни ка ко ји је сва-
ки по ла зник се ми на ра по пу ња вао 
и, фа кул та тив но, уно сио сво је ути-
ске, су ге сти је, при мед бе и пред ло ге, 
ор га ни за то ри се ми на ра су упо зна-
ти са оним што би, пре ма ми шље њу 
по ла зни ка, уна пре ди ло ква ли тет Ре-
пу блич ког се ми на ра. По ред по хва ла 
упу ће них пре да ва чи ма у окви ру пле-
нар них из ла га ња, а ко је су се од но-
си ле на ви со ку струч ност и по дроб но 
ба вље ње ода бра ном те мом, по ла зни-
ци су су ге ри са ли да би у не ки од на-
ред них се ми на ра тре ба ло укљу чи ти 
и про фе со ре са Оп ште књи жев но сти 
и те о ри је књи жев но сти, бу ду ћи да се 
у школ ском про гра му на ла зе и де ла 
из свет ске књи жев но сти. По ла зни ци 
су има ли по зи ти ван став и пре ма са-
др жа ји ма ме то дич ких ра ди о ни ца, уз 
че сте на по ме не да би ове ра ди о ни-
це мо гле има ти ви ше ин тер ак ти ван 
ка рак тер и, са мим тим, ди на мич ни-
ји ди ја лог из ме ђу пре да ва ча и по-
ла зни ка.

 Алек сан дра СЕ КУ ЛИЋ

У сусрет 16. Међународном 
конгресу слависта

Бо шко Су вај џић, пред сед ник 
Ме ђу на род ног ко ми те та сла ви ста

Републички зимски семинар 2018
Одржан традиционални, 59. скуп посвећен савременом проучавању наставе српског језика и књижевности

Уче сни ци 59. Ре пу блич ког зим ског се ми на ра 
на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду

Проф. др Зо на Мр каљ, пред сед ни ца 
Дру штва за срп ски је зик 
и књи жев ност Ср би је
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И
н сти тут за срп ски је-
зик СА НУ про сла вио 
је свој ве ли ки ју би-
леј – се дам де сет го-
ди на по сто ја ња и 

успе шног ра да. Осно ван је 15. ју ла 
1947. го ди не. То ме је прет хо ди ло до-
но ше ње За ко на о Срп ској ака де ми ји 
– 30. ју на 1947, ко јим је пред ви ђе-
на ре ор га ни за ци ја нај ви ше срп ске 
на уч не уста но ве. За ко ном је, на и-
ме, пред ви ђе но да се при Ака де ми-
ји осни ва ју ин сти ту ти за раз ли чи те 
на уч не обла сти, ме ђу ко ји ма и наш 
– са за дат ком да пре у зме нај круп-
ни је на уч не про јек те у обла сти срп-
ског је зи ка и из гра ђи ва ње на уч них 
ка дро ва. У скла ду са за кључ ци ма 
но во сад ског до го во ра из 1954. го ди-
не, ко јим је об но вље но срп ско-хр-
ват ско је зич ко за јед ни штво и утвр-
ђен на зив је зи ка, Ин сти тут је 1958. 
го ди не про ме нио име у Ин сти тут 
за срп ско хр ват ски је зик. Пр во бит-
но име Ин сти ту та вра ће но је по но-
во 1992. го ди не: Ин сти тут за срп ски 
је зик СА НУ. За ди рек то ра Ин сти ту-
та, при осни ва њу, име но ван је ака-
де мик Алек сан дар Бе лић, та да и 
пред сед ник Срп ске ака де ми је на-
у ка и умет но сти. Он је на че лу Ин-
сти ту та остао до сво је смр ти, 1960. 
го ди не. Ње га је на ме сту ди рек то ра 
на сле дио ака де мик Ми ха и ло Сте-
ва но вић и на тој ду жно сти остао до 
од ла ска у пен зи ју 1974. го ди не. Ду-
жи низ го ди на вр ши лац ду жно сти 
ди рек то ра био је др Егон Фе ке те, да 

би тек 1979. за ди рек то ра био иза-
бран др Дра го Ћу пић. Ћу пи ћа је на-
сле дио др Сло бо дан Ре ме тић 1996. и 
остао на тој ду жно сти до 2004. го ди-
не, кад је за ди рек то ра име но ва на 
др Со фи ја Ми ло ра до вић. Од 2006. до 
2016. го ди не ди рек тор Ин сти ту та је 
био др Сре то Та на сић, а да нас је ди-
рек тор др Ја сна Вла јић По по вић.

Ака де ми ја је на Ин сти тут пре не ла 
нај круп ни је по сло ве у обла сти је зи-
ка, на пр вом ме сту то је по сао ње ног 
Лек си ко граф ског од се ка, а за тим и 
по сло ви ди ја лек то ло шких про у ча ва-
ња и из у ча ва ње са вре ме ног срп ског 
је зи ка. По кре та ње ових по сло ва, по-
сле за сто ја то ком Дру гог свет ског ра та, 
зах те ва ло је исто вре ме но и кре та ње у 
ства ра ње на уч них ка дро ва. На пр вом 
ме сту тре ба ло је обез бе ди ти на ста-
вак ра да на из ра ди ве ли ког реч ни ка 
срп ског је зи ка, за ко ји је ини ци ја ти ву 
дао још кра јем 19. ве ка ве ли ки срп ски 
др жав ник и фи ло лог Сто јан Но ва ко-
вић сво јом по сла ни цом „Срп ска кра-
љев ска ака де ми ја и не го ва ње је зи ка 
срп ског“. По ред ма ло број них уни-
вер зи тет ских на став ни ка, Бе лић је 
ан га жо вао и не ке ис так ну ти је сред њо-
школ ске про фе со ре, кул тур не рад ни-
ке, а да вао је и сти пен ди је об да ре ним 
сту ден ти ма. У Ин сти тут је до вео за 
при прав ни ке Ире ну Гриц кат, Па вла 
Иви ћа, Мил ку Јо ва но вић (Ивић), све 
по то ње ака де ми ке, и Ива на По по ви-
ћа, не што ка сни је и Ми тра Пе ши ка-
на, опет бу ду ћег ака де ми ка, и ре дом 

дру ге мла де ка дро ве ко ји су ста са ва-
ли у вр сне струч ња ке. Кра јем про шлог 
и по чет ком овог ве ка, због све оп ште 
кри зе у ко јој се на шао срп ски на род, 
до шло је и до ка дров ске кри зе у Ин-
сти ту ту. Та ко је у пр вој де це ни ји овог 
ве ка у Ин сти ту ту би ло три де се так на-
уч них рад ни ка са де се так док то ра на-
у ка. Да нас је у ње му за по сле но бли зу 
се дам де сет ис тра жи ва ча са ви ше од 
че тр де сет док то ра на у ка. Ин сти тут 
је на уч на уста но ва с нај ве ћим бро-
јем док то ра срп ског је зи ка. На рав но, 
има по тре бе и за по ве ћа њем тог бро-
ја – не ке обла сти ис тра жи ва ња ни су 
до вољ но ка дров ски по пу ње не. И за то, 
из ме ђу оста лог, на про јек ти ма у Ин-

сти ту ту ра ди пе де се так лин гви ста из 
дру гих ин сти ту ци ја, са свих срп ских 
др жав них уни вер зи те та.

Нај ве ћи по сао био је, на по чет ку а 
и да нас, упра во по сао из ра де ве ли ког 
реч ни ка срп ског је зи ка, ко ји је, та ко-
ђе у скла ду с од ред ба ма Но во сад ског 
до го во ра, до био на зив Реч ник срп ско-
хр ват ског књи жев ног и на род ног је-
зи ка. Ипак, с пу ним пра вом се мо же 
ре ћи да је то реч ник срп ског је зи ка. 
Као што се и из на зи ва Реч ни ка ви ди, 
у ње му се об ра ђу ју ре чи из срп ског 
књи жев ног (стан дард ног) и на род ног 
је зи ка. У Ин сти ту ту је огром на реч-
нич ка гра ђа, са збир ка ма ре чи књи-
жев ног је зи ка и из на род них го во ра 
са це ло куп ног је зич ког и на ци о нал-
ног про сто ра ску пља на ви ше од сто 
го ди на. Ре ци мо да је и сам Ј. Ј. Змај 
при ку пио јед ну збир ку ре чи за овај 
реч ник. Пр ва књи га Реч ни ка иза шла 
је 1959, а пла ни ра се да у овој го ди-
ни иза ђе 20. књи га; оче ку је се да бу де 
укуп но три де се так књи га. Са са да-
шњим, знат но по ве ћа ним бро јем са-
рад ни ка и ко ри шће њем ра чу нар ске 
тех ни ке, мо же се оче ки ва ти да се по-
сао за вр ши у до глед но вре ме.

По ред ово га про јек та у Ин сти ту ту 
су ак ту ел на још че ти ри ве ли ка про-
јек та од на ци о нал ног зна ча ја: об ра-
да ста рог срп ског пи са ног на сле ђа и 
из ра да Реч ни ка цр кве но сло вен ског 
је зи ка срп ске ре дак ци је, Ети мо ло шка 
ис тра жи ва ња срп ског је зи ка и из-
ра да Ети мо ло шког реч ни ка срп ског 
је зи ка, Ди ја лек то ло шка ис тра жи ва

ња срп ског је зич ког про сто ра, Опис и 
стан дар ди за ци ја са вре ме ног срп ског 
је зи ка. Ка ко се ви ди, да нас се у Ин сти-
ту ту из у ча ва срп ски је зик – на са вре-
ме ном и исто риј ском пла ну. Ин сти тут 
је да нас зна чај на адре са и кад је реч 
о на уч ним пу бли ка ци ја ма. По ред 
на ша три нај ста ри ја је зич ка ча со-
пи са, ко ји су пре не се ни у Ин сти тут 
при ње го вом осни ва њу – Срп ски ди
ја лек то ло шки збор ник (1905), Ју жно
сло вен ски је зик (1913) и Наш је зик 
(1932), ту су и еди ци ја Би бли о те ка Ју-
жно сло вен ског фи ло ло га, Мо но гра
фи је, Збор ник Ин сти ту та за срп ски 
је зик СА НУ, мно га по себ на из да ња, те 
ча со пис Лин гви стич ке ак ту ел но сти, 
пр ви срп ски је зич ки ча со пис ко ји је 
исто вре ме но по кре нут и у па пир ној 
и елек трон ској фор ми (2000).

По след њих го ди на Ин сти тут је по-
но во ор га ни за тор на уч них ску по ва са 
до ма ћим и стра ним уче сни ци ма и у 
са рад њи са дру гим на став но-на уч ним 
ин сти ту ци ја ма. Та ко ђе, он је зна чај на 
адре са и у све ту сла ви сти ке. У Ин сти-
ту ту је и се ди ште Од бо ра за стан дар-
ди за ци ју срп ског је зи ка, ко ји су 1997. 
осно ва ле три ака де ми је на у ка и ум(ј)
ет но сти и све на уч не и на став но-на-
уч не ин сти ту ци је од го вор не за срп ски 
је зик из Ср би је, Цр не Го ре и Ре пу бли-
ке Срп ске ра ди об је ди ња ва ња ин сти-
ту ци ја и лин гви ста у про у ча ва њу 
срп ског је зи ка и је зич ког пла ни ра ња 
ко је би во ди ло ства ра њу уса гла ше не 
је зич ке по ли ти ке на це ло куп ном срп-
ском је зич ком про сто ру.

У Ин сти ту ту се да нас во ди бри га не 
са мо о про у ча ва њу срп ског је зи ка на 
це ло куп ном срп ском је зич ком про-
сто ру већ и о ста ту су срп ског је зи ка 
на срп ском на ци о нал ном про сто ру. У 
том сми слу у са рад њи с дру гим ин сти-
ту ци ја ма обра ћа се јав но сти и др жав-
ним ор га ни ма ра ди за шти те срп ског 
је зи ка и ње го вог пи сма, ћи ри ли це.

Не мо же мо ов де на во ди ти све, ма-
кар и нај зна чај ни је ре зул та те ни ти 
нај зна чај ни је за дат ке ко ји сто је пред 
Ин сти ту том. А мо же мо с пра вом ре ћи 
да је Ин сти тут за срп ски је зик да нас 
на ша нај зна чај ни ја адре са кад се ра-
ди о про у ча ва њу срп ског је зи ка. 

 Сре то ТА НА СИЋ

Н
а по чет ку 1848. го ди не 
та лас ре во лу ци ја за-
пљу снуо је европ ски 
кон ти нент. „Сло бо да“ 
и „на род ност“ по ста-

ле су иде о ло шке па ро ле пред ко ји-
ма су се уру ша ва ли ре ак ци о нар ни 
по ли тич ки ре жи ми и пре жи ве ли, 
ана хро ни, фе у дал ни дру штве ни по-
ре дак. Се ме ко је је по се ја ла Фран-
цу ска ре во лу ци ја из не дри ло је буј-
не из дан ке од Пи ри не ја до Кар па-
та. Фран цу зи су сру ши ли мо нар хи ју 
и про гла си ли ре пу бли ку, Нем ци и 
Ита ли ја ни су у сво јим др жа ва ма, 
осим зах те ва за ус по ста вља ње ли-
бе рал ног по рет ка, промпт но ис та-
кли по тре бу за на ци о нал ним ује-
ди ње њем. У Аустри ји, тој ста рој и 
још сна жној сред њо е вроп ској мо-
нар хи ји, ре во лу ци ја је има ла ви-
ше смер ни ка рак тер: ру ше ње ре ак-
ци о нар ног по рет ка ко ји је оли ча-
вао кан це лар Ме тер них и да ва ње 
на ци о нал них и по ли тич ких пра ва 
на ро ди ма ко ји с жи ве ли у Мо нар-
хи ји. Беч ка омла ди на је на по чет-
ку ре во лу ци је при мо ра ла „прин ца 
ди пло ма ти је“ да од сту пи са по ло-
жа ја са ко јег је око че тр де сет го ди-
на су ве ре но упра вљао аустриј ским 
и европ ским по сло ви ма. Са дру ге 
стра не, Ма ђа ри су ис та кли зах тев 
за по ли тич ку са мо стал ност. У та-
квим окол но сти ма, ван ред ним и 
ре во лу ци о нар ним, одр жа на је од 
1/13. до 3/15. ма ја 1848. го ди не зна-
ме ни та Мај ска скуп шти на у Срем-
ским Кар лов ци ма.

По ло жај Ср ба у Хаб збур шкој мо нар-
хи ји од кра ја 17. до по чет ка 20. ве ка 
усло вљен је сло же ним уну тра шњим 
уре ђе њем те мо нар хи је. На зна ке ду-
а ли стич ког уре ђе ња и по де ла на „не-
мач ки“ и „угар ски“ део по сто ја ле 
су знат но пре 1867. го ди не, ка да је 
Аустро-Угар ска фор мал но по де ље на 
на зе мље цар ске кру не (Аустри ја) и 
на зе мље кра љев ске кру не (Угар ска). 
Пра ва Ср ба ду го су по чи ва ла на при-
ви ле ги ја ма ко ја им је кра јем 17. ве-

ка до де лио цар Ле о полд I, а ка сни је 
по твр ђи ва ли ње го ви на след ни ци, а 
ти ца ла су се сло бо де ве ро и спо ве сти, 
пра ва на по сто ја ње са мо стал не цр кве-
не ор га ни за ци је, те пра ва на са зи ва ње 
на род но-цр кве них са бо ра. Сма тра ју-
ћи Ср бе као уље зе на сво јој те ри то ри-
ји, Ма ђа ри ни су хте ли да чу ју за би ло 
ка ква њи хо ва при ви ле го ва на пра ва, 
ни ти су хте ли да цар ске ре скрип-
те ин кор по ри ра ју у сво је за ко но дав-
ство. На ла зе ћи се, по ре чи ма Ва си ли ја 
Кре сти ћа, из ме ђу че ки ћа и на ков ња, 
Ср би су, ипак, на Те ми швар ском са-
бо ру 1790. го ди не, Мај ској скуп шти-
ни 1848. и Бла го ве штен ском са бо ру 
1861. го ди не ис та кли сво је по ли тич ке 
зах те ве у по гле ду те ри то ри јал не и по-
ли тич ке ауто но ми је у окви ри ма Хаб-
збур шке мо нар хи је. 

На вест о не ми ри ма у Бе чу у мар ту 
1848. го ди не, ре во лу ци о нар но рас по-
ло же ње бр зо се про ши ри ло ме ђу Ср-
би ма у Угар ској, од Пе ште до Зе му на. 
Се ља ци су тра жи ли уки да ње фе у дал-
них да жби на, сту дент ска и школ ска 
омла ди на пра во на сло бо ду је зи ка, 
пи сма и на ци о нал ног име на. „Не-
ћу да ми се син зо ве Ја нош, кад му 
је Бог дао име Јо ван.“ Ма ђар ски Др-
жав ни са бор и сам Ла још Ко шут ни су 
уоп ште хте ли да раз го ва ра ју о зах те-
ви ма Ср ба. Ме ђу Ср би ма по сто ја ла су 
раз ли чи та ми шље ња о то ме ко јим пу-
тем тре ба кре ну ти. Ду хов ни по гла вар, 
кар ло вач ки ми тро по лит, Јо сиф Ра ја-
чић, нај пре је био за одр жа ва ње цр-
кве ног са бо ра у Но вом Са ду ко ји је 
по на ло гу ма ђар ске вла де био за ка-
зан за 3/15. мај.

Ме ђу тим, школ ска и сту дент ска 
омла ди на ин си сти ра ла је на одр жа ва-
њу скуп шти не и на Ве ли ки че твр так, 
7/19. апри ла, у Но вом Са ду и Срем-
ским Кар лов ци ма ис ту пи ла је са тим 
зах те вом. Са дру ге стра не, ма ђар ска 
вла да од ре ди ла је Пе тра Чар но је ви-
ћа за ко ме са ра за ду же ног за гу ше ње 
не ми ра у ње ним ју жним жу па ни ја ма. 
До га ђа ји као по сле ди ца ре во лу ци о-
нар ног вре ња, а не про пи си ма ђар-
ске вла де или уз др жа ност срп ских 

ин те лек ту а ла ца по пут Јо ва на Ха џи-
ћа, Те о до ра Па вло ви ћа, или вла ди ка 
(од се дам ар хи је ре ја Мај ској скуп-
шти ни при су ство вао је са мо вла ди-
ка Ев ге ни је Јо ва но вић) од ре ди ли су 
да љи ток до га ђа ја. Ма ђар ска вла да је 
нај пре по ме ри ла рок за одр жа ва ње 
већ са зва ног са бо ра, а са дру ге стра-
не аги та ци ја за одр жа ва ње скуп шти-
не по ста ла је све сна жни ја у че му су 
пред ња чи ли Јо ван Су бо тић и Ђор ђе 
Стра ти ми ро вић. Ми тро по лит је за 
пр ви мај у Срем ским Кар лов ци ма за-
ка зао са ве то ва ње на род них пред став-
ни ка у ве зи са ра дом цр кве ног са бо ра 
у Но вом Са ду. Уме сто цр кве ног са бо-
ра, одр жа на је На род на скуп шти на 
ко јој су при су ство ва ли иза бра ни на-
род ни пред став ни ци и зна ти жељ ни-
ци. Ви ше од 10.000 Ср ба раз ли чи тог 
дру штве ног по ло жа ја (гра ђа на, се ља-
ка, омла ди не гра ни ча ра) из раз ли чи-
тих кра је ва, ме ђу њи ма и око 2.000 из 

Кне же ви не Ср би је, сли ло се у Срем ске 
Кар лов це сре ди ном ма ја 1848. го ди не. 
Је врем Гру јић, ли це јац, пи ше у сво јим 
успо ме на ма да је са дру го ви ма из Зе-
му на до шао пе шке на Скуп шти ну. У 
Кар лов ци ма се тих да на но си ла на-
род на тро бој ка (цр ве на, бе ла, пла ва), 
пе ва ла пе сма „Устај, устај, Ср би не“, др-
жа ли го во ри, пу ца ло се из пран ги ја... 
Скуп шти на, у су шти ни кон вент, за се-
да ла је два да на: у су бо ту, 1/13. ма ја, и 
у по не де љак 3/15. ма ја 1848. го ди не.

Пр вог да на ра да, Скуп шти на је про-
гла си ла ми тро по ли та Ра ја чи ћа за 
па три јар ха, а Сте ва на Шу пљик ца за 
вој во ду.

Дру гог да на до не та је од лу ка о про-
гла ше њу по ли тич ке сло бо де срп ског 
на ро да „под До мом аустри ским и об-
штом кру ном угар ском“, за тим про-
гла ше на је „Срб ска Вој во до ви на“ ко ју 
су чи ни ле Срем са Гра ни цом, Ба ра-
ња, Бач ка с Бе чеј ским ди стрик том и 

Шај ка шким ба та љо ном, Ба нат са Гра-
ни цом и Ки кинд ским ди стрик том. 
Иза бран је На род ни од бор као из вр-
шни ор ган Скуп шти не.

Т
е жње срп ског на ро да 
за по ли тич ком са мо-
бит но шћу на про сто ру 
Аустриј ске мо нар хи је 
ис так ну те на Мај ској 

скуп шти ни 1848. го ди не на шле су 
се на уда ру ма ђар ске вла де, ко ја је 
убр зо по том за по че ла бор бу са Ср-
би ма. Вла да у Бе чу је од лу ке Мај-
ске скуп шти не при твор но при хва-
та ла. Уну тар срп ског по кре та убр зо 
је из био су коб из ме ђу па три јар ха 
Ра ја чи ћа и „по ве ли те ља“ Ђор ђа 
Стра ти ми ро ви ћа. Вла да Кне же ви-
не Ср би је из да шно је по др жа ва ла 
бор бу Ср ба про тив Ма ђа ра, али се 
по ка за ло да је ње но осла ња ње на 
Беч ки двор, као и па три јар ха Ра ја-
чи ћа, би ло, у ства ри, при хва та ње 
ма њег зла. Већ 1849. го ди не уме сто 
„Срб ске Вој во до ви не“ про гла ше не 
на Мај ској скуп шти ни, Беч ки двор 
је уста но вио „Вој вод ство Ср би ју и 
Та ми шки Ба нат“ са се ди штем у Те-
ми шва ру, у ко јем је би ло ви ше Не-
ма ца и Ру му на не го Ср ба. И то Вој-
вод ство уки ну то је од лу ком Беч ког 
дво ра 1860. го ди не. 

По сле то га, ме ђу Ср би ма у Аустриј-
ској мо нар хи ји на ста ле су две стру је: 
кон зер ва тив на, ко ја је од не ла пре ва-
гу на Бла го ве штен ском са бо ру 1861. 
и ко ја се за ла га ла са да љу са рад њу са 
Беч ким дво ром, и ли бе рал на стру ја са 
Све то за ром Ми ле ти ћем, уче сни ком 
Мај ске скуп шти не и на род ним три-
бу ном, ко ја је би ла за бли жу са рад њу 
са Ма ђа ри ма. Ла ви ра ње из ме ђу Бе-
ча и Пе ште, по ку ша ји са рад ње са Хр-
ва ти ма обе ле жи ли су бор бу Ср ба за 
по ли тич ка пра ва у Угар ској у дру гој 
по ло ви ни 19. ве ка. Ипак, по ти сну те и 
угу ше не иде је Мај ске скуп шти не из 
1848. го ди не оства ри ле су се 70 го ди-
на ка сни је – 1918. го ди не.

 Ра до мир Ј. ПО ПО ВИЋ

ГОДИШЊИЦЕ

ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ

Седамдесет година успешног рада
Данас се у Институту изучава српски језик – на савременом и историјском плану. 
Институт је организатор научних скупова са домаћим и страним учесницима и значајна адреса 
у свету. С правом се може рећи да је Институт за српски језик данас наша најзначајнија адреса 
кад се ради о проучавању српског језика

Сре то Та на сић

МАЈСКА СКУПШТИНА 1848. ГОДИНЕ

Сто седамдесет година после

Па вле Си мић, „Срп ска на род на скуп шти на 1. ма ја 1848“
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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 ис так ну то је да је реч 
о из у зет ној књи зи на чи јим стра ни ца ма се спа-
ја исто риј ско и лир ско, ле ген да и исти на, и ко ја 
је, из ме ђу оста лог, „хо до ча шће по ду ши је зи ка“. 
Књи га Еп ска Ср би ја је 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 и 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. 

На при год ној све ча но сти у Град ској ку ћи Но-
вог Са да, 10. ја ну а ра 2018, уру че на је на гра-
да Ми ли са ву Са ви ћу, а о на гра ђе ном де лу и 
ла у ре а ту го во ри ли су Дра шко Ре ђеп и Бо шко 
Су вај џић. При ма ју ћи на гра ду, Са вић се на-
дах ну то освр нуо на де ло Де ја на Ме да ко ви ћа, 
ка зав ши да је он је дан од рет ких ко ји је хо до-
ча стио кроз мит ске и кроз ствар не про сто ре и 

о то ме оста вио не из бри сив траг. Под се тио је и 
на Ме да ко ви ће ву по ет ску књи гу „Ка ме но ви“, 
об ја вље ну 1966. го ди не, у ко јој је са бран низ 
пе са ма по све ће них нај зна чај ни јим срп ским 
сред њо ве ков ним ма на сти ри ма и гра до ви ма. 
„То по си ма ко ји ма се ба ви и мо ја књи га“, до-

дао је Са вић, ис ти чу ћи да се, по Ме да ко ви ћу, 
пу то ва ти мо же и кроз мит ске, и кроз ствар не 
пре де ле и про сто ре. Са вић при зна је да ни је за-
жа лио што се, под ста ре да не, и он 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.“ 

Зо ран Ко лун џи ја, ди рек тор и осни вач „Про ме-
те ја“, ис та као је да је ова из да вач ка ку ћа, по чев 
од 1997. го ди не, об ја ви ла или ре и зда ла 38 књи-
га Де ја на Ме да ко ви ћа, од ко јих су не ке из у зет-
но вред на из да ња ко ја су по ме ри ла стан дар де 
у на шем из да ва штву. 

На гра да се са сто ји од злат ни ка са ли ком Де-
ја на Ме да ко ви ћа, све ча не ди пло ме (рад Ла сла 
Ка пи та ња), као и јед не мо но гра фи је Де ја на Ме-
да ко ви ћа у екс клу зив ном по ве зу. 

 Зо ран КО ЛУН ЏИ ЈА

Н
ео бич на је би о гра фи ја да нас си гур но 
нај ве ћег срп ског књи жев ног би о гра фа, 
Ра до ва на По по ви ћа. До бар до каз за ову 
тврд њу на ла зи мо у за ни мљи вој књи зи 
Осмех род не го ди не – ре пор та же, за пи-

си и бе ле шке из ужич ких Ве сти, ли ста за по ли тич ка 
и дру штве на пи та ња, у ко ме је Ра до ван По по вић по-
чео сво ју бо га ту но ви нар ску ка ри је ру. На кон ужич ких 
Ве сти, да под се ти мо чи та о це, свој но ви нар ски пут (и 
не са мо но ви нар ски) на ста-
вио је као но ви нар и уред-
ник днев ног ли ста По ли
ти ка, у ко јем је био ду го го-
ди шњи уред ник Кул тур ног 
до дат ка, до да нас из у зет но 
ути цај ног и це ње ног сег-
мен та овог гла си ла, ко ји се 
на стра ни ца ма По ли ти ке 
штам па јед ном не дељ но. 

Ужи це и ње го ве ко ле ге с ко-
ји ма је ра дио, а и са да ра ди, 
оду жи ле су му се овом књи-
гом, по во дом 80. ро ђен да на и 
ду го го ди шњег успе шног ра да. 
Ови, на зо ви мо их и ра ни ра до
ви Ра до ва на По по ви ћа, тек сто-
ви ко ји су на ста ли у пе ри о ду 
1957-1966. го ди не, све до че 
о по че ци ма бо га те и плод-
не но ви нар ске ка ри је ре, ду ге 
шест де це ни ја. Из бор По по ви-
ће вих ре пор та жа и за пи са за 
по ме ну ти пе ри од, при че су из 
на ших се ла и ва ро ши, те пу-
то пи си из Мо скве, Ис тан бу ла 
и дру гих ме ста. У овом бо га-
том из бо ру на ла зи се и при ча 
Си риј ски мо ти ви, об ја вље на 
у Ве сти ма 14. ма ја 1964. го-
ди не, ка да је аутор овог тек ста 
имао тек две го ди не но ви нар-
ског ста жа. 

Нај ве ће бла го ове нео бич-
не књи ге – збор ни ка за пи са 
је су суд би не обич них ма лих 
љу ди, то ли ко обич них да по-
ста ју бли ски у овим „крат ким“ 
за бе ле шка ма, та ко да има мо 
осе ћај да смо их по зна ва ли. 
Ма ги ја сли ка и ре чи Ра до ва-
на По по ви ћа је сте сли ко ви то 
и бо га то при по ве да ње, и оно 
је још и та да на ја вљи ва ло да-
ро ви тог пр о зног пи сца, нео бич не сна ге и еру ди ци је. 
По по вић се, ипак, окре нуо но ви нар ству, а за тим и би о гра-
фи ја ма пи са ца чи јим је ства ра ла штвом, жи во том и суд-
би ном по чео да би ва оп чи њен. И сам тра гач за љу ди ма, 
из Ужи ца од ла зи у Са ра је во, па у Но ви Сад, да би се скра-

сио у Бе о гра ду. Ве што и успе шно ис пи сао је би о гра фи је 
нај зна чај ни јих на ших пи са ца 20. ве ка: Јо ва на Ду чи ћа, 
Раст ка Пе тро ви ћа, Иси до ре Се ку лић, Ми ло ша Цр њан-
ског, Иве Ан дри ћа, Вељ ка Пе тро ви ћа, До бри це Ћо си ћа, 
Бран ка Ћо пи ћа, Де сан ке Мак си мо вић, па до по след њих, 
Мла де на Ле сков ца, Бо шка Пе тро ви ћа, Алек сан дра Ти-
шме. Ов де по ми њем овај сег мент ње го вог ра да у кон-
тек сту крат ких фор ми и ре пор та жа из Ве сти за то што је 
већ та да По по вић, за хва љу ју ћи и свом књи жев ном та-

лен ту, успе шно раз у мео, чи тао 
и раз ја снио жи вот по ме ну тих 
ве ли ких књи жев них ства ра-
ла ца, ка ко њи хо ва де ла, та ко 
и њи хо ве бур не и тур бу лент не 
жи вот не суд би не. Ве шти на да 
пре по зна је и раз у ме љу де, са 
свим њи хо вим ма на ма и вр-
ли на ма, у оп штем кон тек сту 
вре ме на у ко ме су они жи ве ли 
и ра ди ли, ја сно је и ви дљи во 
пред ста вље на у овој нео бич-
ној и на мо ме нат ма гич ној 
књи зи, чи ји са др жај и 60 го-
ди на по сле на стан ка пле ни 
ак ту ел но шћу и бу ди па жњу 
чи та ла ца. Као бла ги ве тар, 
она но си чи та о це кр оз из ре-
че не би о гра фи је, ко ји ма се, и 
по сле то ли ко го ди на, искре-
но оду ше вља ва мо. Суд би не и 
пр о бле ме љу ди о ко ји ма пи-
ше, у кон тек сту вре ме на у ко-
ме су они жи ве ли и ра ди ли, 
По по вић је ис ка зао на пра ви 
на чин, за хва љу ју ћи и сво јим 
ко ле га ма ко ји су при ре ди ли 
ову књи гу. Ма ло се шта ме ња у 
ве ко ви ма људ ског по сто ја ња, 
за то као епи таф зву че ре чи 
Ра до ва на По по ви ћа, ка да он 
о се би ка же да је имао сре ћу да 
ра ди по сао ко ји во ли: Све што 
сам ура дио до са да ура дио сам 
по сма тра ју ћи и раз го ва ра ју
ћи. Во лео сам да пу ту јем и 
др жа ла ме је ра до зна лост, ка-
рак те ри стич на за мла де љу де. 
Учио сам од ве ли ких ре пор те-
ра По ли ти ки не ку ће, као што 
су Гој ко Ба но вић, Вук Тр нав-
ски, Ми ша Гој ко вић.

Ту су и мно ги при ја те љи 
пи сци: Љу би во је Ршу мо вић, 
До бри ца Ерић и дру ги, сјај но 

дру штван це, ре као би По по вић. Он се у овој књи зи – из-
бо ру сво јих ре пор та жа, обра ћа вр ло за ни мљи вим и оп-
ти ми стич ким пред го во ром и по ма ло ин ти ми стич ким, 
ко ји је на сло вио: Је дан мо гућ по глед уна траг. Осе ћа се 
из ве сна но стал гич ност, али и суп тил на и на мо мен те 
буд на осе ћа ња у већ из ра же ном По по ви ће вом ма ни ру. 
Ра до ван По по вић по се ду је нео би чан дар да све о бу хва-
та лич но сти и до га ђа је. Он је у исто вре ме и пр о ниц љив 
и лу кав, уме да „раз го ва ра“, да пр о ту ма чи љу де и си ту-
а ци је, ре ал но и у вре мен ском кон тек сту и, за хва љу ју ћи 
упра во том свом нео бич ном да ру, овај скром ни чо век, 
по ма ло и осо бе њак, ко ји у се би но си мно ге скри ве не тај-
не лич но сти на шег јав ног жи во та, из вла чио је, и са да 
из вла чи, из сво јих са зна ња са мо оно нај бо ље и нај ко ри-
сни је. Та ко је мо гао да си сте ма ти зу је жи вот и да од то-
га на пра ви ли те ра ту ру јед ног Ан дри ћа, Цр њан ског или 
Ћо пи ћа без скан да ла и гре хо ва ко је у се би но си сва ки 
чо век. Лич но спа дам у ред чи та ла ца ко ји, ма ло је ре ћи 
во ле По по ви ће ве књи ге, али и овог по све му нео бич ног 
и вр сног ауто ра. 

 Жар ко ДИ МИЋ

С
рп ске на род не при по вет-
ке ко је је са ку пио Вук Ка-
ра џић пред ста вља ју нај-
зна чај ни ји узор на шим 
при по ве да чи ма, ко ји су 

се, спре ма ју ћи се да пи шу умет нич ке 
при по вет ке, ра до за гле да ли у ову књи-
гу. Она је би ла узор, а и да нас пред ста-
вља не за о би ла зни при руч ник за стил 
и све оп шти при ступ при по ве да њу.

Срп ске на род не при по ви јет ке, књи га 
ко ја се по ја ви ла 1853. го ди не, иза шла 
је у нај но ви јем из да њу са пред го во-
ром и при ре ђи ва њем Ми о дра га Ма-
тиц ког („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“). Ка ко се ис ти че у 
пред го во ру, ова Ву ко ва књи га би ла је 
ин спи ра ци ја срп ским али 
и стра ним пи сци ма. Ма ло 
ко ји наш про зни пи сац ни-
је на шао сво је ми сли у де лу 
Ву ка Ка ра џи ћа и по себ но у 
на род ним пе сма ма, на род-
ним при по вет ка ма, реч ни-
ку и пре во ду Но вог за вје та. 
И све то тра је од Љу бо ми ра 
Не на до ви ћа па до са вре ме-
них при по ве да ча.

Ме ђу при по вет ка ма у овој 
књи зи, ан то ло гиј ске су: Ме
ђе до вић, Де вој ка ца ра над
му дри ла, Не му шти је зик, Чар дак ни на 
не бу ни на зе мљи, Ажда ја и ца рев син, 
Зми ја мла до же ња, Цр но јаг ње, Пе пе љу
га, У ца ра Тро ја на ко зје уши, Ко уми је 
ње му дви је. У овој књи зи до не те су све 
при по вет ке из књи ге из 1853, а у до-
дат ку се на ла зе оста ле при по вет ке из 
из да ња Ву ко ве су пру ге Ане из 1870 (ме-
ђу њи ма је и БашЧе лик, Гво зден чо век 
и др.) и две при по вет ке из Да ни це за 
1834. го ди ну, за ко је Вук на гла ша ва да 
су „на род не“. 

У пред го во ру је ана ли зи ра на и срп ска 
про за у на шој књи жев но сти до по ја ве 
Ву ко вих на род них при по ве да ка у кон-
тек сту срп ске књи жев не пе ри о ди ке.

За Ву ков од нос пре ма на род ном при-
по ве да њу Ма тиц ки сма тра ва жним ње го-
во по знан ство са Гри мом ка да се окре нуо 
са ку пља њу на род них гат ки (бај ки), „жен-
ском при по ве да њу“ у ко јем се де ша ва чу-
де сно и оно „што не мо же би ти“.

Вук је у пред го во ру 1853. дао „ра чун“ 
о сво јим при по ве да чи ма. Овом при ли-
ком ис ти че да је при по вет ке слу шао од 
мно гих, али их је по сле ре ди го вао на 
осно ву оно га ка ко их је „упам тио“. Ме-
ђу они ма ко ји су му при по вет ке ка зи-
ва ли он из два ја Те ша на По дру го ви ћа 
(Ме ђе до вић). У род ном Тр ши ћу слу шао 
је, а „по сле их пи сао“, сле де ће при по вет-
ке: Пе пе љу га, Све, све, али за нат, Лаж 
за оп кла ду и др.; од „јед ног про сја ка“ у 
Но вом Са ду Два нов ца; у Бер ли ну му 
је кнез Ми ха и ло Обре но вић на пи сао 
Чар дак ни на не бу ни на зе мљи (1844), 
ка ко је он чуо од сво јих да ди ља. „У Зе-
мун ском ла за ре ту“ (1829) на пи сао му је 
Гру јо Ме хан џић из Сент То ма ша: Усуд, 
Пр ва се му ка не да са кри ти, Не му шти 

је зик, У ца ра Тро ја на ко зје уши и др. Из 
Бо ке Ко тор ске по слао му је ви ше при по-
ве да ка Вук Вр че вић (Чуд но ва та ти ца, 
Цр но јаг ње, Зла ма ће ха и др.), а Де вој
ка над му дри ла ца ра и Ди вљан по слао 
му је Вук По по вић из Ри сна. При по вет-
ке Зла то ру ни ован, Очи на за кле тва и 
др. по слао му је грч ки учи тељ у Зе му-
ну Ла зар Мар ја но вић. Ме ђу са ку пља-
чи ма при по ве да ка на ла зе се и: Да мјан 
Гру бо ро вић, све ште ник из се ла Љу би-
не (у Хр ват ској), Ми ли ца Сто ја ди но вић 
Срп ки ња (Ма ће ха и па стор ка, Ка ко су 
ра ди ле она ко су и про шле и др.), учи те-
љи зе мун ски Ди ми три је Чо бић (Опет 
зми ја мла до же ња) и Ва си ли је Јо ва но-
вић („дао ми је јед ну на пи са ну“).

Вук је по себ но по ме нуо при по вет-
ку Пе пе љу га, за ко ју је на пи сао да је до-

био од Ми ли це Сто ја ди но вић 
Срп ки ње и Ди ми три ја Чо би-
ћа. При том је на гла сио да је 
јед ну ва ри јан ту об ја вио Јо ван 
Су бо тић у Ле то пи су Ма ти це 
срп ске (1842), али да је он об-
ја вио ону ка ко је чуо у свом 
де тињ ству. Вук је по ме нуо и 
сво га прет ход ни ка Ата на си-
ја Ни ко ли ћа (1803–1882), ко-
ји је об ја вио две књи ге (1842. 
и 1843), с кри тич ком на по ме-
ном „али ште та што је зик у 
ови јем при по ви јет ка ма ни-

ти је чист на род ни ни ти је је зик на ших 
на род ни јех при по ве да ка“.

Оно што је по себ но Ми о драг Ма тиц ки 
ис та као у пред го во ру, то је и ре цеп ци-
ја Ву ко вих срп ских на род них при по ве-
да ка у европ ској књи жев но сти. Овом 
при ли ком под вла чи да је об ја вљи ва ње 
пр вог пре во да на не мач ки је зик са чи-
ни ла Ми на Ка ра џић уз нај не по сред ни-
ју по моћ са мо га Ву ка и Ја ко ва Гри ма 
(1854). Пре вод је имао зна ча јан од јек, 
а Евро па је оба ве ште на и о овој вр сти 
срп ског на род ног ства ра ла штва.

У европ ској ре цеп ци ји срп ске на род-
не при по вет ке зна чај но ме сто за у зи ма 
пре вод Ело ди је Ло тон Ми ја то вић (Ser
bien Folklo re, by Ma dam Che do mil le Mi ja-
to vich, W. Ibi ster Cо, 56, Lid gatchill, Lon don, 
1874). Са овог пре во да, и уз ње ну до зво-
лу, на фран цу ски је зик пре ве ла је Је ле-
на Фре де рик две на род не при по вет ке 
„Де вој ка ца ра над му дри ла“ и „Прав да и 
крив да“ у ли сту Re vue de Bel gi que (1885). 
Уз при по вет ке је об ја вљен и увод ни чла-
нак Бел ги јан ке Мар ги те д` Один фос (Ма-
ри е те де Ла влеј) у ко ме је ис так ну то да 
же не нај че шће при по ве да ју у про зи на-
род не при по вет ке (ле ген де и бај ке) а му-
шкар ци пе ва ју у сти ху (еп ске пе сме).

Реч је о зна чај ној књи зи, ко ју тре ба 
об ја ви ти по но во и на не мач ком је зи ку, 
јер упот пу њу је сли ку свет ске књи жев-
но сти окре ну те ка нео бич ном и фан та-
стич ном, све до на ших да на.

Књи га је за чи ње на Реч ни ком ма ње 
по зна тих ре чи, а на кра ју до дат ком 
илу стро ва не Хро но ло ги је Ву ко вог жи во
та и де ла, ко ји је при ре дио Де јан Ми-
ха и ло вић, уред ник „Ла гу не“.

 Ста ни ша ВОЈ НО ВИЋ

Књига богате 
историографске 

грађе
Наставак са стране 1

„Ве ли ка књи га је ве ли ко зло“, го во рио је, до ду-
ше, алек сан дриј ски пе сник и би бли о те кар Ка-
ли мах. Но ако се аутор усу дио да ово ли ку књи гу 
дâ чи та о ци ма у ру ке, он да је то за то што иза ње-
го вог на у ма сто ји и је дан мо тив оп ште при ро де: 
са вре ме на усме ре ност пре ма све ужој спе ци-
ја ли за ци ји при си ља ва нас да за бо ра ви мо наш 
укуп ни ин те лек ту ал ни и ци ви ли за циј ски дуг 
пре ма пре ци ма. А зна мо да је, у јед ном озбиљ-
ном сми слу, ве ли ки део на ше кул ту ре ба шти ник 
на ше бур не исто ри је. На гра ђе на књи га има за 
циљ да се су прот ста ви том за бо ра ву.

У пу ној ме ри је по ка за ла свр ху и сми сао ова-
квих син те тич ких мо но гра фи ја у ху ма ни стич-
ким на у ка ма ко је су кру на на уч ног ра да и 
ис тра жи ва ња. По ка за ла је, при том, да и ана-
ли за срп ске по ли ти ке и књи жев не кри ти ке, ње-
них до стиг ну ћа, за но са и стран пу ти ца от кри ва 
са свим но ве, и за исто ри ју на у ке дра го це не, хо-
ри зон те ис тра жи ва ња; да је та ду го по ти ски ва-
на или при кри ва на „за там ње на стра на“, уства ри, 
одав но иш че ки ва ла по сле ни ка ауто ро вих тра га-
лач ких спо соб но сти.

Све су то би ли убе дљи ви раз ло зи да Од бор за 
на у ку ове го ди не до де ли Ву ко ву на гра ду књи зи 
Бо ри са Ми ло са вље ви ћа.

 Слободан ГРУБАЧИЋ

Уручена награда Дејан Медаковић

Ми ли сав Са вић

До са да шњи до бит ни ци

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.

Пр ви уред ник За ду жби не

Ра до ван По по вић је био и пр ви уред ник ли ста Ву-
ко ве за ду жби не – За ду жби на, ко ји је уре ђи вао од фе-
бру а ра 1988. до ју на 1989. го ди не, и то је био ње гов 
дар и по моћ тек осно ва ној Ву ко вој за ду жби ни и ње-
ном гла си лу. У овом пе ри о ду уре дио је пр вих шест 
бр о је ва За ду жби не. За Ву ко ву за ду жби ну По по вић 
је уре дио и Збор ник Ака де мик Де јан Ме да ко вић Ву
ко вој за ду жби ни, ко ји је об ја вљен 2007. го ди не. Ра-
до ван По по вић је ду го го ди шњи са рад ник Ву ко ве 
за ду жби не а од 1995. го ди не члан је Са ве та Ву ко-
ве за ду жби не.

Ву ко ве на род не 
при по вет ке

Вук Ка ра џић, „Срп ске на род не при по ви јет ке“. 
Пред го вор и при ре ђи ва ње Ми о драг Ма тиц ки, 
Бе о град, Ла гу на, 2017, 486 стр.

ПОРТРЕТ ЈЕДНЕ ЛИЧНОСТИ

Магија новинарског пера
Радован Поповић, „Осмех родне године“, Удружење Колектив, Ужице 2017.

Ми ло ван Ви те зо вић, Жар ко Ди мић 
и Ра до ван По по вић у Но вом Са ду
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2018.

 По не де љак, 11. де цем бар 2017.
Фи ло ло шки фа кул тет Уни вер зи-

те та у Бе о гра ду и Ка те дра за срп ски 
је зик са ју жно сло вен ским је зи ци-
ма ор га ни зо ва ли су Окру гли сто по-
во дом обе ле жа ва ња 170 го ди на од 
1847. го ди не – Го ди на 1847: пре лом на 
тач ка са вре ме не срп ске кул ту ре. Уче-
ство ва ли су про фе со ри Фи ло ло шког 
и Учи тељ ског фа кул те та у Бе о гра ду, 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са-
ду, пред став ни ци Ву ко ве за ду жби не, 
АНУРС, Ин сти ту та за срп ски је зик 
СА НУ и Исто риј ског ин сти ту та у Бе-
о гра ду. 

Сре да, 13. де цем бар 
Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но-

сти ор га ни зо ва ла је дво днев ни на уч-
ни скуп Иво Ан дрић (1892–1975–2017), 
по во дом обе ле жа ва ња 125 го ди на 
од ро ђе ња на шег но бе лов ца. Скуп је 
отво рио ака де мик Вла ди мир С. Ко-
стић, пред сед ник СА НУ. Ака де мик 
Ми ро Вук са но вић бе се дио је о те-
ми Ан дри ће ви су сре ти са ре чи ма, 
а драм ски умет ник Ти хо мир Ста-
нић чи тао је од ло мак из ро ма на На 
Дри ни ћу при ја. У ра ду на уч ног ску-
па уче ство ва ли су уни вер зи тет ски 
про фе со ри, књи жев ни исто ри ча ри 
и кри ти ча ри. 

Сре да, 13. де цем бар
У Га ле ри ји СА НУ отво ре на је из ло-

жба Сто јан Но ва ко вић и ње го во до ба. 
Ауто ри из ло жбе – ака де мик и исто-
ри чар Ми ха и ло Вој во дић и ар хи ви ста 
Алек сан дар Мар ко вић – при ка за ли 
су жи вот и де ло срп ског по ли ти ча ра, 
ди пло ма те, фи ло ло га, исто ри ча ра, 
исто ри ча ра књи жев но сти и пред-
сед ни ка Срп ске кра љев ске ака де ми-
је, Сто ја на Но ва ко ви ћа. Пред ста вљен 
је ве ли ки ства ра лач ки опус Сто ја на 
Но ва ко ви ћа, ко ји је од ве ли ког зна-
ча ја за кул тур но на сле ђе Ср би је. Сто-
јан Но ва ко вић је у два ман да та био је 
пред сед ник вла де, пет пу та ми ни стар 
и то ком 12 го ди на слу жио је као ди-
пло ма та у Ца ри гра ду, Па ри зу и Пе-
тро гра ду. До при нео је раз во ју Ве ли ке 
шко ле, ко ја је би ла пре те ча Уни вер-
зи те та, На род ног по зо ри шта, На род-
не би бли о те ке и обра зов ног си сте ма. 
Јед на од те ко ви на ње го вог ра да је и 
по де ла гим на зи је на при род ни и дру-
штве ни смер. 

Сре да, 13. де цем бар
Ву ко ва за ду жби на и Кул тур на за-

јед ни ца Кра ји не пред ста ви ли су у 
Све ча ној са ли До ма Ву ко ве за ду жби-
не ча со пи се Са ве за Ср ба у Ру му ни ји 
– Ис хо ди шта и Књи жев ни жи вот. На 
ску пу је, та ко ђе, пред ста вљен и књи-
жев ни пор трет др Сла во ми ра Гво-
зде но ви ћа, ко ји је до са да об ја вио 30 
књи га по е зи је и при ре дио де се так ан-
то ло ги ја срп ске књи жев но сти. У ра ду 
ску па уче ство ва ли су пред став ни ци 
Са ве за Ср ба у Ру му ни ји, Ра до мир 
Ан дрић, пред сед ник Удру же ња књи-
жев ни ка Ср би је, књи жев ни ци Алек-
сан дар Чо трић, Гој ко Ђо го и Ра до ван 
Ка ла бић, Ду шан Стој ко вић, књи жев-
ни кри ти чар, Жељ ко Ку кић, пред сед-
ник Кул тур не за јед ни це Кра ји не, и 
Љу ба Ми лу ти но вић, управ ник Ву ко-
ве за ду жби не. 

Пе так, 22. де цем бар
На гра де Ко чи ће во пе ро и Ко чи ће ва 

књи га све ча но су уру че не у Ко лар че вој 
за ду жби ни епи ско пу за хум ско-хер-
це го вач ком и при мор ском Гри го ри-
ју. Жи ри у са ста ву Ни ко ла Ву ко лић 
(пред сед ник), Ми љен ко Јер го вић и 
Мла ден Ве ско вић, са оп штио је да је 
пре сти жну на гра ду Ко чи ће во пе ро 
осво ји ла збир ка при ча вла ди ке Гри-
го ри ја Пре ко пра га, док је истом пи сцу 
при па ла и на гра да Ко чи ће ва књи га 
ко ју За ду жби на до де љу је за це ло куп-
но књи жев но ства ра ла штво. 

Пе так, 29. де цем бар
У Град ској ку ћи у Вр шцу све ча но је 

уру че на, по 23. пут, књи жев на на гра да 
Вас ко По па. Жи ри у са ста ву Јо ван Зи-
влак, пред сед ник, Сла во мир Гво зде-
но вић, Вла ди мир Гво зден, Ра до мир 
Ан дрић и Ду шко Но ва ко вић јед но-
гла сно је до нео од лу ку да се на гра-
да за нај бо љу књи гу у 2016. го ди ни, 
у кон ку рен ци ји 85 пе снич ких књи га, 
до де ли збир ци пе са ма Ада ма Пу сло-
ји ћа Som na bu lia Bal ca ni ca, ко ју је об-
ја ви ла из да вач ка ку ћа „Лек си ка“ из 
Не го ти на. 

Су бо та, 27. ја ну ар 2018. го ди не
По во дом школ ске сла ве, Све тог Са-

ве, у На род ном по зо ри шту у Бе о гра-
ду одр жа на је Све то сав ска ака де ми ја, 
на ко јој је го во рио Мла ден Шар че вић, 
ми ни стар про све те, на у ке и тех но ло-
шког раз во ја. У по здрав ној бе се ди ис-
та као је да без раз во ја обра зо ва ња и 

на у ке не ма ни раз ви је не др жа ве и да 
због то га мо ра мо има ти бо ље обра зо-
ва ње ко је ће би ти у слу жби бо љит ка 
жи во та сва ког жи те ља Ср би је. Све-
ча на ака де ми ја по че ла је хим ном 
„Бо же прав де“, а за тим су та лен то-
ва ни мла ди му зи ча ри, глум ци и ре-
ци та то ри го во ри ли нај леп ше при че 
о Раст ку Не ма њи ћу. Про сла ви школ-
ске сла ве при су ство ва ли су број ни 
др жав ни зва нич ни ци, пред став ни ци 
ди пло мат ског ко ра, вер ских за јед ни-
ца, обра зов них ин сти ту ци ја, про свет-
ни рад ни ци и уче ни ци.

Су бо та, 27. ја ну ар
Дру штво „Све ти Са ва“ до де ли ло је, 

по во дом Са вин да на, сво ја тра ди ци о-
нал на го ди шња при зна ња На род ној 
би бли о те ци „Сте фан Пр во вен ча ни“ у 
Кра ље ву и пред сед ни ци Под од бо ра 
Дру штва „Све ти Са ва“ у Ба ња лу ци Ве-
сни Аћић. У обра зло же њу је ис так ну то 
да у ра ду На род не би бли о те ке „Сте-
фан Пр во вен ча ни“, по ред из у зет не 
про свет но-кул тур не де лат но сти, по-
себ но ме сто за у зи ма ју ма ни фе ста-
ци је као што су ор га ни зо ва ње Да на 
пре о бра же ња, на гра ђи ва ње Жич ком 
Хри со ву љом нај у глед ни јих срп ских 
пе сни ка и об ја вљи ва ње збор ни ка о 
њи ма. По во дом де це ни је успе шног 
ра да Под од бо ра Дру штва „Све ти Са-

ва“ у Ба ња лу ци, Ве сни Аћић је ода то 
при зна ње за из у зе тан труд да ова на
ша гра на уро ди пло дом у брат ској Ре
пу бли ци Срп ској.

Че твр так, 1. фе бру ар
На Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе-

о гра ду по чео је 56. Скуп сла ви ста и 
Зим ска шко ла на став ни ка ру ског је-
зи ка. Те ма ово го ди шњег ску па, ко-
ји је тра јао два да на, би ла је у зна ку 
обе ле жа ва ња 70 го ди на Сла ви стич-
ког дру штва Ср би је, под на зи вом 
Срп ска сла ви стич ка ба шти на и ак
ту ел ност ме ђу сло вен ских је зич ких, 
књи жев них и кул тур них ве за. При-
сут не сла ви сте на Фи ло ло шком фа-
кул те ту по здра ви ли су пред сед ник 
Сла ви стич ког дру штва Ср би је, проф. 
др Ву чи на Ра и че вић, и де кан Фи ло ло-
шког фа кул те та у Бе о гра ду, проф. др 
Љи ља на Мар ко вић. 

Пе так, 9. фе бру ар
У До му Ву ко ве за ду жби не одр жа на 

је Дру га сед ни ца Про грам ског са ве та 
Ву ко вих са бо ра – пред се да ва ла је мр 
Сне жа на Не шко вић Си мић, ди рек тор 
Цен тра за кул ту ру „Вук Ка ра џић“ – на 
ко јој је раз мо трен Из ве штај о 84. Ву ко-
вом са бо ру, ко ји је одр жан од 11. до 17. 
сеп тем бра 2017. го ди не. На сед ни ци 
је, та ко ђе, раз мо трен про грам за 47. 
Ђач ки Ву ков са бор и 85. Ву ков са бор. 

Пе так, 9. фе бру ар
У Ка ме ној са ли Ра дио Бе о гра да 

све ча но је обе ле же но 60 го ди на од 
осни ва ња и ра да Ра дио Бе о гра да 2 
(1958–2018). На све ча но сти је, та ко-
ђе, уру че на и на гра да „Ни ко ла Ми-
ло ше вић“ за нај бо љу књи гу у 2017. 
го ди ни у обла сти исто ри је књи жев-
но сти и умет но сти, есте ти ке и фи ло-

зо фи је. На гра ђе на је књи га Зо је Бо јић 
„Ан тич ки исто ри о гра фи умет но сти и 
ка ли страт о скулп ту ри“, За вод за уџ бе-
ни ке/До си је Сту дио, Бе о град.  

Сре да, 21. фе бру ар
За ду жби на „До си теј Об ра до вић“ ор-

га ни зо ва ла је у До си те је вом до му, на 
Ме ђу на род ни дан ма тер њег је зи ка, 
окру гли сто на те му Срп ски је зик да
нас. Циљ рас пра ве је био да се и овим 
раз го во ри ма на уч на и ши ра јав ност 
код нас укљу че у све оне ак тив но-
сти ко је се ти чу по ло жа ја срп ског је-
зи ка у јав ној и слу жбе ној упо тре би, 
у мул ти ре ги о нал ним и ме ђу др жав-
ним ре ла ци ја ма, у ма ти ци и ди ја спо-
ри. Не го ва ње, уна пре ђе ње и „од бра на“ 
срп ског је зи ка у усло ви ма мо дер не 
ко му ни ка ци је, у школ ској прак си, у 
ме ди ји ма и из да вач ким ку ћа ма не-
по сред но је по ве за но са на уч ним 
уте ме ље њем и раз ви ја њем све сти о 
је зи ку као нај сна жни јем и основ ном 
чи ни о цу иден ти те та срп ског на ро да. 
У ра ду окру глог сто ла уче ство ва ли су 
на ши ис так ну ти уни вер зи тет ски про-
фе со ри и по зна ва о ци пи та ња ве за них 
за те му окру глог сто ла. 

По не де љак, 12. март
У Кул тур ном цен тру Но вог Са да 

отво ре на је ма ни фе ста ци ја Ан ти ће

ви да ни, ко ји су тра ја ли до 16. мар та. 
У окви ру овог про гра ма одр жан је низ 
кул тур них про гра ма по све ће них пе-
сни ку, ре ди те љу и пу бли ци сти Ми ро-
сла ву Ми ки Ан ти ћу. 

Сре да, 14. март
Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но-

сти и На род ни му зеј Зре ња нин отво-
ри ли су у Га ле ри ји СА НУ из ло жбу под 
на зи вом Да кле, Ви сте тај Урош Пре
дић. Из ло жба је при ре ђе на из фон да 
На род ног му зе ја Зре ња нин, а по во дом 
160 го ди на од ро ђе ња сли ка ра. Осно-
ву по став ке чи не три де сет два ра да 
Уро ша Пре ди ћа – сли ке, цр те жи, сту-
ди је, али и ра до ви дру гих ауто ра ко ји 
пред ста вља ју умет ни ка, ко ји је уз Па ју 
Јо ва но ви ћа и Ђор ђа Кр сти ћа, нај ве ћи 
сли кар срп ског ре а ли зма. Ту су и лич-
ни пред ме ти Уро ша Пре ди ћа, а при-
ка зан је и ње гов од нос са по ро ди цом 
и са сли ка ри ма Па јом Јо ва но ви ћем и 
Сте ва ном Алек си ћем, и ве ли ким при-
ја те љем, на уч ни ком Ми хај лом Пу пи-
ном. Из ло жба је би ла отво ре на до 15. 
апри ла, уз пре да ва ња о умет ни ку и 
во ди че кроз ње гов рад.

Че твр так, 15. март
Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но-

сти и Ака де ми ја на у ка и умет но сти 
Ре пу бли ке Срп ске пред ста ви ле су у 
Све ча ној са ли СА НУ Ен ци кло пе ди ју 
Ре пу бли ке Срп ске 1, АБ, ко ју је из да-
ла Ака де ми ја на у ка и умет но сти Ре-
пу бли ке Срп ске. О овом вред ном де лу 
го во ри ли су: ака де мик Вла ди мир С. 
Ко стић, пред сед ник СА НУ, ака де-
мик Рај ко Ку зма но вић, пред сед ник 
АНУРС, ака де мик Љу бо мир Мак си-
мо вић, пот пред сед ник СА НУ, ака де-
ми ци Љу бо мир Зу ко вић и Вас кр си ја 
Ја њић, пот пред сед ни ци АНУРС, и ака-

де мик Дра го љуб Мир ја нић, ге не рал-
ни се кре тар АНУРС. 

Че твр так, 22. март
Ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са-

ња Ср би је Вла дан Ву ко са вље вић, по-
во дом Свет ског да на по е зи је, уру чио 
је Ја ни Алек сић и Сла ђа ни Ши мрак из 
Бе о гра да књи жев ну на гра ду „Но ви ца 
Та дић“, док је тре ћи до бит ник при зна-
ња Екрем Ха мид из Но вог Па за ра.

Жи ри за до де лу на гра де раз ма трао 
је 63 при спе ла ру ко пи са ауто ра до 35 
го ди на ста ро сти из Ср би је, Ре пу бли ке 
Срп ске, Цр не Го ре и ра се ја ња и од лу-
чио да на гра ду рав но прав но по де ле 
три до бит ни ка. Њи ма су уру че не ди-
пло ме и пла ке те са ли ком Но ви це Та-
ди ћа. 

Сре да, 28. март
За ду жби на „До си теј Об ра до вић“ 

пред ста ви ла је у свом До му пе ти број 
го ди шња ка До си те јев врт. Ча со пис 
по пу ла ри ше До си те је во де ло и на ме-
њен је пу бли ко ва њу ра до ва из свих 
обла сти ис тра жи ва ња До си те је вог 
жи во та и срп ске кул ту ре 18. ве ка, као 
и дру гих кул ту ра по ве за них са До си-
те је вим де ло ва њем. Уред ни ци пе тог 
бро ја го ди шња ка су: проф. др Иси до ра 
Бје ла ко вић, др Дра га на Гр бић и проф. 
др Ду шан Ива нић. 

Сре да, 4. април
У До му Ву ко ве за ду жби не одр жа на 

је Тре ћа сед ни ца Про грам ског са ве-
та Ву ко вих са бо ра – пред се да ва ла је 
мр Сне жа на Не шко вић Си мић, ди рек-
тор Цен тра за кул ту ру „Вук Ка ра џић“ 
– на ко јој су раз мо тре ни пред ло зи 
про гра ма 47. Ђач ког Ву ко вог са бо ра 
и 85. Ву ко вог са бо ра. Ђач ки Ву ков са-
бор одр жа ће се у Ло зни ци и Тр ши ћу 
од 23. до 26. ма ја, а Ву ков са бор, као и 
до са да, одр жа ће се у сеп тем бру у Ло-
зни ци и Тр ши ћу. 

Че твр так, 5. април
У хо лу ис пред Цен трал не чи та о ни-

це На род не би бли о те ке Ср би је обе-
ле жен је Дан се ћа ња на стра да ње 
На род не би бли о те ке Ср би је по чет-
ком Дру гог свет ског ра та. Тим по во-
дом На род на би бли о те ка Ср би је је 
пред ста ви ла ори ги нал ну књи гу Го
ре сни плач За ха ри ја Ор фе ли на, у чи-
ји је по сед не дав но до шла, а за ко ју се 
сма тра ло да је не по врат но из гу бље на 
у бом бар до ва њу Бе о гра да 6. апри ла 
1941. го ди не. На све ча но сти су го во-
ри ли: Ла сло Бла шко вић, управ ник 
На род не би бли о те ке Ср би је, Вла дан 
Ву ко са вље вић, ми ни стар кул ту ре и 
ин фор ми са ња, проф. др Зо ран Па у но-
вић, проф. др Мир ја на Сте фа но вић и 
пе сник Жи во рад Не дељ ко вић. Пред-
ста вља ње књи ге Го ре сни плач би ло је 
про пра ће но и из ло жбом свих де ла За-
ха ри ја Ор фе ли на из фон да На род не 
би бли о те ке Ср би је.

Сре да, 11. април
За ду жби на „До си теј Об ра до вић“, у 

окви ру ма ни фе ста ци је „До си те је ви да-
ни“ ор га ни зо ва ла је у Књи жев ном са-
ло ну „Код До си те ја“ про мо ци ју књи ге 
„До си теј из ме ђу пра во сла вља и ате и-

зма“, Ђор ђа Ј. Ја ни ћа. О де лу су го во ри ли 
Мар ко Не дић, Ду шан Ива нић, Во ји слав 
Је лић, Не над Ри сто вић и аутор. 

У че твр так, 12. апри ла, одр жан је по-
мен До си те ју Об ра до ви ћу у Са бор ној 
цр кви у Бе о гра ду, а у ве чер њим са ти-
ма, на Све ча ној ака де ми ји у На род-
ном по зо ри шту, сце на Ра ша Пла о вић, 
уру че на је на гра да „До си теј Об ра до-
вић“ ис так ну том срп ском књи жев ни-
ку, кул тур ном и на уч ном по сле ни ку 
Сте ва ну Бу гар ском из Те ми шва ра за 
жи вот но де ло. 

У пе так, 13. апри ла, у До си те је вом 
до му ор га ни зо ва но је Aфористичко 
под не – На ра во у че ни ја, на ко ме су го-
во ри ли Ви то мир Те о фи ло вић, Дра-
гу тин Ми нић Кар ло и Алек сан дар 
Чо трић. 

Сре да, 11. април
На све ча но сти у Скуп шти ни гра-

да уру че на је на гра да „Мо мо Ка пор“ 
сли ка ру Ва си ли ју Ва си До ло вач ком. 
На гра ду је уру чио Ма ти ја Бећ ко вић, 
пред сед ник Управ ног од бо ра За ду-
жби не „Мо мо Ка пор“. У са оп ште њу 
жи ри ја, ко ји је ра дио у са ста ву: књи-
жев ник и есе ји ста Дра ган Јо ва но вић 
Да ни лов, ли ков ни кри ти чар Де јан 
Ђо рић и осни вач За ду жби не „Мо мо 
Ка пор“ Љи ља на Ка пор, на во ди се да 
До ло вач ки у сли кар ство уво ди ме
та фи зич ку ре ал ност ко ју по ме ра ка 
сно ви ма и сим бо лич ком. На гра да се 
до де љу је сва ке го ди не, на из ме нич но 
за књи жев ност и ли ков ну умет ност. 

Пе так, 13. април
У Ку ћи Ђу ре Јак ши ћа у Ска дар ли ји 

пред ста вље на је Би бли о те ка Ву ко вог 
за ви ча ја у Ло зни ци. Скуп је ор га-
ни зо ван по во дом обе ле жа ва ња 150 
го ди на Би бли о те ке, јед не од нај ста-
ри јих уста но ва кул ту ре у Ср би ји, ко ја 
је осно ва на 1867. го ди не. Сво ју обра-
зов ну функ ци ју Би бли о те ка оба вља 
кроз раз не кул тур не ма ни фе ста ци је 
ко је се одр жа ва ју у про сто ри ја ма би-
бли о те ке – из ло жбе, три би не, кви зо ве, 
књи жев не ве че ри.

Че твр так, 19. април
Пре сти жно при зна ње „Злат ни бе-

о чуг“, ко је до де љу је Кул тур но-про-
свет на за јед ни ца Бе о гра да, уру че но 
је до бит ни ци ма на Ве ли кој сце ни На-
род ног по зо ри шта. За трај ни до при-
нос кул ту ри Бе о гра да на гра ђе но је 
два де сет пет ства ра ла ца, умет ни ка, 
на уч ни ка, про фе со ра, кул тур них по-
сле ни ка, као и пред став ни ка уста но-
ва и ор га ни за ци ја.

На гра ду „Из ван ред ни Злат ни бе о-
чуг“ за жи вот но де ло до би ли су исто-
ри чар, сли кар и пу бли ци ста Ми лу тин 
Де дић и књи жев ник, про то је реј-ста-
вро фор СПЦ др Са во Б. Јо вић. Иста 
на гра да при па ла је и Исто риј ском 
му зе ју, Ма шин ском фа кул те ту и Му-
зе ју африч ке умет но сти. При зна ње 
„Злат ни бе о чуг“ до би ли су Аш хен 
Ата љанц, Све тла на Бој че вић Ци-
цо вић, Сла ви ца Га ро ња Ра до ва нац, 
Ди ми три је Го ле мо вић, Не бој ша Кун-
да чи на, Дра го љуб Кој чић, Па вле Ме-
да ко вић, Пре драг Мар ко вић, Ду ши ца 
Ми ла но вић, Дра ган Ни ко ди је вић, Ду-
шко Но ва ко вић, Бра ни слав Ба не Об-
ра до вић, Дра ган Си ме у но вић, Шпи ро 
Со ло мун, као и КУД „Ди ми три је Ко-
ту ро вић“, „Ри бља чор ба“ и Удру же ње 
му зи ча ра џе за, за бав не и рок му зи ке 
Ср би је. По ве ље за из у зе тан до при нос 
кул ту ри, ко је КПЗ до де љу је од 1996. 
го ди не, до де ље не су Бра ни сла ву Ба-
ћо ви ћу, умет нич кој лив ни ци „Је ре-
мић“, док је го ди шња на гра да КПЗ 
при па ла Ма ри ји Би шоф.

Сре да, 25. април
Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но-

сти, Оде ље ње је зи ка и књи жев но сти, 
ор га ни зо ва ли су дво днев ни на уч ни 
скуп на те му Пе ри о ди за ци ја но ве срп
ске књи жев но сти, а по во дом 150. го-
ди шњи це ро ђе ња Па вла По по ви ћа 
(16. 4. 1868–4. 7. 1939). На уч ни скуп 
су отво ри ли ака де мик Вла ди мир Ко-
стић, ака де мик Пре драг Пи пер и до-
пи сни члан СА НУ Зла та Бо јо вић, а у 
ње го вом ра ду уче ство ва ло је 28 на уч-
них рад ни ка из ре до ва СА НУ и про фе-
со ра Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 

Че твр так, 26. април
У До му Ву ко ве за ду жби не одр жа на 

је Ву ко ва три би на по све ће на књи-
зи Мар те Фрајнд У тра га њу за Ла зом 
Ко сти ћем, ко ју је из да ла Књи жев на 
оп шти на Вр шац 2017. О књи зи су го-
во ри ли: др Ана Ба буц Кр ду, др Зо ри-
ца Не сто ро вић, др Зо ри ца Бе ча но вић 
Ни ко лић, др Дра шко Ре ђеп и др Мар-
та Фрајнд. Др Бо шко Су вај џић, ко ји је 
слу жбе но био од су тан, до ста вио је свој 
пи са ни при лог о књи зи. 

 При ре ди ла Ду ши ца МА ТИЦ КИ
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К
њи га пред књи га ма. 
Ове го ди не на вр ша-
ва се две ста го ди на од 
об ја вљи ва ња пр вог из-
да ња Срп ског рјеч ни ка 

Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, ко ји 
је Па вле Ивић обе ле жио као нај ва-
жни је по је ди нач но де ло у срп ској 
кул ту ри, а Ми ро Вук са но вић од ре-
дио као ма тич ну књи гу са вре ме ног 
срп ског је зи ка и оце нио као књи гу 
пред књи га ма. 

О узро ку за на ста ја ње Срп ског рјеч
ни ка нај бо ље го во ри сам Вук у пр вој 
ре че ни ци Пред го во ра Рјеч ни ка: „Већ 
има бли зу иља да го ди на ка ко Ср бљи 
има ју сво ја сло ва и пи смо, а до да нас 
још ни у ка квој књи зи не ма ју пра во га 
свог је зи ка!“ Не ко ли ко стра ни ца да-
ље, Вук ка же и ово: „Ја сам из љу ба ви 
к срп ско ме је зи ку и из же ље да би му 
се што бр же по мо гло, при је не ко ли-
ке го ди не на пи сао и из дао на сви јет 
Пи сме ни цу срп ско га је зи ка [...] Из ко-
ји сам узро ка из дао ону пр ву Срп ску 
гра ма ти ку, из они је исти ево из да јем 
и овај пр ви Срп ски рјеч ник.“

Срп ски рјеч ник као де ло ко је се 
не мо же за вр ши ти. Лек си ку срп-
ског на род ног је зи ка Вук је до жи-
вља вао као не пре су шно из во ри ште, 
па је за то био све стан чи ње ни це да 
је не мо гу ће по пи са ти це ло куп но лек-
сич ко бла го срп ског је зи ка. У Пред-
го во ру дру гог из да ња свог Рјеч ни ка, 
Вук пи ше: „Ни ти ми слим ја ни ти ва ља 
да ми сли ко дру ги да су у овој књи зи 
све ри је чи на ро да на ше га и сва зна-
че ња на штам па ни јех ри је чи, не го ја 
још ми слим да се у жи ву је зи ку све 
на род не ри је чи не мо гу ни по ку пи ти, 
јер гдје ко је по ста ју јед на ко, а ка што 
и но ва зна че ња на штам па ни јех ри-
је чи.“ У пр вом из да њу Рјеч ни ка (1818) 
има 26.270 ре чи, а у дру гом из да њу 
(из 1852. го ди не) за бе ле же но је око 
47.500 ре чи, па, ипак, док је дру го из-
да ње би ло у штам пи, Вук је са ку пио 
још 111 ре чи, ко је је, под на сло вом На
но во до да те ри је чи, пред са му штам-
пу, унео у књи гу. 

Срп ски рјеч ник као ан то ло ги ја 
књи жев них вр ста. Рјеч ник пред ста-
вља дво ве ков ну ин спи ра ци ју за лек-
си ко гра фе, лек си ко ло ге, гра ма ти ча ре, 
а Ми ро Вук са но вић у свом Срп ском 
рјеч ни ку или азбуч ном ро ма ну за па жа 
да та књи га ни је са мо лек си ко граф ско 
де ло ко је тре ба да оце њу ју ис кљу чи-
во лин гви сти. У бо га тој би бли о гра фи-
ји о Ву ко вом Рјеч ни ку, ко ја бро ји 133 
би бли о граф ске је ди ни це а на ла зи се 
на кра ју Азбуч ног ро ма на, са зна је мо 
да Рјеч ник пред ста вља и лек си кон ет-
но гра фи је и фол кло ри сти ке (М. Бар-
јак та ре вић), и из вор за про у ча ва ње 
на род них ин стру ме на та (А. Гој ко-
вић), ри ту ал ног ле че ња и ма ги је (Џ. 
Кон рад), ку ли нар ства (А. Кру шец; Г. 
Ре сел), на род них ига ра (Н. Љу бин ко-

вић), лич них име на (Н. Ме две дев), 
ле ко ви тог би ља (Ј. Ту ца ков) итд. Рјеч
ник са др жи и за го нет ке, пи та ли це, 
по сло ви це, из ре ке, ба сме, кле тве, ту-
жба ли це, мо ли тве, бе се де (здра ви це), 
под ско чи це, ша љи ве и деч је пе сме, 
анег до те, ле ген де, ша љи ве при по вет-
ке, хе рој ске ска ске, при че. Због све га 
то га пред ста вља и књи жев но де ло.

Рјеч ник као нај ва жни ји ко рак Ву ко
ве је зич ке ре фор ме. Пр во из да ње Рјеч
ни ка пред ста вља и пр во де ло у ко ме је 
до след но спро ве де на Ву ко ва ре фор ма 
је зи ка и пра во пи са. Вук се у Рјеч ни ку 
по слу жио Аде лун го вим на че лом Пи ши 
као што го во риш, тј. за сно вао је фо но-
ло шки пра во пис, што је би ло ре во лу-
ци о нар но. Пр ви пут је упо тре био сво ју 
азбу ку и сло ва љ, њ, ћ, ђ, ј.

Ка да је пр во из да ње Рјеч ни ка би ло 
об ја вље но, оче ки ва ло се, пре ма оце-
ни ака де ми ка Па вла Иви ћа, да су 
„три ства ри у Рјеч ни ку мо гле иза зва-
ти озбиљ но не го до ва ње при ста ли ца 
прав ца ко јим се у срп ској књи жев но-
сти до та да ишло. То су: на род ни је-
зик очи шћен од цр кве но сло вен ских 
еле ме на та, ре во лу ци о ни са ни пра во-
пис и је кав ско на реч је. Ме ђу тим, ка-
да се Рјеч ник по ја вио, ни су ово би ли 
по во ди за нај ја чу ви ку. Нај ви ше па-
жње и го то во јед но ду шно згра жа ње у 
срп ском дру штву при ву кле су две по-
је ди но сти од тре ће ра зред ног зна ча ја: 
ла ти нич на јо та у Ву ко вој ћи ри ли ци и 
мно го број ни не чед ни из ра зи“.

Док се Рјеч ник из 1818. го ди не за-
сни ва на тр шић ком го во ру, Рјеч ник 
из 1852. го ди не уте ме љу је се и на 
дру гим ди ја лек ти ма срп ског је зи ка, 
чи ме и књи жев ни срп ски је зик до-
би ја над ди ја ле кат ски ка рак тер. Из 
дру гог из да ња Рјеч ни ка из ба че на 
је оп сце на лек си ка, ко ја је иза зва ла 
мно го не го до ва ња ка да се по ја ви ла у 
пр вом из да њу. Уве ћан је број тур ци-
за ма са 2.500 на 3.500. И док је у пр-
вом из да њу Рјеч ни ка, упра вља ју ћи 
се го во ром свог род ног се ла Тр ши ћа, 
Вук до слов но ели ми ни сао фо не му х 
у на род ним ре чи ма (си ро ма, ора), 
спро во дио тзв. нај но ви је јо то ва ње 
(ће ра ти, ђе вој ка), пре тва рао мн у 
мл (мло ги), у вн (тав ни ца) или у мљ 
(су мља), у дру гом из да њу све је ово 
из ме нио под ути ца јем ду бро вач ког 
го во ра и го во ра му сли ма на у бо сан-
ским гра до ви ма. 

Има ли ап стракт них ре чи у Ву ко
вом рјеч ни ку. Ву ко ва је зич ка ре фор-
ма, ко ја је у пот пу но сти спро ве де на 
у Рјеч ни ку, ба зи ра на је на иде ји да 
се у осно ве књи жев ног срп ског је зи-
ка угра ди на род ни је зик. Ова иде ја је 
че сто кри ти ко ва на, јер се ве ро ва ло да 
на род ни је зик не ма из гра ђен струк-
тур ни, а ни лек сич ки по тен ци јал да 
би удо во љио кул тур ним и ци ви ли за-
циј ским по тре ба ма срп ског на ро да. 
Мно го пу та је по на вља на ми сао Ву-
ко вог са вре ме ни ка Лу ки ја на Му шиц-

ког о не спо соб но сти на род ног је зи ка 
да из ра зи ап стракт не иде је: „Срп ски 
на род је орао и ко пао, мно го се тру-
дио, ју на че ство вао, али ма ло ми слио. 
Осим о на су шним по тре ба ма, за то је 
ње гов је зик си ро ма шан ре чи ма за 
умо зри тел не ми сли.“ За ни мљи во је 
да пи та ње ап стракт не лек си ке у Ву-
ко вом рјеч ни ку ни ка да ни је де таљ но 
ис тра же но, па је Ма ја Шту лић, сту-
дент ки ња Гру пе за срп ски је зик на 
Фи ло ло шком фа кул те ту, до би ла за-
да так да за по тре бе свог ма стер ра да 
об ра ди ап стракт не име ни це у Ву ко
вом рјеч ни ку из 1818. го ди не. Она је 
за кљу чи ла да у Рјеч ни ку има 452 ап-
стракт не име ни це. На ве шће мо са мо 
не ке од њих: бе да, бру ка, бес, бол, ве ра, 
љу бав, ма на, моћ, мир, на рав, свест, 

си ла, сло га, сна га, срам, сре ћа, стид, 
ум, ћуд, част, бр зи на, ве дри на, ве ли
чи на, му дро та, му дри на итд. Ме ђу 
њи ма има и про стих ре чи и де ри ва та. 
За бе ле же но је и мно го гла го ла ко ји 
озна ча ва ју ап стракт не про це се: ве
ро ва ти, во ље ти, дво у ми ти се, ди ви
ти се, жа ли ти, же ље ти, за бо ра ви ти, 
зна ти, ка ни ти се, мр зи ти, окле ва
ти, опа жа ти, раз у ме ти, сје ћа ти се, 
стре пи ти, че зну ти, чи ни ти се итд. 
По ка за ло се да на род ни је зик са др-
жи ап стракт ну лек си ку за озна ча ва-
ње ба зич них осе ћа ња, ста ња, осо би на 
и дру гих ап стракт них по ја ва.

Ре чи ко је је Вук „пре ско чио“ у Рјеч
ни ку. Ву ков са вре ме ник Јо ван Сте јић 
об ја вио је у Гла сни ку Дру штва срб-
ске сло ве сно сти ли сту ре чи ко ју Вук 
ни је унео у Рјеч ник (1818). Ево не ких 
од тих ре чи: спо соб ност, стро гост, 
бла гост, по длост, скром ност, успе
шност, уљуд ност, угод ност, кру тост, 
од ва жност, чо веч ност, бла го на кло
ност, на кло ност, до бро вољ ност, са
да шњост, про шлост, рас ко шност, 

раз у зда ност, ва жност, ту жи тељ, 
ста ра тељ, упра ви тељ, спа си тељ, 
ство ри тељ, спо кој ство, вест, до
каз, круг, по зив, на вод, увод, опис, ог
лас, слух, дух, за да так, из раз, мол ба, 
жал ба, услов, по вод, по бе да, би ће, 
про све та, об ма на, осо ба, спо ме ник, 
чи нов ник, зва нич ник, пу но моћ ник, др
жав ник, без гре шан, ис пра ван, без у ман, 
бе сми слен, не вин, по ро чан, са ве стан, 
успе шан, ва жан, по сте пе но, ср дач но, 
ка зни ти, одо бри ти, ре ши ти, ру ко во
ди ти, за по ста ви ти. Ве о ма је ин спи-
ра тив на чи ње ни ца да се у на ро ду ове 
ре чи ни су ко ри сти ле иако их је Вук, 
мо жда, и ко ри стио. Тек је 200 го ди на 
про шло од вре ме на об ја вљи ва ња овог 
реч ни ка и из ове пер спек ти ве де лу је 
не ствар но да наш на род пре 200 го ди-

на ни је ко ри стио ре чи са да шњост и 
про шлост, као ни мно ге дру ге са овог 
Сте ји ће вог спи ска.

Ка ко је Вук кон кре ти зо вао ап
стракт ну лек си ку. Ме ша Се ли мо-
вић је у свој књи зи За и про тив Ву ка 
при ме тио да је Вук имао скло ност 
да и ап стракт не пој мо ве сво јим де-
фи ни ци ја ма и при ме ри ма у од ре ђе-
ном сми слу кон кре ти зу је и сво ди их 
на на род не, ру рал не, фол клор не: Бог 
– у Ср ба се ни је дан по сао не по чи ње 
без По мо зи Бо же. Ду ша – два без ду-
ше, тре ћи без гла ве. Жа ли ти – жа ли 
ме жи ва, а не мој мр тва. За ду шни це 
– нај ео се као си ро че на за ду шни це. 
За кљу чак – у пле ти ће игле оно на вр-
ху. Осо би на – гдје ко ја же на има кра ву 
или ов цу, што јој је по кло нио отац или 
дру ги ко. Не до сти жан – нпр. жи то је 
не до сти жно, тј. јед но ви со ко а дру го 
ни ско на ра сло или јед но зре ло, дру-
го не до зре ло.

Ре чи ко је је Вук дру га чи је ко ри
стио не го ми. Не ке ре чи има ле су у 
Ву ко во вре ме дру га чи је зна че ње не го 

да нас. Мил ка Ивић у књи зи О је зи ку 
Ву ко вом и ву ков ском на во ди не ко ли-
ко за ни мљи вих при ме ра. О име ни ци 
љу бав ник она пи ше сле де ће: „По Ву ко-
вој спо зна ји ста ња ства ри, да кле, при 
обра ћа њу не по зна том ли цу ра ди ус-
по ста вља ња ко му ни ка тив ног кон-
так та, при клад но је осло ви ти га са 
љу бав ни че! За то што се под том реч-
ју под ра зу ме ва зна че ње при ја тељ. О 
ре чи љу бав ни ца – ни по ме на у Срп-
ском рјеч ни ку.“ Реч му зи ка, при ме ћу је 
Мил ка Ивић, Вук је ко ри стио са зна-
че њем ин стру мент: „Зна вр ло до бро 
уда ра ти у кла вир и дру ге ко је ка кве 
му зи ке.“ Иако је Ми на Ка ра џић сви-
ра ла кла вир, у Ву ко вом Рјеч ни ку ова 
реч ни је за бе ле же на. Вук је сма трао 
да ни је на род на. У Ву ко во вре ме, кон-
ста ту је Мил ка Ивић, ни је се ко ри стио 
гла гол сви ра ти, већ уда ра ти, лу па ти, 
па и кла ви ра ти. 

„Ва жне ре чи“ у на род ном жи во ту 
и у Рјеч ни ку. Нај ве ћи број ре чи ко је 
су об ра ђе не у Рјеч ни ку ва жне су за на-
род ни жи вот. Њи хов зна чај огле да се 
и у ве ли ком бро ју си но ни ма. Та кве ре-
чи и њи хо ве си но ни ме из два ја Ме ша 
Се ли мо вић у књи зи За и про тив Ву ка: 
на је сти се (на пи та ти се, на ба ња ти 
се, на би ти се, на бо ка ти се, на бу ба ти 
се, на де ка ти се, на жде ра ти се, на зо
ба ти се, на кре са ти се, на ку са ти се, 
на лу па ти се, на сла га ти се, на ту ћи 
се); ту ћи (би ти, во шти ти, де ве та ти, 
де ра ти, ли је ма ти, ли ња ти, ма за ти, 
ма кља ти, мла ви ти, мла ти ти); уда
ри ти (буб ну ти, вре зну ти, гар ну ти, 
ге ну ти, де пи ти, деп ну ти, дер ну ти, 
ду пи ти, лу пи ти, луп ну ти, ода дри је
ти, ода ја ча ти, ода ла чи ти, ћоп ну ти); 
ја дан (би је дан, бо лан, дер ни, жа ло
стан, за јад њи, зло сре ћан, зло срет њи, 
ја ди њи, ја до ван, ја до вит, ку кав, ку кав
ни, ку жан, не сре ћан, оја ђе ли, ту жан); 
ру ка (при сту пи ти ко ме ру ци, има ли
је пу ру ку (ле по пи ше), од сва ке ру ке, не 
иде му од ру ке, ни је ми на ру ку, до шло 
ми ис под ру ке).

На кра ју. За вр ши ће мо оце ном Љу-
бо ми ра Сто ја но ви ћа о Рјеч ни ку: „Та-
ква је би ла ова зна ме ни та књи га ко ја 
чи ни епо ху у на шој књи жев но сти и 
ко ја је та ко рђа во до че ка на од ве ли-
ке ве ћи не сво јих са вре ме ни ка, јер је 
сво јим но ви на ма да ле ко из ма кла ис-
пред свог до ба.“ А ево шта о ауто ру 
те зна ме ни те књи ге за кљу чу је Ми-
о драг По по вић: „Ву ка Ка ра џи ћа као 
са ста вља ча Рјеч ни ка ипак не би ва ља-
ло раз вр ста ти ме ђу ен ци кло пе ди сте. 
Он је био не што дру го. Ни пе сник, ни 
на уч ник, ни фи ло зоф, ни иде о лог, ни 
три бун, а опет, на свој оби чан и јед но-
ста ван на чин, из у зе тан чо век: но сио 
је пам ти век у се би“. То ће би ти глав-
ни раз лог што су по ко ле ња по шла за 
њим. У Ву ко вом реч ни ку са чу ва ло се 
оно што је у срп ском на ро ду жи ве ло 
од пам ти ве ка.

 Рај на ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ

К
њи га „Увод у срп ску 
пе да го ги ју сцен ских 
умет но сти“ пред ста-
вља из бор са же та ка 
на уч них пре да ва ња 

пре зен то ва них у окви ру Пе да го-
шког фо ру ма сцен ских умет но-
сти, чи ји је осни вач про фе сор ка 
и ком по зи тор Ве ра Ми лан ко вић, 
шеф Ка те дре за сол фе ђо на Фа-
кул те ту му зич ке умет но сти у Бе-
о гра ду. Фо кус на уч них ис тра жи-
ва ња, оку пље них у окви ру овог 
из да ња, ста вљен је у област пе да-
го ги је сцен ских умет но сти, ко ја је 
на уч но под сти цај на за струч ња ке 
из раз ли чи тих обла сти. Пе да го-
ги ја сцен ских умет но сти при ка-
за на је из дру штве ног, пси хо ло-
шког, фи зи о ло шког, ког ни тив ног, 

фи ло зоф ског и исто риј ског угла, а 
ра до ви су гру пи са ни у де сет раз-
ли чи тих обла сти: пе да го ги ју по-
чет ног му зич ког обра зо ва ња, исто-
ри ју му зич ке пе да го ги је, му зи ко-
лин гви сти ку, му зич ку пе да го ги ју 
у прак си, из во ђа штво, пе да го ги ју 
кла ви ра, пси хо ло ги ју му зи ке, срп-
ску на род ну тра ди ци ју у пе да го ги-
ји, со ци о ло ги ју му зич ке пе да го ги-
је и спе ци јал ну пе да го ги ју. 

Књи га је штам па на у Ве ли кој Бри-
та ни ји, у из да њу „In ter na ti o nal Mu sic 
Edu ca tion Re se arch Cen tre (iMerc), уз 
по др шку „So ci ety for Edu ca tion, Mu sic 
and Re se arch“ (SEM PRE), као дво је-
зич но из да ње на ен гле ском и срп-
ском је зи ку. Ова кав кон цепт да је јој 
ши ро ку упо треб ну вред ност у на уч-

ним кру го ви ма и зна чај-
ну ко му ни ка тив ност са 
струч ња ци ма из Евро пе 
и све та. Спек тар те ма ко-
је су об у хва ће не по ка за тељ 
је ком плек сно сти ис тра-
жи вач ких ин те ре со ва ња 
на уч ни ка из раз ли чи тих 
обла сти, ко је су у окви ру 
Пе да го шког фо ру ма пред-
ста вље не кроз те о риј ска, 
ем пи риј ска и прак тич на 
ис тра жи ва ња, јав но през-
ентованa у фор ми пре да ва ња или 
ра ди о ни ца. 

Те ме су об ра ђи ва не раз ли чи тим 
на уч ним ме то да ма, што ука зу је на 
мо гућ ност њи хо ве пер цеп ци је са ви-
ше аспе ка та. При то ме, спој те о ри је 
и прак се пред ста вља чвр сто на уч-

но упо ри ште на осно ву ко-
га се де фи ни шу за кључ ци. 
Спе ци фич ност да је ин тер-
ди сци пли нар ни при ступ 
на уч ним са зна њи ма, ко-
ји омо гу ћа ва за јед нич ко 
де ло ва ње ви ше струч ња-
ка из раз ли чи тих обла сти 
у окви ру за јед нич ких ис-
тра жи ва ња. 

„Увод у срп ску пе да го ги ју 
сцен ских умет но сти“ зна-
чај но је из да ње на осно ву 

ко га ће ин тер на ци о нал ној на уч но и-
стра жи вач кој јав но сти би ти до ступ-
ни ре зул та ти до ма ћих струч ња ка из 
обла сти му зич ке пе да го ги је. Ода-
бра ни са же ци по ка зу ју да сфе ра 
ин те ре со ва ња до ма ћих на уч ни ка у 
пот пу но сти ко ре ли ра са свет ским 

тен ден ци ја ма у до ме ну му зич ке пе-
да го ги је. Они ре пре зен ту ју ак ту ел ну 
на уч ну ми сао ко ја је осим са гле да ва-
ња исто риј ског кон тек ста усме ре на и 
у прав цу пре по зна ва ња са вре ме них 
то ко ва мо дер не пе да го ги је, као спе-
ци фич не на уч не ди сци пли не. Књи га 
пру жа мо гућ ност упо ре ђи ва ња но вих 
за кљу ча ка са по сто је ћим те о риј ским 
ста но ви шти ма све ту, али и упо зна-
ва ње са раз ли чи том про бле ма ти-
ком са ко јом се су о ча ва са вре ме на 
пе да го шка прак са. У том кон тек сту 
ова књи га ни је са мо зна чај на у до-
ме ну те о риј ске ми сли, она је прак-
тич но функ ци о нал на за све ко ји се 
у прак си ба ве пе да го ги јом. За кључ-
ци, ис ку ства, пре по ру ке, су ге сти је и 
пред ло зи у пот пу но сти су прак тич но 
при мен љи ви и про во ка тив ни за пе-
да го ге ко ји су отво ре ни за раз ли чи те 
но ве ме то до ло шке при сту пе. 

Је дин стве на, ино ва тив на и про во-
ка тив на књи га са же та ка „Увод у срп-
ску пе да го ги ју сцен ских умет но сти“ 
ука зу је да је област му зич ке пе да го-
ги је ши ро ка те ма, ко ја се је ди но мо же 
раз ви ја ти на те ме љи ма раз ли чи тих 
на уч них ис ку ста ва. У том сми слу и 
до стиг ну ћа до ма ћих струч ња ка кон-
ку рент на су са свет ским тен ден ци ја-
ма у окви ру ове обла сти. 

 Алек сан дра ПА ЛА ДИН

ОСВЕТЉЕЊА

Двеста година Вуковог Рјечника
Вука Караџића као састављача „Рјечника“ ипак не би ваљало разврстати међу енциклопедисте. 
Он је био нешто друго. Ни песник, ни научник, ни филозоф, ни идеолог, ни трибун, а опет, на свој обичан 
и једноставан начин, изузетан човек: носио је памтивек у себи

Увод у српску педагогију 
сценских уметности

Из да вач „ In ter na ti o nal Mu sic Edu ca tion Re se arch Cen tre“ (iMerc), Ве ли ка Бри та ни ја. 
Уред ни ци: Еван ге лос Хи мо ни дес и Ве ра Ми лан ко вић

Проф. др Рај на Дра ги ће вић



10ЈУН 
2018.

Сто педесет година од рођења 
Павла Поповића и Тихомира 
Ђорђевића – једно подсећање 
из фолклористичког угла

Т
е ку ћа го ди на сва ка ко ће у нај ве ћој 
ме ри оста ти у се ћа њу као го ди на 
ју би ле ја Ву ко вог Срп ског рјеч ни
ка, че му је по све ће на аде кват на 
и нео п ход на па жња у на уч ним и 

кул тур ним кру го ви ма, а по себ но ме сто обез-
бе дио јој је и Ме ђу на род ни кон грес сла ви-
ста, као јед ној од спе ци јал них те ма. Ка ко ће 
овој те ми би ти по све ће ни дру ги тек сто ви у 
овом ли сту, има ју ћи у ви ду њен зна чај, ов де 
ће мо под се ти ти на два чу ве на име на у на у-
ци и кул ту ри ко ја та ко ђе у 2018. обе ле жа ва ју 
го ди шњи це и чи ји је рад на из у ча ва њу фол-
кло ра де ли мич но об ли ко ван и ин спи ри сан 
Ву ко вим пи о нир ским по ду хва том. 

Пре 150 го ди на (1868) ро ђе на су два зна ме ни-
та срп ска на уч ни ка и кул тур на пре га о ца – Па вле 
По по вић и Ти хо мир Ђор ђе вић, обо ји ца у по ро-
ди ца ма ко је су да ле срп ској кул ту ри не ко ли ко 
ис так ну тих по сле ни ка. Два на уч ни ка иза се бе 
су оста ви ла обим но и ра зно вр сно на уч но де ло, 
пра во бо гат ство ра до ва и сту ди ја, а ов де ће мо 
украт ко под се ти ти на њи хов до при нос про у ча-
ва њу на род не књи жев но сти и фол кло ри сти ке и 
по ву ћи не ке па ра ле ле у њи хо вим рад ним би о-
гра фи ја ма. Иако је Па вле По по вић пре све га био 
књи жев ни исто ри чар и кри ти чар, а Ти хо мир Ђор-

ђе вић ет но лог, оста ви ли су зна ча јан траг у про-
у ча ва њу усме не тра ди ци је. Осим ин те ре со ва ња 
за на род ну књи жев ност, за јед нич ко им је би ло и 
то што су обо ји ца би ли про фе со ри Уни вер зи те-
та у Бе о гра ду, ака де ми ци, на уч ни ци, по кре та чи 
и уред ни ци на уч них ча со пи са, осни ва чи на уч-
них дру шта ва, све стра ни, еру дит но обра зо ва ни 
по је дин ци ко ји су мно го за ду жи ли на шу кул ту-
ру, на у ку, ху ма ни сти ку и фол кло ри сти ку. По ред 
на род не књи жев но сти, Ти хо мир Ђор ђе вић се ба-
вио про у ча ва њем ду хов не и 
ма те ри јал не кул ту ре Ср ба 
и дру гих бал кан ских на ро-
да, док су у По по ви ће во по-
ље ин те ре со ва ња ула зи ле 
све вр сте књи жев но сти, од 
ста ре до са вре ме не, те ни у 
овим обла сти ма њи хов до-
при нос ни је ни шта ма њи.

Ти хо мир Ђор ђе вић осно-
вао је ча со пис Ка ра џић, а 
Па вле По по вић При ло ге за 
књи жев ност, исто ри ју и 
фол клор. Ђор ђе вић се на-
во ди као је дан од осни ва-
ча По по ви ће вих При ло га, у 
ко ји ма је и об ја вљи вао ра до ве, као што је и По-
по вић чи нио у Ђор ђе ви ће вом Ка ра џи ћу. Оба ча-
со пи са за ми шље на су као ли сто ви ко ји се ба ве 
на ци о нал ним те ма ма, што је По по вић екс пли-
цит но ис та као у Увод ној ре чи При ло га, док је те-
ма ти ка Ка ра џи ћа са др жа на у под на сло ву – Лист 
за срп ски на род ни жи вот, оби ча је и пре да ње. По-
по вић и Ђор ђе вић, сва ки на свој на чин, те жи ли 
су да ху ма ни сти ку уве ду у ин сти ту ци о на ли зо-
ва не окви ре про у ча ва ња, да по ста ве чвр сте те-

ме ље и да ју јој на уч ну пот по ру. По ка за тељ то га 
је си сте ма тич но про у ча ва ње фол клор ног и књи-
жев ног ма те ри ја ла у ча со пи си ма, дру штви ма, 
те жња ка кла си фи ка ци ји и са гле да ва њу ста ња 
у на у ци и кул ту ри. Оба ча со пи са има ла су циљ 
да оку пе нај е ми нент ни је ис тра жи ва че у сво јим 
обла сти ма тог вре ме на, ко ји би да ли ре ле ван-
тан на уч ни до при нос. Стал но су те жи ли ка то ме 
да ху ма ни стич ким на у ка ма пру же осно ве ко је 
се за сни ва ју на чи ње ни ца ма, по да ци ма ко ји су 

про вер љи ви у са мој гра ђи – 
би ло да је ар хив ска, те рен-
ска или књи жев на. Па вле 
По по вић је при ме тио да 
„на ше при по вет ке ни су ни-
је дан пут на уч но из да не, са 
по треб ним на уч ним апа ра-
том, са на зна че њем па ра ле-
ла по је ди них при по ве да ка“, 
а об ја вио је и Пре глед срп
ске књи жев но сти (1909), 
ко ји пред ста вља син те тич-
ки увид у срп ску књи жев-
ност. Ти хо мир Ђор ђе вић је у 
пр вом бро ју Ка ра џи ћа ис та-
као по тре бу за по кре та њем 

фол кло ри стич ког ча со пи са и си сте ма тич ним 
при ку пља њем, од но сно про у ча ва њем гра ђе, 
че му је ча со пис и те жио, а пру жио је и це ло вит 
по глед на Наш на род ни жи вот, кроз низ сту ди-
ја о оби ча ји ма, ве ро ва њи ма и на род ној кул ту ри 
у де сет књи га. Иако их је за ни ма ла на ци о нал на 
књи жев ност и кул ту ра, оба на уч ни ка су па жњу 
по кла ња ла ин тер на ци о нал ним мо ти ви ма, на-
сто је ћи да на шу на род ну књи жев ност сме сте у 
ши ри кул тур ни кон текст. Те о ри је ко је су при ме-

њи ва ли би ле су у то вре ме са вре ме не и ак ту ел не 
(а мно ге су и да нас), а за јед нич ко им је и то што 
су че сто тра га ли за по ре клом на род них умо тво-
ри на. То би би ле не ке од оп штих па ра ле ла ко-
је се мо гу по ву ћи у при сту пу и ра ду два ве ли ка 
на уч ни ка, а де таљ ни јим по ре ђе њем ве ро ват но 
би се про на шле и дру ге.

О ве ли чи ни Па вла По по ви ћа и Ти хо ми ра Ђор-
ђе ви ћа све до чи ре цеп ци ја њи хо ве на уч не за о-
став шти не да нас, а на уч не ин сти ту ци је ода ју 
им за слу же ну по част. Век и по од ро ђе ња Па-
вла По по ви ћа обе ле жи ла је Ака де ми ја на уч ним 
ску пом у ње го ву част, а би ће му по све ће на и 
јед на од те ма на На уч ном ску пу сла ви ста у Ву
ко ве да не. Удру же ње фол кло ри ста Ср би је пла-
ни ра да јед ну од те ма ску па Са вре ме на срп ска 
фол кло ри сти ка по све ти Ти хо ми ру Ђор ђе ви-
ћу, ко јем ће би ти по све ћен и те мат у ча со пи су 
Фол кло ри сти ка. Ча со пис Удру же ња фол кло ри-
ста Ср би је Фол кло ри сти ка упра во се и по зи ва 
на тра ди ци ју ча со пи са по све ће них фол кло ру, 
ка кви су Ђор ђе ви ћев Ка ра џић и По по ви ће ви 
При ло зи, до да ју ћи то ме још и На род но ства ра
ла штво – Фол клор, ча со пис Са ве за удру же ња 
фол кло ри ста Ју го сла ви је, од чи јег се по след-
њег бро ја (1988) на вр ша ва три де сет го ди на, и 
Рас ков ник, ча со пис за књи жев ност и на род ну 
кул ту ру, чи ји је пр ви број иза шао пре пе де сет 
го ди на (1968), на чи је го ди шњи це та ко ђе овом 
при ли ком под се ћа мо. Срп ска фол кло ри сти ка и 
на у ка о књи жев но сти да нас по ка за ле су да, иако 
те же са вре ме ним то ко ви ма, исто вре ме но не за-
бо ра вља ју осно ве на ко ји ма су по ни кле и ода ју 
по што ва ње ува же ним на уч ни ци ма, сво јим уте-
ме љи ва чи ма, на при ме рен на чин.

 Ма ри на МЛА ДЕ НО ВИЋ МИ ТРО ВИЋ

У 
ор га ни за ци ји Ву ко ве за ду жби-
не и Фи ло ло шко-умет нич ког фа-
кул те та Уни вер зи те та у Кра гу јев-
цу 20. и 21. апри ла одр жан је на-
уч ни скуп Шу ма ди ја кроз ве ко ве: 

сло је ви кул ту ре. Под по кро ви тељ ством гра да 
Кра гу јев ца скуп је ре а ли зо ван на Фи ло ло шко-
умет нич ком фа кул те ту у окви ру обе ле жа ва-
ња 200 го ди на од про гла ше ња Кра гу јев ца за 
пре сто ни цу Ср би је. Скуп је отво рио проф. др 
Љу бин ко Ра ден ко вић, на уч ни са вет ник Бал-
ка но ло шког ин сти ту та СА НУ, а при сут не су 
по здра ви ли и проф. др Вла ди мир По ло мац, 
про де кан за на ста ву ФИ ЛУМ-а, и мр Ми љан 
Бје ле тић, члан Град ског ве ћа за кул ту ру. Отва-
ра ње ску па је уве ли ча но кон цер том сту де на-
та Од се ка за му зич ку умет ност Фи ло ло шко-
умет нич ког фа кул те та.

Ре фе ра ти уче сни ка на уч ног ску па те мат ски 
се мо гу гру пи са ти у не ко ли ко бло ко ва. Ан тич-
ки пе ри од је об у хва ћен из ла га њем др Ми ло ја 

Ва си ћа, ко ји је го во рио о про сто ру Шу ма ди је 
у до ба рим ске вла сти, као и проф. др Све тла-
не Ло ма, ко ја је па жњу по све ти ла ре зул та ти ма 
оно ма стич ких ис тра жи ва ња ста ро се де лач ког 
ста нов ни штва на том про сто ру и гра нич ним 
про сто ри ма из истог пе ри о да. 

О зна ча ју Мо ра ве и ње ним по ме ни ма у ви зан-
тиј ским и дру гим сред њо ве ков ним из во ри ма 
рас пра вљао је проф. др Ра ди вој Ра дић. Ака де-
мик Алек сан дар Ло ма го во рио је о исто риј ској 
то по ни ми ји руд нич ког кра ја, као и на зи ву „Шу-
ма ди ја“, уз пред ло ге не ких но вих ту ма че ња. Је-
зи ку Шу ма ди је би ло је по све ће но не ко ли ко 
ре фе ра та. Ди ја ле кат ска сли ка Шу ма ди је у син-
хро ној рав ни и ди ја хро ној пер спек ти ви би ла је 
пред мет рас пра ве ака де ми ка Сло бо да на Ре ме-
ти ћа, док се пи та њем гла гол ског си сте ма го во ра 
Шу ма ди је ба ви ла др Бо ја на Ве љо вић.

О фор ми ра њу прав ног тер ми но ло шког си сте-
ма у Сре тењ ском уста ву Ди ми три ја Да ви до-
ви ћа го во ри ла је проф. др Иси до ра Бје ла ко вић. 
Про у ча ва ња на род не кул ту ре би ла су у осно-

ви из ла га ња проф. др Љу бин ка Ра ден ко ви ћа, 
ко ји је ана ли зи рао си стем де мо но ло шких би-
ћа на про сто ру Шу ма ди је, уз по ре ђе ње са дру-
гим срп ским и сло вен ским те ри то ри ја ма, као 
и Дра га не Ђу рић, ко ја је го во ри ла о зна ча ју на-
род них пред ста ва о да ни ма у не де љи на по ме-
ну том про сто ру. 

Књи жев на пе ри о ди ка у Кне же ви ни Ср би ји у 
пр вој по ло ви ни де вет на е стог ве ка, с по себ ном 
па жњом на ал ма на си ма и ка лен да ри ма, би ла 
је пред мет из ла га ња др Ми о дра га Ма тиц ког. О 
до ла сци ма Ву ка Ка ра џи ћа у Шу ма ди ју и ње го-
вим бо рав ци ма на дво ру кне за Ми ло ша го во рио 
је др Бран ко Злат ко вић. Из ла га ње др Љу бо дра га 
Ри сти ћа би ло је по све ће но ана ли зи пу то пи сних 
и дру гих освр та Ами ја Бо у еа из XIX ве ка, по све-
ће них Шу ма ди ји. Др Бо ја на Миљ ко вић Ка тић је 
рас пра вља ла о об ра ди зе мље у Шу ма ди ји и на-
сто ја њи ма Кне же ви не Ср би је да код се о ског ста-
нов ни штво по диг не ни во аграр не кул ту ре. 

Про стор Шу ма ди је у књи жев ним де ли ма, та-
ко ђе, об у хва ћен је два ма ре фе ра ти ма. Алек сан-

дра Ма тић је ана ли зи ра ла за јед нич ке од ли ке 
кон струк та про сто ра Шу ма ди је у Хро ни ци мо
је ва ро ши М. На ста си је ви ћа и у ро ма ну Ни шчи 
В. Сте ва но ви ћа, док су др Ана Жив ко вић и др 
Ча слав Ни ко лић у за јед нич ком из ла га њу раз-
ма тра ли пред ста ве о шу ма диј ском про сто ру у 
де ли ма срп ске књи жев но сти с кра ја XIX и по-
чет ка XX ве ка.

За вр ше так дво днев не на уч не кон фе рен ци је 
обе ле жен је оби ла ском исто риј ских зна ме ни то-
сти Кра гу јев ца. На ред не го ди не, у из да њу Ву ко-
ве за ду жби не, пла ни ра но је штам па ње збор ни ка 
о Шу ма ди ји, у ко ји ће би ти увр ште ни ра до ви 
уче сни ка овог на уч ног ску па, као и не ки дру ги 
при ло зи. Пла ни ра се ор га ни зо ва ње још јед ног 
на уч ног ску па с те мом „Шу ма ди ја кроз ве ко ве“. 
Ву ко ва за ду жби на овим на ста вља свој рад на из-
у ча ва њу и об ја вљи ва њу збор ни ка на уч них ра-
до ва о раз ли чи тим ре ги о ни ма Ср би је. До са да 
су об ја вље ни обим ни збор ни ци по све ће ни Ба-
на ту, Бач кој и Сре му. 

 Дра га на ЂУ РИЋ

У 
го ди ни по сле ве ли ких ју би ле-
ја (150 го ди на од Ву ко ве смр ти – 
1864, и 200 го ди на од по ја вљи ва-
ња пр ве Ву ко ве збир ке на род них 
пе са ма и пр ве гра ма ти ке срп ског 

је зи ка – 1814), и по сле об ја вље них књи га пре-
во да на не мач ком (Вук Стеф. Ка ра џић 1787-
1864-2014, Mun dlic hes Volk sgut der Serbеn), ру-
ском (Вук Сте фа но вич Ка рад жич, Серб ское 
уст ное на род ное на сле дие (Срп ска усме на на
род на ба шти на) и ен гле ском је зи ку (Ser bian 
Tra di ti o nal Oral He ri ta ge), Ву ко ва за ду жби на и 
Чи го ја штам па, Бе о град, 2017, об ја ви ли су и че-
твр ту књи гу из ове еди ци је – Вук Сте фа но вић 
Ка ра џић, Le pa tri mo i ne oral ser be (Срп ска усме
на на род на ба шти на) на фран цу ском је зи ку.

Књи га те жи да на уч ној и чи та лач кој јав но-
сти на фран цу ском го вор ном под руч ју по но во 
скре не па жњу на сву ком плек сност и дра го це-
ност на уч ног де ла Ву ка Ка ра џи ћа. Исто вре ме но 
она на ста вља и упот пу њу је дра го це ну еди ци ју 
об ја вљи ва ња де ла о Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу, 
као и опис ре цеп ци је тог де ла на свет ским је зи-
ци ма као ду го роч ни про је кат Ву ко ве за ду жби не, 
с ци љем да пред ста ви све ту све оно нај вред ни је 
што као на род у кул тур ном по гле ду по се ду је мо. 

Пр ви пут име Ву ка Ка ра џи ћа у Фран цу ској по-
ми ње се у апри лу 1819. го ди не, ка да је La Re vue 
Encyclopédi que оба ве сти ла чи та о це да је у Бе чу 
упра во иза шао из штам пе Рјеч ник илир ско га или 
срп ског је зи ка, чи ји је аутор Вук Сте фа но вић. У 
ча со пи су Bi bli othèque Al le man de, ко ји је из ла зио 
у Стра збу ру, у ју ну 1826. го ди не иза шао је при каз 
пре во да Срп ских на род них пје са ма на не мач ки 
је зик Те ре зе фон Ја коб.

Упра во је ле по та ових пе са ма, уз европ ску 
ре цеп ци ју Ха са на ги ни це, ути ца ла на Про спе ра 
Ме ри меа да об ја ви чу ве ну збир ку то бо жњих 
на род них пе са ма La Gu zla. Ами Бо уе ће у свом 
чу ве ном де лу La Tur qu ie d’Euro pe из ра зи ти жа-
ље ње што ће са мо Не мац мо ћи да на у чи гра-
ма ти ку срп ског је зи ка из гра ма ти ке ко ју је Вук 
Сте фа но вић Ка ра џић при ло жио сво ме Рјеч ни
ку, а ко ју је Ја коб Грим пре вео на не мач ки и из-
дао у Лај пци гу, и што је та мо гућ ност ус кра ће на 
Фран цу зи ма.

Ве ли ки пољ ски пе сник Адам Миц кје вич др-
жао је од 1840. до 1844. го ди не пре да ва ња о сло-
вен ској књи жев но сти у Па ри зу на Col lège de 
Fran ce. Ова пре да ва ња штам па на су на фран-
цу ском је зи ку у пет све за ка 1849. го ди не, а исте 
го ди не штам па на су и на не мач ком је зи ку у че-
ти ри све ске. Из у зет ну па жњу по све тио је Миц-

кје вич пе сма ма о Ко сов ском бо ју. Ву ко во де ло 
би ће пред мет и пре да ва ња Миц кје ви че вог на-
след ни ка, Си при је на Ро бе ра, као и пре да ва ња 
Кло да Форијелa на Сор бо ни (1831–1832).

И по ред то га што се це ло га жи во та спре мао 
да от пу ту је у Па риз, Ву ку се та дав на шња же ља 
ни ка да ни је оства ри ла. Ни је ус пео ни да по ша-
ље ћер ку Ми ну у Фран цу ску да та мо сту ди ра 
сли кар ство. Умре ће у Бе чу не ви дев ши Па риз о 
ко ме је то ли ко пи сао и ма штао.

Књи га пре во да срп ске усме не на род не ба-
шти не ви со ке вред но сти и ре цеп ци је де ла Ву-
ка Ка ра џи ћа на фран цу ском је зич ком под руч ју 
осла ња се на на уч не сту ди је и би о граф ска ис тра-
жи ва ња жи во та и де ла Ву ка Ка ра џи ћа Љу бо ми-
ра Сто ја но ви ћа, Ни ко ле Ба на ше ви ћа, Ми о дра га 
Ибров ца и др., те на вред не при ло ге Го лу ба До-
бра ши но ви ћа, Жи во ми ра Мла де но ви ћа, Вла-
да на Не ди ћа, Ми лен ка С. Фи ли по ви ћа и дру гих 
ис тра жи ва ча и на уч них рад ни ка.  

И ова књи га, као и прет ход на из да ња из ове 
еди ци је Ву ко ве за ду жби не, уку сно је опре мље на 
и при јем чи во на пи са на и, као та ква, пред ста вља 
Ву ко во де ло и срп ску кул ту ру у ње ним нај бо љим 
из дан ци ма, као и ре цеп ци ју срп ске на род не књи-
жев но сти и тра ди ци је у европ ском кон тек сту. Мо-
жда је то учи ње но и због то га што Ву ко во де ло 

пред ста вља сна жан и ја сан 
про је кат „евро пе и за ци је“ 
срп ске, а и оста лих кул ту ра 
на сло вен ском Ју гу. 

Вук је у на род ној по е зи-
ји ис трај но тра жио, у ду ху 
вре ме на, чист и не по ква рен 
је зик, аутен ти чан на род ни 
дух, др жа во тво ран од нос 
пре ма срп ској исто ри ји у 
чи јем је сре ди шту ко сов-
ски за вет, из гра ђен етич ки 
ко декс свој ствен срп ском 

се о ском па три јар хал ном ста нов ни штву, ис точ-
но хер це го вач ки го вор, про бра ну лек си ку свог 
род ног кра ја. Ву ко ва европ ска по све ће ност има-
ла је сна жну на ци о нал ну аро му. Чи ни се да је 
Вук Ка ра џић, од са мог по чет ка свог са ку пљач-
ког ра да, имао ја сну ви зи ју шта се тим ра дом 
хо ће, мо же и же ли да по стиг не. 

Та ко са ста вље на, ова вред на књи га, ве ру је мо, 
за у зе ће зна чај но ме сто у скло пу на уч них мо но-
гра фи ја о Ву ку Ка ра џи ћу и због то га је ве о ма 
ва жно да се и са вре ме ни чи та лац фран цу ског 
го вор ног под руч ја пот пу ни је упо зна са де лом 
Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа.

Еди ци ја пре во да срп ског усме ног на род ног 
бла га на не мач ком, ру ском, ен гле ском и фран-
цу ском је зи ку, у из да њу Ву ко ве за ду жби не и Чи-
го ја штам пе, пред ста вља ре пре зент нај бо љих 
из да на ка срп ске кул ту ре, ње ну ле ги ти ма ци ју у 
европ ском кул тур ном про сто ру и у 21. ве ку.

Књи гу је при ре дио проф. др Бо шко Су вај џић. 
Уред ник је др Ми на Ђу рић, од го вор ни уред ник 
др Ми о драг Ма тиц ки; пре во ди лац др Бри гит 
Мла де но вић, ре дак тор пре во да проф. др Је ле-
на Но ва ко вић, ли ков ни уред ник др Ми ли ја на 
Си мо но вић. Ре цен зент из да ња је ака де мик На-
да Ми ло ше вић Ђор ђе вић.

 Бо шко СУ ВАЈ ЏИЋ

Вук Стефановић Караџић, „Le patrimoine oral serbe“ 
(Српска усмена народна баштина)

Едиција превода српског усменог народног блага на немачком, руском, енглеском и француском језику, 
у издању Вукове задужбине и Чигоја штампе, представља репрезент најбољих изданака српске културе, 
њену легитимацију у европском културном простору и у 21. веку

Поштовање уваженим научницима

Па вле По по вић (1868–1939) 
и Ти хо мир Ђор ђе вић (1868–1944)

Уче сни ци ску па

НАУЧНИ СКУП У КРАГУЈЕВЦУ

Шумадија кроз векове: слојеви културе
Вукова задужбина овим научним скупом наставља рад на изучавању и објављивању 
зборника научних радова о различитим регионима Србије. До сада су објављени 
зборници посвећени слојевима култура Баната, Бачке и Срема
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И
ако ни је на ста ла у Ср би ји, ни на 
Бал ка ну, хар мо ни ка је по ста ла 
из у зет но ва жан део на шег на-
ци о нал ног иден ти те та. Му зич-
ког, осе ћај ног, оби чај ног. По себ-

но у Шу ма ди ји и По мо ра вљу. Оно што је за 
за пад ну Ср би ју тру ба, а за Вој во ди ну там бу-
ри ца, код нас је хар мо ни ка. Иако је у Ср би ји 
тек око век и по, чи ни се да је од у век би ла ту. 
Ни је нас на пу шта ла ни у ра ту ни у ми ру. Ма 
на ко јој стра ни би ли, ко ја год уве ре ња има-
ли, Ср би ни су мо гли без хар мо ни ке. Ју че исто 
ко ли ко и да нас, на ша сла вља, од ва ша ра у се-
о ској пор ти, пре ко свад би, ис пра ћа ја у вој ску 
и, у по след ње вре ме, сла вље ња пу но лет ства, 
не за ми сли ви су без ње ног, у исто вре ме сна-
жног и не жног зву ка.

Ко ли ко је хар мо ни ка чу де сна као ин стру мент, 
то ли ко је чу де сна и ње на исто ри ја. Иако су ме-
ха ни зми за њу већ би ли при пре мље ни и по је-
ди нач но ко ри шће ни ве ко ви ма, она је у ово ме 
об ли ку на ста ла пре не пу на два ве ка за слу гом 
Кри сти ја на Ба у шма на у Бе чу или Ци ри ла Де-
ми ја на у Бер ли ну. За хва љу ју ћи свом бр зом и 
не пре ста ном раз во ју ‒ као рет ко ко ји дру ги ин-
стру мент ‒ не пре ста но су се уса вр ша ва ле све 
ње не функ ци о нал не ка рак те ри сти ке, из глед, 
ма те ри јал и из ра жај не мо гућ но сти, што је до-
ве ло до на стан ка чи та вог спек тра ње них вр ста 
и под вр ста, спо соб них да од сви ра ју све вр сте 
му зи ке у сва ком под не бљу. Је дан је од за штит-
них зна ко ва му зи ке Не мач ке, Ру си је, Фран цу-
ске, Ки не, Се вер не и Ју жне Аме ри ке. Ни шта 
ма ње ни је чу де сан, го то во бај ко вит, ни жи вот 
ње них нај зна чај ни јих по то њих кон струк то ра и 
уса вр ша ва те ља, пре свих оних чи ја су пре зи-
ме на с вре ме ном по ста ла на зи ви нај зна чај ни-
јих мар ки хар мо ни ке: Ма ти ја са Хо не ра, Па о ла 

Со пра ни ја и Ма ри ја на Да ла пеа. Упра во су они 
учи ни ли да хар мо ни ка по ста не то што је сте − да 
бу де, ка ко се с раз ло гом ка же, чи тав ор ке стар у 
јед ном ин стру мен ту.

Ме ђу вр ста ма хар мо ни ке у све ту је сте по зна-
та, а на ма је нај дра жа, срп ска хар мо ни ка дуг
ме та ра, ше сто прст на хро мат ска хар мо ни ка, 
ко ја је, за хва љу ју ћи Ми о дра гу Ми ји То до ро ви ћу 
Кр њев цу (1924−1991), по ста ла основ ни ин стру-
мент на ше на род не му зи ке, иако се по ја ви ла 
по сле го то во свих дру гих ин стру ме на та. Не ма 
до вољ но ре чи да се опи шу ње го ве за слу ге за ка-
но ни зо ва ње овог ин стру мен та у на род ној му зи-
ци Шу ма ди је и По мо ра вља због ко јих је и на зван 
срп ским оцем хар мо ни ке. Ство рио је свој стил и 
сво ју шко лу, у уче њу тех ни ке сви ра ња по ве зао 
је но те са пр сти ма и та ко је на стао чу ве ни Ми
јин пр сто мет, увео шу ма диј ско ду пло сви ра ње 
(из во ди се тер ца ма и сек ста ма), ство рио ду ет 
хар мо ни ка, пр ви је осно вао на род ни ор ке стар 
са хар мо ни ком у глав ној уло зи, био учи тељ мно-
гим на шим по зна тим хар мо ни ка ши ма, ком по-
но вао на род на ко ла и пе сме ко је су ушле у на род 
и жи ве не за ви сно од сво га твор ца. 

Иако не мо же да се упо ре ђу је са Кр њев цем 
по до при но су за уз ди за ње хар мо ни ке у на шем 
фол кло ру, у из во ђач ком сми слу (а и као ком по-
зи тор на род них ко ла) од мах до ње га сто ји Ра дој-
ка Жив ко вић (1923−2002), ко ја је сла ву сте кла 
са сво јим су пру гом Ми лу ти ном Ти не том Жив-
ко ви ћем (1918−1985) у нај по зна ти јем срп ском 
хар мо ни ка шком ду е ту. Спа ја ју ћи јед но став ност 
са са вр шен ством, ре ђа ју ћи ко ла као би се ре са 
фи ли гран ском пре ци зно шћу, жен ску осе ћај-
ност са му шким сви ра њем, Ра дој ка Жив ко вић 
је ство ри ла по се бан стил ко ји се мо жда не мо-
же пре ци зно опи са ти, али се од мах, без гре шке, 
пре по зна је. Та ле нат ко ји се ра ђа јед ном у сто 
го ди на и ко ја је сво јим сви ра њем ми ло ва ла ду-

шу, ре као је о њој ве ли ки хар мо ни каш и у не ку 
ру ку њен на след ник Љу би ша Пав ко вић. По себ-
но је би ла по све ће на пра ће њу на ших нај бо љих 
пе ва ча на естра ди чи је су пе сме по ста ле по зна-
те и трај не, за хва љу ју ћи, го то во у ис тој ме ри, и 
ње ној ин тер пре та ци ји. Би ле су то ру ке ко је је 
ду ша во ди ла ка ко да сви ра ју.

Ко ли ка је уло га хар мо ни ке у на шој на род ној 
му зи ци мо гу да по све до че мно ге чи ње ни це, из-
ме ђу оста лих и уве ре ње да је за до бро пе ва ње 

нео п ход но и уме ће на овом ин стру мен ту. Ка ри-
је ре Ми о дра га Кр њев ца, Пре дра га Жив ко ви ћа 
То зов ца и Но ви це Не го ва но ви ћа мо жда су нај-
по зна ти је, али не и је ди не. Ни је слу чај но што 
су и дру га дво ји ца пе ва ча вр сни ком по зи то ри, 
ауто ри пе са ма ко је су, као и Ми ји не, већ одав но 
по ста ле на род не. То, из ме ђу оста лог, зна чи да је 
ство ре на бит на ве за из ме ђу овог ин стру мен та 
и пра ве шу ма диј ске на род не пе сме и шу ма диј-
ског ко ла. Дру га чи је ре че но, не ма чу ве не шу ма
диј ске двој ке и ла га не, за гре ва ју ће шу ма диј ске 
шет ње без хар мо ни ке. (Да са мо на по ме не мо да 
то ме ути ску до при но си и ње но не рет ко до сви-
ра ва ње са фру лом, јед ним од на ших нај при сни-
јих ин стру ме на та.) 

При ча о хар мо ни ци и хар мо ни ка ши ма не ма 
кра ја. Ни ти је мо гу оскр на ви ти но во вре ме и 
по мод ни оби ча ји: елек трич на по ја ча ла на свад-
ба ма и по се ли ма на ко ји ма го сти мо гу да раз го-
ва ра ју са мо те ле фон ским по ру ка ма, си ро ма шне 
тзв. хит ме ло ди је по мод них ком по зи то ра са на-
пад ним тек сто ви ма и ври ште ћи гла со ви ко ји-
ма бу ка до бро до ђе да би при кри ли сво је ма ле 
ра спо не и фалш пе ва ње. Ни шта не мо же да по-
ни шти по тре бу за зву ци ма хар мо ни ке и пра вом 
на род ном му зи ком кроз ко ју пе ва на ша ду ша 
до зи ва ју ћи се са пре ци ма и по том ци ма и ко јом 
про си ја ва ју на ши пи то ми за ви чај ни пре де ли, 
авли је и шљи ви ци, лу го ви и га је ви, про план ци 
и ли ва де крај ре ка.

Не ка се то и у вре ме ни ма ко ја до ла зе чу је на 
на сту пи ма на ших нај бо љих хар мо ни ка ша. Не ка 
бу ду до стој ни на ста вља чи Ми о дра га То до ро ви-
ћа Кр њев ца, Ра дој ке Жив ко вић, Јо ви це Пет ко-
ви ћа, Бра ни ми ра Ђо ки ћа, Љу би ше Пав ко ви ћа и 
дру гих вр сних умет ни ка на хар мо ни ци ко ји ни-
су сти гли да бу ду по ме ну ти, а без ко јих би на ша 
на род на му зи ка би ла си ро ма шни ја.

 Алек сан дар ЈО ВА НО ВИЋ

П
о пу лар но ре че но „срп-
ско ко ло“, тач ни је „ко-
ло у три“, тј. „ко ло, тра-
ди ци о нал на на род на 
игра“, про гла ше но је 

за не ма те ри јал но кул тур но на сле-
ђе Ре пу бли ке Ср би је и упи са но на 
Уне ско ву Ре пре зен та тив ну ли сту 
не ма те ри јал ног кул тур ног на сле-
ђа чо ве чан ства у де цем бру 2017. го-
ди не. Пред ла га чи су би ли Ан самбл 
на род них ига ра и пе са ма „Ко ло“, Ка-
те дра за ет но му зи ко ло ги ју Фа кул-
те та му зич ке умет но сти у Бе о гра ду, 
Цен тар за ис тра жи ва ње и очу ва ње 
тра ди ци о нал них ига ра Ср би је (ЦИ-
О ТИС). Осим пред ла га ча по др шку 
за но ми на ци ју „Игре у ко лу“, пру-
жи ле су, ка ко је на ве де но у ме ди ји-
ма, ло кал не са мо у пра ве, обра зов не 
ин сти ту ци је, ин сти ту ци је кул ту ре, 
број на кул тур но-умет нич ка дру-
штва, ту ри стич ке и не вла ди не ор га-
ни за ци је, као и по је дин ци, но си о ци 
(из во ђа чи) овог еле мен та кул тур ног 
на сле ђа. У ад ми ни стра тив ном по-
гле ду, но ми на циј ски до си је, при-
пре мљен у скла ду са по ста вље ним 
стан дар ди ма са др жа ја и тех нич ких 
ка рак те ри сти ка, по сре до вао је Цен-
тар за не ма те ри јал но кул тур но на-
сле ђе при Ет но граф ском му зе ју.

На кон уви да у це ло куп ни при пре-
мље ни ма те ри јал и по што је Ко ми тет 
за не ма те ри јал но кул тур но на сле ђе 
Ре пу бли ке Ср би је ве ри фи ко вао пот-
пу ност пред ло га/еле мен та, пред лог 
је про сле ђен Ми ни стар ству кул ту ре 
и ин фор ми са ња за да љи тран сфер 
пре ма оде ље њу Уне ска за ду же ном 
за при јем но ми на ци ја за Ре пре зен-
та тив ну ли сту не ма те ри јал ног кул-
тур ног на сле ђа чо ве чан ства, у мар ту 
ме се цу за мо гу ћи упис у 2017. го ди-
ни. Ко нач но, у де цем бру 2017. го ди-
не, на го ди шњој кон фе рен ци ји Уне ска 
у Се у лу, Ре пу бли ка Ср би ја је до би ла 
дру гу по ре ду зва нич ну но ми на ци ју и 
упис сво га пред ло га/еле мен та на Ре-
пре зен та тив ну ли сту не ма те ри јал ног 
кул тур ног на сле ђа чо ве чан ства. Пр-
ви пред лог/еле мент увр шћен на Ре-
пре зен та тив ну ли сту не ма те ри јал ног 
кул тур ног на сле ђа чо ве чан ства Ре-
пу бли ке Ср би је је „по ро дич на сла ва, 
2014. го ди не. 

Да би се оба пред ло га/еле мен та про-
гла си ла не ма те ри јал ним кул тур ним 
на сле ђем чо ве чан ства прет хо ди ла су 
оп се жни ја ви ше го ди шња ем пи риј ска 
ис тра жи ва ња што је до при не ло ква-
ли те ту до ку мен та ци је нео п ход не код 
ко нач не об ра де кон крет них ин фор ма-
ци ја о пред ло зи ма пра ће них ви зу ел-

ним до ку мен та ци ја ма (фо то гра фи је, 
ви део сним ци). 

Да кле, на осно ву су мар ног пре гле-
да „пу то ва ња“ од иде је до ко нач не 
ре а ли за ци је про шао је, мо же се ре-
ћи, дуг пут. У од но су на дру ге зе мље 
све та, па и ре ги о на, Ср би ја је ка сно 
ра ти фи ко ва ла спо ра зум о не ма те ри-
јал ној кул тур ној ба шти ни са Уне ском 
(2010. го ди не), и то у мо мен ту ка да 
је до шло до из ме не пра ви ла пред ла-
га ња еле ме на та, те је та ко у за о стат-
ку јер од ре ђе не вред не па жње по ја ве 
на ше тра ди ци о нал не кул ту ре мо ра ју 
да че ка ју у ре ду, го ди ну за го ди ном, 
ка ко би се бар по ку ша ло са њи хо вим 
но ми на ци ја ма. Сле де ћа но ми на ци ја 
је при па ла оп се жној при пре ми пред-
ло га – сви ра ње на гу сла ма. 

***

Ка да је реч о игра њу у ко лу, тре ба 
има ти у ви ду да то ни је од ли ка са мо 
срп ске на род не кул ту ре, већ и мно ги 
дру ги на ро ди на Бал ка ну, у Евро пи и 
у све ту игра ју у кру гу, а круг са ста-
вљен од игра ча чи ни ко ло. Ипак, ка ко 
је пред ста вље но и у пред ло гу но ми-
на ци је, код Ср ба се игра ње у ко лу са 
спе ци фич ним ко ра ци ма одр жа ло у 
прак си до да нас у свим ви тал ним ко-
лек тив ним јав ним и при ват ним оку-
пља њи ма. 

Ко ло је де фи ни са но као игра ње у 
кру гу. Мо же би ти за тво ре ног и отво ре-
ног ти па. Игра чи се др же за по ја се ве, 
за ру ке, за ма ра ми це, ма ра ме. Сто га, 
еви дент но је да су до да нас од свих 
об ли ка и вр ста ига ра нај ра спро стра-
ње ни је на род не игре у ко лу или ору. 
Сло бо дан Зе че вић об ја шња ва да се из-
раз ко ло мо же од ре ди ти у па нон ском, 
ди нар ском и цен трал ном про сто ру, 
док је из раз оро у прак си на ис то ку и 
ју гу Ср би је, од но сно у кра је ви ма бли-
жим Грч кој (Зе че вић, 1983). 

Игра се у ко лу на јав ним свет-
ко ви на ма, при ват ним за ба ва ма и 
про сла ва ма, на се лу и у гра ду, у за-
тво ре ном и отво ре ном про сто ру, у 
ко ре о гра фи ја ма на род них ига ра кул-
тур но-умет нич ких дру шта ва при ли-
ком пред ста вља ња на сце ни. Ко ло је 
за сту пље но у деч јим игра ма. У срп-
ској кул ту ри са чу ван је ве ли ки опус 
ига ра ко је се игра ју у ко лу, као и њи-
хо вих на зи ва. 

***

Курт Сакс сма тра да су љу ди у про-
шло сти про стор до жи вља ва ли у об ли ку 
кру га. С вре ме ном су игре у кру гу до-
би ле и ма гиј ско зна че ње (Сакс, 1937). 
Хо да ње у кру гу је пре ра сло у игре, 
на во ди Зе че вић (1983). Ма га Ма га-

зи но вић, та ко ђе на во ди са су сред њо-
ве ков не игре у пр вим ве ко ви ма би ле 
по ве за не са пре хри шћан ским ве ро ва-
њи ма и об ред ним игра њем (Ма га зи но-
вић, 1951). Кре та ње у прав цу кре та ња 
Сун ца основ на је ка рак те ри сти ка ига-
ра у ко лу, ма да има и од сту па ња сход-
но на ме ни и по ста вље ном об ред ном 
за дат ку, а што се и ка сни је за др жа ло 
и раз ви ја ло у по је ди ним кра је ви ма 
Ср би је. Осим на ве де ног, пре ма Сак су, 
окру жи ти не ки пред мет или про стор 
има ло је ам би ва лент но зна че ње у сми-
слу сте ћи ње го ву моћ али и за шти ти-
ти се од злих си ла (Сакс, 1937). Ина че, 
„круг пред ста вља је дан од нај ра спро-
стра ње ни јих ми то по ет ских сим бо ла, 
ве зан за пред ста ве о ци клич ном то ку 
вре ме на... и основ не фор ме струк ту ри-
са ња про сто ра (по де ла на „сво је“ и „ту-
ђе“, у ко јој се круг ја вља као гра ни ца 
за тво ре ног, чу ва ног про сто ра“ (Сло вен-
ска ми то ло ги ја, 2001). 

Игре у ко лу и игра ње у кру жној ли-
ни ји на ју жно сло вен ском про сто ру 
мо гу се пра ти ти од нај ра ни јих да на 
до се ља ва ња Сло ве на, од но сно Ср ба. 
У сло вен ско-бал кан ско-ви зан тиј ској 
сим би о зи су фор ми ра ни мно ги ра зно-
вр сни са др жа ји игра ња у кру гу. Ар хе-
о ло шки на ла зи, по себ но из рим ског 
пе ри о да и ра ног сред њег ве ка, по том 
пред ста ве на фре ска ма у ма на сти ри-
ма (Су во дол, Ле сно во и др.) или на над-
гроб ним спо ме ни ци ма – стећ ци ма (13. 
и 14. сто ле ће у Хер це го ви ни), екс пли-
цит но до ку мен ту ју при су ство ига ра у 
ко лу на овим про сто ри ма у раз ли чи-
тим вре мен ским раз до бљи ма. 

Ка ко је осно ва по кре та и ко ра ка ве-
за на за кру жно кре та ње/игра ње у рит-
му, пре ма про у ча ва њи ма ет но ло га, 
ет но ко ре о ло га и ет но му зи ко ло га, ме-

ђу ко ји ма се по себ но ис ти чу Да ни ца 
и Љу би ца Јан ко вић, Оли ве ра Мла де-
но вић, Сло бо дан Зе че вић, Дра го слав 
Ан то ни је вић, Оли ве ра Ва сић, ко ло је 
оста ло са чу ва но као игра ко ја је у про-
шло сти има ла ве о ма ва жну сим бо ли-
ку у ма гиј ско-ре ли гиј ској об ред ној 
прак си срп ског на ро да, а по том је ево-
лу и ра ла у за бав не сфе ре у то ку го ди-
шњег и жи вот ног ци клу са оби ча ја, а 
с вре ме ном је до би ла и иден ти тет ско 
обе леж је би ло да се ра ди о ре ги о ну 
или ет ни ко ну (вла шко ко ло, ужич ко 
ко ло, жи ки но ко ло итд.).

На зив ко ло, ка ко под се ћа Сло бо дан 
Зе че вић, у на ро ду је имао ви ше зна че-
ња. Та ко су се на зи ва ли ра зни кру жни 
об ли ци по пут кол ског точ ка, во зи ла 
(за пре ге или ауто мо би ла). Култ ни 
пред ме ти по пут бо жић ног или слав-
ског ко ла ча су кру жног об ли ка. У на-
род ној ге о ме триј ској ор на мен ти ци 
круг се на ла зи на мно гим пред ме ти-

ма од ко лев ке, сто ли ца, пре сли ца, пе-
шки ра до одев них пред ме та и сма тра 
се жен ским и со лар ним сим бо лом. 

Сун че во ко ло је би ла озна ка за вре-
ме ко је Сун це про ђе у то ку 24 са та (Зе-
че вић, 1983). Да кле, ко ло је и жи вот ни 
круг (ра ђа ње, жи вот, уми ра ње, вас кр-
са ва ње), али и сим бол успе ха и па до-
ва по је дин ца („ко ло сре ће се окре ће“). 
Сим бол кру га је очит и у ве ро ва њи ма 
ве за ним за со лар ни сол сти циј, тј. Сун-
це ко је по ма же ве ге та ци ји, и сл. Сме-
не го ди шњих до ба у кон тек сту ра ђа ња, 
уби ра ња (тра ја ња), уми ра ња и по нов
ног ра ђа ња су пре ма ве ро ва њи ма 
упра во од ре ђе не кру жним кре та њем 
у при ро ди. Кре та њем или об о ра ва њем 
се ла кру жним опа си ва њем, на род се 
ма гиј ским пу тем шти тио од бо ле сти и 
злих си ла. О свет ко ви на ма, по ро дич-

ним и ши ре ко лек тив ним оку пља њи-
ма, тр пе за се ка ди ла иду ћи у круг, а 
мла да по што уђе у но ви дом са све-
кр вом је три пу та оби ла зи ла око сто-
ла у ку хи њи. На по слет ку, и ог њи ште је 
у пр во бит ним ста ни шти ма би ло кру-
жног об ли ка и ста ја ло на сре ди ни про-
сто ри је – ку ће (ку хи ње). Де ца у сво јим 
игра ма и да нас цр та ју круг ко ји им 
пред ста вља „ку ћу“ ка ко би се за шти-
ти ла, од мо ри ла, сте кла из ве сну пред-
ност у игри и сл. 

Сто га, на осно ву до са да ре че ног, 
уоч љи во је да је круг био го то во при-
род ни сим бол ко ји је на род при ла-
го дио сво јим схва та њи ма кре та ња 
у при ро ди. Та ко су се и игре у ко лу 
на мет ну ле као по тре ба по ве зи ва ња 
ко смич ких си ла и обез бе ђи ва ње си-
гур но сти у ово зе маљ ском тра ја њу. 
Ка сни је је до шло да ис ко ра ка из тог 
све тог схва та ња ствар но сти, те су игре 
кру жног об ли ка по ста ле део дру штве-
ног пред ста вља ња у од ре ђе ним при-
ли ка ма. Ко ло пре ма са ста ву игра ча 
мо же би ти жен ско, му шко, ме шо ви-
то, деч је. У про шло сти је ко ло от по чи-
њао ма њи број игра ча да би се за тим 
укљу чи ли сви ко ји су зна ли да игра ју. 
У са вре ме ном до бу не по сто ји го то во 
ни јед на свет ко ви на а да се не игра ко-
ло, и оно је нај че шће ме шо ви то. 

Игре у ко лу су се пре но си ле из ге не-
ра ци је у ге не ра ци ју, али то не зна чи 
да се ни су ме ња ле и при ла го ђа ва ле 
раз ли чи тим кон фи гу ра ци ја ма те ре-
на, про сто ра за игру као и оде ћи у 
ко јој су игра чи игра ли и, на рав но, му-
зи ци. Да нас, мно ге ко ре о гра фи је ко је 
из во де игра чи кул тур но-умет нич ких 
дру шта ва ути чу и на на чи не игра ња 
у ко лу ши рих ма са, па се че сто до га ђа 
да је не ки об лик пре у зет из на ро да, на 
не ки на чин умет нич ки тран сфор ми-
сан те по но во „вра ћен“ у на род. 

У овој при ли ци, на кон су мар ног из-
но ше ња зна ча ја ига ра у ко лу тре ба 
спо ме ну ти да је од школ ске 2006/2007. 
го ди не у окви ру ви со ко школ ског обра-
зо ва ња осно ван је дин стве ни смер у 
Ср би ји, стру ков ни вас пи тач за тра-
ди ци о нал не игре на Ви со кој шко-
ли стру ков них сту ди ја за обра зо ва ње 
вас пи та ча (ВШССОВ) у Ки кин ди, где 
се упра во из у ча ва пре но ше ње тра ди-
ци о нал них вред но сти на род не кул ту-
ре са фо ку сом на играч ко, му зич ко и 
во кал но на сле ђе. У том сми слу кроз 
сту диј ске про гра ме обра зла же се и 
сим бо ли ка кру га зна чај ног за игра ње 
у ко лу, а бу ду ћи вас пи та чи се оспо со-
бља ва ју да на са свим при хва тљив на-
чин пре не су сте че на зна ња нај мла ђој 
по пу ла ци ји дру штва ко ја је ујед но и 
на ста вљач тра ди ци о нал ног мо де ла 
кул ту ре, ње них вред но сти и сми сла у 
са вре ме ном до бу. 

Би ло ка ко би ло, у Ср би ји се игра ко-
ло на сва ком ме сту и го то во у сва кој 
при ли ци, што је и ути ца ло да се игре 
у ко лу на ђу на Ре пре зен та тив ној ли-
сти не ма те ри јал ног кул тур ног на сле-
ђа чо ве чан ства. 

 Ве сна МАР ЈА НО ВИЋ

КОЛО И ТРАДИЦИОНАЛНА СРПСКА КУЛТУРА КАО НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ

Круг – симбол кретања у природи

Сту ден ти стру ков ни вас пи та чи за тра ди ци о нал не игре на ВШССОВ 
у Ки кин ди на пре да ва њу о тра ди ци о нал ним игра ма

Ми о драг То до ро вић Кр ње вац
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Ју би леј На род ног 
по зо ри шта у Бе о гра ду

На род но по зо ри ште у Бе о гра ду за по че ло је 
19. ја ну а ра обе ле жа ва ње 150 го ди на ра да пре-
ми је ром ко ме ди је Бра ни сла ва Ну ши ћа „Ожа ло-
шће на по ро ди ца“, у ре жи ји Ја го ша Мар ко ви ћа. У 
пла ну су и пред ста ве пре ма де ли ма Бо ре Стан-
ко ви ћа, Иве Ан дри ћа, Ду шка Ко ва че ви ћа, као и 
опе ре и ба ле ти до ма ћих ства ра ла ца. Обе ле жа ва-
ње ју би ле ја тра ја ће и то ком 2019. го ди не, док ће 
се 2020. сла ви ти сто го ди на од осни ва ња Опе ре. 
На и ме, у мар ту 1868. го ди не до не та је од лу ка да 
се гра ди На род но по зо ри ште, а пр ва пред ста ва 
из ве де на је 22. но вем бра 1869. го ди не.

Про сла ва на Ко лар цу

Уз по др шку МТС-а, Ко лар че ва за ду жби на је 
про сла ви ла 86 го ди на Ве ли ке дво ра не кон цер-
том из ци клу са „Ко ла рац, твој свет му зи ке“. На 
кон цер ту je наступиo Не ма ња Ра ду ло вић са сво-
јим ор ке стром Дабл сенс (Do u ble Sens). Про сла-
вље ни ви о ли ни ста, ко ји гра ди из у зет но успе шну 
ме ђу на род ну ка ри је ру, тра ди ци о нал но на сту па 
4. фе бру а ра, на Дан Ве ли ке дво ра не ко ја је отво-
ре на 1932. го ди не. Ра ду ло вић je на овом кон-
цер ту, са сво јим ду го го ди шњим са рад ни ци ма 
и при ја те љи ма, из вео де ла Хал вор се на, Ви вал-
ди ја, Бар то ка, Шо ста ко ви ча, Двор жа ка, као и 
„Ше хе ре за ду“ Рим ског Кор са ко ва у аран жма ну 
Алек сан дра Се дла ра. 

От кри ве на 
спо мен-пло ча Чка љи
На згра ди у Чка љи ном со ка че ту, у Ре сав ској 

ули ци, у ко јој је глу мац жи вео по след њих 30 
го ди на, 9. фе бру а ра 2018. го ди не от кри ве на је 
спо мен-пло ча про сла вље ном срп ском глум цу 
Ми о дра гу Пе тро ви ћу Чка љи. От кри ва ју ћи спо-
мен- пло чу Го ран Ве сић, град ски ме на џер, ис та-
као је да је ово ма ли део за хвал но сти ко ју Бе о град 
и Ср би ја ду гу ју Чка љи. Ире на Ву јо вић, пред сед-

ни ца ГО Сав ски ве нац, ре кла је да је то ма ли знак 
па жње пре ма ве ли ком глум цу и ње го вом де лу и 
да ће се оп шти на, у са рад њи са гра дом, тру ди ти 
да у на ред ном пе ри о ду све ис так ну те лич но сти 
до би ју спо мен-пло че. От кри ва њу обе леж ја у Чка-
љи ном со ка че ту при су ство ва ли су син и уну ка 
ис так ну тог глум ца, као и мно го број ни по што ва-
о ци Чка љи ног ли ка и де ла.

„Из ви и скра Ње го ше ва“

До бит ник књи жев не на гра де „Из ви и скра Ње-
го ше ва“ за 2016. и 2017. го ди ну, ко ју до де љу ју 
Епар хи ја бу ди мљан ско-ник шић ка и ком па ни ја 
Мо на, је сте пе сник Ран ко Јо во вић, ко ји ства ра 
ду же од 50 го ди на. На гра ду је, по од лу ци жи ри-
ја, до био за це ло куп но де ло, а по во дом књи ге 
„Су зе Мар ка Ми ља но ва“. По во дом про гла ше ња 
ла у ре а та ове књи жев не на гра де, ше стог по ре-
ду, 14. фе бру а ра 2018. го ди не на Ве ли кој сце ни 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду упри ли че на је 
све ча ност, ко јој је при су ство вао Ње го во пре о-
све штен ство епи скоп бу ди мљан ско-ник шић ки 
Јо а ни ки је. Од лу ку жи ри ја (др Јо ван Де лић, пред-
сед ник, др Ран ко По по вић, др Иван Не гри шо-
рац, др Дра ган Ха мо вић и Ми лу тин Ми ћо вић), 
обра зло жио је Јо ван Де лић, ре кав ши да је Јо во
вић сте као је дин ствен, пре по зна тљив, не пот
ку пљив пе снич ки глас ме ђу срп ским пе сни ци ма, 
глас про те ста, не при ста ја ња, по ср та ња у те
жњи за сло бо дом. Све ча ност је уве ли чао КУД 
„Ло ла“, Срб ски пра во слав ни пој ци по здра ви ли 
су при сут не хим ном „Онам на мо“, а Ње го ше ве 
сти хо ве и сти хо ве Ран ка Јо во ви ћа го во ри ли су 
глум ци Би ља на Ђу ро вић и Не над Ха џи Ма ри-
чић. На гра да „Из ви и скра Ње го ше ва“, ко ју до-
ни ра ком па ни је Мо на, са сто ји се од по ве ље и 
пла ке те, умет нич ки рад ва ја ра Љу би ше Ман чи-
ћа, и нов ча ног из но са. До са да шњи до бит ни ци 
овог зна чај ној књи жев ног при зна ња су: Ми о-
драг Па вло вић, Рај ко Пе тров Но го, ми тро по лит 
цр но гор ско-при мор ски Ам фи ло хи је Ра до вић, 
Ми ло ван Да ној лић и Љу бо мир Си мо вић.

Ста ту е та „Јо а ким Ву јић“ 
Ми ши Јан ке ти ћу
Кња жев ско-срп ски те а тар до де лио је сво-

је нај ве ће го ди шње при зна ње – Ста ту е ту „Јо а-
ким Ву јић“ – глум цу Ми ха и лу Ми ши Јан ке ти ћу. 
Ста ту е та се сва ке го ди не, по чев од 1985, за Дан 
те а тра, 15. фе бру а ра, све ча но уру чу је ла у ре а ту 
за из у зе тан до при нос раз во ју по зо ри шне умет-
но сти у Ср би ји. У са оп ште њу жи ри ја на ве де но 
је да је Ми ха и ло Ми ша Јан ке тић обо га тио по зо-
ри шну, филм ску и те ле ви зиј ску сце ну Ср би је и 
бив ше Ју го сла ви је про те клих де це ни ја. Игра ју-

ћи под јед на ко успе шно на 
по зо ри шној и филм ској 
сце ни, у ТВ и ра дио про-
гра ми ма, по стао је ла у ре-
ат нај ва жни јих при зна ња, 
од Сте ри ји не на гра де и 
„Злат ног ћу ра на“ до „До-
бри чи ног пр сте на“ и на-
гра де „Па вле Ву ји сић“ за 
жи вот но де ло.

На гра да 
„Ме ша Се ли мо вић“
На гра да „Ме ша Се ли мо вић“, ко ју за књи гу го-

ди не до де љу је Ком па ни ја „Но во сти“, за 2017. је 
при па ла Де ја ну Или ћу за пе снич ку књи гу „До-
ли на Пли стос“ у из да њу На род не би бли о те ке 
„Сте фан Пр во вен ча ни“ из Кра ље ва. У ово го ди-
шњем Ве ли ком жи ри ју Ве чер њих но во сти за 
књи гу го ди не уче ство ва ло је 59 ис так ну тих књи-
жев них кри ти ча ра, те о ре ти ча ра и књи жев них 
исто ри ча ра. Кри ти ча ри су ово га пу та пред ло-
жи ли 112 књи га, а Или ће ва „До ли на Пли стос“ 
до би ла је нај ви ше гла со ва. Ово је 12. пе снич ка 
књи га овен ча на на гра дом „Ме ша Се ли мо вић“, 
а пре сти жно при зна ње за књи гу го ди не до са-
да су до би ла 34 пи сца, при че му је че ти ри пу та 
на гра да де ље на на рав не ча сти. На гра ду „Ме ша 
Се ли мо вић“ чи не скулп ту ра са ли ком ве ли ког 
пи сца, по ве ља и нов ча ни из нос.

Отво рен Срп ски кул тур ни 
цен тар у При шти ни

У До му ми тро по ли је при Цр кви Све тог Ни ко ле 
у При шти ни све ча но је отво рен Срп ски кул тур-
ни цен тар, чи је је про сто ри је осве штао вла ди-
ка ра шко-при зрен ски Те о до си је ко ји. Он је том 
при ли ком по ру чио да ће Цен тар би ти ме сто оку-
пља ња Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је, али и ши ре, 
те да ће пред ста вља ти ме сто за са би ра ње Ср ба 
у љу ба ви, је дин ству и сло зи. Све ча ном отва ра-
њу Цен тра при су ство вао је и за ме ник ди рек то ра 
Кан це ла ри је за Ко со во и Ме то хи ју Ду шан Ко за-
рев, ко ји је, че сти та ју ћи Дан др жав но сти – Сре-
те ње, ре као да у При шти ни, осим Цр кве Све тог 
Ни ко ле са да по сто ји још јед но ме сто за про мо-
ви са ње срп ске кул ту ре и ње не ба шти не. По во-
дом отва ра ња Цен тра при ре ђе не су из ло жбе 
фо то гра фи ја „Ста ра При шти на“ и сли ка „Сли-
ка ри при штин ске ли ков не ко ло ни је“, а у окви ру 
све ча ног про гра ма на сту пи ли су пе вач ка гру па 
„Ве нац“ и кул тур но-умет нич ко дру штво „Ко па-
о ник“ из Ле по са ви ћа.

Се дам де це ни ја Бе о град ског 
драм ског по зо ри шта
Бе о град ско драм ско по зо ри ште про сла ви ло 

је се дам де це ни ја по сто ја ња. Том при ли ком је 
пре ми јер но из ве де на пред ста ва „По след њи рок“ 
Ва лен ти на Рас пу ти на у дра ма ти за ци ји и ре жи ји 
Ва ле ри ја Ки ри ло ва. Пред ста ва је ре зул тат са рад-
ње БДП-а и „Вол ков те а тра“ из Ја ро сла вља, за по-
че те 2015. го ди не. Ре ди тељ је ис та као да је реч о 
уни вер зал ној при чи, ко ја је оста ла ак ту ел на и 
по сле 40 го ди на, а го во ри о то ме ка ко у јед ном 
тре нут ку из не ве ри мо соп стве ну при ро ду ка да 
„из да је мо“ соп стве не ро ди те ље. Ки ри лов је об-
ја снио да се при ча пред ста вља из два угла – из 
угла ше сто го ди шње де вој чи це, ко ју ту ма чи Та-
ма ра Алек сић, пред ко јом је цео жи вот, и уми-
ру ће ста ри це ко ја оста вља мно го успо ме на и да 
је же лео да по ру чи да се „исти на на ла зи из ме-
ђу де тињ ства и ста ро сти и да мо ра мо да бу де-
мо све сни да тај пут тре ба пре ћи мак си мал но 
слу ша ју ћи сво је ср це“.

Не де ља КиМ 
у Ма ти ци срп ској
У Ма ти ци срп ској је од 26. фе бру а ра до 2. мар-

та 2018. го ди не упри ли че на „Не де ља Ко со ва и 
Ме то хи је“ на ко јој је про мо ви са но ства ра ла штво 
Ср ба из По кра ји не. На отва ра њу ма ни фе ста ци-
је проф. др Ва лен ти на Пи ту лић го во ри ла је о 
зна ча ју бо жу ра у на род ним умо тво ри на ма на 
КиМ, а мр Жи во јин Ра ко че вић ука зао је на ак-
ту ел на пи та ња и про бле ме раз во ја кул ту ре у ге-
ту. При ре ђе на је и из ло жба „При штин ска шко ла 
– Са вре ме но срп ско сли кар ство на КиМ (1997–
2017)“. Ор га ни зо ва но је ве че пе сни ка, на ко јем 
су уче ство ва ли Рат ко По по вић, Дра го мир Ко-
стић, Ми лан Ми хај ло вић, Жи во јин Ра ко че вић 
и Жар ко Ми лен ко вић. Но во са ђа ни ма се пред-
ста вио и Хор Фа кул те та умет но сти При шти на 
– Зве чан. Ан самбл На род ног по зо ри шта из При-
шти не је у Но во сад ској гим на зи ји „Ла за Ко стић“ 

из вео пред ста ву „Го вор на ма на“. Ма ни фе ста ци-
ја „Не де ља КиМ у Ма ти ци срп ској“ окон ча на је 
про мо ци јом књи ге Пе тра Ко сти ћа „Ли сти ћи из 
да ље и бли же про шло сти“.

ФЕСТ 2018

Че тр де сет ше сти Бе о град ски филм ски фе сти-
вал, ФЕСТ 2018, одр жан је од 23. фе бру а ра до 4. 
мар та, под сло га ном „При ђи бли же“. При ка за-
но је 116 пре ми јер них фил мо ва и 10 филм ских 
кла си ка у 12 про грам ских це ли на. И ове го ди-
не нај бо љи фил мо ви су би ли на гра ђе ни у три 
так ми чар ска про гра ма. Част да отво ри фе сти-
вал имао је ви ше стру ко на гра ђи ва ни филм „Три 
бил бор да ис пред Ебин га у Ми су ри ју“ ре ди те ља 
Мар ти на Мек до не. На гра ду Бе о град ски по бед-
ник за из у зе тан до при нос филм ској умет но-
сти до би ли су ма ђар ски ре ди тељ Иштван Са бо 
и срп ска глу ми ца Не да Ар не рић, а Бе о град ски 
по бед ник за до са да шње ства ра ла штво до де љен 
је ру ском ре ди те љу Ка ре ну Шах на за ро ву и бри-
тан ском ре ди те љу Ро лан ду Џо фи ју. Бе о град ски 
ме ђу на род ни филм ски фе сти вал ове го ди не је 
био ви ше не го ика да мост из ме ђу до ма ћег, до-
ми нант но ко мер ци јал ног, би о скоп ског ре пер-
то а ра и нај ва жни јих фил мо ва на ста лих из ме ђу 
два фе сти вал ска из да ња. Фил мо ви ово го ди шње 
се лек ци је на ви ше ни воа до ти чу про бле ме, стра-
хо ве и на да ња са вре ме ног чо ве ка пру жа ју ћи му 
ви ше мо гућ но сти за из ла зак из са мо на из глед 
за ча ра ног кру га. 

Ди со ва на гра да 
за 2018. го ди ну
Ђор ђе Не шић до бит ник је Ди со ве на гра де за 

2018. го ди ну, са оп шти ла је ча чан ска би бли о те ка, 
на ја вљу ју ћи 55. „Ди со во про ле ће“. То је од лу ка 
жи ри ја ко јим је пред се да вао проф. др Ра ди во-
је Ми кић, уз уче шће Ни ко ле Вуј чи ћа и др Ја не 
Алек сић. У обра зло же њу за на гра ду је, из ме ђу 
оста лог, на ве де но да је Ђор ђе Не шић у књи жев-
ност ушао 1985, об ја вив ши књи гу „Црв сум ње у 
ја бу ци раз до ра“, и да је до да нас на пи сао осам 
књи га пе са ма и свр стао се у ред нај бо љих са-
вре ме них срп ских по е та. Иако је у пр вим из да-
њи ма био бли зак нео а ван гард ном пе снич ком 
из ра зу, Не шић је 1995. на пра вио по е тич ки за о
крет, окре нув ши се тра ди ци о нал ним пе снич-
ким об ли ци ма и те ма ти ци ко ја је нај по де сни ја 
да из ра зи јед ну ег зи стен ци јал ну и ко лек тив ну 
по зи ци ју. На и ме, жи ве ћи у са свим спе ци фич-
ним окол но сти ма, а осла ња ју ћи се на срп ску 
књи жев ност, Ђор ђе Не шић је по стао пе сник ко ји 
у пра вом сми слу из ра жа ва све ди мен зи је на ци-
о нал не суд би не. Ме сто Ђор ђа Не ши ћа у са вре-
ме ној срп ској књи жев но сти је уто ли ко осо бе но 
што је он мо жда је ди ни ус пео да у пе снич кој 
фор ми из ра зи основ не дру штве но-исто риј ске 
окол но сти у ко ји ма се об рео срп ски на род одво-
јен од ма тич не др жа ве.

„Бо ра Стан ко вић“ 
до де љен Гро зда ни Олу јић
На гра да „Бо ри слав Стан ко вић“ за 2017. го ди ну 

до де ље на је Гро зда ни Олу јић за це ло куп но де ло, 
са по себ ним освр том на про шло го ди шњи ро ман 
„Пре жи ве ти до су тра“, ко ји је об ја ви ла Срп ска 
књи жев на за дру га из Бе о гра да. Жи ри, ко ји су 
чи ни ли проф. др Сла ђа на Ја ћи мо вић, Алек сан-
дар Б. Ла ко вић и проф. др Ми ло Лом пар (пред-
сед ник), ис та као је да „де ло Гро зда не Олу јић, 

из у зет но зна чај но за раз-
ли чи та под руч ја срп ске 
књи жев но сти, обе ле жа ва 
по себ ну те мат ску и при-
по вед ну мо дер ни за ци-
ју срп ске књи жев но сти у 
ше зде се тим го ди на ма 20. 
ве ка“. Жи ри је на гла сио 
да ства ра ла штво Гро зда-
на Олу јић „де мон стри ра 
нов при по вед ни по сту пак, 
нов кон цепт об ли ко ва ња 

ли ко ва, дра ма тич не пред ста ве о еман ци па ци-
ји мла до сти у од но су на за те че не и ока ме ње-
не дру штве не и оби чај не од но се, ли ри за ци ју 
про зног из ра за ко ја по чи ва на жи вот ном тем-
пу град ског чо ве ка, као и про блем ске са др жа је 
жи вот них ис ку ста ва мо дер ног чо ве ка“. Обе ле-
жив ши на пе те и ни јан си ра не од но се из ме ђу 
чла но ва јед не по ро ди це, ко ји се пре ла ма ју у 
дра ма тич ним окол но сти ма не мач ке оку па ци-
је, Гро зда на Олу јић је опи са ла да ле ко се жна по-
ме ра ња у чо ве ко вој ду ши, од ку ка вич лу ка до 
од луч но сти ко ја по при ма суд бин ски ка рак тер, 
не про ми шље не им пул се мла да лач ких од лу ка 
у ко ји ма пре по зна је мо знак на до ла зе ће по ги-
би је, као и та на не пу та ње пол них пред о дре ђе-
ња, ко је се по ста вља ју као кон траст у од но су на 
ви со ко по ста вље ну ети ку ду жно сти, на во ди се 
у обра зло же њу на гра де.

Свет ски дан по е зи је 2018

Свет ски дан по е зи је уста но вљен је од стра не 
Уне ска 1999. го ди не и про сла вља се 21. мар та. 
Циљ обе ле жа ва ња овог да на је сте про мо ци ја чи-
та ња, пи са ња, об ја вљи ва ња и по е зи је у школ ству 
ши ром све та, али и да ва ње но вих под сти ца ја и 
при зна ња на ци о нал ним, ре ги о нал ним и ин тер-
на ци о нал ним по ет ским по кре ти ма. Ове го ди-
не у ор га ни за ци ји Кул тур ног цен тра Бе о гра да 
до 23. мар та сво ју по е зи ју су пред ста ви ли пе-

сни ци из Цр не Го ре, Ма ке до ни је, Хр ват ске, Бо-
сне и Хер це го ви не, Ал ба ни је, Ита ли је, Не мач ке, 
Швај цар ске, Аустри је и Ср би је. Ка ко је на гла-
сио ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са ња, Вла дан 
Ву ко са вље вић, по ред Бе о гра да и у дру гим гра-
до ви ма Ср би је био је обе ле жен Свет ски дан по е-
зи је, јер се не сме до зво ли ти да по е зи ја за мре.

Да ни ко ме ди је у Ја го ди ни

Од 20. до 27. мар та 2018. го ди не у Ја го ди ни су 
одр жа ни 47. „Да ни ко ме ди је“. Струч ни жи ри и 
пу бли ка ово го ди шњег По зо ри шног фе сти ва ла 
би ли су сло жни у оце ни да је нај бо ља и нај сме-
шни ја пред ста ва „Фло рен тин ски ше шир“ у из во-
ђе њу По зо ри шта Бо шко Бу ха и ре жи ји Да ри ја на 
Ми хај ло ви ћа. Ову пред ста ву жи ри je про гла сио 
нај бо љом и до де лио јој на гра ду „Ми ја Алек сић“, 
док је пу бли ка од лу чи ла да њој при пад не и на-
гра да „Ми о драг Пе тро вић Чка ља“. Ста ту е ту „Ћу-
ран“ за нај бо ља глу мач ка оства ре ња до би ли су 
Го ран Јев тић за уло гу Но нан ку ра и Де јан Лут-
кић за уло гу Фа ди на ра. На гра да за нај бо љи са-
вре ме ни до ма ћи ко ме ди о граф ски текст из ве ден 
на фе сти ва лу при па ла је Ми ро сла ву Мом чи ло-
ви ћу за пред ста ву „Смрт чо ве ка на Бал ка ну“, у 
из во ђе њу На род ног по зо ри шта из Ки кин де. Пре-
драг Еј дус до био је „Злат ног ћу ра на“ за жи вот-
но де ло. 

Пет на е сти Бе о град ски 
фе сти вал игре
Под сло га ном „Пре сто ни ца“, ју би лар ни 15. Бе-

о град ски фе сти вал игре одр жан је од 15. мар-
та до 4. апри ла 2018. го ди не, а пра ви спек такл 
за љу би те ље умет нич ке игре у Бе о гра ду и Но-
вом Са ду при ре ди ло је 15 тру па из 14 зе ма ља, 
са 24 ко ре о граф ске по став ке. Фе сти вал је по чео 

пред ста вом „Ве ли ки кро ти тељ“ Ди ми три са Па-
па јо а нуа, умет ни ка ко ме је у Бе о гра ду уру че но 
при зна ње „Јо ван Ћи ри лов“, за ко мад „Ниг де“ у 
из во ђе њу хо ланд ске тру пе Ин тро данс. На све-
ча ном отва ра њу у Цен тру „Са ва“ бе о град ској 
пу бли ци се пр ви пут пред ста ви ла ко ре о граф-
ки ња и све стра на умет ни ца Ноа Верт хајм са 
ком па ни јом Вер ти го из Тел Ави ва. Уз то, про-
грам ово го ди шњег фе сти ва ла био је не за бо рав-
но ис ку ство за све по се ти о це и за љу бље ни ке у 
по крет и умет ност, бу ду ћи да је пу бли ка мо гла 
да ужи ва у на сту пу јед не од пр вих кла сич них 
ба лет ских ком па ни ја у Ази ји, Ба ле та Хонг кон га, 
са ко ма дом „Хар мо ни ја бо го ва и љу ди“. 

Из ло жба Ба са ри них 
скулп ту ра у Па ри зу
У Кул тур ном цен тру Ср би је у Па ри зу 27. мар та 

2018. го ди не отво ре на је из ло жба скулп ту ра под 
на зи вом „Ре тро спек ти ва“ ака де ми ка Све то ми ра 
Ар си ћа Ба са ре. До пет на е стог ма ја по се ти о ци 
су има ли при ли ку да ви де два на ест скулп ту ра 

ко је је за ову при ли ку ода брао сам аутор. Из ло-
жба при ка зу је кључ на де ла јед ног од не за о би-
ла зних ва ја ра, ака де ми ка СА НУ, при сут ног кроз 
из ло жбе у зе мљи и ино стран ству ви ше од шест 
де це ни ја. Глав на од ли ка ње го вог ства ра ла штва 
је ви тал ност, жи вот кроз умет нич ко ства ра ње, 
ства ра ње као есен ци ја жи во та и жи вот ност ма-
те ри ја ла и фор ме. У ре цен зи ји при пре мље ној за 
ову при ли ку ис так ну то је да су „ње го ве скулп ту-
ре на ста ле од ко ма да жи во та, би ља ка из ра слих 
на кр ва вом бла ту про кле то ва жног ге о граф ског 
и сим бо лич ког по ља, об ра ђе них жу ље ви тим ру-
ка ма јед ног убо гог те жа ка и упу ће них као за гр-
љај и ва пај чо ве чан ству и чо веч но сти“. 

 Приредила Катарина Г. САВИЋ

КУЛТУРНИ МОЗАИК
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И
з пе ра по зна те књи жев ни це Гор-
да не Ма ле тић, у из да њу ИК „Ла-
гу на“, иза шла је књи га при по ве-
да ка за де цу и мла де „Ка тар ке 
Бе о гра да“. Књи га је пу то ва ње 

кроз исто ри ју Бе о гра да кроз ко ју нас во де 
исто риј ске лич но сти: де спот Сте фан Ла за ре-
вић, Кон стан тин Фи ло зоф, Евли ја Че ле би, Ми-
хај ло Пе тро вић Алас, али и не по зна те лич но-
сти: Јо ван, Јан ко, Љу би ца, Ге ор ги је...

„Ка тар ке Бе о гра да“ је сво је вр сна аутор ки на 
ан тро по ло шка, со ци о ло шка, кул ту ро ло шка и је-
зич ка сту ди ја о ста нов ни ци ма пре сто ни це кроз 
ве ко ве. Чи та лац мо же да на у чи да се пре те ча да-
на шњег би ци кла зва ла ве ло си пед; да су да ска-
ли учи те љи; да је ка ра ван-са рај ме сто где су се 
од ма ра ли пут ни ци, ко њи и ка ми ле; да је ма њеж 
отво ре ни или за тво ре ни про стор за обу ку ко ња... 
Ве ли ку па жњу Ма ле ти ће ва по кла ња је зи ку пи-
ше. Бри жљи во и са ко ри сти ла је ар ха ич не ре чи 
ко је при по ве да ње ни су учи ни ле не ра зу мљи вим 
мла дом чи та о цу ко ме је од ве ли ке по мо ћи реч-

ник ма ње по зна тих ре чи. У 
вре ме ну ка да се за хва љу-
ју ћи тех но ло шком раз во ју 
све ме ња му ње ви том бр зи-
ном и за то је под ло жно за-
бо ра ву, аутор ка ука зу је на 
за на тли је и за на те ко ји су 
из у мр ли као што су: це ри-
ба ше, џе леб џи је, че ра хо ри... 
Да се Ма ле ти ће ва ис црп-
но, си сте ма тич но и пре да-
но при пре ма ла за пи са ње 
књи ге све до чи и ре цепт за 
пра вље ње ма сти ла ко је при пре ма Ста рац за Го-
спо да ра, као и чи ње ни ца ко ју нам от кри ва да је 
ле пак пра вљен од ви шње.

„Ка тар ке Бе о гра да“ са сто је се из два де ла. У 
пр ви, „Ма сти ло за Го спо да ра“ увр ште не су при-
по вет ке: „Пред ска за ње“, „Од лу ка“, „Пла ви ме сец 
над Пе тру сом“, „Не стал не“, „На ћи ли бар ском пу-
ту“, „Сви рач“, „Нео би чан по сао“, „Уза вре ли град“, 
„Зеб ња“, „У Ру ме лиј ском Ми си ру“. Дру ги део, „Го-
спо ђи це и Ју но ше“, са сто ји се од сле де ћих при-

по ве сти: „Те шке му ке“, „Ше грт“, „Све с ме ром“, 
„Нај но ви је ве сти“, „Не бла го род ни ју но ша“, „Од-
ме ра ва ње“, „Чу до тех ни ке“, „Ју жни слон и ве ли ке 
мач ке“, „Ми хај ло и Ми ка“, „Но во до ба.“

У под на сло ву књи ге „При че о Бе о гра ду и уме-
ћи ма ње го вих ста нов ни ка“, ко ју је бо га то илу-
стро вао Ко ста Ми ло ва но вић, Ма ле ти ће ва нас 
усме ра ва да је сво је пи са ње по све ти ла не зна-
ним и зна ним жи те љи ма ко ји су гра ди ли пре-
сто ни цу у ко јој во да има ва жну уло гу. Ни ко ла 
из при по вет ке „Пред ска за ње“ са коп на гле да на 
ре ку и оп чи њен је ка тар ка ма бро да, док пу то-
пи сац Евли ја Че ле би Бе о град, пр ви пут угле да 
са бро да. У сво јим бе ле шка ма, пу то пи сац бе ле-
жи да у пре сто ни ци у ко ју је сти гао 1660. го-
ди не има „270 џа ми ја, де вет срп ских, грч ких, 
јер мен ских, бу гар ских и је вреј ских бо го мо ља“, 
а у гра ду су се на ла зи ли и бе зи ста ни, ха но ви, 
ха ма ми, мли но ви. Као што о исто ри ји Бе о гра да 
са зна је мо не са мо из исто риј ских из во ра, већ и 
из бе ле жа ка пут ни ка на мер ни ка, та ко и у „Ка-
тар ка ма Бе о гра да“ осе ћа мо те жњу Гор да не Ма-
ле тић да мла дом чи та о цу ука же да су на овим 

про сто ри ма, ве ко ви ма пре њих жи ве ли ста нов-
ни ци ко ји су се као и они да нас за љу бљи ва ли, 
учи ли, ства ра ли и чи ји је жи вот део при по ве-
сти о Бе о гра ду.

„Ипак, с вре ме на на вре ме, на и ла зи ла би вре-
ме на у ко ји ма се мо гао отво ри ти про зор, па и 
иза ћи сло бод но на ули цу и про ше та ти, ку по ва ти 
и раз го ва ра ти са љу ди ма. Она су до ла зи ла пе-
ри о дич но. Та ко ре ћи на сва ких пе де сет го ди на, 
ма да ни та вре ме на ни ка да ни су би ла са свим 
мир на. За вр ша ва ла су се, до бро или ло ше, ка ко 
су се сме њи ва ли они ко ји су вла да ли.“

 Ду ши ца МА ТИЦ КИ

К
а да је од бе о град ске оп-
шти не 1872. го ди не си-
ро тињ ска Ши ћан-ма ла 
до би ла на зив Ска дар-
ска ули ца, у при зем-

ној ку ћи ци број 34, за пра во у ње ном 
дво ри шту на ста њу је се нај ве ћи пе-
сник и сли кар срп ског ро ман ти зма 
Ђу ра Јак шић (1832–1878). У ства ри, 
по ме ну та ку ћа пред ста вља нај зна-
чај ни ји исто риј ски спо ме ник да-
на шње Ска дар ли је ко ја са не ко ли-
ко сво јих зна ме ни тих ка фа на (Три 
ше ши ра, Два је ле на, Ска дар ли ја) и 
де се так згра да из ра ни јих вре ме на 
чи ни ле ген ду овог не ка да шњег ро-
ман тич но-бо ем ског кут ка у цен тру 
Бе о гра да. 

Као што Праг има сво ју Злат ну ули-
чи цу, Беч – Грин цинг, Ати на – Пла ку, 
Па риз – Мон мар тр, Њу јорк – Гри нич 
Ви лиџ, та ко се Бе о град по но си сво јом 
Ска дар ли јом, ко ја жи ви ви ше од ве-
ка у ве дрим град ским пе сма ма, за-
ни мљи вим при ча ма и анег до та ма. 
„Ни сам ни слу тио да Бе о град има та ко 
бо га ту тра ди ци ју по што ва ња књи жев-
ни ка и по зо ри шних љу ди“, ка зао је но-
ви на ри ма рас по ло же ни ита ли јан ски 
књи жев ник Ал бер то Мо ра ви ја при-
ли ком по се те древ ној, нај чу ве ни јој 
ка фа ни Три ше ши ра. „Мо гу вам тре-
ћи да у том по гле ду не за о ста је ни за 
европ ским гра до ви ма. Ва ша Ска дар-
ли ја је за и ста ча ро бан ку так исто ри је 
и кул ту ре Бе о гра да.“

Да на шња Ска дар ли ја с пи је те том 
се се ћа сво јих ра ни јих ста нов ни ка 
и го сти ју, на ших зна чај них умет ни-
ка, ме ђи ко ји ма по ми ње мо не ко ли-
ко не за бо рав них ме на: Ђу ра Јак шић, 
Јо ван Јо ва но вић Змај, Алек са Ба чван-
ски, Пе ра До бри но вић, Мил ка Гр гу ро-
ва, Ве ла Ни гри но ва, Бо го бој Ру цо вић, 
Чи ча Или ја Ста но је вић, Ми ло рад Га-
ври ло вић, До бри ца Ми лу ти но вић, 
Жан ка Сто кић, Ми ло ван Гли шић, 
Јан ко Ве се ли но вић, Сте ван Сре мац, 
Дра го мир Бр зак, Ра до је До ма но вић, 
Бра на Цвет ко вић, Ми ло рад Па вло вић 
Кр па, Бо ра Стан ко вић, Бра ни слав Ну-
шић и дру ги. Го сто прим ство Ска дар-
ли је у дру штву бе о град ских при ја те ља 
– умет ни ка ужи ва ли су и по зна ва ли 
ства ра о ци из на ших кра је ва под он-
да шњом ту ђин ском упра вом, ме ђу 
ко ји ма ука зу је мо на по зна та име на: 
Ла за Ко стић, Ја ша Иг ња то вић, Алек-
са Шан тић, Иво Во ји но вић, Вла ди мир 
Ви дрић, А. Г. Ма тош, Тин Ује вић. Ве ли-
ка срп ска сли кар ка На де жда Пе тро-
вић ов де је 1904. го ди не до во ди ла на 
част и ра ди про во да сво је сло ве нач ке 

ко ле ге Ја ко пи ча, Ја му, Гра хо ра и Ве се-
лог, док је са њом ова мо че сто до ла зио 
и ва јар Иван Ме штро вић.

Го ди не 1904. у ка фа ни Три ше ши
ра све ча но је про сла вље но по кре та ње 
днев ног ли ста По ли ти ка од стра не ње-
го вих осни ва ча бра ће Риб ни кар и стал-
них са рад ни ка, ко ји су би ли ре дов ни 
го сти го то во свих ов да шњих ка фа на. 

Чу ве ни глу мац Чи ча Или ја Ста но-
је вић ту је 1911. го ди не у соп стве ној 
ре жи ји за по чео сни ма ње пр вог срп-
ског игра ног фил ма Жи вот и де ло бе
смрт но га Во жда, као и до ку мен тар ца 
по све ће ног Би бли ји, сла ви Ро ма, ко ји 
је оду ше вио Па риз.  

То ком сво је бур не исто ри је, ста ра 
бо ем ска Ска дар ли ја до че ки ва ла је 
мно ге кул тур не ства ра о це из це лог 
све та, ме ђу ко ји ма се као пр ви по ми-
њу Ал фред Јен сен, Пе тар Еге, Ја ро слав 
Квар тил, Алојз Шма ус, Ку прин, Ме ре-
шков ски и дру ги.  

За хва љу ју ћи при ја тељ ству са „Ста-
рим го спо ди ном“, пр ва ком срп ске 
сце не Ми ло ра дом Га ври ло ви ћем, 
у Ска дар ли ју су до ла зи ли чу ве ни 

европ ски глум ци: Ко клен, Сал ви ни, 
Но ве ли, Сум ба тов-Ју жин и дру ги. 
При ли ком сво јих го сто ва ња ов де су 
на вра ћа ли и слав ни опер ски пе вач 
Ша ља пин, игра чи ца Жо зе фи на Бе-
кер и мно ги дру ги, док су од на ших 
оста ле у нај леп шој успо ме ни пе ва-
чи це са на дим ци ма Кај че и Цве та, а 
он да и чу ве на Соф ка, Ву ка Ше хе ро-
вић, Див на Ко стић, Ол га Ја на че вец-
ка, адво кат – пе вач сев да лин ки Ми јат 
Ми ја то вић, при маш Ца ре вац, фру лаш 
Са ва Је ре мић и оста ли. Слав ним, по 
чу ве њу по зна тим име ни ма ве за ним 
за Ска дар ли ју као да не ма кра ја. Она 
су злат ним сло ви ма оста ла упи са на у 
кул тур ној исто ри ји Бе о гра да. 

На зи ду те ра ни је оро ну ле, при зем не 
згра де у чи јем је дво ри шном, скром-
ном ста ну са чи ње ном од ку хи ње и со бе 
по след њих пет го ди на жи во та про вео 
Ђу ра Јак шић са по ро ди цом – 1925. го-

ди не от кри ве на је спо мен-пло ча са 
злат ним сло ви ма укле са ном по ру ком: 
„У овој ку ћи је жи вео и умро 16. но вем-
бра 1878. го ди не Ђу ра Јак шић, срп ски 
пе сник“. У но ви је вре ме, ка да је ку-
ћа об но вље на, по ста вљен је Јак ши ћев 
брон за ни спо ме ник, по клон но во сад-
ског ва ја ра Јо ва на Сол да то ви ћа. 

Да ни је тих да на умро, пе сник би по 
суд ском по зи ву мо рао да, због увре-
де ге не ра ла Алим пи ћа, од ле жи се дам 
да на стро гог за тво ра. 

По пи са њу штам пе, Јак ши ће ва са-
хра на на Ста ром гро бљу код Мар ко ве 
цр кве би ла је ве ли чан стве на. По ла он-
да шњих Бе о гра ђа на иза шло је да ода 
по шту оном чи је ће књи жев но и ли-
ков но де ло оста ти да сла ве ве ко ви. 

 Ко ста ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ 
(Из књи ге Ве ко ви Бе о гра да: Ста ро

бе о град ска хро ни ка, Бе о град, Про ме
теј, 2011)

Сања Грујић Влајнић, 
музиколог и музички педагог, 
пропагира српску културну 
баштину у Америци

С
а ња Гру јић Влај нић, му зи ко лог 
и му зич ки пе да гог, за вр ши ла је 
сту ди је му зи ко ло ги је на ФМУ и 
сту ди је ком па ра тив не књи жев-
но сти на Фи ло ло шком фа кул те-

ту (ди пло мац) у Бе о гра ду. Уса вр ша ва ла се на 
Уни вер зи те ту у Ме ри лен ду, САД (док тор ске 
сту ди је из исто риј ске му зи ко ло ги је), као и 
на пе да го шким се ми на ри ма „Умет ност у ин-
те гри са ном ку ри ку лу му“ при Ми ни стар ству 
за умет ност и кул ту ру (по по зи ву). До бит ник 
је че ти ри гран та истог ми ни стар ства за сво-
је ино ва тив не му зич ко-пе да го шке про гра ме. 
Ба ви се пе да го шким ра дом на Монт го ме ри 
ко ле џу у Ме ри лен ду. Чла ни ца је Аме рич ког 
му зи ко ло шког дру штва и Удру же ња аме рич-
ких му зич ких пе да го га.

Пе да го шком прак сом ра ног уз ра ста по че ла је 
да се ба ви 1993, кре и ра ју ћи про гра ме „Му зи ка 
кроз пе ва ње и игра ње“ и „С му зи ком по све ту“ 
за низ пред школ ских уста но ва.

Сер ти фи кат дру гог сте пе на (нај ви ши је тре-
ћи у САД) сте кла је по ха ђа њем се ми на ра у 
САД и Ка на ди и ра де ћи као про фе сор сол фе-
ђа и кла ви ра са гру па ма де це уз ра ста од три 
до шест го ди на (про грам „Mu sic for Young Chil-

dren“). Кре и ра ла је про гра ме „Мој пр ви ор ке-
стар“ и „Сви ра ње и ком по но ва ње за ор ке стар 
уда раљ ки“ (за де цу уз ра ста 8-11 го ди на), ко-
ји се то ком не ко ли ко го ди на при ме њи вао у 
др жав ним шко ла ма у Ме ри лен ду. Са ђа ци ма 
свог кла вир ског сту ди ја из во ди ла је кла вир ске 
ком по зи ци је Ли ли Пе тро вић, Ве ре Ми лан ко-
вић и Јо си па Сла вен ског, а 
у са рад њи са про фе со ри ма 
му зич ког оде ље ња Монт го-
ме ри ко ле џа при ба вља ла 
пар ти ту ре срп ских ауто ра 
за из во ђе ње.

Ре зул та те сво јих ис тра жи-
ва ња и му зич ко-пе да го шког 
ис ку ства из ла га ла је на пе-
да го шким фо ру ми ма ФМУ 
(се дам пу бли ко ва них ра до-
ва), као и на пре да ва њи ма 
и се ми на ри ма на истом фа-
кул те ту.

Са ња Гру јић Влај нић за-
по че ла је ка ри је ру у Бе о гра-
ду, као са рад ник, а за тим и 
му зич ки уред ник у Ра дио 
Бе о гра ду (1979–1993) – као кри ти чар, оба вља-
ла је ин тер вјуе, уре ђи ва ла ци клу се еми си ја 
(„Су сре та ња“, „Сте ре о ра ма“, Пр ви и Тре ћи про-
грам РТБ). За по тре бе еми си је о пор тре ти ма 
срп ских по пу лар них ком по зи то ри ма и умет-
ни ка, ко ју је уре ђи ва ла, сни ми ла је ви ше ча-
сов не ин тер вјуе са, из ме ђу оста лих, Пре дра гом 
Ива но ви ћем, Алек сан дром Ко ра ћем, Ду ша ном 
Јак ши ћем, Ђор ђем Мар ја но ви ћем (са чу ва но у 
ар хи ви Ра дио Бе о гра да).

Је дан је од тро је му зи ко ло га ко ји су ра ди ли на 
сре ђи ва њу и ка та ло ги зи ра њу це ло куп не за о став-
шти не Јо си па Сла вен ског (1980–1981, про је кат СО-
КОЈ-а), што је ре зул ти ра ло јед ном пу бли ко ва ном 
књи гом („Ор ке стар ска му зи ка Јо си па Сла вен ског“, 
УКС, 1984) и у не ко ли ко ори ги нал них об ја вље-
них на уч них ра до ва. Пр ва је у Ср би ји пи са ла о 

ве за ма зе ни ти зма и му зи-
ке („Ве зе Јо си па Сла вен ског 
са зе ни ти стич ким по кре том 
два де се тих го ди на“, „Ме ђи-
мур је“, 4, 1983). 

Би ла је иза бра на за чла-
на Пред сед ни штва УКС 
(1986/87) и одр жа ла низ пре-
да ва ња и се ми на ра на ФМУ 
и у Му зи ко ло шком ин сти ту-
ту у Бе о гра ду. 

У САД, за вре ме ем бар га 
над Ју го сла ви јом (то ком 90. 
го ди на 20. ве ка) сла ла је при-
ло ге о му зич ком и кул тур ном 
жи во ту у Аме ри ци и ја вља ла 
се лич но у про гра ме бе о град-
ског ра ди ја и те ле ви зи је.

Од 2004. го ди не ор га ни зу је се ми на ре и ра ди-
о ни це о срп ској тра ди ци о нал ној и умет нич кој 
му зи ци за сту ден те Монт го ме ри ко ле џа. И да-
нас та мо др жи се ми нар „Рас кр шће ци ви ли за-
ци ја – Увод у бал кан ску кул тур ну исто ри ју“ (као 
део оба ве зног пред ме та исто ри је и као Отво ре ни 
уни вер зи тет, тј. за ши ру пу бли ку, са по себ ним 
освр том на срп ски је зик и му зи ку)!

При ре ди ла је, аран жи ра ла и ко ре о гра фи са-
ла (у са рад њи са ан сам блом за свет ску му зи ку 

Монт го ме ри ко ле џа и аме рич ким ко ле га ма са 
му зич ког и драм ског фа кул те та) срп ске ла за-
рич ке и дру ге об ред не пе сме – из ве де не на ни зу 
кон це ра та под по кро ви тељ ством УНИ ЦЕФ-a. 

От ку пи ла је уни кат ну ет но му зи ко ло шку ко-
лек ци ју сни ма ка срп ске му зи ке из ме ђу два ра-
та (из цен трал ног аме рич ког звуч ног ар хи ва у 
Ин ди ја ни, САД) и по кло ни ла је Му зи ко ло шком 
оде ље њу СА НУ за да ље ис тра жи ва ње. 

Ини ци ра ла је и уче ство ва ла у ор га ни зо ва-
њу кон це ра та срп ских умет ни ка у САД (из ме ђу 
оста лих, кон цер ти у Ке не ди цен тру пр вог срп-
ског док то ра џез кла ви ра Ди ми три ја Ва си ље-
ви ћа, ет но гру пе „Би стрик“ и Би ља не Кр стић; 
кон цер ти џез му зи ча ра Вла да на Ми ја то ви ћа и 
Со фи је Кне же вић, пи ја нист ки ње Ми ли це Се-
ку лић, ком по зи тор ке Ве ре Ми лан ко вић). Ор га-
ни зу је ху ма ни тар не и до на тор ске кон цер те (за 
по тре бе Срп ско-аме рич ке ме ди цин ске асо ци ја-
ци је – СА МА, „Кон церт за Ко ла рац“, кон цер те за 
по моћ срп ској за јед ни ци у Аме ри ци). 

Са сво јим во кал но-ин стру мен тал ним ан сам-
блом „Ср би ја на“ (у чи јем са ста ву су срп ски про-
фе си о нал ни умет ни ци, као и пе ва чи ама те ри), 
одр жа ва кон цер те и пре да ва ња о срп ској тра-
ди ци о нал ној и умет нич кој му зи ци за аме рич ку 
пу бли ку и уче ству је у при год ним све ча но сти-
ма за срп ску ди ја спо ру у Аме ри ци. Ор га ни зу је 
и пре ми јер но из во ди де ла срп ских му зич ких 
умет ни ка у Аме ри ци и као му зи ко лог и му зич-
ки пе да гог ор га ни зу је при ку пља ње срп ске кул-
тур не и му зич ке ба шти не на тлу САД и уче ству је 
у ње ној пре зен та ци ји.

У пла ну је пра и звед ба Фрај то вог збор ни ка, а у 
част пр вог срп ског до се ље ни ка у Аме ри ку (пре 
ви ше од 200 го ди на), Ђор ђа Ша ги ћа, 100 го ди на 
од за вр шет ка Ве ли ког ра та („Дан ка да се срп ска 
за ста ва ви јо ри ла са Бе ле ку ће“) и у част Ср би је – 
пр вог ује ди ни те ља свих на ро да на Бал ка ну!

Обез бе ди ла је и кла вир за срп ску цр кву Св. 
Лу ке у Ва шинг то ну. 

 Ве ра МИ ЛАН КО ВИЋ

Кућа Ђуре Јакшића у Скадарлији

КАТАРКЕ БЕОГРАДА

При че о Бе о гра ду и уме ћи ма 
ње го вих ста нов ни ка

Гор да на Ма ле тић

Гор да на Ма ле тић ди пло ми ра ла је на Фи-
ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду на гру пи за 
ју го сло вен ску и оп шту књи жев ност. Пи ше 
за де цу од 1982. го ди не. Об ја ви ла је ви ше од 
три де сет књи га. Нај ва жни ји жан ро ви у ко-
ји ма се огле да су крат ка при ча, при по вет ка, 
ро ман и есеј. Об ја вљу је и по е зи ју, пу то пи се, 
раз го во ре с пи сци ма, би о гра фи је. На гра ђи-
ва на је за књи жев ни рад На гра дом Зма је-
вих деч јих ига ра Ра де Обре но вић за нај бо љи 
деч ји ро ман у 2000. го ди ни, До си те је вим пе-
ром, На гра дом Ака де ми је Иво Ан дрић за до-
при нос књи жев но сти за де цу 2013. го ди не и 
мно гим дру гим зна чај ним на гра да ма.

Гор да на Ма ле тић члан је Удру же ња књи-
жев ни ка Ср би је и Ма ти це срп ске.

Ме сто где се оку пља ју умет ни ци

У ку ћи Ђу ре Јак ши ћа да нас се ре а ли зу ју број ни и ра зно вр сни кул тур-
ни про гра ми и са др жа ји: ор га ни зу ју се пе снич ке ве че ри, из ло жбе сли ка 
и умет нич ких ра до ва, на књи жев ним три би на ма ауто ри го во ре о сво јим 
де ли ма, ту се оку пља ју умет ни ци ко ји из ла жу сво је ра до ве, а и гра ђа ни и 
њи хо ва удру же ња у овом до му пред ста вља ју не ке сво је про гра ме. 

Овде је живео и умро чувени песник

ВУКОВИМ СТАЗАМА

Српски музички прегаоци у свету

Са ња Гру јић Влај нић
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Рајко Лукач: „Дивит 
и рукописи“, издавач: 
„Агора“, Зрењанин, 
Нови Сад, 2017.

Р
ај ко Лу кач, пе сник, про-
за и ста, драм ски и деч-
ји пи сац, об ја вио је свој 
но ви ро ман. Пр ва асо-
ци ја ци ја ве за на за на-

слов „Ди вит и ру ко пи си“ ве зу је нас 
за пи са ње, бе ле же ње и ми ран хро-
ни чар ски по сао. Али чи та лац се не-
ће на ћи у мир ним во да ма на стра-
ни ца ма ове књи ге сло же не струк-
ту ре. Њој би смо мо гли да ти не ки 
са свим ак ти ван на слов или пред-
знак ко ји асо ци ра на не што тур бу-
лент но и суд бин ско, за то што се фо-
ку си ра на све са мо не на мир ко ји се 
про на ла зи у по слу пи са ња. Ро ман 
оби лу је уз бу дљи вим и по тре сним 
сце на ма из жи во та љу ди са на ших 
про сто ра и у ислам ском све ту, у 
исто риј ском вр тло гу. 

Сто жер ове по ве сти Га ври ло, Га бри-
ел, ефен ди Га би, Гај би ја, на зван још 
и Ха сан, пр ви је вла сник ди ви та са 
ко јим се упо зна је мо, пи са ћег при бо-
ра ко ји и сам оте ло тво ру је за пи си ва-
ње као по сту пак а но си и сим бо ли ку 
по кло на, као по тен ци јал ко ји се мо-
же ис ко ри сти ти или не. У скла ду са 
основ ном пи шче вом иде јом о про ла-
зно сти, ди вит је про ме нио мно ге вла-
сни ке у про шло сти, те по ста је све док 

нај ра зли чи ти јих до га ђа ја, исто риј-
ских и ин тим них. И чи та лац па жљи во 
чи та за ми шље ну хро ни чар ско-ме мо-
ар ску гра ђу из 17. ве ка, она ко ка ко му 
је пред ста вља пи сац. Њој ће се, са свим 
оправ да но, при дру жи ти и она из хри-
шћан ског све та и но ви јег до ба.

Жи вот за бе ле жен ди ви том ја сно 
све до чи о то ме да је све про ме на. Гај-
би ји ни ис пи са ни ли сто ви, али и ли-
сто ви ка сни јих ко ри сни ка при бо ра 
за пи са ње све до чан ство су да је про-
ла зност је ди на из ве сност на зе мљи. 
Суд би ну до след но свих Лу ка че вих ју-
на ка – од ото ман ских сул та на до на-
шег све штен ства, учи те ља 
и сле пих пе ва ча – ка рак-
те ри шу не ве ро ват не, али 
кон стант не и дра стич не 
про ме не ко је по ка зу ју да 
се оства ру је оно „тко би го-
ри, сад је до ли“, ка ко је ре-
че но. Упра во овај еле мент 
да ће пи сцу мо гућ ност да 
не на ме тљи во ис ка же свој 
жи вот ни став пре ма чо ве-
ко вим за слу га ма на зе мљи 
у ви ду ху мор но-иро ниј ске 
дис тан це. Но, ју на ци ко је је из вео на 
сце ну мо ра ју под не ти суд би ну – сто-
ич ки или ку ка вич ки, све јед но. 

Кра сно пи сац Гај би ја, сто жер ове 
књи ге, имао је бу ран жи вот. Про ме-
нио је ве ру, не сво јом во љом, а ме њао 
је и за ни ма ња и гра до ве у ко ји ма ће 
жи ве ти. Био је сви њар, гро бар, пи сар, 
учи тељ, глу мац, пре пи си вач књи га, 
пре во да сти хо ва за гра ђе ви не и та-
ли сма не, про рок. Био је по смр че и 
скром ног по ре кла, а сти ца јем окол-

но сти ис пео се ви со ко на дру штве ној 
ле стви ци. Мно го је пу то вао од сво је 
и без сво је во ље. На по чет ку жи во та 
оте ли су га уско ци, пред крај жи во та, 
у по тра зи за бра том, по сег ну ће за по-
мо ћи ул цињ ских гу са ра од ко јих ће са-
зна ти за бра то вље ву смрт. Ико не ко је 
је по кло нио ма на сти ру Мар чи за ду-
шу по кој ном бра ту има ће чу дан пред-
знак. Зва ће их „тур ске ико не“. Оне ће, 
по сле про го на мо на ха из Мар че, 200 
го ди на кра си ти ико но стас у Ле па ви-
ни да би се ка сни је ра су ле.

Са хра њен је код Гра ди шке, по ред 
сав ске ка пи је, на гра ни ци из ме ђу два 

цар ства – Тур ске и Аустри-
је. Ка сни је му је по диг ну то 
тур бе, ко је је с вре ме ном, 
ка ко дру ги бе ле же, по пра-
вља но и сре ђи ва но, да на 
кра ју од ње га не би оста ло 
ни шта. Остао је је ди но Ку-
ран, по ло жен за мо ли тве. 
Сим бо лич ки гле да но, мо же-
мо ре ћи да ду хов ност оста је 
а да све дру го про па да.

И све дру го че га се ди вит 
до та као не ста ло је у прах и 

пе пео. То по твр ђу ју и за пи си ка сни-
јих ко ри сни ка овог при бо ра за пи са-
ње. Чак и до бра и под ви жнич ка де ла 
љу ди за бо ра вља ју. Ју на ци сва три де-
ла књи ге –Ара би це, Ла ти ни це и Ћи
ри ли це, ко ји алу ди ра ју на про сто ре и 
пи сма ко ји ма се пи шу, до жи вља ва ју 
не ве ро ват не ства ри и про ла зе кроз 
огром не те шко ће. Шта их шти ти? Ка-
ко нам пи сац пре до ча ва, без ко мен-
та ра и ин тер пре та ци ја, већ кроз ру ку 
ме мо а ри сте Гај би је, то је сре ћа, за-

пи са на у зве зда ма. Она по сто ји, али 
ни је ве за на за но вац већ, ка ко се да 
за кљу чи ти, ви ше за опре зност. Чо век, 
крат ко трај но, мо же до сег ну ти ви си не, 
али се исто та ко мо же сур ва ти. Због 
то га љу ди раз ли чи тих на ци о нал но-
сти, ста ле жа и ве ро и спо ве сти од Гај-
би је тра же да им пред ви ди бу дућ ност 
и про ту ма чи сно ве, ко ји су ни шта ма-
ње ве сни ци суд би не. 

Лу кач не ве ру је мно го у про ро ко ва-
ње. За то на јед ном ме сту ци ти ра Гај-
би ју ова ко: „А на род ко на род. Опет ме 
про гла си ше за про ро ка и при ти ца ху 
са свих стра на да чу ју шта им но си 
дан а шта ноћ. Нај ви ше их је би ва ло 
из Бе о гра да, јер та мо мо ји по зна ни ци 
не да до ше да зга сне вје ра у мо је нат-
при род не мо ћи. Стал но је не ко до ла-
зио и шта сам мо гао не го да их ма ло 
ла жем а ма ло исти ном да ру јем, ка ко 
се већ ко ме за ло ми ло.“ 

И ди вит има сво ју суд би ну и иде 
из ру ке у ру ку. Још не ко ли ко љу ди у 
хри шћан ском све ту ко ри сти ће га да 
за пи шу све до чан ства о до га ђа ји ма 
из сво га вре ме на – мај ка Ана ста зи-
ја Ко мо го вин ска, пре пи си вач Пе тар 
Иван че вић, отац Ђе на ди је и ње гов 
син. Ди вит ће по сле то га ми ро ва ти 
до да на шњег да на.

Лу кач је оства рио ван ред но за ни-
мљив и ма што вит ро ман ко ји има 
не што од ат мос фе ре „Бај ки 1001 но-
ћи“. То је ро ман фа сци на ци ја. Им пре-
сив на је пи шче ва ве шти на да, стал но 
при по ве да ју ћи у пр вом ли цу, го во ри у 
име свих ју на ка под јед на ко увер љи во. 
Због то га је чи та лац стал но на за во-
дљи вој тан кој ли ни ји из ме ђу ствар-
ног и из ми шље ног и не че га што их 
ве зу је и до пу ња ва. У ову мре жу он је 
ве што уву чен и не пре о ста је му ни-
шта дру го до да че ка рас плет. Сре ћом, 
да би се све лак ше под не ло, и да би 

хро ни ка би ла што жи вот ни ја, пи сац 
ски ци ра чи та ву га ле ри ју ли ко ва, све 
са мих ро ма неск них лич но сти, чуд них 
би о гра фи ја и за ни ма ња, о ко ји ма он 
има шта да за пи ше. Та ко пи шчев угао 
гле да ња нај зад чи та о цу от кри ва зна-
че ње Ву ко вих и Да ној ли ће вих ре чи 
узе тих за мо то књи ге. Јер, мо жда ће 
ово пи са ње о на ма и на шој исто риј-
ској суд би ни да ти гра ђу за „ли јеп срп-
ски ро ман“ и при до да ти не што на шем 
зна њу, а мо жда и не ће.

Лу ка че во при по ве да ње има не што 
од ма што ви то сти број ге лов ског ти па. 
По пут Број ге ло вих сли ка у ко ји ма се 
мир не и иди лич не сце не до пу ња ва-
ју ве ша ли ма и дру гим не ми нов ним 
под се ћа њи ма на смрт ко ја пре ти, на 
овим стра ни ца ма чи та мо о нај ра-
зли чи ти јим суд би на ма на ших љу ди 
и бо го мо ља. Оне ће нас те ра ти да раз-
ми шља мо о по сле ди ца ма свих чо ве-
ко вих на сто ја ња, и ал тру и стич ких и 
се бич них, и те шко да ће мо ус пе ти да 
са зна мо шта нам је чи ни ти у бу дућ-
но сти – јер и од про шло сти ни смо на-
у чи ли мно го. 

Исто осе ћа ње за гро теск но уво ди у 
ро ман рас пу сног све ште ни ка, ко ме 
пи сац по зајм љу је сво је пре зи ме и за-
сме ја ва чи та о ца до ско чи ца ма на ње-
гов ра чун. Јер, он очи глед но сма тра да 
без ова квих сце на не ма рав но те же у 
за ми шље ном „Ва ша ру та шти не“ ко ји 
је наш жи вот. Ве зу са по зо ри штем осе-
ти ће мо и кад глум ци на пу сте сце ну 
на кра ју ове људ ске ко ме ди је, као и у 
Те ке ри је вом ро ма ну. Гај би ја је уз ди-
вит и ку ћу од свог по бра ти ма на сле-
дио и гр ба ву мач ку. Баш та ко пи сац 
пред ста вља и ту ма чи наш жи вот, као 
чуд ну ме ша ви ну у ко јој има и до брог, 
и ло шег, и не по треб ног, не ствар ног, и 
за ди вљу ју ћег.

 Гор да на МА ЛЕ ТИЋ

„1804“, часопис Задужбинског 
друштва „Први српски 
устанак“, Орашац, година IX 
(2017), број 12–13, 104 страна

Ч
а со пис 1804 За ду жбин ског дру-
штва „Пр ви срп ски уста нак“ из 
Ора шца из ла зи од 2005. го ди не. 
По кре нут је уз по др шку Ми ла 
Не дељ ко ви ћа, јед ног од на ших 

нај зна чај ни јих ет но ло га и про у ча ва ла ца на-
род не тра ди ци је и исто ри је, а уте ме љи вач и 
од го вор ни уред ник је Бран ко Злат ко вић. Ча со-
пис је те мат ски ор га ни зо ван, а сто жер но ме-
сто има исто риј ски до га ђај ко ји се узи ма као 
за че так мо дер не срп ске др жав но сти. Реч је, 
да кле, о Пр вом срп ском устан ку, чи ја је го ди-
на по чет ка сим бо лич но узе та за на слов пу-
бли ка ци је. Под окри љем Срп ске ре во лу ци је, 
у ча со пи су су за сту пље ни при ло зи из ра зних 
обла сти: тра ди ци је, исто ри је, кул ту ре, књи-
жев но сти, обра зо ва ња. Раз ли чи та ис тра жи-
вач ка ори јен ти са ност ауто ра из не дри ла је низ 
при ло га, чи ји се ква ли тет по себ но огле да у 
ме то до ло шки до бро уте ме ље ном при сту пу.

У дво бро ју 12–13, ко ји је об ја вљен 2017. го ди-
не, на ла зи се укуп но 29 при ло га, на 104 стра не. 
Они су струк тур но ор га ни зо ва ни у осам ру бри ка: 
До ку мен ти, Све до чан ства, По во ди, Осве тље ња, 
Хро ни ка, Ства ра ла штво, Из исто ри о граф ског 
на сле ђа и При ка зи. 

Ру бри ка Све до чан ства бро ји пет чла на ка. Из 
угла на род ног пре да ња и ар хив ске гра ђе Вла-
де та Ко ла ре вић, у тек сту Пре ћу та на исто ри ја, 
пи ше о Бе ди ном бро ду и Бе ги ру, те о гро бу Ка ра-
ђор ђе ве мај ке и Ка ра ђор ђе вом пи са ру Ми ла ну 
Ђа пи ћу. Чла нак се за сни ва на зна чај ним усме-
ним све до чан стви ма дра го це них ка зи ва ча из 
То по ле и око ли не, али и на пи са ним све до чан-
стви ма у ви ду ру ко пи са и пре пи са. У по ме ну ту 
ру бри ку свр ста на су и два исто риј ска при ло га 
о шу ма диј ским се ли ма. То по ним ски ори јен ти-
са ни, Че до мир Сте ва но вић са гле да ва Бо жур-
њу кроз тур ске по пи се Сме де рев ског сан џа ка, 
док Ми ле ва Сте ва но вић пи ше о мо сто ви ма у 
овом се лу оп шти не То по ла. На по све уз бу дљив 

и при сту па чан на чин чи та о ци ма су по ну ђе не 
и би о гра фи је зна ме ни тих уста нич ких лич но-
сти. Ми ли јан Де спо то вић пре до чио је жи во то-
пис Алек се По по ви ћа, кне за и вој во де Ужич ке 
на хи је, а Рад ми ла Ва си ље вић жи ти је Ми ли са ва 
Чам џи је. Оба при ло га про же та су ни зом зна чај-
них и за ни мљи вих, али и ма ње по зна тих, до-
га ђа ја из њи хо вих би о гра фи ја, те и за слу га ма 
сте че ним за вре ме Устан ка. 

По во дом обе ле жа ва ња го ди шњи це – два ве-
ка од смр ти Ка ра ђор ђа Пе тро ви ћа, у ча со пи су је 
по себ на па жња по све ће на том до га ђа ју. Ру бри ку 
По во ди отва ра му зич ко-сцен ски при каз Во ждов 
сан, ауто ра Ива на Злат ко ви ћа, ко ји је све ча но 
из ве ден на Сре те ње 2017. го ди не у Ма ри ће ви ћа 
ја ру зи у Ора шцу. У ње му је на нов, умет нич ки 
ори ги на лан на чин са гле да но уста-
нич ко до ба, а па жњу пу бли ке пле не 
драм ски уоб ли че ни ли ко ви Во жда, 
мо на ха Гри го ри ја, кне ги ње Љу би це, 
Ву ји це Ву ли ће ви ћа, Јо ва на Га ра ша-
ни на и дру гих. 

Та ко ђе, у овом бро ју обе ле же но је и 
230 го ди на од ро ђе ња Ву ка Сте фа но-
ви ћа Ка ра џи ћа. Бран ко Злат ко вић је 
у при ло гу Вук Ка ра џић у Пр вом срп
ском устан ку осве тлио жи вот и рад 
ре фор ма то ра срп ског је зи ка у пе ри-
о ду од 1804. до 1813. го ди не: по чет-
ке шко ло ва ња, по том пи сар ски рад (нај пре код 
Ђор ђа Ћур чи је, а за тим и у Пра ви тељ ству ју шчем 
со вје ту), по знан ство са До си те јем Об ра до ви ћем, 
од ла зак у Пе шту, упо зна ва ње са ра дом Са ве Мр-
ка ља и Лу ке Ми ло ва но ва, при ја тељ ство са Са-
рај ли јом, од ла зак у Беч.

Још јед ној го ди шњи ци је да то на зна ча ју у ру-
бри ци По во ди. У пи та њу је обе ле жа ва ње 170 го-
ди на од смр ти Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је, 
јед ног од нај ве ћих срп ских пе сни ка 19. ве ка. У 
тек сту Уста ник, пе сник, исто ри о граф Бо са Ро сић 
ће из дво ји ти не ко ли ко кру ци јал них мо ме на та 
из Са рај ли ји ног при ват ног жи во та, по себ но ис-
ти чу ћи ње гов брак са Ма ри јом Пунк та тор ком. 

Осве тље ња до но се се дам зна чај них на уч-
них освр та. Пи шу ћи о кне зу Ста но ју из Зе о ка, 
Ста но је ви ћи ма и С. М. Са рај ли ји, Ста ни ша Во-
ји но вић да је из ра зит до при нос у про у ча ва њу 
уста нич ких по ро ди ца. Ис тра жи вач ки по гле ди 
Не на да Љу бин ко ви ћа усме ре ни су на ка рак-
те ро ло ги ју срп ског на ро да, са гле да ну из пе ра 

То ме Ми ли но ви ћа Мо ри ња ни на, чи ји је спис 
до да нас остао нео бја вљен. У тек сту Ка ко је о 
ка рак те ро ло ги ји срп ског на ро да про ми шљао 
Ка ра ђор ђев „тоб џи ба ша“ То мо Ми ли но вић Мо
ри ња нин, Љу бин ко вић пи ше о пр вим по ку ша-
ји ма кри тич ког са гле да ва ња Ср ба као на ро да. 
У на став ку ру бри ке Осве тље ња ис црп ним тек-
стом о Ми ло шу Обре но ви ћу и ње го вој по ро ди-
ци, аутор ка Љи ља на Чу брић пру жа по дро бан 
при каз Кне же ве би о гра фи је, уз осврт и на оста-
ле чла но ве ди на сти је. 

Сво јим зна ча јем из два ја се текст о жи во ту и 
књи жев ном ра ду Јо ва на Ха џи ћа, ауто ра Ми ла-
на Сте па но ви ћа. Упу тив ши чи та о це у по дат ке о 
Ха џи ће вом жи во ту, па жња се усме ра ва на ње-
гов пло дан књи жев ни и на уч ни рад. Уз би бли-

о гра фи ју, пру жа се и осврт на су коб 
са Ву ком Ка ра џи ћем, ко ји је ка сни је 
за се нио ње го во ства ра ла штво.

На уч ни фо кус Не над Љу бин ко вић, 
по том, усме ра ва на на род ну еп ску 
по е зи ју. У сту ди ји Гу сле и еп ска усме
на пе сма – све до ци исто риј ских до
га ђа ња, чу ва ри исто риј ског пам ће ња 
ука зу је се на зна чај ко ји је у на ро-
ду има ла еп ска пе сма, уз за кљу чак 
да „чим ко лек ти вом за вла да осе ћа-
ње зеб ње, стра ха, оча ја, гу сле и еп ска 
на род на пе сма из но ва до би ја ју про-

ве ре ну искон ску вред ност и зна чај“.
Мар ки ра ју ћи не пра вед но за бо ра вље ног по-

зо ри шног и књи жев ног ства ра о ца – Бра ни-
сла ва Бра ну Цвет ко ви ћа, Алек сан дар Пеј чић 
до но си вр стан при каз ње го ве јед но чин ке Срп
скоаустриј ски рат из 1909. го ди не. Пеј чић 
ин тер пре та тив но ана ли зи ра дра му, ука зу ју ћи 
на Цвет ко ви ћев зна чај у исто ри ји срп ског по-
зо ри шта. 

На кра ју ру бри ке, Та ма ра Јан ко вић ин тер-
пре ти ра драм ско оства ре ње Ви шњић Бо шка 
Су вај џи ћа, у ко ме се срп ски на ци он са гле да ва 
из јед ног но вог и по све дру га чи јег угла. Кон-
фрон ти ра ју ћи уста нич ку и ко сов ску тра ди ци-
ју, с јед не стра не, и са вре ме но до ба и мо дер не 
умет нич ке по ступ ке, с дру ге, ак це нат је ста вљен 
на сво је вр сну де кон струк ци ју уста ље них пред-
ста ва, ко је су ду бо ко уко ре ње не у на шем на ро ду. 
На тај на чин ука зу је се на аутен тич ни драм ски 
трет ман стал них ме ста срп ске на ци о нал не про-
шло сти и еп ске тра ди ци је.

Ру бри ка Хро ни ка са др жи три тек ста. Па жња 
је нај пре по све ће на до бит ни ку на гра де „Од зи-
ви Фи ли пу Ви шњи ћу“ – Кр сти во ју Или ћу, док 
ће у дру гом тек сту Дра ган Ха мо вић пи са ти о 
ра ни јем ла у ре а ту ове на гра де – Ђор ђу Не ши-
ћу. Та ко ђе, је дан при лог је по све ћен и на гра ди 
„Ми ле Не дељ ко вић“, ко ја се сва ке го ди не до-
де љу је за нај бо љу књи гу у обла сти са вре ме не 
фол кло ри сти ке, а ко ју је за 2016. до био Не ма ња 
Ра ду ло вић, и то за књи гу Сли ке, фор му ле, јед
но став ни об ли ци. 

Осим есе ји стич ког, књи жев но-кри тич ког, ин-
тер пре та тив ног, исто риј ског и дру гих на уч но-
ме то до ло шких при сту па уста нич кој те ма ти ци, у 
пу бли ка ци ји се об ја вљу ју и књи жев но у мет нич-
ка оства ре ња. Сто га се у ру бри ци Ства ра ла штво 
на ла зе че ти ри пе сме Ма ри је Пр го ме ље, из нео-
бја вље не збир ке 33 пе сме. Из ру ко пи са књи ге Го
во рим да бих за ћу тао из дво је не су три пе сме 
Ду ша на Чо ло ви ћа, а пе сму о Ка ра ђор ђу пот пи-
су је Зо ран Ми ли са вље вић, но си лац при зна ња за 
жи вот но де ло „Шу ма диј ских ме та фо ра“. 

Ру бри ка Из исто ри о граф ског на сле ђа пре но си 
жи во то пис Јо ва на Ву ко ма но ви ћа, бра та кне ги-
ње Љу би це, ко ји је Ми лен ко Ву ки ће вић об ја вио 
у ча со пи су Зве зда 1900. го ди не. Текст је за штам-
пу при ре дио Ми ло рад Јо ва но вић. 

На кра ју, ча со пис до но си и се дам при ка-
за раз ли чи тих књи жев них и на уч них оства-
ре ња. Ми о драг Ма тиц ки је пред ста вио књи гу 
Вла де те Ко ла ре ви ћа 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, ко ја је ове го ди не на гра ђе-
на при зна њем „Ми ле Не дељ ко вић“ за нај бо љу 
фол кло ри стич ку књи гу у 2016. го ди ни. Зо ран 
Ман дић се освр нуо на но ву пе снич ку књи гу Ду-
ша на Чо ло ви ћа От ки ну то од веч но сти. При-
каз књи ге Сли ке, фор му ле, јед но став ни об ли ци 
Не ма ње Ра ду ло ви ћа дао је Бран ко Злат ко вић. 
О књи зи Ста ри ца Ми ља по след њи усме ни ка
зи вач Дра га на Ла ки ће ви ћа пи са ла је Сла ви ца 
Га ро ња Ра до ва нац, а књи гу Ма ле при че о Ву ку 
Ка ра џи ћу Бран ка Злат ко ви ћа пред ста ви ла је 
Ма ри на Мла де но вић Ми тро вић. Ро ман за де-
цу Да ни је ле Ву ли ће вић Из не на ђе ње на Сре те
ње ту ма чио је Иван Злат ко вић, а свој осврт о 
књи зи Слав ка Ве ји но ви ћа За ду жби нар ство код 
Ср ба пру жио је Бран ко Злат ко вић.

Као што је то би ла прак са и прет ход но, и овај 
број ча со пи са бо га то је и при год но ви зу ел но 
илу стро ван. При то ме, во ди ло се ра чу на да се 
фо то гра фи је ко је су већ ко ри шће не не по ја-
вљу ју и у на ред ним из да њи ма. Та ко је и но-
ви број ча со пи са при ло жио низ ори ги нал них 
аутор ских чла на ка ко ји на са вре мен на чин 
осве тља ва ју ва жан исто риј ски да тум и ње го-
ве мо дер не те ко ви не. 

 Та ма ра ЈАН КО ВИЋ

Грађа за „лијеп српски роман“

Савремени погледи 
на Први српски устанак

У 
спо мен на Ми ку Ан-
ти ћа – пе сни ка, фил-
ма џи ју, сли ка ра, бо-
е ма... у Град ској ку-
ћи у Но вом Са ду 12. 

мар та 2018. го ди не отво ре ни су 
11. „Ан ти ће ви да ни“. Под сло га-
ном „Псов ке не жно сти“, ма ни фе-
ста ци ју је ор га ни зо вао Кул тур ни 
цен тар Но вог Са да. 

Ма ни фе ста ци ју је отво рио члан 
Град ског ве ћа за кул ту ру Да ли бор Ро-
жић, а у про гра му све ча ног отва ра ња 
на сту пи ли су ре ци та тор и књи жев-
ник Ра то мир Ра ле Да мја но вић, ко ји 
је ка зи вао сти хо ве Ан ти ће вих пе са-
ма, као и хор ОШ „Ми ро слав Ан тић“. 
У име уста но ве ко ја је ре а ли зо ва ла 
ову ма ни фе ста ци ју, при сут ни ма се 
обра тио ди рек тор Кул тур ног цен тра 

Но вог Са да Бо јан Па на о то вић. На 
све ча но сти је пре ми јер но при ка зан 
„Пр ви филм“, до ку мен та рац о Ми ро-
сла ву Ан ти ћу, чи ји су ауто ри Ду шан 
Сто ја но вић и Ла зар Ста ни вук. Глу-
мац Го ран Сул та но вић је у фил му о 
Ми ки Ан ти ћу ре као да је он био „ве-
ли ки пе сник, бо ем, ве ли ки да са“. О 
Ми ки Ан ти ћу и ње го вом де лу го во-
ри ли су и др Дра шко Ре ђеп, ко ји је 

ре као да је Ан тић пла не тар на исти-
на, проф. др Бо шко Су вај џић сма тра 
да су зве зде ње го во ме ри ло, док Вик-
тор Шко рић под вла чи да је Ми ка био 
ми сли лац-пи сац. 

На дан ро ђе ња слав ног пе сни ка, 
14. мар та, де ле га ци ја гра да, за јед но 
са нај бо љим уче ни ци ма из основ них 
и сред њих шко ла у Но вом Са ду, по-
ло жи ла је ве нац на спо ме ник у Ду-

нав ском пар ку, а истог да на у Двор цу 
„Еђ шег“ отво ре на је из ло жба деч јих 
ра до ва са кон кур са „Ства рај мо је-
дан но ви свет“ по све ће на пе сни ку. 
По след њи дан ма ни фе ста ци је, 16. 
март обе ле жен је уру че њем на гра де 
„Ми ро слав Ан тић“ Не на ду Ша по њи 
за збир ку пе са ма „Из гле дам, да кле, 
ни сам“, ко ју је об ја ви ла Из да вач ка 
ку ћа „Про ме теј“. 

Про грам Ан ти ће вих да на одр жан 
је на ви ше ло ка ци ја у Но вом Са ду – 
у шко ла ма, би бли о те ка ма и дру гим 
уста но ва ма кул ту ре – од 12. до 16. 
мар та.  С. В. 

Једанаести Антићеви дани
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Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Љу бља ни, у са рад њи са Сло ве нач-
ком ака де ми јом зна но сти и умет но сти (СА ЗУ) и Срп ском ака де-
ми јом на у ка и умет но сти (СА НУ) ор га ни зо вао је 15. фе бру а ра 
2018. го ди не, у Мест ном му зе ју Љу бља на, Три на е сти Сре тењ ски 
са бор. Том при ли ком из ве ден је при го дан кул тур но-умет нич ки 
про грам под на зи вом Сре тењ ски кон церт у сла ву на у ке и ро до
љу бља. У про гра му је уче ство вао Ме шо ви ти хор Све ти Ро ман 
Слат ко по јац из Пе тро ва ра ди на, под ди ри гент ском па ли цом Ев-
ге ни је Вла ди ми ров не Ко јић. 

По здрав ну реч Са бо ру упу тио је ака де мик Ан дреј Крањц, ге о-
граф, ко ји је бе се дио на те му Ше зде сет го ди на се ћа ња на ве ли ког 
срп ског на уч ни ка Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа (18791958). О жи во ту и 
де лу Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа го во ри ли су и ака де мик Зо ран Кне-
же вић, астро ном, пред сед ник Од бо ра за на у ку Срп ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти, и проф. др Алек сан дар Пе тро вић, ан тро по лог, 
про фе сор Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду. Та ко ђе, у че твр так, 
15. фе бру а ра, у Сло вен ској ма ти ци одр жан је на уч ни скуп по све-
ћен Ми лу ти ну Ми лан ко ви ћу. Пре по чет ка на уч ног ску па пре да-
ва че и Ву ко ву за ду жби ну при мио је пред сед ник СА ЗУ, ака де мик 
Та деј Бајд, као и гра до на чел ник (жу пан) Љу бља не, Зо ран Јан ко-
вић. При јем код жу па на Јан ко ви ћа уве ли чао је хор Слат ко по ја ца 
из Пе тро ва ра ди на, ко ји су из ве ли не ко ли ко срп ских ме ло ди ја. 

У то ку Са бор ских све ча но сти (пе так, 16. фе бру ар), Ме шо ви-
ти хор Све ти Ро ман Слат ко по јац из Пе тро ва ра ди на одр жао је 
два кон цер та. Је дан кон церт одр жан је у пре по днев ним са ти ма 
на Бле ду код Пу пи но вог спо ме ни ка (упри ли чен је и при јем код 
гра до на чел ни ка Бле да, Ја не за Фај фа ра), док је дру ги кон церт 
одр жан у по сле по днев ним са ти ма у Кра њу на Фа кул те ту за ор-
га ни за ци о не на у ке. Том при ли ком је проф. др Алек сан дар Пе тро-
вић одр жао пре да ва ње сту ден ти ма и на став ни ци ма о Ми лу ти ну 
Ми лан ко ви ћу. Пре од ла ска из Љу бља не Ме шо ви ти хор Слат ко-
по ја ца ни је за бо ра вио да от пе ва и не ко ли ко пе са ма пред брон
за ним Ву ком по кри ве ним тек на па да лим сне гом.

У пе так 16. фе бру а ра ака де мик СА НУ Зо ран Кне же вић је, 
уз го сто прим ство ака де ми ка Ан дре ја Крањ ца и Фа кул те та за 
астро фи зи ку Уни вер зи те та у Но вој Го ри ци, одр жао пре да ва ње 
на ен гле ском је зи ку у Ај дов шчи ни са те мом Ка нон осун ча ва ња 
зе мље Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа. Свим уче сни ци ма ко ји су до-
при не ли да се на XI II Сре тењ ском са бо ру се ти мо на шег ве ли ког 
на уч ни ка Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа, Ву ко ва за ду жби на је по да-
ри ла Ми лан ко ви ће ве Сре тењ ске спо ме ни це и при мер ке тек при-
сти гле Да ни це Ву ко ве за ду жби не за 2018. го ди ну.

Ву ко ва за ду жби на у Љу бља ни је за ову при ли ку из да ла по-
себ ну бро шу ру о Ми лу ти ну Ми лан ко ви ћу, а ко ју је уре дио члан 
Про грам ског са ве та 92- го ди шњи Га ври ло Пај кић. 

И да не за бо ра ви мо ве ли ки до при нос се ћа њу на Ми лан ко ви ћа 
ЈП За вод за уџ бе ни ке из Бе о гра да и ди рек то ра Дра го љу ба Кој чи-
ћа ко ји су нам по кло ни ли це ло куп на де ла Ми лу ти на Ми лан-
ко ви ћа (де вет књи га), од че га че ти ри ком пле та за ин сти ту ци је 
и по је дин це у Љу бља ни. Ве ли ки до при нос су да ли већ по ме ну-
ти ака де мик Ан дреј Крањц, проф. др Вла ди мир Осол ник, Вин-
ко Шкр јанц, опе ра тив ни во ђа, но ви нар ка ТВ Сло ве ни је Са ша 
Лу беј Ба ња нац и проф. др Мир ја на Кља јић. Сва ка ко тре ба по-
ме ну ти и Сло вен ску ма ти цу у Љу бља ни у чи јој дво ра ни се од-
ви јао на уч ни скуп.

 Жи во рад АН ДРЕ ЈИЋ 

Ак тив но сти у го ди ни ју би ле ја

По чет ком 2018. го ди не Ниш је био у зна ку број них све чар-
ских обе леж ја. Је дан од нај зна чај ни јих та квих до га ђа ја сва ка-
ко је про сла ва (13. ја ну ар) 140. го ди шњи це сло бо де овог гра да 
(1878–2018). Тим по во дом и Огра нак Ву ко ве за ду жби не сво јом 
ак тив но шћу при дру жио се број ним уче сни ци ма у обе ле жа ва-
њу овог ју би ле ја. 

У тра ди ци о нал ном Све то сав ском кон курс ном по зи ву Огран-
ка, а обе ле жа ва ју ћи 140 го ди на од ње го вог осло бо ђе ња и 100 го-
ди на од кра ја Пр вог свет ског ра та, да те су две те ме, од ко јих је 
јед на гла си ла: Ниш у ра ту и Ниш у ми ру. А по во дом 80 го ди на 
од смр ти ве ли ког драм ског ства ра о ца Бра ни сла ва Ну ши ћа, да-
та је те ма Бра ни слав Ну шић и са вре ме но дру штво. На кон кур су 
су уче ство ва ли сред њо школ ци и уче ни ци VII и VI II раз ре да из 
основ них шко ла. Ра до ви су сти за ли из гим на зи ја Пи ро та, Чач ка 
и Ива њи це и, на рав но, из гим на зи ја у Ни шу, као и из VI II раз ре-
да ни шке ОШ Бран ко Миљ ко вић. 

Све ча на до де ла на гра да уче ни ци ма, као и при зна ња свим уче-
сни ци ма на овом кон кур су по во дом Да на Све тог Са ве, упри ли-
че на је у згра ди Рек то ра та, у Све ча ној са ли, што је био из у зе тан 
до жи вљај, на ро чи то за оне ко ји су пр ви пут ушли у ову ку ћу 
на у ке. Из у зет но ква ли тет ни ра до ви уче ни ка – Ву ка Мар ко ви ћа 
из Гим на зи је Све то зар Мар ко вић из Ни ша и Ду ње Ђор ђе вић из 
Гим на зи је у Пи ро ту – до ста вље ни су Ву ко вој за ду жби ни, ре дак-
ци ји ал ма на ха Да ни ца за мла де.

Ина че, кроз рад Огран ка у Ни шу, као Дру штва за не го ва ње 
ду хов них вред но сти – Вук Ка ра џић, пре ко ло кал не ТВ ста ни це 
пред ста вљен је ал ма нах Да ни ца – 2018, са по себ ним освр том 
на Да ни цу за мла де. Том при ли ком, у са рад њи с Огран ком, по-
кло ње ни су при мер ци Да ни це 2018. ОШ Бран ко Миљ ко вић и ОШ 
Иво Ан дрић у Ни шу. 

Та ко ђе, Огра нак је већ при пре мио те мат ске обла сти за на ред-
ни Све то сав ски кон курс о ва жним да ту ми ма ве за ним за зна-
чај на име на из на ше ду хов не и књи жев не кул ту ре. Ове го ди не 
обе ле жи ће се пе ри од вла да ња ца ра Ду ша на и пр ва те ма гла си 
Лир ски ди ја лог пе сни ки ње и ца ра: Де сан ка Мак си мо вић – Тра
жим по ми ло ва ње и За ко ник ца ра Ду ша на. Дру га те ма је ве за на 
за ства ра ла штво Раст ка Пе тро ви ћа и гла си: Го вор љу ди, сли ке 
дру штва и кра је ва.

Ни шки шко лар ци су уче ство ва ли и на кон кур си ма дру гих гра-
до ва: у Бе о гра ду (Дру штво Све ти Са ва), у Ло зни ци (Ву ко во зво но), 
а као уче сни ци Књи жев не олим пи ја де у Срем ским Кар лов ци ма 
ско ро увек су би ли у так ми чар ском вр ху. Ове го ди не три во де ћа 
ме ста (I, II, III) при па ла су у њи хо вој кла си уче ни ци ма I и II раз-
ре да Гим на зи је Све то зар Мар ко вић из на шег гра да.

И сам град Ниш до де љу је при зна ња са вре ме ним ис так ну тим 
књи жев ни ци ма за њи хо во ства ра ла штво. До са да је пре сти жну 
на гра ду Бран ко Миљ ко вић по не ло 47 ла у ре а та, а на гра да Сте ван 
Сре мац по 15. пут би ће уру че на но вем бра ове го ди не. Ина че, о 
лич но сти ма Сте ва на Срем ца и Бран ка Миљ ко ви ћа Му зеј гра да 
Ни ша до са да је имао са др жај не из ло жбе, а у апри лу ове го ди-
не отво ре не су стал не књи жев но-ме мо ри јал не по став ке Сте ван 
Сре мац и Бран ко Миљ ко вић, у де лу му зеј ског про сто ра у цен тру 
гра да Ни ша. На овом кул тур ном до га ђа њу о умет нич ком ства ра-
ла штву књи жев ни ка и по е те го во ри ли су: проф. др Го ран Мак-
си мо вић о Сте ва ну Срем цу и проф. др Дра ган Жу нић о по ет ском 
до жи вља ју сти хо ва Бран ка Миљ ко ви ћа. 

 Ми лун ка МИ ТИЋ

Ћи ри ли ца – огле да ло срп ске ду ше

Под по кро ви тељ ством Скуп шти не оп шти не Пе тро вац на Мла-
ви, Ме сне за јед ни це Ве ли ки По по вац, Цр кве не оп шти не Ве ли ки 
По по вац, Ву ко ве за ду жби не – Огран ка за Бра ни чев ски округ у 
Ве ли ком По пов цу и На род не би бли о те ке „Ђу ра Јак шић“ Пе тро вац 
на Мла ви, 19. ма ја одр жа на је де се та, ју би лар на Ма ни фе ста ци ја 
Ћи ри ли ца – огле да ло срп ске ду ше. Као и у прет ход них де вет го-
ди на, и са да је ве ли ки број пе сни ка из Ср би је и ра се ја ња по слао 
ра до ве као свој до при нос ћи ри ли ци, срп ском пи сму и огле да лу 
срп ске ду ше. Њи хо ви ра до ви, раз ли чи ти по мо ти ви ма и пе снич-
ком уме ћу, али са же љом да љу бав пре ма ћи ри ли ци, ро до љу бљу 
и пра во сла вљу бу де зве зда во ди ља у са да шњем и бу ду ћем жи-
во ту срп ског на ро да, би ли су ве ли ки иза зов жи ри ју. 

Жи ри у са ста ву – Та тја на Жив ко вић, ди пло ми ра ни би бли о-
те кар са вет ник, Ви о ле та Ми ли во је вић, би бли о те кар ка, и Ра де 
М. Об ра до вић, књи жев ник – иза брао је осам пе са ма од ко јих су 
три до би ле Зла тан, Сре бр ни и Брон за ни пе чат ћи ри ли це, а пет 
по хва ле. Све ове пе сме штам па не су у Збор ни ку као и до сад, с 
том раз ли ком што су се ове го ди не ту на шле и све пе сме до са-
да шњих по бед ни ка и по хва ље них ауто ра. На тај на чин ве ли ки 
ју би леј до био је ма лу ан то ло ги ју пе са ма ко ја, на нај бо љи на чин, 
осли ка ва пут ко ји је до са да пре ђен.

Све га ово га не би ни би ло без љу ди ко ји су уло жи ли ве ли ке 
на по ре у овај про је кат. Пр во бит но за ми шљен као по ку шај да се 
ћи ри ли ци вра ти не ка да шњи сјај и зна чај у Бра ни чев ском окру-
гу, кон курс је пре ра стао ове окви ре и по стао зна чај на ма ни фе-
ста ци ја, не са мо у Ср би ји, већ и ме ђу на шим љу ди ма у ра се ја њу. 
Нај ве ће за слу ге у то ме има пе сник Ра де М. Об ра до вић, осни вач 

ма ни фе ста ци је, ко ји је свој ен ту зи ја зам пре нео на Скуп шти ну 
оп шти не Пе тро вац на Мла ви, Ме сну за јед ни цу Ве ли ки По по вац, 
Цр кве ну оп шти ну Ве ли ки По по вац, Огра нак Ву ко ве за ду жби не 
за Бра ни чев ски округ у Ве ли ком По пов цу, На род ну би бли о те ку 
„Ђу ра Јак шић“ у Пе тров цу на Мла ви, ме шта не Ве ли ког По пов ца, 
сли ка ре ко ји да ру ју по бед ни ци ма сво ја оства ре ња, као и све дру-
ге ко ји не се бич но по ма жу ре а ли за ци ју овог про јек та.

Ово го ди шња ма ни фе ста ци ја, као и до са да, одр жа на је у пор ти 
цр кве Све тог про ро ка Или је – пре ле пом ам би јен ту ко ји је оди сао 
по жр тво ва њем, љу ба вљу, го сто прим ством и тру дом све ште ни ка 
Бран ка Чо ла ко ви ћа, као и ме шта на Ве ли ког По пов ца, ко ји су 
сво јим учи ни ли бо ра вак још при јат ни јим. При су ство пред став-
ни ка свих ин сти ту ци ја ко је по др жа ва ју ову ма ни фе ста ци ју, као 
и Ву ко ве за ду жби не, да ло је још ве ћи зна чај ју би ле ју. 

У про гра му су уче ство ва ла де ца цр кве ног хо ра из Ве ли ког 
По пов ца, де ца из уста но ве „Гво зден Јо ван чи ће вић“ из Ве ли-
ког По пов ца, фол клор на гру па из Пе тров ца на Мла ви, као и 
пе сни ци по бед ни ци Са бо ра: Дра го слав Сте ва но вић из Ни ша, 
до бит ник Злат ног пе ча та ћи ри ли це, Ми ле на Ја ца но вић из По-
жа рев ца, до бит ни ца Сре бр ног пе ча та, Дра га на Ђур ко вић То-
шић из Чач ка, до бит ни ца Брон за ног пе ча та, као и до бит ни ци 
по хва ла: Та ња Ђур ђе вић из Ве ли ког Гра ди шта, Бо ри сав Бла го-
је вић из Ћу при је, Ми ло ван Пе тро вић из Сме де рев ске Па лан ке, 
Ми о мир М. Ла ки ће вић из Ја го ди не и То до ра Шко ро из Сур чи на. 
По сле зва нич ног де ла про гра ма, усле ди ло је дру же ње уз све ча-
ни ру чак при ре ђен за све уче сни ке и го сте у ве ли кој са ли цр-
кве Све тог про ро ка Или је. 

 Бо жи дар ПЕ ШЕВ

Ше сна ест ле та Ву ко вог зво на

У окви ру 47. Ђач ког Ву ко вог са бо ра, по што ва о ци и след бе ни ци 
Ву ко вог име на и де ла оку пи ли су се у Гим на зи ји „Вук Ка ра џић“ у 
Ло зни ци да би све ча но обе ле жи ли 16. ли те рар ни кон курс „Ву ко во 
зво но“, ко ји су рас пи са ли огра нак Ву ко ве за ду жби не, Гим на зи ја 
„Вук Ка ра џић“ и Цен тар за кул ту ру „Вук Ка ра џић“ у Ло зни ци.

Пе сма ма Ра сти, ра сти, мој зе ле ни бо ре и Ми смо де ца не ба, 
ко је је из ве ла гим на зи јал ка Та ма ра Та нац ко вић, по че ла је ака-
де ми ја по во дом до де ле на гра да нај у спе ли јим уче сни ци ма кон-
кур са „Ву ко во зво но“. 

Све срд ну по моћ при ово го ди шњем из бо ру ли те рар них ра до-
ва нeсебично су пру жи ле Ма ри ја на Па вло вић и пе сни ки ња Све-
тла на М. Спа јић. 

Уче сни ци по ме ну тог ли те рар ног кон кур са су 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 Ама ји ћа, Ма лог Звор ни ка, Бе лог По-
то ка, Бе о гра да, Круп ња и дру гих ме ста. При сти гло је че тр де се так 
ра до ва, а на гра ђе ни уче ни ци су овом при ли ком, а по во дом тог 
успе ха, би ли на ши го сти. 

У ка те го ри ји основ них шко ла, на гра ду за нај у спе ли ји ци клус 
пе са ма Сит ни це ми жи вот бо је до би ла је Мар та Ду кић (VII4), 
Основ на шко ла „Ни ко ла Те сла“, Бе о град; за нај а у тен тич ни је за-
бе ле же ну анег до ту из на род ног жи во та О ре ли кви ја ма бо го ва на-
гра да је при па ла Жељ ку То ми ћу (VI II), Основ на шко ла „Ми лош 
Га јић“ у Ама ји ћу; за нај у спе ли ју крат ку при чу Ја сам суд би на 
на гра ђе на је Ка та ри на Ко ва че вић (VI II1), Основ на шко ла „Ва са 
Ча ра пић“, Бе ли По ток.

У ка те го ри ји сред њих шко ла, за нај у спе ли ји ци клус пе са ма 
По ста ње на гра да је при па ла Ни ко ли Јо си мо ви ћу, ма ту ран ту 
Еко ном ске шко ле „На да Ди мић“, Бе о град; за нај а у тен тич ни је 
за бе ле же ну ле ген ду из на род ног жи во та о по стан ку Ра ђе вог ка-
ме на на гра да је при па ла Ми ла ну Стан ко ви ћу, ма ту ран ту Гим на-
зи је у Круп њу; за нај у спе ли ју крат ку при чу Са че ку ша на гра да је 
оти шла у ру ке Не ве не Са ко вић, ма ту рант ки ње Еко ном ске шко ле 
„На да Ди мић“ у Бе о гра ду. 

На гра де су обез бе ди ли: Ву ко ва за ду жби на из Бе о гра да, Цен-
тар за кул ту ру „Вук Ка ра џић“ и Гим на зи ја „Вук Ка ра џић“. Љу бо-
мир Ми лу ти но вић, управ ник „Ву ко ве за ду жби не“, уз при год ну 
по здрав ну реч, уру чио је на гра де мла дим и на дах ну тим ства ра-
о ци ма, а у име свих на гра ђе них пу бли ци се обра ти ла на ша ко ле-
ги ни ца и ви ше го ди шња са рад ни ца Зо ри ца Пе рић из Круп ња. 

 Све тла на СПА ЈИЋ и Не ве на МИ ТРО ВИЋ

Да ни ћи ри ли це 2018

У су бо ту, 26. ма ја 2018. го ди не у пар ку ОШ „Бо ра Ра дић“ у Ба ва-
ни шту, игром нај мла ђих чла но ва КУД „Аца Об ра до вић“, отво рен 
је 17. Деч ји са бор „Да ни ћи ри ли це“. У име оп шти не Ко вин, ге не-
рал ног по кро ви те ља Са бо ра, на гра ђе ну де цу, њи хо ве на став ни ке 
и ро ди те ље и дру ге ува же не го сте по здра вио је Зо ран Ни ко лић, 
за ме ник пред сед ни це оп шти не, а у име ор га ни за то ра ди рек тор 
шко ле, Ва са Си ми чић. О ра до ви ма су го во ри ли пред сед ни ци жи-
ри ја др Ми о драг Ма тиц ки и др Су за на По лић. У име Ср ба из 
ра се ја ња, обра ти ла се Љи ља на Ву кић, про свет ни рад ник из Не-
мач ке и деч ји пи сац.

На кон курс за нај бо љи ли те рар ни и нај леп ши ли ков ни рад, ко-
ји чи ни око сни цу Са бо ра, на ко ме је до са да уче ство ва ло 50.000 
уче ни ка из ви ше од 500 шко ла из Ср би је и мно гих зе ма ља у ко-
ји ма жи ве Ср би, укљу чу ју ћи Аме ри ку, Аустра ли ју, Ју жну Афри-
ку и Ки ну, ове го ди не сти гао је 5.261 рад: 669 ли те рар них, 1.011 
илу стра ци ја, 3.031 ка ли граф ски рад и ини ци јал, 192 ве за, 268 
лу та ка и 90 ми ни ја ту ра.

Из за гра нич ја и ра се ја ња сти гло је укуп но 578 ра до ва.
Те ма за ли те рар ни рад и илу стра ци ју би ла је МОЈ ЈУ НАК, а 

ка ли граф ски је тре ба ло пре пи са ти текст о ју на штву. Укра ша ва-
њем пр вог сло ва име на ауто ра до би ли смо ини ци ја ле, а тре ба-
ло је на пра ви ти и лут ку и обу ћи је у на род ну но шњу из ба ки ног 
род ног кра ја.

Жи ри у са ста ву др Ми о драг Ма тиц ки, др Рај ка Уљ ман ски, Љи-
ља на Си мић и Ми ле на До рић, за ли те рар не ра до ве, а др Су за на 
По лић, мр Дра ган Бо снић, Ми ли ца Мар ко вић и Вје ра Ме дић, за 
ли ков не ра до ве, по де лио је 100 наградa и 88 по хва ла, од ко јих 
се ско ро по ло ви на од но си на де цу из ди ја спо ре. Нај у спе шни ји 
уче ни ци до би ли су књи ге ку пље не сред стви ма Ми ни стар ства 
про све те и до би је не на по клон од из да ва ча.

Пу бли ка је ви де ла нај леп ше ли ков не ра до ве при спе ле на кон-
курс, а на гра ђе ни уче ни ци су уче ство ва ли у ра ду ма ле ра ди о-
ни це ке ра ми ке, ко ју је во дио Ми хај ло Пе тро вић, тка ња, ко ју је 
во ди ла Не го са ва Па вло вић, из ра де цвет них бу ке та, ко ју су при-
ка за ли уче ни ци ССШ „Ва са Пе ла гић“ из Ко ви на. Ка ко се пре де 
де мон стри ра ла је Ве ра Илић, ка ко се игра ко ло по ка за ли су чла-
но ви КУД „Аца Об ра до вић“, а Бан ди Ни ко лић је до те рао сво је по-
ни ко њи ће, ко је су де ца мо гла да ја шу.

До бар ути сак упот пу ни ла је Би бли о те ка „Те о фи ло Ди мић“, уз 
чи ју дра го це ну по моћ се одр жа ва Деч ји са бор, све ча ним отва ра-
њем Ру ског кут ка, за ко ји је Ру ска ху ма ни тар на ми си ја на Бал-
ка ну по кло ни ла 800 књи га, као и при ка зом ан то ло ги је „Мла ди 
го во ре“ у ко јој су об ја вље ни нај бо љи деч ји ра до ви при спе ли на 
кон курс то ком прет ход них 17 го ди на. Штам пу књи ге фи нан си-
ра ло је Ми ни стар ство кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је.

Ге не рал ни спон зо ри Са бо ра би ли су оп шти на Ко вин и Ми-
ни стар ство про све те, а ме диј ски РТС, по себ но еми си ја „Ша ре-
ни ца“, и ТВ „Пинк“, еми си ја „Жи ки на ша ре ни ца“, као и Ра дио 
„Бус“ Ко вин.

Ве ли ку по моћ и ове го ди не пру жио је Ак тив же на „Ду га“, чи је 
су чла ни це за го сте Са бо ра при пре ми ле ко ла че и ор га ни зо ва ле 
так ми че ње за нај у ку сни ји ко ла чић, на ко ме су уче ство ва ла још 
три ак ти ва же на, ко ји су та ко ђе по де ли ли сво је ко ла че де ци.

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

 Ве ра СЕ КУ ЛИЋ

ИЗ АКТИВНОСТИ ОГРАНАКА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Жи во рад Ан дре јић уру чу је Ми лан ко ви ће ву Сре тењ ску 
спо ме ни цу Зо ра ну Јан ко ви ћу

Уче сни ци „16. Ву ко вог зво на“

Мла ди уче сни ци на „Да ни ма ћи ри ли це“

При су ство пред став ни ка свих ин сти ту ци ја 
да ло је још ве ћи зна чај ју би ле ју
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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 

О
драстао је у великој породици, 
као најмлађи син. Отац Петар 
важио је за једног од најобразо-
ванијих свештеника у Темишвар-
ској епархији. Своју љубав пре-

ма науци настојао је да пренесе на синове и 
сваком је, осим Урошу, одредио будући позив. 
Мајка Марија, препознавши љубав најмлађег 
сина према уметности, убедила је супруга да 
Урош сам одлучи шта ће студирати. О томе 
сведочи и део из „Аутобиографије“ (1921): „Кад 
се решавало да л’ да будем сликар, отац ће ме 
запитати: А шта ћеш, голубе, када те у старо-
сти изневери око и када задрхће рука? Одгово-
рих: Ништа! Онда не марим ни да живим!“

У Галерији су изложена 32 рада Уроша Пре-
дића (слике, цртежи, студије), као и вајарски и 
цртачки радови других аутора који су предста-
вљали овог уметника. На поставци су изложе-
ни и лични предмети, намештај, фотографије, 
посетнице, разгледнице, писма, ордење, днев-

ник, сликарски реквизити и материјал, катало-
зи, књиге, часописи... Исто вре ме но, ово је пр во 
свеобухватно пред ста вља ње ака де ми ка Пре ди-
ћа у из ла гач ком про сто ру Ака де ми је, чи ји је 
био је дан од нај ста ри јих чла но ва, и то у го ди ни 
у ко јој ова га ле ри ја обе ле жа ва пе де сет го ди на 
ра да. Сти цај окол но сти је да се 2018. обе ле жа-
ва и 130 ле та од ка да је овај, један од највећих 
српских сликара, у Бе о гра ду први пут са мо стал-
но из ла гао.

Бо га та гра ђа гру пи са на је у не ко ли ко те мат-
ских сег ме на та, од ње го вог шко ло ва ња у род-
ном Ор ло ва ту, пре ко Пан че ва, Бе ча, пу то ва ња 
по Ита ли ји, по врат ка у за ви чај, па до ко нач ног 
пре се ље ња у Бе о град. По себ но је ис так нут Пре-
ди ћев рад као ико но пи сца и пор тре ти сте, ње-
гов од нос са чла но ви ма фа ми ли је. На изложби 
је представљен и гимназијски цртеж који је 
урадио Михајло Пупин, Урошев пријатељ још 
од раних школских дана. Бо га та са чу ва на ко-
ре спон ден ци ја омо гу ћила je увид у кон так те 
ко је је имао са са вре ме ни ци ма, ис так ну тим 

по је дин ци ма из по ли тич ког, кул тур ног, при-
вред ног и вер ског жи во та. Зет му је био Сте-
ван Сто ја но вић Мо кра њац, са Дун ђер ски ма је 
био у бли ским кон так ти ма, са Ла зом Ко сти ћем, 
Бе том Ву ка но вић, Ђор ђем Јо ва но ви ћем. Први 
пут публика је била у прилици да види цр те же 
по ко ји ма је ра дио ико не за Ње го ше ву ка пе лу 
на Лов ће ну ко ја је сру ше на. Јед ну од нај по зна-
ти јих Пре ди ће вих сли ка, „Ви зи ја у обла ци ма” 
пратила су детаљна об ја шње ња. По се бан део 
био је посвећен од носу Пре ди ћа и Зре ња ни-
на, од пр вих до ла за ка у тај град још у де тињ-
ству, пре ко ве ли ког узо ра, беч ке реч ког сли ка ра 
Кон стан ти на Да ни ла, до од лу ке гра да да јед ну 
ули цу име ну је по ње му. На изложби су пред-
стављени и дечји цртежи Уроша Предића које 
је радио када је имао између 10 и 12 година, 
као и недовршена слика „Каменовање Св. Сте-
фана“ која се сматра његовим последњим де-
лом. Пажња је посвећена и његовом односу са 
савремеником, великим сликаром Пајом Јо-
вановићем. Предићу Јовановић није био бли-

зак као што су му то били Ђока Јовановић или 
Марко Мурат. Можда најсликовитије њихову 
различитост описује Дејан Медаковић: „Док је 
Паја Јовановић глобтротерски користио и бу-
чно улазио на велика врата, иза Предићевог 
тихог корака се увек чује шкрипа дрвених ба-
штенских вратница неког од великих малих 
војвођанских царстава.“

На изложби су могли да се виде и портре-
ти Вуке Велимировић, Ксеније Атанасијевић 
и Марка Мурата, који су део Уметничке збир-
ке САНУ; „Аутобиографија“, Годишњак Српске 
краљевске академије XXVIII, 1914–1919, Бео-
град 1921; из Архива Српске академије наука 
и уметности – биографски подаци Уроша Пре-
дића (досијеи преминулих чланова), Београд 
1946; слика „Косовка девојка“ из Музеја града 
Београда; портрет Михајла Пупина, власништво 
Цркве у Идвору.

Изложбу је приредила виши кустос историчар 
уметности Оливера Скоко.

 Душица МАТИЦКИ

ИЗЛОЖБА У ГАЛЕРИЈИ САНУ 

Дакле, Ви сте тај Урош Предић
Поводом 160 година од рођења Уроша Предића, у Галерији САНУ од 15. марта до 15. априла 2018. године могла је 
да се погледа изложба „Дакле, Ви сте тај Урош Предић?“. Изложба је реализована поводом 160 година од рођења сликара 
а у сарадњи са Народним музејом из Зрењанина који чува Легат Уроша Предића

„Херцеговачки бегунци“

„Девојка на студенцу“

„Моравкиња“ „Песник Лаза Костић“ „Аутопортрет“

„Весела браћа“

„Косовка девојка“

„Краљица Наталија Обреновић“

„Свети Сава благосиља Српчад“


