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Т
ри де сет пр ва скуп шти-
на Ву ко ве за ду жби не, 
ко ја је ове го ди не би ла 
и из бор на, одр жа на је 7. 
но вем бра 2018. го ди не у 

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

Проф. др Љу бин ко Ра ден ко вић, до-
пи сни члан СА НУ, бе се дио је на те му 
50 го ди на „Рас ков ни ка“ и ње го вих 100 
бро је ва. Скуп шти на је усво ји ла Из ве-
штај о ра ду Ву ко ве за ду жби не за пе-
ри од но вем бар 2017 – ок то бар 2018. 
и Про грам ра да Ву ко ве за ду жби не 
за пе ри од но вем бар 2018 – ок то бар 
2019. Све ча но су уру че на при зна-
ња Ву ко ве за ду жби не – Ве ли ки до-

бро твор и До бро твор и За хвал ни це 
за до при нос у оства ри ва њу про гра-
ма Ву ко ве за ду жби не. Са оп ште не су 
и од лу ке Од бо ра за до де лу на гра да у 
на у ци и у умет но сти за 2018. го ди ну. 
На гра ду за умет ност за 2018. го ди ну 
до био је проф. др Ми ли во је Па вло вић 
за Оглед Не пре су шна ве ро до стој ност 
књи жев не ко ре спон ден ци је, ко ји чи-
ни увод ни део књи ге Ми ли во ја Па-
вло ви ћа Пи сма са дво стру ким дном 
– Пре пи ска из ме ђу До бри це Ћо си ћа и 
Вла де Стру га ра и дру ге епи сто ле, а 
на гра ду за на у ку до би ла је др Мар-
та Фрајнд за књи гу У тра га њу за Ла
зом Ко сти ћем, из да вач Књи жев на 
оп шти на Вр шац, 2017. Скуп шти на је 
иза бра ла но ви са став ор га на и те ла 
Ву ко ве за ду жби не: Са вет, Управ ни 
од бор, Над зор ни од бор и од бо ре за 
на гра де у на у ци и умет но сти. 

О про те клим ак тив но сти ма Ву ко-
ве за ду жби не и пла ни ра ним за да-
ци ма за на ред ну го ди ну го во рио је 
Ми о драг Ма тиц ки, пред сед ник Скуп-
шти не.  С. В.

В
у ко ва за ду жби на у кон ти ну и те ту 
сво ју ак тив ност усме ра ва ка не-
го ва њу кул ту ре срп ског је зи ка и 
пи сма, исто ри ји, књи жев но сти, 
усме ном на род ном ства ра ла штву, 

ет но ло ги ји, ет но гра фи ји и ет но му зи ко ло ги ји. 
У то ме по себ ну па жњу по све ћу је ши рем оку-
пља њу и укљу чи ва њу мла дих у све оне про-
гра ме и ак тив но сти ко ји ма се не гу ју срп ски 
је зик и ћи ри ли ца, шти ти наш кул тур ни и ду-
хов ни иден ти тет и чу ва ју трај не вред но сти 
Ву ко вог де ла. 

Оства ри ва ње ових те мељ них за да та ка, ко ји су 
де фи ни са ни у на шем Про гра му и Ста ту ту, Ву ко-
ва за ду жби на ре а ли зу је пре ко сво јих огра на ка, 
Три би не  Ву ко ве за ду жби не, Ву ко вог чи та ли
шта, са рад њом са шко ла ма, би бли о те ка ма и 
кул тур ним цен три ма у ма ти ци, за гра нич ју и 
ди ја спо ри, као и при ло зи ма об ја вље ним у Да
ни ци, Да ни ци за мла де, ли сту За ду жби на и у сво-
јим дру гим из да њи ма. 

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

Ре ци мо и то да Ву ко ва за ду жби-
на уче ству је на Књи жев ној олим
пи ја ди – Ре пу блич ком так ми че њу 
уче ни ка основ них и сред њих шко-
ла Ср би је – ко је се у ма ју одр жа ва 
у Кар ло вач кој гим на зи ји у Срем-
ским Кар лов ци ма, као и на Ре-
пу блич ком так ми че њу уче ни ка 
основ них и сред њих шко ла из срп-
ског је зи ка и је зич ке кул ту ре, ко је 
се одр жа ва у Тр ши ћу, род ном ме-
сту Ву ка Ка ра џи ћа. 

Овом при ли ком же лим да по-
ру чим да смо ча сно обе ле жи ли 80-го ди шњи цу 
осни ва ња Ву ко ве за ду жби не и 30-го ди шњи цу 
ње ног успе шног ра да и да се на то ме ни је ста ло. 
Оно што је нај бит ни је, За ду жби на је и ове про те-
кле го ди не оства ри ла за вид не ре зул та те ко ји ма 
још јед ном оправ да ва ме сто ме ђу во де ћим кул-
тур ним уста но ва ма у ма ти ци. Об ја вље не су че-
ти ри пла ни ра не књи ге Ву ка Ка ра џи ћа у ко ји ма 
је са бра но срп ско усме но бла го и нај зна чај ни ји 
ра до ви о Ву ку и ње го вом де лу на свет ским је зи-
ци ма: не мач ком, ен гле ском, ру ском и фран цу-

ском. Ру ско из да ње је чак и по но вље но, ка ко би 
по је дан при ме рак до би ли и мно го број ни уче-
сни ци 16. Ме ђу на род ног сла ви стич ког кон гре-
са ко ји је пр ви пут одр жан у Бе о гра ду и ко ји је 
био у зна ку Ву ка. У Ву ко вој за ду жби ни одр жан 
је успе шан окру гли сто сла ви ста по све ћен две-
ста го ди шњи ци Ву ко вог Срп ског рјеч ни ка, а у да-
не Ву ко вог са бо ра одр жан је у но во о тво ре ном 
Кул тур но-обра зов ном цен тру у Тр ши ћу, ко ји но-
си Ву ко во име, дво днев ни на уч ни скуп по све-
ћен срп ском је зи ку, књи жев но сти и кул ту ри на 
стра ним уни вер зи те ти ма, на ко јем су уче сни-
ци На уч ног са стан ка сла ви ста у Ву ко ве да не 
ме ри тор но рас пра вља ли о ак ту ел ном ста њу и 
пер спек ти ва ма. На леп су од зив на и шла стал-
на из да ња Ву ко ве за ду жби не: ју би лар но 25. го-
ди ште за бав ни ка Да ни ца, као и де се то го ди ште 
ђач ког ал ма на ха Да ни ца за мла де, по себ но је 
по здра вљен лист За ду жби на, ко ји пру жа увид у 
све вред но што се зби ва у кул ту ри срп ског на ро-
да, а што је за чи њао као ва жан по сао и чи та вог 
ве ка пре да но се ба вио њим Вук Ка ра џић. Ра ди 
се и на но вим збор ни ци ма син те за о сло је ви ма 
кул ту ра по је ди них ре ги ја: збор ни ци по све ће ни 
Шу ма ди ји и Ба ра њи. Ни је за по ста вљен ни рад у 
огран ци ма Ву ко ве за ду жби не, на чи јој се мре жи 
и за сни ва оства ри ва ње ње них про гра ма. У то-
ку је ак тив ност да се у Ву ко ва ру осну је огра нак 
Ву ко ве за ду жби не, уз по моћ За јед нич ког ве ћа 
оп шти на и Срп ског кул тур ног цен тра у Ву ко ва-
ру. Слич не ак тив но сти тре ба ло би да се од ви ја-

ју и ка да се ра ди о пи та њу ста ња и 
пер спек ти ве оп стан ка срп ског је-
зи ка и пи сма у ра се ја њу и за гра-
нич ју. Ву ко ва за ду жби на, за јед но 
са Ма ти цом срп ском и За во дом за 
уџ бе ни ке и на став на сред ства, ра-
ди на еди ци ји „Сту ди је о Ср би ма”, 
у ко јој је до са да об ја вље но два де-
се так књи га стра них сла ви ста о 
на шем је зи ку, књи жев но сти и кул-
ту ри срп ског на ро да. Уско ро ће се 
по ја ви ти из штам пе и књи га проф. 
др Га бри је ле Шу берт, спољ њег чла-
на СА НУ, О срп ској књи жев но сти и 
умет но сти, ко ју су при ре ди ли Ве-
сна Ма то вић и Бо шко Су вај џић. 

Ву ко ва за ду жби на ус пе ла је да у про грам 85. 
Ву ко вог са бо ра, у чи јој је ор га ни за ци ји ово га пу та 
уче ство ва ла за јед но са гра дом Ло зни цом и Цен-
тром за кул ту ру „Вук Ка ра џић”, зна чај но укљу чи 
и све по ме ну те ор га ни за ци је и удру же ња. 

Си гу ран сам да ова квим и слич ним ак тив-
но сти ма, удру жи ва њем и ши рим оку пља њем 
на ших сна га мо же мо да ра ци о нал ни је и ефи-
ка сни је обо га ти мо ду го го ди шња пла ни ра ња и 
стра те ги ју раз во ја срп ске кул ту ре и обра зо ва ња 
у ма ти ци, за гра нич ју и ра се ја њу.

П
р ва све ска ча со пи са „Рас ков ник” 
об на ро до ва на је на Ми тров дан 
(8. но вем бра) 1968. го ди не, на 
дан ро ђе ња Ву ка Ка ра џи ћа. То 
зна чи да је про шло по ла ве ка 

од по ја вљи ва ња ње го ве пр ве све ске. У пр вом 
пе ри о ду из ла же ња, из да вач ча со пи са био је 
На род ни уни вер зи тет у Гор њем Ми ла нов цу и 
Дру жи на пе сни ка са се ла „Сун цо крет”. Ње го ви 
пр ви уред ни ци би ли су Дра ги ша Ви то ше вић 
и До бри ца Ерић, а од тре ће све ске и Вла де та 
Р. Ко шу тић. Ма да у дру гој све сци пи ше да је 
се ди ште уред ни штва у се лу Вра ћевш ни ца, а 
од че твр те све ске у До њој Цр ну ћи код Гор њег 
Ми ла нов ца, пре ма мом са зна њу, ча со пис је 
при пре ман у ма лом ста ну Дра ги ше Ви то ше-
ви ћа у Бе о гра ду. Ча со пис је из ла зио че ти ри 
пу та го ди шње – у про ле ће (са зе ле ним ко ри-
ца ма), ле то (жу тим), је сен (цр ве ним) и зи му 
(пла вим), и то у ти ра жу од 3.000, па до 10.000 
при ме ра ка!

Пр ва ета па у об ја вљи ва њу „Рас ков ни ка” тра ја ла 
је од 1968. до 1972. го ди не. За то вре ме об ја вље но 
је 18 све за ка ча со пи са. Го ди не 1973. на ста је пр ви 
пре кид у из да ва њу ча со пи са и он тра је до 1975.

Од 1975. из да вач „Рас ков ни ка” је Дру жи на пе-
сни ка са се ла „Сун цо крет” и Но вин ско пред у зе ће 
„За дру га” у Бе о гра ду. Уз по сто је ћа 
три уред ни ка, ча со пис је до био још 
пет (Ми ло рад Бре ви нац, Дра го љуб 
Је вре мо вић, Ла ла Јев то вић, Све ти-
слав Па ви ће вић, Мом чи ло Те шић). 
То ни је мно го по мо гло, јер оскуд но 
фи нан си ра ње ни је омо гу ћа ва ло да 
се ча со пис одр жи. У то ку на ред не 
две го ди не уред ни штво је ус пе ло да 
об ја ви че ти ри све ске „Рас ков ни ка” 
за 1975. го ди ну и он да на ста је но ви 
пре кид у ње го вом из ла же њу.

Тре ћи пут ча со пис је об но вљен 
у Из да вач ком пред у зе ћу „На род на 
књи га” у Бе о гра ду – 1980. Уз осни-
ва че ча со пи са – Ви то ше ви ћа, Ери ћа 
и Ко шу ти ћа, у уред ни штво су ушла још че ти ри 
но ва уред ни ка – Зо ран Ву чић, Цве та Ко тев ска, 
Дра ган Ла ки ће вић и Љу бин ко Ра ден ко вић.

Го ди не 1982. тро ји ца осни ва ча „Рас ков ни ка” 
до бро вољ но се по вла че из уред ни штва и од те, 
32. све ске, па до 100, ка да се уга сио, глав ни уред-
ник је био Љу бин ко Ра ден ко вић. Та да је са став 
уред ни штва про ши рен, и у ње га су ушли Дра го-
слав Ан то ни је вић, Ве ра Ко ла ко вић, Не над Љу-
бин ко вић и Ра до слав Ми ро са вљев. Ка да је на кон 
про ме не дру штве но по ли тич ких окол но сти „На-

род на књи га” по че ла да по ср ће, 1985. го ди не је 
опет на стао пре кид у из ла же њу „Рас ков ни ка”. 

По след њи пут „Рас ков ник” је об но вљен 1987. 
у би бли о те ци „Вук Ка ра џић” у Бе о гра ду, где је 
из ла зио до 2000. го ди не. У овом пе ри о ду са став 
уред ни штва, осим глав ног уред ни ка, по вре ме но 
се ме њао. Нај ду же су у уре ђи ва њу уче ство ва ли 
Алек сан дар Ло ма, Не над Љу бин ко вић и До бри-
во је Мла де но вић. Пре то га, до при нос уре ђи ва-
њу ча со пи са да ли су Ми о драг Па вло вић, Ми ле 
Не дељ ко вић и Дра ган Ко чи ше вић. По сле три де-
сет две го ди не од осни ва ња и два де сет шест об-
ја вље них то мо ва, „Рас ков ник” је до шао до свог 
сто тог, и по след њег бро ја.

За ни мљи во је ука за ти ка ко се кроз це ну ча со-
пи са „Рас ков ник” мо же пра ти ти сте пен ин фла-
ци је у та да шњој Ју го сла ви ји: ка да је по кре нут 
це на му је би ла два ди на ра, па је ка сни је по ве-
ћа на на пет; 1980. це на је би ла 50 ди на ра, 1987 – 
хи ља ду, а 1992 – два де сет пет хи ља да ди на ра.

***

„Рас ков ник” је осно ван с на ме ром да бу де 
не за ви сно гла си ло пе сни ка се ља ка и дру гих 
се о ских ства ра ла ца, да ути че на во ђе ње кул-
тур не по ли ти ке пре ма се лу, да се бо ри за чи-
сто ту срп ског је зи ка, да вред ну је и под сти че 

за пи си ва ње ра зних об ли ка на-
род ног ства ра ла штва. До пр вог 
пре ки да у из ла же њу (1972), „Рас-
ков ник” је до след но ис пу ња вао 
та кво опре де ље ње. У овом пе ри о-
ду, скром ни про стор од 6-7 та ба ка 
де ли ло је ви ше де се ти на се о ских 
пе сни ка и ства ра ла ца, а до би ја ли 
су га и пи сци ко ји су сво је ства ра-
ла штво ве зи ва ли за се о ску сре ди-
ну. Осим то га, об ја вљи ва ни су и 
освр ти на кул тур не до га ђа је у Ср-
би ји. Та ко у ру бри ци „При бе ле же-
но” у бр. 15 из 1972. го ди не, сто ји 
и ин фор ма ци ја да ће уско ро би-
ти уте ме ље на Ву ко ва за ду жби на, 

а по ље ње ног ра да би ће истин ски ву ков ско: од 
сти пен ди ра ња од лич них уче ни ка до по ма га-
ња ву ков ских де лат но сти и по ду хва та. Текст се 
за вр ша ва бла го сло вом: „У до бар час” (стр. 144). 
Ме ђу тим, при че ка ло се са осни ва њем Ву ко ве 
за ду жби не. Она је осно ва на тек 1987. го ди не, тј. 
15 го ди на на кон ове на ја ве. На род на књи жев-
ност у овом пе ри о ду из ла же ња „Рас ков ни ка” 
за у зи ма ла је скро ман про стор, у пр вим све-
ска ма тек по стра ни цу или две.
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је и ка пи тал но де ло Ву ко ве за ду жби-
не, „Вук Сте фа но вић Ка ра џић Срп ска 
усме на на род на ба шти на“, об ја вље-
но у че ти ри из да ња, на не мач ком, ру-
ском, ен гле ском и фран цу ском је зи ку. 
Чла но ви ма Ме ђу на род ног ко ми те та 
сла ви ста Ву ко ва за ду жби на уру чи-
ла је сре бр њак с Ву ко вим ли ком и по 
при ме рак Ву ко ве књи ге на ру ском 
је зи ку – „Вук Сте фа но вич Ка рад жич, 
Серб ское уст ное на род ное на сле дие“. 

Пе ва ње уз гу сле 
на ли сти Уне ска

Пе ва ње уз гу сле, део не ма те ри јал-
ног кул тур ног на сле ђа Ср би је, упи са-
но је на Уне ско ву ре пре зен та тив ну 
ли сту не ма те ри јал ног кул тур ног на-
сле ђа, где су до са да би ли на ша кр сна 
сла ва, од 2014, и ко ло, од 2017. го ди не. 
Од лу ка о упи су гу сла ња до не та је на 

за се да њу Ме ђу вла ди-
ног ко ми те та на Ма-
у ри ци ју су, на ко ме 
је на ша но ми на ци ја 
усво је на без ика квих 
при мед би.  

Ми ни стар ство кул-
ту ре и ин фор ми са ња 
пре по ру чи ло је 2016. 
над ле жној струч ној 
ко ми си ји но ми но ва ње 
пе ва ња уз гу сле за ову 
ли сту, а Но ми на циј ски 
до си је при пре мио је 
Цен тар за не ма те ри-
јал но кул тур но на сле-
ђе при Ет но граф ском 
му зе ју у Бе о гра ду, у 
са рад њи са Му зи ко-
ло шким институ тoм 
СА НУ и уз по др шку 
Са ве за гу сла ра Ср би је, 
гу слар ских удру же ња, 
по је ди на ца, ло кал них 
са мо у пра ва, не вла ди-
них ор га ни за ци ја и 
струч них удру же ња. 

Упи сом у Уне ско ву 
ре пре зен та тив ну ли-
сту не ма те ри јал ног 
кул тур ног на сле ђа 
обез бе ђу је се бо ља ме-

ђу на род на ви дљи вост, а под сти чу се и 
ма тич не за јед ни це да не гу ју и про мо-
ви шу иза бра не еле мен те соп стве ног 
на сле ђа, ре кла је Да ни је ла Фи ли по-
вић, по моћ ник ди рек то ра Ет но граф-
ског му зе ја за про грам ску де лат ност 
и пред став ник Ср би је на Ма у ри ци ју-
су. На гла си ла је да је у свим фа за ма 
на ша но ми на ци ја би ла оце ње на по-
зи тив но, да је са мо усва ја ње про те кло 
у кон струк тив ној и по зи тив ној ат мос-
фе ри и да је пред лог при хва ћен без 
ика квих при мед би. И овај дру ги упис 
на сле ђа из Ср би је у по след ње две го-
ди не по твр ђу је да је си стем за шти те 
не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа у 
на шој зе мљи по ста вљен на до брим 
осно ва ма. Да ни је ла Фи ли по вић је на-
ја ви ла и мо гућ ност по кре та ња ини-
ци ја ти ве да се и зла ку ско лон чар ство 
на ђе у пре сти жном ме ђу на род ном 
дру штву ове вр сте ба шти не.

У на ци о нал ном ре ги стру не ма те ри-
јал ног кул тур ног на сле ђа на ла зи се 
37 еле ме на та ко ји су упи са ни у На-
ци о нал ни ре ги стар и са чу ва ни као 
део жи вог на сле ђа и обе леж ја на шег 
иден ти те та, оби ча ја, за на та, ве шти на, 
усме не тра ди ци је и умет но сти, а са 
ар те фак ти ма ко ји о њи ма бли же све-
до че – фру ла ма, ка ва ли ма, гај да ма, 
на ки том, те пе лу ци ма, ка ди о ни ца ма, 
ја стуч ни ца ма, пе шки ри ма, слав ским 
ко ла чем и об ред ним хле бом – јав ност 
је мо гла бо ље да се упо зна ле тос, на 
из ло жби „Не ма те ри јал но кул тур но 
на сле ђе Ср би је”, ко ја је одр жа на у Ет-
но граф ском му зе ју.

Дан срп ског је зи ка 
у Ру му ни ји

Са вез Ср ба у Ру му ни ји обе ле жио је, 
21. но вем бра, при год ним про гра мом 
у Кул тур ном цен тру Ср ба у Те ми шва-
ру Дан срп ског је зи ка у Ру му ни ји, ко ји 
је ру мун ски пар ла мент 2016. го ди не 
и за ко ном де фи ни сао. Ти ме је, ка ко је 
ис так ну то на све ча но сти, Ср би ма пру-
же на при ли ка да пред со бом и пред 
окру же њем пред ста ве сву ле по ту срп-
ског је зи ка ко ји нам је, ка ко ре че пе-
сник, ма тер ња ме ло ди ја. 

Ове го ди не све ча ност је про те кла у 
зна ку Ди ми три ја П. Ти ро ла (160 го-
ди на од смр ти) и ње го во га „Ба нат ског 
ал ма на ха“ (190 го ди на од пр во га го-
ди шта). Тим по во дом об ја вље но је и 
фо то тип ско из да ње „Ба нат ског ал-
ма на ха за го ди ну 1827“, пр ве срп ске 

књи ге об ја вље не у Те ми шва ру, ко-
јом је у Ба на ту за сно ван нов срп ски 
из да вач ки цен тар. У то ку да на, на 
окру глом сто лу раз го ва ра но је о ак-
ту ел ним пи та њи ма срп ског је зи ка у 
сре ди на ма из ван ма тич не др жа ве, а 
у ве чер њим са ти ма из ве ден је умет-
нич ки про грам, на ко ме су из ла га ња 
под не ли Ог њен Кр стић, пред сед ник 
Са ве за Ср ба у Ру му ни ји, др Ми о драг 
Ма тиц ки, пред сед ник Скуп шти не 
Ву ко ве за ду жби не, проф. др Ду шан 
Ива нић, пред сед ник Управ ног од бо-
ра До си те је ве за ду жби не, и Слав ко Ве-
ји но вић, управ ник Ву ко ве за ду жби не. 
Уче сни ке ску па по здра вио је и ге не-
рал ни кон зул Ре пу бли ке Ср би је у Те-
ми шва ру, др Вла дан Та дић.  

Но ви управ ник 
Ву ко ве за ду жби не

Управ ни од бор Ву ко ве за ду жби не 
име но вао је Слав ка Ве ји но ви ћа за но-
вог управ ни ка За ду жби не. Слав ко Ве-
ји но вић је до са да оба вљао функ ци ју 
глав ног и од го вор ног уред ни ка ли ста 
„За ду жби на“ и са вет ни ка Ву ко ве за ду-

жби не за про грам ске ак тив но сти. Од 
1. мар та 2012. до 31. де цем бра 2013. 
го ди не, та ко ђе је оба вљао ду жност 
управ ни ка Ву ко ве за ду жби не. Слав ко 
Ве ји но вић и да ље оста је на ду жно сти 
глав ног и од го вор ног уред ни ка ли ста 
За ду жби на.   С. В.

Дарови Вуковој 
задужбини 

За ду жби на ри, при ја те љи и са рад-
ни ци Ву ко ве за ду жби не да ри ва ли су 
овој уста но ви сво је књи ге и књи ге 
дру гих ауто ра: Ђор ђе Д. Си би но вић из 
Бе о гра да и др Дра го Ње го ван из Но-
вог Са да да ро ва ли су ви ше књи га Ву-
ко вој за ду жби ни. Ла ри са Ку ла ков ски 
Ве ли са вље вић из Ја ку ти ја, ис точ ни 
Си бир (уну ка Алек се ја Ку ла ков ског, 
ре фор ма то ра ја кут ског је зи ка и кул-
ту ре), да ро ва ла је мо но гра фи ју у бо ји 
На ци о нал ног пар ка „Лен ски сту по ви”. 
Ра до мир Пут ни ко вић, књи жев ник из 
Лон до на, да ро вао је ви ше од 50 сво-
јих књи га, ко је ће би ти са став ни део 
Ле га та Ра до ми ра Пут ни ко ви ћа ко ји 
већ по сто ји у Ву ко вој за ду жби ни. Са-
вез Ср ба у Ру му ни ји да ро вао је ви ше 
књи га, сво јих из да ња.   

Упра ва Ву ко ве за ду жби не за хва љу-
је им на по кло ни ма. С.В.
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Управни одбор
Де се та сед ни ца Управ ног од бо ра 

Ву ко ве за ду жби не одр жа на је 26. ју на 
2018. го ди не. На сед ни ци је раз мо трен 
из ве штај о ре а ли за ци ји про грам ских 
ак тив но сти Ву ко ве за ду жби не у 2018. 
го ди ни, при пре ма на уч ног ску па Ба
ра ња кроз ве ко ве. Сло је ви кул ту ре 
Ба ра ње и фи нан сиј ски из ве штај о по-
сло ва њу Ву ко ве за ду жби не у 2018. го-
ди ни. Управ ни од бор је до нео и ви ше 
од лу ка из сво је над ле жно сти. 

За јед нич ка сед ни ца Са ве та и Управ-
ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не одр-
жа на је 18. ок то бра 2018. го ди не, на 
ко јој су раз мо тре ни и усво је ни ма те-
ри ја ли при пре мље ни за 31. Из бор ну 
Скуп шти ну Ву ко ве за ду жби не, ко ја је 
одр жа на 7. но вем бра 2018. го ди не. 

Два на е ста сед ни ца Управ ног од бо ра 
Ву ко ве за ду жби не одр жа на је 9. но вем-
бра 2018. го ди не. Проф. др Бо шко Су вај
џић, до са да шњи пред сед ник Управ ног 
од бо ра, по но во је иза бран за но вог 
пред сед ни ка, а за за ме ни ка пред сед-
ни ка иза бран је др Бран ко Злат ко вић. 
Управ ни од бор име но вао је и пред сед-
ни штво, као сво је рад но те ло. 

По моћ Ву ко вој 
и До си те је вој 
за ду жби ни

Ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са ња 
Вла дан Ву ко са вље вић пот пи сао је 8. ју-
на уго во ре са управ ни цом За ду жби не 
„До си теј Об ра до вић“ Мир ја ном Дра-
гаш и управ ни ком Ву ко ве за ду жби не 
Љу бо ми ром Ми лу ти но ви ћем о су фи-
нан си ра њу те ку ћих рас хо да и из да та-
ка ових за ду жби на у 2018. го ди ни.

За су фи нан си ра ње те ку ћих рас хо-
да и из да та ка До си те је ве за ду жби не 
за пе ри од од 1. ју ла до 31. де цем бра 
опре де ље но је 610.000 ди на ра, а за Ву-
ко ву за ду жби ну 731.652 ди на ра. Прав-
ни основ за ова кву од лу ку је сте члан 
77 За ко на о кул ту ри, ко јим је про пи-
са но да др жа ва мо же да су фи нан си-
ра те ку ће рас хо де уста но ва и дру гих 
су бје ка та у кул ту ри ко ји се не фи нан-
си ра ју ре дов но из бу џе та. 

Ми ни стар Ву ко са вље вић је под-
се тио на зна чај Ву ко ве за ду жби не и 
За ду жби не До си теј Об ра до вић ко је 
ба шти не рад дво ји це ве ли ких љу ди, 
као и на њи хо ву ва жну кул ту ро ло шку 
ми си ју ко ју оба вља ју на ква ли те тан 
и до ли чан на чин. У обла сти кул ту-
ре сва ки ди нар је до бро до шао и зна-
ча јан и због то га ће Ми ни стар ство и 
сле де ће го ди не, у скла ду са бу џе том 
за кул ту ру и фи нан сиј ским ка па ци
те ти ма, раз мо три ти су фи нан си ра
ње још не ких за ду жби на у скла ду са 
ква ли те том по сла ко ји оба вља ју и 
кул ту ро ло шком ми си јом ко ју има ју, 
ре као је ми ни стар Ву ко са вље вић.

Под ву као је да се Ми ни стар ство 
кул ту ре и ин фор ми са ња тру ди да на 
раз ли чи те на чи не по ма же ло кал не 
са мо у пра ве, рад за ду жби на и сву да 
где про це ни да је по моћ нео п ход на, 
ну жна, за слу же на и ва жна за спро во-
ђе ње од го вор не кул тур не по ли ти ке.

Ово дру штво мо ра да учи ни до дат не 
на по ре у скла ду са сво јим фи нан сиј-
ским мо гућ но сти ма, да и кул ту ра осе-
ти ко ри сти при вред ног ра ста, ре као је 
ми ни стар и до дао да мо ра да се учи ни 
сва ки на пор да из два ја ња за кул ту ру 
бу ду ве ћа. Под се тио је и на пре по ру ку 
Уне ска да би све др жа ве тре ба ло да из-
два ја ју ми ни мум је дан од сто свог бу џе-
та за кул тур ни раз вој ка ко не би до шло 
до стаг на ци је и про па да ња. С. В.

Ше сна е сти 
ме ђу на род ни 
кон грес сла ви ста

На Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе-
о гра ду, у Са ли хе ро ја, отво рен је 16. 
Ме ђу на род ни кон грес сла ви ста, ко-
ји је тра јао од 20. до 27. ав гу ста 2018. 
Кон грес је ор га ни зо вао Ме ђу на род ни 
ко ми тет сла ви ста и Са вез сла ви стич-
ких дру шта ва Ср би је уз све срд ну по-
др шку ин сти ту ци ја су ор га ни за то ра 
– Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи-
те та у Бе о гра ду, као до ма ћи на, и Срп-
ске ака де ми је на у ка и умет но сти. Реч 
је о нај зна чај ни јој и по бро ју уче сни-
ка нај ве ћој на уч ној ма ни фе ста ци-
ји по све ће ној сло вен ским је зи ци ма, 
књи жев но сти ма и кул ту ра ма ко ја 
је до са да одр жа на у на шој зе мљи. 
Скуп је отво рио про фе сор Бо шко Су-
вај џић, ко ји је ре као да у ра ду кон гре-
са уче ству је око хи ља ду сла ви ста из 
43 зе мље Евро пе и све та у ко ји ма се 
из у ча ва сла ви сти ка. Су вај џић, ко ји је 
пред сед ник Ме ђу на род ног ко ми те та 
сла ви ста и пред сед ник про грам ског 
од бо ра ове ма ни фе ста ци је, ис та као 

је да је овај кон грес ве ли ко при зна-
ње сви ма ко ји су до при не ли да он бу-
де одр жан у Бе о гра ду. До дао је да је 
кон грес по све ћен па три јар ху срп ске 
лин гви сти ке, Алек сан дру Бе ли ћу, и 
на ја вио отва ра ње но вих сре ди шта на 
ма пи сла ви стич ког по кре та. Уче сни ке 
ску па по здра ви ли су, из ме ђу оста лих, 
и ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са-
ња Вла дан Ву ко са вље вић, ми ни стар 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз-
во ја Мла ден Шар че вић, пред сед ник 
СА НУ, ака де мик Вла ди мир Ко стић, 
проф. др Рај на Дра ги ће вић, пред сед-
ник Са ве за сла ви стич ких дру шта ва 
Ср би је, проф. др Љи ља на Мар ко вић, 
де кан Фи ло ло шког фа кул те та, и Ан-
дри ја Мла де но вић, по моћ ник гра до-
на чел ни ка Бе о гра да.

Ву ко ва за ду жби на ак тив но је уче-
ство ва ла у при пре ми и одр жа ва њу 
Кон гре са. У Све ча ној са ли До ма Ву-
ко ве за ду жби не 24. ав гу ста 2018. го-
ди не одр жан је окру гли сто на те му: 
Ву ков Срп ски рјеч ник у свом вре ме ну 
и да нас. Мо де ра тор окру глог сто ла, ко-
јим је обе ле же на и две сто та го ди шњи-
ца пр вог из да ња Срп ског рјеч ни ка, био 
је проф. др Љу бин ко Ра ден ко вић. Уче-
сни ци Окру глог сто ла из Ср би је, Ру-
си је, Бе ло ру си је и Не мач ке у сво јим 
из ла га њи ма по ка за ли су да је Ву ков 
реч ник увек ак ту ел на те ма раз ли чи-
тих на уч них ди сци пли на у сла ви-
сти ци. Том при ли ком пред ста вље но 

З
а у век нас је на пу стио 
за ду жби нар Жар ко Ро-
шуљ (25. 6. 1940 –3. 11. 
2018), ко ји је, за јед но 
са су пру гом Све тла ном 

Вел мар-Јан ко вић, био ви ше го ди-
шњи са рад ник Ву ко ве за ду жби не, 
стал ни прет плат ник (за се бе и нај-
вред ни је бо го сло ве из При зре на) 
за бав ни ка Да ни ца ко ји из ла зи ви-
ше од че тврт ве ка, аутор три књи-
ге пе са ма (Ва ри ја ци је, 1971; Лу дај
ни ца, 1977; Шест пе са ма за В. П., 
1983), ма хом ви зу ел не аван гард не 
ори јен та ци је, углед ни гра фич ки и 
ли ков ни уред ник у Но ли ту и Књи-
жев ној оп шти ни Вр шац.

У Да ни ци Ву ко ве за ду жби не сво јим 
при ло зи ма ис пу ња вао је ви ше стал-
них оде ља ка (Под сет ник на књи жев
не и кул тур не го ди шњи це, На род ни 

ку вар, Ша љи вац) ко ји су, у про те кле 
две де це ни је ње го ве пре да не са рад-
ње, пре ра сли у по себ не књи ге. Из 
одељ ка Ша љи вац, од кра ја де ве де се-
тих го ди на 20. ве ка, као са мо стал ни 
ис тра жи вач на про јек ту „Исто ри-
ја срп ске књи жев не пе ри о ди ке” у 
окви ру про гра ма Ма ти це срп ске и 
Ин сти ту та за књи жев ност и умет-
ност, у исто и ме ној еди ци ји, об ја вио 
је осам књи га по све ће них срп ској 
ша љи вој пе ри о ди ци (мо но гра фи је о 
по је ди ним ли сто ви ма, ча со пи си ма 
и ка лен да ри ма, о жан ро ви ма, функ-
ци ји ка ри ка ту ра и те мат ско-мо тив-
ским ори јен та ци ја ма), об је ди њу ју ћи 
их као еди ци ју са по себ ним на сло-
вом Час опи са ча со пи са.

Кру ну овог са мо пре гор ног и за-
ду жби нар ског по ду хва та трај не и 
књи жев но и сто риј ске и кул тур не 
вред но сти, за о кру жио је књи гом Лек

си кон срп ске ша љи ве пе ри о ди ке (1830–
1918), Но ви Сад – Бе о град, 2017, као и 
Лек си ко ном срп ске ша љи ве пе ри о ди ке 
(1919–1941), за те че ним по сле ње го ве 
смр ти у ру ко пи су, ко ји ће мо на сто ја ти 
да об ја ви мо. Ти ме ће би ти у пот пу но-
сти до вр шен нај зна чај ни ји, за по то ње 
про у ча ва о це из у зет но под сти ца јан, 
ис тра жи вач ки за ду жби нар ски рад 
Жар ка Ро шу ља.

 Ми о драг МА ТИЦ КИ

ЗА СЕЋАЊЕ

Залог задужбинара 
Жарка Рошуља

Ми ни стар Ву ко са вље вић с Мир ја ном Дра гаш 
и Љу бо ми ром Ми лу ти но ви ћем на пот пи си ва њу уго во ра
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Одбор за науку

Н
а осно ву Пра вил ни ка о до де љи ва њу на-
гра да Ву ко ве за ду жби не, Од бор за до де
лу на гра де за на у ку, у са ста ву проф. др 
Сло бо дан Гру ба чић, до пи сни члан СА НУ, 
пред сед ник Од бо ра, и чла но ви: ака де мик 

Дин ко Да ви дов, ака де мик На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић, 
проф. др Бо шко Су вај џић и др Ми ло је Ва сић, на сед ни-
ци одр жа ној 1. ок то бра 2018. до нео је Од лу ку да се на-
гра да Ву ко ве за ду жби не за на у ку за 2018. го ди ну до де ли 
Мар ти Фрајнд за књи гу У тра га њу за Ла зом Ко сти ћем, 
из да вач Књи жев на оп шти на Вр шац, 2017.

Образложење

Књи га Мар те Фрајнд У тра га њу за Ла зом Ко сти ћем, у 
из вр сној би бли о те ци „Не са ни ца” Књи жев не оп шти не Вр-
шац, ко ју уре ђу је др Дра шко Ре ђеп, пред ста вља нам јед ног 
од нај бо љих зна ла ца дра ме и по зо ри шта у нас, у об ра ди 
те ме ко јом се Мар та Фрајнд ба ви ла то ком не ко ли ко де це-
ни ја сво је ка ри је ре.

По пут огле да ла, књи жев но и сто риј ска и књи жев но кри-
тич ка ми сао Мар те Фрајнд пре ла ма се у де лу Ла зе Ко сти-
ћа ви ше стру ко. Еру дит ни ис тра жи вач по зо ри шта и дра ме, 
исто ри чар срп ске књи жев но сти, зна лац ен-
гле ског ре не сан сног те а тра и свет ске драм-
ске сце не, вр сни есе ји ста и лу цид ни ту мач 
књи жев них де ла, шек спи ро лог. О ко ме је 
ов де реч: о Ла зи Ко сти ћу или пак о Мар ти 
Фрајнд? Још ка да у хо ри зонт ис тра жи ва-
ња увр сти мо Ви на ве ра и ње го во ба вље ње 
Шек спи ром, чи тај мо за но си ма и пр ко си ма 
Ла зе Ко сти ћа, те Јо ва на Хри сти ћа и ње го во 
ма е страл но ба вље ње есе јом, свет ском књи-
жев но шћу, дра мом и по зо ри штем, оп ти ка 
се ви ше стру ко из о штра ва. 

„Реч не мо же да за ме ни об лик”, ка же 
Хри стић, „али об лик по ста је ства ран тек 
ка да је на ђе на и реч.” „За то је јед но од ве-
ро ват но нај сна жни јих уз бу ђе ња ко је нам 
књи жев ност пру жа сва ка ко про би ја ње до 
вер бал не екс пли цит но сти, до ин те лек ту-
ал не фор му ла ци је по мо ћу ко је све што јој је прет хо ди ло 
до би ја зна че ње и сми сао.”

На ђе на је у књи зи Мар те Фрајнд У тра га њу за Ла зом Ко
сти ћем и реч. Кључ на реч-од го нет ка. То је по зо ри ште. И 
Мар та Фрајнд, по пут Ла зе Ко сти ћа, Ви на ве ра и Јо ва на Хри-
сти ћа, сво јим књи жев но и сто риј ским и књи жев но те о риј-
ским ра дом ода је без ре зер вну ода ност те а тру, по све ће ност 
ко ја мо же про ис те ћи са мо из ду бо ког и ода ног лич ног осе-
ћа ња љу ба ви и при пад но сти, ко је су јед на ко сна жне и не-
па тво ре но лич не и не ви не и да нас, као и на 
по чет ку ње не ка ри је ре, ис под свих ум них 
кри ти чар ских жа о ка, оштрих иро ниј ских 
оп сер ва ци ја те про ниц љи вих књи жев но-
те о риј ских кон струк ци ја. 

Осве тља ва ју ћи књи жев но де ло Ла зе Ко-
сти ћа из ну тра, у тек сто ви ма ко ји су на ста-
ја ли то ком ви ше де це ни ја, као и тра гич ну 
фи гу ру „срп ског Шек спи ра” спо ља, у ње-
ним за но си ма, тра гич ким блуд ња ма и 
не по но вљи вим пе снич ким укр шта ји ма, 
Мар та Фрајнд ис по ља ва све нај бо ље од ли-
ке срп ског есе ја: бри љан тан стил и је зик, 
оштро ум не опа ске и сме ла кри ти чар ска 
чи та ња, ко ја се оба зи ру са мо и ис кљу чи-
во на ана ли тич ку ра ван књи жев ног тек ста. 
Ње на књи га, ко ја пред ста вља до га ђај у срп-
ској есе ји сти ци, ука зу је на нај бо ље од ли-
ке срп ске есе ји сти ке од не по но вљи вог Ла зе 
Ко сти ћа пре ко раз ба ру ше ног Ви на ве ра, те ма те ма тич ки 
пре ци зног Јо ва на Хри сти ћа, до ви ше стру ког нам да нас 
док то ра Дра шка Ре ђе па. У ис тра жи ва њу драм ског ства ра-
ла штва, и по себ но од но са Ла за Ко стић – Ви љем Шек спир, 
Мар та Фрајнд по себ но пра ти све жа и на дах ну та ту ма че-
ња Зо ри це Бе ча но вић Ни ко лић и Зо ри це Не сто ро вић, по-
све до чу ју ћи још јед ном да је јед на од основ них од ли ка 
ње ног, у су шти ни, на кло ног ума и пе ра, не по пра вљи ва и 
без на де жна – мо дер ност.

Књи га Мар те Фрајнд У тра га њу за Ла зом Ко сти ћем и 
фор мал но и су штин ски од го ва ра ву ков ском прав цу у ме ри 
у ко јој и Ла за Ко стић ис тра ја ва на ву ков ском пу ту.

 Бо шко СУ ВАЈ ЏИЋ

Од бор
за умет ност

На осно ву Пра вил ни ка о до де љи ва њу на гра да Ву ко ве 
за ду жби не, Од бор за до де лу на гра де у обла сти умет но сти, 
на сед ни ци одр жа ној 9. ок то бра 2018. го ди не, у са ста ву др 
Дра шко Ре ђеп, пред сед ник, и чла но ви: ака де мик Све ти-
слав Бо жић, Ра да Ђу ри чин, Ми лан Стој ков, Ми ро љуб То-
до ро вић, др Бран ко Злат ко вић, Ђор ђе Ма ла вра зић, Ђо ко 
Сто ји чић и Са ша Ми ле нић, јед но гла сно је до нео Од лу ку 
да се на гра да Ву ко ве за ду жби не у обла сти умет но сти за 
2018. го ди ну до де ли огле ду проф. др Ми ли во ја Па вло ви ћа 
Не пре су шна ве ро до стој ност књи жев не ко ре спон ден ци је, 
ко ји чи ни увод ни део књи ге Ми ли во ја Па вло ви ћа Пи сма 
са дво стру ким дном – Пре пи ска из ме ђу До бри це Ћо си ћа 
и Вла де Стру га ра и дру ге епи сто ле.  

Образложење

Има ју ћи на уму име на ла у ре а та На гра де за умет ност Ву-
ко ве за ду жби не од 1990. го ди не до да нас, мо же мо без по-
го вор них на по ме на али и без при го во ра да утвр ди мо ка ко 
је у нај че шћем бро ју слу ча је ва ово ви со ко при зна ње, у нас 
сва ка ко без прем ца на укуп ност ства ра лач ких по ду хва та, 
плу ра ли зам на ших кул тур них цен та ра и ви ше ге не ра циј-

ско уче шће на тур ни ру, сва ка ко до при не ло, и још увек до-
при но си, да наш из бор све ви ше по ста је не у пи тан.

На сто је ћи да овим при зна њем уне ко ли ко пре по кри ва 
све та ко ра зно вр сне обла сти Ву ко вог ин те ре со ва ња, као 
и жан ро ве ко ји ма је по све ћи вао сво ју кон ге ни јал ну ра до-
зна лост, од лу ке на шег Од бо ра, ка ко ја одав де ра за зна јем, 
све ви ше, сво јом хра бро шћу и тра га њу за исти ни то шћу, 
уочи из ве сне пра зни не ко је су се, ту и та мо, то ком ових 
де це ни ја ап со лут но са мо стал ног од лу чи ва ња ја вља ле. На-
и ме, без Ву ко вог пре во да Но вог за вје та и Рјеч ни ка не би 
по сто јао по у здан код на шег је зи ка. До де љи ва ње ове на гра-
де пре во ди о цу (у пи та њу је би ла Би сер ка Рај чић) за 2016. 
го ди ну не сум њи во је у јав но сти скре ну ло па жњу на на шу 
отво ре ност и ис кре ну ши ри ну ис тра жи ва ња.

С тим у ве зи, а по сма тра ју ћи рад Од бо ра као буд ну оп-
ти ку ви ди ков ца у на шој сре ди ни, усу ђу јем се да скре нем 
па жњу на чи ње ни цу да је три на ест обим них то мо ва Ву-
ко ве пре пи ске уте ме љи ло на ше ко му ни ка ци је, ства ра ју ћи 
од епи сто ла да ле ко ви ше од сред ства обра ћа ња и са о бра-
ћа ја, у ви ше ве ков ној тра ди ци ји на ше кул ту ре. Срећ на је 
окол ност да се упра во по ја вио оби ман, ана ли ти чан и из-
у зет но ин спи ри сан оглед Ми ли во ја Па вло ви ћа Не пре су
шна ве ро до стој ност књи жев не ко ре спон ден ци је, об ја вљен 
у из да њу мо но гра фи је Пи сма са дво стру ким дном, у из-
да њу За во да за уџ бе ни ке и Слу жбе ног гла сни ка, Бе о град, 
2018, и то на стр. 9-72, ве ли ког фор ма та.

Овај спис, као је дин ствен ства ра лач ки ре зул тат, у ре ду 
на ших култ них огле да (Иси до ра Се ку лић, Ње го шу, књи-

га ду бо ке ода но сти, Ду шан Ма тић, Ан дре 
Бре тон ис ко са), са са ве сно шћу кон крет ног 
чи та о ца и хро ни ча ра ко ји, ево, већ пу них 
85 го ди на ра за зна је шта се зби ва на срп-
ској књи жев ној сце ни, без ика квих ре зер ви 
пред ла жем за На гра ду за умет ност Ву ко ве 
за ду жби не за 2018. го ди ну.

Пи смо је, у срп ској књи жев но сти и ју че 
и да нас, сиг нал по сто ја ња, при ми шља ња, 
не ми ра. Од Сте фа на Ла за ре ви ћа и До си те ја 
Об ра до ви ћа, уз пре суд ну за сту пље ност Ву ка 
Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, не ма ни јед ног зна-
ме ни тог на шег ауто ра ко ји упра во у тој че-
сто са же тој, али че шће бо га то раз бо ко ре ној 
по ру ци и по у ци о то ме где смо и ка ко смо, 
ни су баш епи сто ла ма по ве ри ли сво је тај не, 
свој бол, сво ја не ми ла или срећ на ис ку ства. 
На ши пу то пи си не мо гу друк чи је не го нај-

пре да се про на ђу у пи сми ма (Љу бо мир Не на до вић, Вељ ко 
Пе тро вић, Јо ван Ду чић, Раст ко Пе тро вић, Ми лан Ко њо вић, 
Ми ћа По по вић, Мо мо Ка пор), а на ше „жен ско пи та ње” ни-
је мо гу ће си ту и ра ти у вла сти ту про шлост без Ан ке Обре-
но вић, Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње, Иси до ре Се ку лић, 
Љу би це Цу це Со кић, Би сер ке Рај чић. У на сло ву ра не књи ге 
Иве Ан дри ћа Екс Пон то, сва кад се под ра зу ме ва епи сто ла, 
а по мно го број ним ту ма че њи ма, Днев ник о Чар но је ви ћу 
Ми ло ша Цр њан ског исто је пи смо, не сум њи во на ме ње но 

они ма ко ји до ла зе. Има пи са ца пр во га ре да 
ко ји су чи та ве сво је то мо ве ор га ни зо ва ли 
као пи сма (Ду шан Ма тић, Мир ко Де мић), 
а сиг на ли зам Ми ро љу ба То до ро ви ћа је и те 
ка ко ствар спи сто чар на, зве ре нич ка, ан то-
ло ги ка уза јам но сти.

Све ово, али и још мно го шта у ме ан-
дри ма оба ве ште не, стр пљи ве и од ме ре не 
ре че ни це Ми ли во ја Па вло ви ћа ва ља по-
сма тра ти као знак опо ру ке, пр ву и по след-
њу, по то њу и нај ва жни ју (над ре а ли сти би 
ка за ли: нај нај ни ју) по вла сти цу оних ко ји 
још мо гу да се чу ју, а и те ка ко при ста ју да 
бу ду са слу ша ни.

Не ма бо гом да ног тре нут ка за пи смо ко је 
од јед ном оба сја ва наш ве ков ни по лу мрак. 
Ми ли во је Па вло вић то та на но, до след но и 
ни ма ло флег ма тич но по ка зу је. Пи смо ина-
че дрч ног и – ка ко би се ре кло – увр ну то 

бес ком про ми сног Ко че По по ви ћа, на пи са но по сле смр ти 
Ду ша на Ма ти ћа, ње го вог не ка да шњег над ре а ли стич ког 
са бор ца, то от кри ва без у слов но. Па вло ви ће ва про ми-
шља ња су уте ме ље на, ни кад удва рач ка, од луч но скло ње-
на из зо не сен за ци о на ли зма би ло ко је вр сте. Јед но став но, 
он сво јим ју на ци ма пру жа мо гућ ност тзв. од бра не, оних 
по сло вич них „пет ми ну та” ко је ма ре вр сни дра ма ти ча-
ри. Иако че сто пра ва прав ца та от кри ћа у би о граф ском и 
ства ра лач ком сми слу, ова есеј ска раз ма тра ња че сто има ју 
сум њу у су сед ству, ве ру ју ћи пре не вер ни ци ма не го по кло-
ни ци ма прав ца, гру пе, ин те лек ту ал не за ве ре.

Син те ти чан дух, ко ји и у та ко зва ним ма ле ним ства ри-
ма и не ва жним де та љи ма ми сли на це ли ну про бле ма, 
Па вло вић је и у пре пи сци До бри це Ћо си ћа и Вла де Стру-
га ра, ко јој је по све тио ве ли ку, акри би ји нај бли жу па жњу, 
(п)осма трао окру же ње, пред ви ђа ња, ис ку ства ге о по ли-
тич ка. Ње го ви ко мен та ри су че сто пра ви прав ца ти узор 
од ме ре но сти и по у зда ног су ђе ња. Сва ка ко, ме ђу тим, мно-
го знач ност спи са ко ји је ме ђу мно го број ним на сло ви ма 
ово го ди шње ода бра но шти во, ни ка ко не ума њу је ми ну ци-
о зност Па вло ви ће ве син так се ка да ана ли зи ра и исто вре-
ме но та на но ослу шку је да ма ре вре ме на у про ми шља њи ма 
у се ћа њи ма дво ји це бо ра ца и са вре ме ни ка Ћо си ћа и Стру-
га ра. Гле да но про стра ни је и дру га чи је, тај од нос је ов де ве-
ри фи ко ван ви брант но и до сто јан стве но као па ра диг ма.

Има тврд њи ка ко не ма фо то гра фи је и пи сма ко ји ни-
су из у зет но зна чај ни кроз пет го ди на од да на на стан ка. 
И има, исто та ко, са не што ма њим по пу стом, уве ре ња да 
сва ка књи га по сле пе де сет го ди на по ста је зна чај на. Не 
са мо хар ти ја, пре лом, ре до след сли ка и суд би на, не го и 
као из у зет но све до чан ство о дав ним већ да ни ма. И у том 
сми слу до при нос Ми ли во ја Па вло ви ћа је зна ча јан што за 
на шу укуп ну ба шти ну осва ја про сто ре, ди ле ме и тра у ме 
чи та вих по ко ле ња, ко ја смо, на овај или онај на чин, срећ-
но или не срећ но, тек мо гли и сме ли да на слу ти мо.

Ре бус вре ме на ов де има сво је ре ше ње. Или бар јед но 
од мо гу ћих.

Ми ли во ја Па вло ви ћа Не пре су шна  ве ро до стој ност књи
жев не ко ре спон ден ци је ван сум ње за слу жу је На гра ду за 
умет ност Ву ко ве за ду жби не. И тај и та кав пред лог чи ним 
са уве ре њем да је нео п ход ност ове књи ге, осо би то по сле 
из у зет ног ис тра жи ва ња жи во та и ра да Да ни ла Ки ша, мо-
ти ви сан раз ло зи ма ко ли ко књи жев ним то ли ко и кул тур-
ним и исто риј ским.

 Дра шко РЕ ЂЕП

31. СКУПШТИНА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Изабрани састав органа 
Вукове задужбине

Др МИОДРАГ МАТИЦКИ, председник Скупштине Вукове задужбине
Проф. др ЉУБИНКО РАДЕНКОВИЋ, дописни члан САНУ, потпредседник 

Скупштине Вукове задужбине

Савет Вукове задужбине 

Академик ЉУБОМИР МАКСИМОВИЋ, Београд
Академик РАЈКО ПЕТРОВ НОГО, Београд
АНКА ЖУГИЋ, Фондација Вукове задужбине Жабљак-Шавник-Плужине
БРАНКО РАДИВОЈЕВИЋ, Земун 
Др ДРАГО ЊЕГОВАН, Нови Сад 
Др ИВАН ЗЛАТКОВИЋ, Аранђеловац
Др МИЛИЈАНА СИМОНОВИЋ, Београд 
Др МИНА ЂУРИЋ, Београд  
Др МИОДРАГ МАТИЦКИ, Београд
МИЛОВАН ВИТЕЗОВИЋ, Београд 
МИЛОМИР ПЕТРОВИЋ, Београд
МИЛОШ ЈЕВТИЋ, Београд   
МИОДРАГ ИЛИЋ, Београд 
Мр ДАНИЈЕЛА КОВАЧЕВИЋ МИКИЋ, Чачак  
Мр ЉУБОМИР МИЛУТИНОВИЋ, Београд
Мр МИЛОРАД СИМИЋ, Београд  
Мр МИЛУНКА МИТИЋ, Ниш  
Проф. др ДАНИЦА ПЕТРОВИЋ, Београд 
Проф. др ЉУБИНКО РАДЕНКОВИЋ, Београд
Проф. др ЉУБОМИР ПОПОВИЋ, Београд         
Проф. др ЉУБОМИР ХАЏИ ПЕШИЋ, Ниш 
Проф. др МИЛИВОЈЕ ПАВЛОВИЋ, Београд 
Проф. др НЕДЕЉКО БОГДАНОВИЋ, Ниш  
РАДАНА ВИЛА СТАНИШЉЕВИЋ, Градишка, Република Српска 
РАДОВАН ПОПОВИЋ, Београд 
РАДОСЛАВ ЗЕЛЕНОВИЋ, Београд 

Управни одбор 

Академик ВИДОЈКО ЈОВИЋ, Београд
Академик ДИНКО ДАВИДОВ, Београд
Академик НАДА МИЛОШЕВИЋ ЂОРЂЕВИЋ, Београд  
Др БРАНКО ЗЛАТКОВИЋ, Београд – Аранђеловац 
Др ЖАРКО ДИМИЋ, Сремски Карловци  
ДРАГУТИН БРЧИН, Београд 
Мр ГРОЗДАНА КОМАДИНИЋ, Чачак  
Проф. др АЛЕКСАНДАР МИЛАНОВИЋ, Београд  
Проф. др БОШКО СУВАЈЏИЋ, Београд  
Проф. др ЗОНА МРКАЉ, Београд 
Проф. др ПРЕДРАГ J. МАРКОВИЋ, Београд  

Надзорни одбор 

МИЛОМИР ПЕТРОВИЋ, Београд 
Мр ЉУБИЦА НЕНЕЗИЋ, Крушевац
САЊА ДОГРАЈИЋ, Београд 
СЕКУЛА ПЕТРОВИЋ, Беочин
СНЕЖАНА МАКСИМОВИЋ, Београд 

Одбор за награде у науци 

Академик ДИНКО ДАВИДОВ, Београд  
Академик НАДА МИЛОШЕВИЋ ЂОРЂЕВИЋ, Београд  
Др МИЛОЈЕ ВАСИЋ, Београд 
Проф. др ДРАГАНА МРШЕВИЋ РАДОВИЋ, Београд 
Проф. др ЉУБИНКО РАДЕНКОВИЋ, Београд  
Проф. др ПРЕДРАГ Ј. МАРКОВИЋ, Београд  
Проф. др РАЈНА ДРАГИЋЕВИЋ, Београд 
Проф. др СЛОБОДАН ГРУБАЧИЋ, дописни члан САНУ, Београд  
Проф. др. БОШКО СУВАЈЏИЋ, Београд  

Одбор за награде у уметности 

Др БРАНКО ЗЛАТКОВИЋ, Београд – Аранђеловац 
Др ДРАШКО РЕЂЕП, Нови Сад
ЂОКО СТОЈЧИЋ, Београд
ЂОРЂЕ МАЛАВРАЗИЋ, Београд 
МИЛАН СТОЈКОВ, Сомбор
МИРОЉУБ ТОДОРОВИЋ, Београд    
Проф. СВЕТИСЛАВ БОЖИЋ, дописни члан САНУ, Београд  
РАДА ЂУРИЧИН, Београд
САША МИЛЕНИЋ, Крагујевац

Позив за награде Вукове 
задужбине за 2019. годину

Ву ко ва за ду жби на од 1990. го ди не до де љу је го ди шње на гра де 
за на у ку и за умет ност. 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 2018. до 1. ок то бра 2019. 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 2019. 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 2019. 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.

ОДЛУКЕ ОДБОРА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ 
ЗА НАУКУ И ЗА УМЕТНОСТ

Бо шко Су вај џић 
обра зло жио од лу ку 
Од бо ра за на у ку

Сне жа на Бо јић 
на Скуп шти ни 
про чи та ла од лу ку 
Од бо ра за умет ност
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У 
Све ча ној са ли До ма Ву ко ве за ду-
жби не, 30. ма ја, пред ста вље на је 
мо но гра фи ја „Срп ска усме на на-
род на ба шти на”, из да ња на ен гле-
ском, фран цу ском, не мач ком и ру-

ском је зи ку, у ко јој су са др жа ни би се ри срп ске 
усме не на род не ба шти не Ву ка Ка ра џи ћа. 

Књи ге са др же хро но ло ги ју Ву ко вог жи во та и 
ра да, ње го ва по е тич ка на че ла, текст о уло зи Ву-
ко вих пе ва ча, од ред ни це из Срп ског рјеч ни ка, 
из бор из по е зи је и жан ро ва ко ји ма се Вук ба-
вио, ње го ву пре пи ску са са вре ме ни ци ма (Ге те, 
Ко пи тар, Грим, Сре знев ски, Ши шков, Аде лунг, 
До зон...), ре цеп ци ју Ву ко вог де ла о ко јој су пи-
са ли стра ни ис тра жи ва чи (Ге зе ман, Ба у ринг, 
Ку ла ков ски, Са фро нов, Вил сон, Ви но гра дов, 
Шу берт...). У књи га ма су се на шли и до са да шњи 
пре во ди на ше по е зи је ко је су пре ве ли Ге те, Пу-
шкин, Ма лар ме, Те ре за Ал бер ти на Лу и за фон 
Ја коб, Ана Ах ма то ва...

Пре ма ре чи ма из вр шне уред ни це др Ми не 
Ђу рић, у овом из да њу пр ви пут су пре ве де не 
од ред ни це из „Срп ског рјеч ни ка”, а из Ву ко ве 
пре пи ске са слав ним са вре ме ни ци ма мо гу се 
са зна ти мно ге за ни мљи во сти. 

Глав ни уред ни ци ових вред них де ла су На да 
Ми ло ше вић Ђор ђе вић, Ми о драг Ма тиц ки, Пе-
тар Бу њак, Сло бо дан Гру ба чић, из вр шни уред-
ник Ми на Ђу рић. Књи гу је на не мач ки пре ве ла 
Анет Ђу ро вић, про фе сор ка са Фи ло ло шког фа-
кул те та, на ру ски Ека те ри на Ива нов на Ја ку шки-
на, уз ре дак то ра пре во да про фе сор ку Ма ри ну 
Пет ко вић, на ен гле ски проф. Ива на Тр бо је вић 
и Сан дра Јо си по вић, а на фран цу ски Бри жит 
Мла де но вић, ре дак тор пре во да је про фе сор ка 
Је ле на Но ва ко вић.

Про фе сор Фи ло ло шког фа кул те та Бо шко Су-
вај џић, ко ји је при ре ђи вач књи га, ре као је да ове 
мо но гра фи је има ју на ци о нал ну и дру штве ну ми-
си ју. На гла сио је да је Вук Ка ра џић био чо век ко ји 
је ишао ис пред свог вре ме на, да је имао кри тич-
ки и са мо кри тич ки дух, до да ју ћи да је да нас Вук 
по треб ни ји на ма, не го што смо ми Ву ку. 

Ми ни стар кул ту ре Вла дан Ву ко са вље вић под-
се тио је да смо пре че ти ри го ди не обе ле жа ва-
ли, са аспек та кул ту ре, две ста го ди шњи цу пр вих 
пло до ва да ле ко се жног и ва жног де ло ва ња Ву ка 
Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа. 

То су би ле две ста го ди шњи це Пи сме ни це и Пе
сма ри це, ко ји ма је, го ди ну да на на кон про па сти 
Пр вог устан ка, Вук, као при до шли ца у цар ски 
Беч, от по чео свој уста нак, од но сно, свој „рат за 
срп ски је зик и пра во пис”. 

Ове го ди не на вр ша ва се два ве ка од на стан ка 
пр вог Ву ко вог це ло ви тог лек си ко граф ског де ла, 

Срп ског рјеч ни ка из 1818. го ди не, у ко ме је Вук 
са ку пио све ре чи ко је је по нео из сво га за ви ча-
ја, из Тр ши ћа у Ја дру. Са брао је 26.000 ре чи ко је 
је сам знао. Већ дру го из да ње ње го вог Срп ског 
рјеч ни ка, из да то у са рад њи са Ђу ром Да ни чи-
ћем 1852. го ди не, са бра ло је ско ро дво стру ко ви-
ше ре чи, са ку пље них са свих срп ских стра на, од 
та да шњих Ср ба сва три за ко на. 

Знал ци су нас одав но упу ти ли да је Ву ков реч-
ник ви ше од реч ни ка, да пред ста вља ен ци кло-
пе ди ју на род ног жи во та. Ву ко ви опи си зна че ња 
по је ди них ре чи осве тља ва ју ши ри кон текст њи-
хо ве упо тре бе, а не ке од њих се пре тва ра ју у чи-
та ве при че. 

По ду хват Ву ко ве за ду жби не ко ји да нас пред-
ста вља мо био је ам би ци о зан и па жње вре дан 
и Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња га је, 
пре ма сво јим мо гућ но сти ма, са за до вољ ством 
по мо гло. 

И
з бор из усме не ба шти не, ко ја је 
на ма по зна та (али ни ка да то ли-
ко да је до вољ но до бро зна мо!), 
тре ба ло је са же то пред ста ви ти 
чи та о ци ма и на че ти ри европ ска 

и свет ска је зи ка, у до стој ној фор ми и опре ми. 
Срп ско тра ди ци о нал но усме но на сле ђе про го-
во ри ло је, пре бра но ме ђу јед ним ко ри ца ма, на 
не мач ком, ру ском, ен гле ском и фран цу ском је-
зи ку. Оку пље на су кључ на оства ре ња лир ске и 
еп ске по е зи је, на род не про зе, бит не од ред ни це 
Ву ко вог Срп ског рјеч ни ка.

Упу ће ни при ре ђи ва чи су на сто ја ли да чи та о-
ци ма по ме ну тих је зи ка пру же и бли жа и тач на 

об ја шње ња о Ву ко вом ра ду и вре ме ну, да би и 
раз у ме ва ње овог на шег иза бра ног на сле ђа би-
ло пот пу ни је.

Ве ли ки рад и зна ње су уло же ни у овај по ду-
хват, ре пре зен та ти ван и по ду ху и по ру ху. Ли-
ков ни при ло зи, не са мо они из Ву ко ве епо хе 
не го и они те мат ски при па да ју ћи при ло зи но-
ви јег да ту ма, укло пље ни су у фи ни мо за ик ове 
ра зно вр сне књи ге.

На по кон, у сва ком из да њу, на сва ком од је-
зи ка, по се бан оде љак чи не тек сто ви ко ји пред-
ста вља ју на уч ну и кул тур ну ре цеп ци ју Ву ко вог 
де ла на том је зи ку, пре све га ра до ви Ву ко вих 
про у ча ва ла ца по те клих са под руч ја не мач ког, 

ру ског, ен гле ског и фран цу ског је зи ка.
На да мо се да ће ова из вр сна из да ња по сти ћи 

свој кул тур ни циљ, да ће об но ви ти и осна жи ти 
за ни ма ње ино стра не кул тур не и на уч не јав но-
сти за оно што је Вас ко По па на зи вао „на ша кла-
си ка, је ди на и пра ва”.

Ву ко во де ло је ле ги ти ма ци ја на шег на ро да не 
са мо пред дру ги ма, ко ји нас не до вољ но по зна ју, 
не го и пред на ма са ми ма, ко ји смо скло ни за-
бо ра ву и са мо за не ма ри ва њу.

У Ву ко во до ба ње гов рад био је при хва ће ни ји 
од стра не во де ћих ду хо ва Евро пе не го у на шој 

сре ди ни, оп те ре ће ној ра зним пред ра су да ма, 
али и ре ал ним опре зи ма у свом на по ру за одр-
жа ње и осло бо ђе ње.

Раз у ме ли су зна чај Ву ко вог из во ри шта и раз у-
ме ју и да ље нај кре а тив ни ји и нај мо дер ни ји ду-
хо ви на ше књи жев но сти. Од Ви на ве ра и Раст ка 
Пе тро ви ћа, до Вас ка По пе, на при мер. Они ко ји 
за не ма ру ју Ву ка као осно ву, не као мо дел, не по-
сти жу су ви ше у на шој књи жев но сти.

Бо ље ће нас, уз ова из да ња, раз у ме ти и до бро-
на мер ни стран ци, на кон свих фал си фи ка та ко ји 
су о на ма, па и о Ву ку као на шем те ме љу, у ду-
гом и бес по штед ном про па ганд ном ра ту про тив 
Ср ба из но ше ни и да ље се про ту ра ју.

За то овај по ду хват оди ста слу жи на част ње-
го вим но си о ци ма, пре све га Ву ко вој за ду жби-
ни и ње ним са рад ни ци ма, и њи ме се ис пу ња ва 
је дан од бит них раз ло га за ње но по сто ја ње. Јер 
Вук је жи ва ба шти на, ко ју тре ба са мо учи ни ти 
при сут ни јом. Ни ви ше ни ма ње од то га.

Ми о драг Ма тиц ки је на гла сио да су се у овим 
књи га ма на шли пре ве де ни нај леп ши за пи си 
усме ног бла га Ву ка Ка ра џи ћа, са ко ји ма је срп-
ски на род до био за вид но ме сто у мо за и ку кул-
ту ро ло шке ма пе по ро ди це европ ских на ро да. 
Уз на род не умо тво ри не, чи ји је из бор при ла го-
ђен чи та лач кој пу бли ци на сва ком од че ти ри 
је зич ка под руч ја, пре ве де ни су и нај зна чај ни-
ји при ло зи сла ви ста ко ји су до при не ли ва ља ној 
ре цеп ци ји Ву ко вог де ла у све ту.

У Ста ту ту Ву ко ве за ду жби не, по ред ста ра ња о 
је зи ку и пи сму, о кул ту ри срп ског је зи ка, сто ји и 
ста ра ње о по зна ва њу, и код нас и у све ту, жи во-
та и де ла Ву ка Ка ра џи ћа. Упра во у то ме на и шли 
смо на ве ли ко раз у ме ва ње ми ни стра за кул ту-
ру, Вла да на Ву ко са вље ви ћа, ре као је Ма тиц ки. 
„До дао бих са мо да леп ши дар де ца из ра се ја ња 
и за гра нич ја, ко ја уче срп ски је зик из ван ма-
ти це, ни су мо гла до би ти. Ако шта на са бо ри ма 
срп ске де це из ра се ја ња, кад их оку пи мо око 
срп ског је зи ка и пи сма, тре ба пру жи ти, то су 
ове че ти ри књи ге. Њи ма ће срп ска де ца мо ћи 
да се по ди че дру го ви ма ко ји по ти чу из ре до ва 
дру гих на ро да.” Ма тиц ки је по себ но за хва лио 
сви ма они ма ко ји су до при не ли да ове књи ге 
бу ду та ко са др жај не и ле по опре мље не. 

О књи га ма су го во ри ли и са рад ни ци Сан дра 
Јо си по вић, Ма ри на Пет ко вић, Је ле на Но ва ко-
вић, Мир ја на Си мо но вић, На да Ми ло ше вић 
Ђор ђе вић и из да вач Жар ко Чи го ја.

Књи ге су об ја вље не под по кро ви тељ ством 
Ми ни стар ства кул ту ре, а из да ва чи су Ву ко ва 
за ду жби на и Чи го ја штам па. На на слов ним 
стра на ма мо но гра фи ја на ла зе се де ла Па је Јо-
ва но ви ћа.

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

И
з ло жба „Срп ска лек-
си ко гра фи ја од Ву ка 
до да нас” осми шље на 
је, на пред лог проф. 
др Бо шка Су вај џи ћа, 

као глав на пра те ћа ма ни фе ста ци-
ја на XVI ме ђу на род ном кон гре су 
сла ви ста, ко ји је одр жан на Фи ло-
ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, од 
20. до 27. ав гу ста. Ако се по гле да ју 
афи ли ја ци је ауто ра из ло жбе и свих 
ко ле га ко ји су уче ство ва ли у ње ној 
при пре ми, ла ко ће се за кљу чи ти 
да је до ње до шло не фор мал ном 
са рад њом чла но ва Ка те дре за срп-
ски је зик Фи ло ло шког фа кул те та и 
Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ.

Ауто ри из ло жбе су проф. др Рај-
на Дра ги ће вић, пред сед ник Са ве за 
сла ви стич ких дру шта ва Ср би је, и др 
Не над Ива но вић из Ин сти ту та за срп-
ски је зик СА НУ. У пр вим раз ми шља-
њи ма о кон цеп ци ји из ло жбе ве ли ки 
до при нос да ла је др Сне жа на Пе тро-
вић, са вет ник Ин сти ту та за срп ски 
је зик СА НУ. Ре цен зен ти из ло жбе су 
ака де мик Пре драг Пи пер и проф. др 
Да рин ка Гор тан Премк. Ор га ни за то ри 
су Са вез сла ви стич ких дру шта ва Ср-
би је и Га ле ри ја на у ке и тех ни ке СА НУ, 
у ко јој је из ло жба одр жа на. Из ло жбу 
су фи нан сиј ски по др жа ли Се кре та-
ри јат за кул ту ру гра да Бе о гра да и 
Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех-
но ло шког раз во ја. Од 15. сеп тем бра до 
7. ок то бра из ло жба је на ста ви ла свој 
жи вот у Обра зов но-кул тур ном цен тру 
„Вук Ка ра џић“ у Тр ши ћу и би ла је са-
став ни део 85. Ву ко вог са бо ра. 

Је дан од глав них ци ље ва ове из-
ло жбе је сте обе ле жа ва ње ве ли ког 
ју би ле ја срп ске кул ту ре – две ста го ди-
шњи це 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.

Пу бли ка је има ла при ли ке да се 
упо зна са зна ча јем тог реч ни ка за 
уте ме ље ње са вре ме ног срп ског је зи-
ка, али и са фа за ма из ра де Рјеч ни ка, 
као и са Ву ко вим лич ним при мер-

ком ове књи ге, збир ка ма ре чи ко је су 
се на шле у ње му, број ним аутен тич-
ним до ку мен ти ма ко ји от кри ва ју на-
чин на ко ји је Вук при ку пљао гра ђу за 
сво је нај ва жни је де ло. По се бан зна чај 
има ју ори ги нал ни Ву ко ви ли сти ћи са 
реч нич ком гра ђом, као и Ву ко ве за-
бе ле шке на мар ги на ма реч ни ка или 
на збир ка ма ре чи, ко је от кри ва ју на-
чин на ко ји је он раз ми шљао о лек си-
ко граф ској об ра ди гра ђе. Не ки од тих 
до ку ме на та чу ва ју се у Ар хи ву СА НУ. 

Да би се до ча ра ло вре ме у ко ме је Вук 
жи вео и ра дио на Рјеч ни ку, из ло же ни 
су и ње го ви лич ни пред ме ти, ко ји се 
чу ва ју у Му зе ју Ву ка и До си те ја – при-
бор за пи са ње, пут на тор ба, на о ча ри, 
фес, џеп ни сат итд.

По се ти о ци су с на ро чи тим уз бу ђе-
њем по сма тра ли Ву ков руч ни при ме-
рак реч ни ка и ње го ве лич не пред ме те. 
Пу бли ку су, и у Бе о гра ду и у Тр ши ћу, 
чи ни ли и мла ди и ста ри, и гим на зи-
јал ци и ака де ми ци, и на ши су на род-
ни ци и стран ци, и сви су они нај ви ше 
вре ме на про во ди ли у ма ле ној Ву ко вој 
со би, ка ко су ауто ри на зва ли је дан део 
Га ле ри је на у ке и тех ни ке СА НУ, у ко-
јој су би ла из ло же на нај ва жни ја све-

до чан ства о Ву ко вој сва ко дне ви ци, а 
њен кључ ни део био је стал ни, до жи-
вот ни рад на Рјеч ни ку. 

Из ло жба осве тља ва срп ску лек си-
ко гра фи ју и из кул тур но-исто риј ске 
пер спек ти ве. Нај ва жни ји срп ски реч-
нич ки про јек ти бли ско су по ве за ни са 
на ста ја њем и про гре сом нај ва жни јих 
ин сти ту ци ја срп ске кул ту ре у XIX и ХХ 
ве ку. Ис по ста ви ло се да ни је би ло мо-
гу ће пред ста ви ти исто ри јат срп ских 
реч ни ка без за ди ра ња у про шлост 

Дру штва срп ске сло ве сно сти, ка сни је 
СА НУ, и Ма ти це срп ске, као и без при-
ка зи ва ња нај ва жни јих про је ка та ис-
так ну тих чла но ва ових ин сти ту ци ја. 
Свим овим ин сти ту ци ја ма и на уч ни-
ци ма ве за ним за њих из ра да реч ни ка 
би ла је на вр ху ли сте при о ри те та. Њи-
хо вим за ла га њем нај ва жни ји срп ски 
реч ни ци су и угле да ли све тлост да на. 
Из бор лек си ке у реч ни ци ма, сте пен 
раз во ја тер ми но ло ги је у раз ли чи тим 
на уч ним ди сци пли на ма, сте ре о ти пи 
ко ји су на мер но или не на мер но учи-
та ни у де фи ни ци је и при ме ре та ко ђе 
ука зу ју на ни во дру штве ног и кул-
тур ног раз во ја Ср ба у вре ме на ста ја-
ња ових реч ни ка. Те шко је за ми сли ти 

де лат ност ко ја као лек си ко гра фи ја 
про жи ма све фа зе раз во ја СА НУ, од 
осни ва ња до да нас, и ко ја по ве зу је 
то ли ко чла но ва СА НУ. На ве ди мо са-
мо не ке од њих: Сто јан Но ва ко вић, 
Алек сан дар Бе лић, Гли го ри је Еле зо-
вић, Ире на Гриц кат, Ми тар Пе ши кан, 
Па вле Ивић, Алек сан дар Ло ма, Пре-
драг Пи пер, Иван Клајн, Алек сан дар 
Ко стић. О ре зул та ти ма лек си ко граф-
ског ра да свих на ве де них ака де ми ка 
го во ри се на овој из ло жби.

Из ло жба има и на уч ну пер спек-
ти ву. Кроз пре глед реч ни ка од Ву ко-
вог вре ме на до да нас пред ста вљен је 
раз вој срп ске лек си ко граф ске ми сли 
и лек си ко гра фи је као на у ке. Ауто ри 
су се тру ди ли да на гла се ја сно пре-
по зна тљив ла нац зна чај них срп ских 
ин те лек ту а ла ца од Ву ка до да на шње 
ге не ра ци је лин гви ста, ко ји су се, из-
ра ђу ју ћи реч ни ке, на до ве зи ва ли јед-
ни на дру ге, а исто вре ме но оста вља ли 
лич ни пе чат у срп ској лек си ко гра фи-
ји за бу ду ће на ра шта је.

Из ло жбу „Срп ска лек си ко гра фи ја 
од Ву ка до да нас”, за хва љу ју ћи фи-
нан сиј ској по др шци СА НУ, пра ти и 
ре пре зен та тив ни ка та лог, ко ји, по сво-
јој струк ту ри, пред ста вља ко лек тив ну 
мо но гра фи ју о исто ри ји срп ске лек си-
ко гра фи је. Об ја вљи ва ње овог ка та ло га 

не би би ло мо гу ће без са свим ди рект-
не лич не по др шке пред сед ни ка СА НУ, 
про фе со ра Вла ди ми ра Ко сти ћа. Уред-
нич ком ти му Ка та ло га при дру жио се 
и ака де мик Ми ло сав Те шић, чи ја по-
др шка и по моћ су од из у зет ног зна ча ја 
за це лу де лат ност око из ло жбе. Ауто-
ри Ка та ло га су, углав ном, са рад ни ци 
и на став ни ци Ка те дре за срп ски је зик 
са ју жно сло вен ским је зи ци ма Фи ло-
ло шког фа кул те та и са рад ни ци Ин-
сти ту та за срп ски је зик СА НУ. Ка та лог 
са др жи тек сто ве о Ву ко вом рјеч ни ку, 
Реч ни ку СА НУ, реч нич ком про гра му 
у Ма ти ци срп ској, о дво је зич ној лек-
си ко гра фи ји, о исто риј ским, ети мо ло-
шким, де ри ва ци о ним, ди ја ле кат ским, 

ми то ло шким, фол клор-
ним, тер ми но ло шким, 
фра зе о ло шким, фре квен-
циј ским, асо ци ја тив ним 
реч ни ци ма, као и о реч-
ни ци ма си но ни ма, жар-
го на, реч ни ци ма но вих 
ре чи итд. Ка та лог са др-
жи знат но ви ше по да та ка 
не го из ло жба јер у ма лим 
га ле риј ским про сто ри ма 
ни је би ло мо гу ће де таљ-
но пред ста ви ти срп ску 
лек си ко гра фи ју. У свим 
фа за ма из ра де ка та ло га 
зду шно су по мо гли аси-
стен ти Ка те дре за срп ски 
је зик Фи ло ло шког фа кул-
те та – Ве сна Ни ко лић, 

Ва лен ти на Илић, Не над Кр цић, као и 
Бо ја на То дић, са рад ник Ин сти ту та за 
срп ски је зик СА НУ. Пре во ђе њем и лек-
ту ром ру ског де ла ка та ло га ру ко во ди ла 
је ма ги стар Ву ко са ва Ђа па Иве тић. 

Умет нич ки ка рак тер из ло жби да ли 
су ди зај не ри Оза ри ја Мар ко вић Ла-
шић и Не бој ша Бо ба Ва си ље вић, док је 
му зи ку за из ло жбу ком по но вао Алек-
сан дар Мар ко вић. 

Реч ни ци су ви ше од књи га, јер пред-
ста вља ју од раз ци ви ли за циј ског ни-
воа го вор ни ка не ког је зи ка, њи хо вих 
зна ња о све ту и на чи на на ко ји га по-
и ма ју и оце њу ју. Због то га из ло жба 
„Срп ска лек си ко гра фи ја од Ву ка до 
да нас”, кроз сли ку о срп ским реч ни-
ци ма, при ка зу је, бар у не кој ме ри, и 
сли ку срп ске на у ке и кул ту ре. 

 Рај на ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ

„СРПСКА УСМЕНА НАРОДНА БАШТИНА” НА ЧЕТИРИ ЈЕЗИКА

Најлепши записи нашег усменог блага

Вла дан Ву ко са вље вић го во ри на пред ста вља њу књи га

Српска лексикографија од Вука до данас

„Пр во из да ње Ву ко вог Рјеч ни ка“, Беч, 1818.

„Ву ков Рјеч ник из 1818“, руч ни при ме рак 
ауто ра са ру ко пи сним бе ле шка ма“ 
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У 
све ча ној са ли Ву ко ве за ду-
жби не, 24. ав гу ста 2018. го-
ди не, у окви ру XVI Ме ђу-
на род ног кон гре са сла ви-
ста, одр жан је окру гли сто 

на те му: „Ву ков Срп ски рјеч ник у свом 
вре ме ну и да нас”. Мо де ра тор окру глог 
сто ла, ко јим је обе ле же на и две ста го ди-
шњи ца пр вог из да ња Срп ског рјеч ни ка, 
био је 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, ко ји је при сут не под се-
тио на зна чај овог Ву ко вог де ла не са мо 
у окви ри ма из у ча ва ња срп ског је зи ка 
и кул ту ре, већ и за сла ви сти ку уоп ште. 
Уче сни ци из Ср би је, Ру си је, Бе ло ру си је 
и Не мач ке су, сво јим из ла га њи-
ма и но вим уви ди ма, по ка за ли 
да је Ву ков реч ник увек ак ту ел-
на те ма раз ли чи тих на уч них ди-
сци пли на у сла ви сти ци. 

Окру гли сто је от по чео рад из-
ла га њем проф. др Га бри је ле Шу-
берт, про фе сор ке на Уни вер зи те ту 
„Фри дрих Ши лер” у Је ни и ино стра-
ног чла на СА НУ, на те му „Срп ски 
рјеч ник у све тлу Ву ко ве са рад ње 
са Нем ци ма”. Ак це нат из ла га ња 
проф. др Шу берт био је на уло зи 
и зна ча ју не мач ких фи ло ло га и 
ин те лек ту а ла ца у кон цеп ци ји и 
ства ра њу Рјеч ни ка, а у пр вом ре ду 
Ја ко ба Гри ма. С об зи ром на то да 
Вук ни је био фи ло лог по обра зо ва-
њу, ути цај Ја ко ба Гри ма, ко ји је да-
вао пре по ру ке за пи са ња Рјеч ни ка, 
био је је дан од кључ них у об ли ко-
ва њу Ву ко вог де ла. Та ко ђе, по ка за-
не су слич но сти и раз ли ке из ме ђу 
Ву ко вог реч ни ка срп ског је зи ка, с 
јед не, и Гри мо вог реч ни ка не мач-
ког је зи ка, с дру ге стра не, при че му 
је ука за но на доц ни је уда ља ва ње 
ста во ва два ју ауто ра. Проф. др Пр-
во слав Ра дић је у свом из ла га њу 
ука зао на од ре ђе ни кон ти ну и тет, 
али и раз ли ке у ре цеп ци ји Ву ко вог 
де ла у де вет на е стом и два де се том 
ве ку ме ђу бри тан ским ин те лек ту-
ал ци ма, с по себ ним освр том на 
де ла Џо на Ба у рин га и Дан ка на 
Вил со на. У ре фе ра ту је ис так нут не јед нак 
од нос пре ма срп ској на род ној књи жев но-
сти и срп ском на ро ду ме ђу бри тан ским 
фи ло ло зи ма и књи жев ни ци ма, с јед не 
стра не, и у зва нич ној спо ља шњој по ли-
ти ци Ве ли ке Бри та ни је, с дру ге стра не. 
По себ ну па жњу је иза звао по да так да су 
де ве де се тих го ди на про шлог ве ка по гле-
ди Ву ка Ка ра џи ћа у бри тан ској ли те ра ту-
ри ту ма че ни као осно ва „ве ли ко срп ске” 
иде о ло ги је. Проф. др Сер геј За пруд ски са 
Бе ло ру ског др жав ног уни вер зи те та го-
во рио је о по ду дар но сти ма и раз ли ка ма 
из ме ђу Ву ко вог Срп ског рјеч ни ка из 1818. 
го ди не и Реч ни ка бе ло ру ског је зи ка Ива-
на Но со ви ча из 1870. го ди не. Кроз ана-
ли зу кон тек ста, иде ја и ути ца ја у пи са њу 
ових два ју реч ни ка, њи хо вих кон цеп ци ја 
и ци ље ва, од но са њи хо вих ауто ра пре ма 

лек си ци, по себ но по зајм ље ни ца ма, при-
ка за на су оба реч ни ка, а Ву ко во де ло је 
осве тље но и са но вих по зи ци ја. У из ла-
га њу проф. др Бо шка Су вај џи ћа „Срп ски 
рјеч ник (1818) у Ву ко вој пре пи сци” по-
ка за но је ко ли ко и на ко ји на чин је Ву-
ко ва пре пи ска са беч ким сла ви сти ма, 
за тим цр кве ним лич но сти ма у Ср би ји, 
по бор ни ци ма и про тив ни ци ма ње го вих 
иде ја ути ца ла на ства ра ње тог ње го вог 
де ла. Реч ник ни је са мо лек си ко граф ско 
де ло, већ је, пре ма ре чи ма проф. Су вај-
џи ћа, „жи ва ста ри на” срп ског је зи ка и 
срп ског на ро да. Др Ми о драг Ма тиц ки 
је, го во ре ћи на те му „Ву ко ве при че о ре-
чи ма”, ука зао на ва жност оп штих то ко-

ва у европ ској књи жев но сти у вре ме ну у 
ком је Вук ства рао, за тим на од нос срп-
ских про све ти те ља пре ма ње го вом ра ду, 
али и обр ну то. Ис так нут је зна чај Ву ко вог 
ту ма че ња крат ких усме них фор ми – из-
ре ка и по сло ви ца, на во ђе њем жи вот-
ног кон тек ста у ко ме се не ре а ли зу ју. Др 
Бран ко Злат ко вић је у ре фе ра ту „Ву ков 
Срп ски рјеч ник као ли те рар на те ма” по-
ну дио но ви при ступ Рјеч ни ку. При то ме 
је де таљ но ана ли зи ран кон текст у ком је 
ства ра но ово де ло, као и ње гов при јем у 
ин те лек ту ал ним кру го ви ма Ср би је то га 
вре ме на. По себ на па жња је по кло ње на 
од ре ђе ним до га ђа ји ма у Ву ко вом жи во-
ту то ком ства ра ња реч ни ка, ко ји су би ли 
из ра зи то анег дот ске при ро де. 

По сле пр вог бло ка из ла га ња, одр жа на 
је про мо ци ја че тво рок њиж ја „Вук Сте фа-

но вић Ка ра џић /Срп ско усме но на род но 
бла го у пре во ди ма на не мач ки, ру ски, ен-
гле ски и фран цу ски је зик” у из да њу Ву-
ко ве за ду жби не. О из да њи ма су го во ри ли 
проф. др Бо шко Су вај џић, при ре ђи вач, за-
тим пре во ди лац из да ња на ру ском је зи ку 
др Је ка те ри на Ја ку шки на, ре дак тор пре-
во да проф. Ма ри на Пет ко вић, из вр шни 
уред ник др Ми на Ђу рић и ли ков ни уред-
ник Ми ли ја на Си мо но вић.

Дру ги блок из ла га ња отво рио је ре фе-
рат др Мар те Бје ле тић и др Ја сне Вла јић 
По по вић „Lu pus in etymo lo gia. Ву ко во де-
ло на стра ни ца ма При руч ног ети мо ло
шког реч ни ка срп ског је зи ка” у ко јем је 
при ка зан зна чај Ву ко вог реч ни ка у са-

вре ме ним ети мо ло шким ис тра-
жи ва њи ма. Та ко ђе, ис так ну та је 
ва жност Срп ског рјеч ни ка, као из-
во ра за При руч ни ети мо ло шки 
реч ник, ко ји се при пре ма у Ин сти-
ту ту за срп ски је зик СА НУ, пре све-
га у ма пи ра њу ту ђи ца у срп ском 
је зи ку, али и као је ди ном из во ру 
оп сце не лек си ке срп ског је зи ка. У 
из ла га њу проф. др Зо је Ка ра но вић 
„Об ред на лек си ка у Срп ском рјеч-
ни ку” па жња је по кло ње на кон-
ти ну и те ту Ву ко вог ин те ре со ва ња 
за об ред ну прак су и, са њом по ве-
за ну, об ред ну лек си ку. У ре фе ра ту 
су де таљ но ана ли зи ра не лек се ме 
ко је при па да ју об ред ној лек си ци. 
Проф. др Алек сан дар Ми ла но вић 
ана ли зи рао је уло гу Ву ко вог реч-
ни ка из 1818. го ди не у по зна ва њу 
на зи ва ри ба и пред ме та ве за них 
за ри бо лов у срп ском је зи ку. Иако 
су на зи ви ко је Вук на во ди у пр вом 
из да њу реч ни ка ре ги о нал ни (не ма 
на зи ва ри ба ко је је Вук мо рао чу-
ти у Вој во ди ни и Цр ној Го ри и ко-
ји су му за си гур но би ли по зна ти) 
и иако гра ни це ри бо лов не тер ми-
но ло ги је ни су ја сно оме ђе не, сви 
ка сни ји тер ми но ло шки реч ни ци 
ве за ни за ри бо лов, за кљу че но је, 
има ли су Ву ков реч ник за осно ву. 
Др Је ка те ри на Ја ку шки на са Мо-
сков ског др жав ног уни вер зи те та 
„Ло мо но сов” го во ри ла је о лек сич-
ком фон ду Ву ко вог реч ни ка ко ји је 

укљу чен у Оп ште сло вен ски лин гви стич
ки атлас (ОЛА). По след ња два из ла га ња 
у окви ру окру глог сто ла од но си ла су се 
на уло гу Ву ко вог Срп ског рјеч ни ка у на-
ста ви и ме то ди ци на ста ве срп ског је зи-
ка и књи жев но сти. Проф. др Зо на Мр каљ 
раз ма тра ла је зна чај овог де ла у на ста ви 
срп ског је зи ка и књи жев но сти, уз осврт 
на раз ли чи те ме тод ске мо гућ но сти у 
школ ској прак си. Др На та ша Стан ко вић 
Шо шо та ко ђе је Срп ски рјеч ник по сма-
тра ла као ме то дич ку те му, при че му је 
по себ ну па жњу по кло ни ла мо гућ но сти-
ма функ ци о нал ног по ве зи ва ња на ста ве 
је зи ка и књи жев но сти. 

Уче сни ци ма Окру глог сто ла у Ву ко вој 
за ду жби ни уру че ни су сре бр ња ци с Ву-
ко вим ли ком.  

 Дра га на ЂУ РИЋ

Знамени 
Вуковог дела

Бошко Сувајџић, „Књига о Вуку” 
(Албатрос Плус, Београд, 2018)

К
њи га о Ву ку ко ја се по ја ви ла у зна ку одр жа-
ва ња 16. Ме ђу на род ног кон гре са сла ви ста 
у Бе о гра ду 2018. го ди не, де ло је проф. Бо-
шка Су вај џи ћа, пред сед ни ка Ме ђу на род-
ног ко ми те та сла ви ста, за ме ни ка управ-

ни ка Ме ђу на род ног сла ви стич ког цен тра на Фи ло ло-
шком фа кул те ту у Бе о гра ду и пред сед ни ка Управ ног 
од бо ра Ву ко ве за ду жби не. Она се на са вре мен на чин 
укљу чу је у ви ше де це ниј ска на уч на и кул ту ро ло шка 
про ми шља ња на ли ни ји „за Ву ка и про тив ње га” ко ја 
ин спи ра тив но тра ју то ком 19. и 20. ве ка, а на ста вља ју 
се и у на ше вре ме. 

Обра зла жу ћи суд би ну Ву ко вог ка пи тал ног де ла Срп ски 
рјеч ник (1818), Су вај џић по ка зу је ко ли ко је ова Ву ко ва 
„са мо ни кла” књи га за сно ва на на ду бо ком уви ду у жи вот 
и оби ча је срп ског на ро да, ко ли ко је у сво је вре ме под-
ста кла “из ра зи то уве ћа ње чи та лач ке оп ти ке”, да и да нас 
тра жи и зах те ва на пор ко ји тре ба уло жи ти ка ко би смо 
ду бље и кре а тив ни је от кри ли не ис ко ри шће не мо гућ но-
сти и ства ра лач ке мо ћи срп ског на род ног је зи ка ко ји и 
да нас жи ви у осно ви књи жев ног и омо гу ћу је на ста ја ње 
књи жев них де ла ко ја при па да ју вр хо ви ма свет ске ли те-
ра ту ре. Овом књи гом Су вај џић по ка зу је ко ли ко су се на-
уч на ин те ре со ва ња од ма кла од при зме на еп ски ка нон 
Ву ко вог де ла и окре ну ла свим ње го вим по тен ци ја ли ма 
ко ји су кроз 19. век озна чи ли “но ви пра вац” у срп ској 
књи жев но сти, пре све га ка да је реч о Ву ко вом уме ћу 
об ли ко ва ња на род них при по ве да ка и ње го вим при ча-
ма о ре чи ма ра су тим у Срп ском рјеч ни ку и збир ци Срп
ске на род не по сло ви це и дру ге раз лич не као оне у оби чај 
узе те ри је чи (1849). У том кон тек сту по себ но се из два ја 
при лог у ко јем Су вај џић осве тља ва од нос са вре ме ни-
ка пре ма Ву ко вом реч ни ку и пре ње го вог об ја вљи ва ња. 
Гра ђу на ла зи у Ву ко вој обим ној Пре пи сци (13 то мо ва 
ње го вих Са бра них де ла), ко ју с пра вом сма тра мо нај зна-
чај ни јим срп ским кул ту ро ло шким ар хи вом 19. ве ка. Ту 
се от кри ва оно скри ве но, „не му што”, што не на ла зи мо и 
књи жев ној пе ри о ди ци у ко јој су се уред ни ци и ауто ри 
јав но из ја шња ва ли, при хва та ју ћи Ву ко ву ре фор му или 
спо ре ћи се с њом.

У го ди ни ка да се у Бе о гра ду пр ви пут одр жа вао Ме-
ђу на род ни кон грес сла ви ста, до ла зи ова књи га у ко јој 
је чи та во Ву ко во де ло са гле да но при ло зи ма о ње го вим 
ко ор ди на та ма, о зна ме ни ма (кључ ним зна ци ма) ко ји га 

од ре ђу ју, због ко јих се вре-
ме у ко јем је Вук жи вео и 
вре ме у ко јем је на ста вио 
да де лат но и под сти цај но 
ути че на срп ску књи жев-
ност и до на ших да на на-
зи ва – „Ву ко во до ба”. 

По ла зи ште Су вај џи ће ве 
Књи ге о Ву ку обра зло же но 
је увод ним при ло гом: „Пле-
до а је: за и за Ву ка”. Уз овај 
оде љак по све ћен пре све-
га Срп ском рјеч ни ку, сле де 
они о срп ској на род ној по-
е зи ји и ње ним од је ци ма у 
све ту, те о Ву ко вим пе ва чи-
ма еп ских на род них пе са-
ма, са по себ ним освр ти ма 
на то ка ко се у на шој на род-
ној пе сми очи то вао оста ли 
свет, ка ко је срп ски на род у 

ве ков ном пам ће њу са чу вао оно што чи ни су шти ну исто-
риј ских зби ва ња и ка ко је раз у ме вао од но се ме ђу на род-
ни ма. При лог „Вук и пред ву ков ски за пи си”, и онај ко ји се 
ти че од но са Ву ка пре ма ру ко пи сним пе сма ри ца ма, по-
ма жу да се бо ље раз у ме усме но ства ра ла штво Ву ко вих 
збир ки, по себ но ка да је реч о ње го вој је зич кој и пра во пи-
сној ре фор ми. У тај круг при ло га ве што су уком по но ва ни 
и они о Ву ко вим пр вим пе сма ри ца ма (1814; 1815), ко је 
већ у про ме ни на сло ва (реч „сла ве но серб ска” за ме ње на 
је 1815. у „срп ска”) по ка зу ју од лу чан на ци о нал ни Ву ков 
ис ко рак у вре ме ни ма ка да се са ња ло „и по дне ву” о об но-
ви срп ске др жа ве, у ко ји ма се на го ве шта ва по то ње Ву ко во 
ком по но ва ње збир ки пе са ма, лир ских пре ма оби ча ји ма и 
об ред ном ри ту а лу (свад бе не, на при мер), еп ских по хро-
но ло шком исто риј ском рас по ре ду.

У ком па ра тив ним при ло зи ма „Вук и Ру си” и „Вук и 
Фран цу зи”, Су вај џић ука зу је на ка пи тал ни по ду хват Ву-
ко ве за ду жби не, у ко јем је уче ство вао као уред ник, да се 
књи га ма (на не мач ком, ен гле ском, ру ском и фран цу ском 
је зи ку) о нај вред ни јем усме ном бла гу са чу ва ном за хва-
љу ју ћи Ву ку, као и из бо ри ма тек сто ва сла ви ста од ре ђе ног 
је зич ког под руч ја ко ји су из у ча ва ли Ву ко во де ло, по так не 
ин те ре со ва ње за Ву ка не са мо у сла ви сти ци, већ и у чи та-
ли шти ма дру гих на ро да. 

При ло гом „Ср би сви и сву да” Су вај џић нам на нај бо љи 
на чин при бли жа ва онај зна мен Ву ко вог де ла ко ји мо же-
мо озна чи ти ње го вим од но сом пре ма на ци о нал ном пи-
та њу, ка да је реч о ње го вом обра ћа њу де ли ма пре све га 
свом све у куп ном на ро ду ко ји је у ње го во вре ме, а и мно го 
го ди на по том, био ра сут ме ђу цар стви ма. У при ло гу „Вук 
и 1847” по ка зу је се ко ли ко је зна ча јан удео Ву ко вог де ла 
у го ди ни 1847 – сим бо лич но из дво је ној као го ди на на ци-
о нал ног и кул тур ног „уз ле та” срп ског на ро да.

Ова кав Су вај џи ћев при ступ зна ме ни ма Ву ко вог де ла 
Бо шко Су вај џић до пу ња ва при ло зи ма „Вук и Ње гош” и 
„Ан дрић о Ву ку”. У њи ма по ка зу је ко ли ко ве ли ки зна чај, 
ка да је реч о ве ков ним кон ти ну и те ти ма у срп ској књи-
жев но сти, о „ча ра њу ре чи ма” ка ко ве ли Су вај џић, има ју 
по зи ви и од зи ви пи са ца, у пр вом слу ча ју Ву ка и Ње го ша, 
а у дру гом Ву ка и но бе лов ца Иве Ан дри ћа.

Пред ла жу ћи Књи гу о Ву ку Бо шка Су вај џи ћа за об ја вљи-
ва ње до дао сам да леп шу до бро до шли цу сла ви сти ма из 
це лог све та ни смо мо гли по же ле ти. Ре ци мо да је ова књи-
га пред ста вље на и на 85. Ву ко вом са бо ру, у Обра зов но-кул-
тур ном цен тру „Вук Ка ра џић” у Тр ши ћу.

 Ми о драг МА ТИЦ КИ

На слов на стра на књи ге

??????????????????

ОКРУГЛИ СТО У ВУКОВОЈ ЗАДУЖБИНИ

Вуков Српски рјечник 
у свом времену и данас

Вук Караџић, речи за Српски рјечник
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Беседа Вељка Брборића 
на 85. Вуковом сабору, 

Тршић, 16. 9. 2018.

П
о што ва не да ме и го спо до, бра-
ћо и се стре, ува же ни цр кве ни 
ве ли ко до стој ни ци, по што ва ни 
зва нич ни ци Ре пу бли ке Ср би-
је и гра да Ло зни це, по што ва ни 

уче сни ци Ску па сла ви ста и На уч ног са стан ка 
сла ви ста у Ву ко ве да не, дра ги уче ни ци на ших 
шко ла, по што ва о ци ли ка и де ла Ву ка Сте фа-
но ви ћа Ка ра џи ћа, срп ског је зи ка, књи жев но-
сти и кул ту ре! 

Ор га ни за то ри и до ма ћи ни 85. Ву ко вог са бо ра 
учи ни ли су ми из у зет ну част ка да су ме по зва-
ли да бу дем ово го ди шњи са бор ски бе сед ник. За 
про фе со ра ко ји три де це ни је ра ди на нај ста ри-
јој ка те дри за срп ски је зик у Ср би ји, на Фи ло-
ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, не ма и не мо же 
би ти ве ће ча сти од ове да на шње и та кав по зив 
се не од би ја. Го во ри ти у Тр ши ћу, на тр шић ком 
са бо ри шту, о твор цу срп ског књи жев ног је зи-
ка, о не по но вљи вом Ву ку, о ве ли ком пре га о цу, 
стра дал ни ку и жр тве ни ку, под ви жни ку и хе ро-
ју – ко ји је срп ско на ци о нал но обе леж је – је сте 
и ве ли ка од го вор ност. Шта ре ћи о оно ме чи ји 
је лик са бр ко ви ма и шту лом, и за Ср бе и срп-
ски је зик пла не тар ним де лом, оти шао у ле ген ду. 
Шта ре ћи о оно ме чи ји лик зна ју сви обра зо ва-
ни и сви Ср би без шко ле. Не ма гра ђа на Ср би је 
ни у ма ти ци ни у ра се ја њу а да не зна ју за не-
по но вљи вог и је дин стве ног Ву ка. Ве ли ки је број 
је зич ких струч ња ка ши ром све та, по себ но сло-
вен ског, ко ји су се Ву ку ди ви ли, Ву ка ци ти ра ли 
и о ње му пи са ли на уч не члан ке и књи ге. То је 
би бли о гра фи ја без бро ја.

Рав но је два ве ка, тач но две ста го ди на, ка ко 
је Вук Ка ра џић из дао ка пи тал но де ло и јед ну од 
нај зна чај ни јих и нај ци ти ра ни јих књи га срп ске 
кул ту ре – Срп ски рјеч ник. Срп ским рјеч ни ком и 
по то њим књи га ма, пре те жно на род не књи жев-
но сти, али и дру гим вред ним де ли ма Вук нас 
је увео у та да кул тур ну Евро пу. Та да је Ср би ја, у 
ро ман ти чар ском за но су осло бо ђе ња, за хва љу ју-
ћи де ли ма ве ли ког Ву ка и об ја вљи ва њу срп ске 
на род не књи жев но сти, по ста ла кул тур ни фе-
никс Евро пе. Евро па се ди ви ла Ср би ји, срп ском 
хе рој ству, на род ној књи жев но сти и кул ту ри. Вук 
је био ра до ви ђен гост кул тур них цен та ра Евро-
пе и са бе сед ник нај по зна ти јих и нај у ти цај ни-
јих лич но сти. Вре ди ре ћи да су то би ле зна чај не 
го ди не срп ске исто ри је, то су и за Евро пу би ли 

ве ли ки и ва жни до га ђа ји. Вук је из Бе ча про ме-
нио сли ку о та да шњој Ср би ји, био је је зич ки и 
кул тур ни ви зи о нар це ле на ци је. 

Зна ла га је Ср би ја и оспо ра ва ти, па и за бра њи-
ва ти, а Евро па га је це ни ла и сла ви ла. Вук је та-
да био нај ве ћи срп ски Евро пља нин и европ ски 
Ср бин. Ни ка да лак ше срп ске књи ге ни су пре во-
ђе не на европ ске је зи ке.

Ср би ја се и да нас оду жу је ве ли ком за слу жни-
ку, та ко ево 85. пут за ре дом у Ву ко вом и на шем 

Тр ши ћу, на Ву ко вом са бо ри шту, у Под ри њу, уз 
Тро но шу, с по но сом и до сто јан ством чу ва мо 
успо ме ну на лик и де ло не за бо рав ног Ву ка, ко-
ји се од ла ском у Беч жр тво вао за на ци о нал но и 
кул тур но до сто јан ство срп ског на ро да. Го во ре ћи 
о Срп ском рјеч ни ку, осмо стру ки ака де мик и је-
дан од нај ве ћих срп ских лин гви ста дру ге по ло-
ви не два де се тог ве ка, Па вле Ивић на пи сао је и 
ову ре че ни цу: „Чак се не мо же на ве сти ни јед но 
дру го де ло у исто ри ји срп ске кул ту ре ко је би од-

и гра ло ве ћу уло гу као пре крет ни ца, као по ла га-
ње те ме ља” (по го вор Рјеч ни ку, стр. 19). Ми би смо 
до да ли то ме да – ка да је те мељ до бар – оста так 
гра ђе ви не је си гур ни ји, лак ше је би ти не и мар.

Ни је не по зна то да сва ки на род има сво је ве-
ли ка не, сво је пре по ро ди те ље, пре ва жне и не за-
о би ла зне по је дин це ко ји га за ду жи ше за по то ње 
ве ко ве и по ко ле ња. Ипак, ма ло је на ро да ко ји 
има до ше та кву људ ску гро ма ду као што је код 
нас био тр шић ки ге ни је. Вук је срп ско на ци о нал-
но обе леж је, уте ме љен је у на ци о нал ну кул ту ру, 
па ни ко не спо ри да је уз Све тог Са ву и Ње го ша 
нај зна чај ни ја лич ност срп ске кул ту ре и срп ске 
исто ри је. Оне кул тур не исто ри је ко ју су ка сни је 
осна жи ли Те сла и Ми лан ко вић, Цви јић и Ду чић, 
Бе лић и Ан дрић, Цр њан ски и Се ли мо вић, и дру-
ги зна чај ни умо ви – трај ни по нос Ср би је.

Вук је од по лу пи сме ног па сти ра из Тр ши ћа 
сти гао до по ча сног док то ра Уни вер зи те та у Је ни, 
по стао је члан не ко ли ко пре сти жних европ ских 
ака де ми ја, ве ли ког бро ја зна ме ни тих на уч них 
дру шта ва Евро пе, био је оки ћен злат ним ме да ља-
ма и ор де њем нај зна чај ни јих кул тур них цен та ра 
та да шње Евро пе, вре ди ре ћи и да је вр ло млад 
до био ру ску на ци о нал ну пен зи ју. Био је и бес кућ-
ник и се о бар, де лом је обез бе дио бе смрт ност. 

До ма ћин ско и па три јар хал но вас пи та ње, за-
ви чај ни од гој, на ци о нал на свест, лич на хра брост 
и ха ри зма, осе ћај од го вор но сти и па три о ти зма 
на ве ли су Ву ка да се ухва ти у ко штац са озбиљ-
ним на ци о нал ним и кул тур ним по сло ви ма и 
да Евро пи и Ср би ји по ка же шта смо и ко смо, 
ка ко се по на ша од го вор но и озбиљ но, са бор но и 
са бра но и ка ко се ве ли ким лич ним по жр тво ва-
њем и од ри ца њем мо же на до ме сти ти озбиљ ни 
кул тур ни за о ста так и ка ко се мо же на док на ди ти 
про пу ште но, по себ но ако зна те ко ли ко вре ди те 
и ако има те шта да по ка же те дру ги ма. 

Но га и шту ла му ни су до зво ли ле да ра ту је, 
па се од ва жио да из Ср би је оде у Беч и из Бе ча 
ме ња Ср би ју и свест о Ср би ји. Ре фор ми сао је 
срп ски је зик и пра во пис, при ку пио и за бе ле-
жио ком плет но бла го на род не књи жев но сти и 
спа сио од за бо ра ва не про це њи ву вред ност на-
ше исто ри је и кул ту ре.  

Ко је био Вук, нај бо ље све до че не спор ни по-
да ци из ње го ве би о гра фи је: ста ри ном Дроб њак 
из Пет ни це, ро ђен у Ото ман ском цар ству, умро 
у Хаб збур шкој мо нар хи ји, пе де сет рад них го ди-
на про вео је у Бе чу, увек је ис ти цао пра во слав ну 
ве ру, су пру га Ана Кра ус би ла је Не ми ца, нај бо љи 
при ја тељ и по бра тим Хр ват и Сло ве нац, на гла-
ви је но сио тур ски фес, а оста ће за пам ће но да је 
са хра њен са ру ским кр стом. Учио нас је кул ту ри 
и са бо ри ма, не по де ла ма и мр жњи. По што вао 
га је цео европ ски кул тур ни свет, по себ но сло-
вен ски и гер ман ски.

Вељ ко Бр бо рић го во ри Бе се ду на Са бо ру

ОСАМДЕСЕТ ПЕТИ ВУКОВ САБОР

Два века Српског рјечника – сећање 
на живот и дело великог Вука

Вук је без прем ца у на шој кул тур-
ној исто ри ји – од ње го ве се тве и да-
нас уби ра мо пло до ве: на пи сао је и 
об ја вио пр ву збир ку на род них пе-
са ма, пр ву гра ма ти ку срп ског је зи-
ка, пр ви реч ник на шег је зи ка, пр ве 
ре цен зи је, пр ви срп ски бу квар, био 
је пр ви ак цен то лог и ди ја лек то лог, 
био је увек пр ви и нај бо љи. Н. То ма-
зео је на пи сао да је Вук оба вио ви ше 
по сло ва не го чи та ва ака де ми ја.

Као илу стра ци ју Ву ко ве ве ли чи не 
на по ме ну ће мо да су Иво Ан дрић и 
Ме ша Се ли мо вић на пи са ли за себ-
не књи ге о Ву ку.  

М. Се ли мо вић ка же: „Слу чај, ко-
ји ства ра ве ли ке љу де, до вео је Ву ка 
на јед но од нај вид ни јих ме ста на ше 
исто ри је. Кад већ, због бо ле сне но-
ге и шту ле, ни је по стао че то во ђа ни 
по ги нуо у бор би са Тур ци ма, кад се 
због по од ма клих го ди на ни је мо гао 
упи са ти у гим на зи ју у Кар лов ци ма, 
до шао је 1813. го ди не у цар ству ју ћи 
град Беч, јед ну од глав них европ-
ских ме тро по ла. Слу чај га је чу вао 
за ва жни је за дат ке. Све оста ло по-
сле пре ла ска у Беч ни је слу чај но” 
(Се ли мо вић, 1986: 17).  

И по ред све га Вук је био ду го кри-
ти ко ван у Ср би ји, по нај ви ше у цр-
кве ним кру го ви ма, ни власт га ни је 
ма зи ла. Оста ле су за бе ле же не и оста-
ће за пам ће не све за бра не ко је му је 
уде си ла та да шња Ср би ја. Ме ђу за-
бра на ма на шла се и она да се у Ср-
би ју не сме ју уно си ти књи ге ко је су 
на пи са не „по ор то гра фи ји спи са те ља 
Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа”. Знао је 
Вук кри ти ко ва ти и власт!

Ка да га је пред крај ово зе маљ ског 
жи во та по се ти ло пе де се так ђа ка, за 
76. ро ђен дан и 50-го ди шњи цу ра-
да, Вук им је крат ко ре као: „Мо ја је 
сва и го ле ма пла та ако сам до бра 
на ро ду учи нио и ако се тим на род 

наш уха сни”. Ни ма ње ре чи, ни ве-
ће по ру ке!

Са бра на де ла и це ло куп на са бра-
на и об ја вље на Ву ко ва Пре пи ска 
пред ста вља ју ве ли ко бла го. Пра-
во је чу до ко ме је све Вук пи сао и 
ко је пи сао ње му, чу до је и ка ко је 
то са чу ва но. На тај на чин до би ли 
смо дра го це на све до чан ства о Ср-
би ји то га пе ри о да, ви ше од 11.000 
стра ни ца тек ста и око 7.000 пи са-
ма. Ис тра жи ва чи ма оста је да се ти-
ме озбиљ но ба ве, има ту сва ко ја ких 
дра гу ља.

И за то је на ци о нал на оба ве за да 
чу ва мо де ло на шег ге ни ја, да ов де 
у Ву ко вом и на шем Тр ши ћу, уз Ву-
ко ву род ну ку ћу и Ву ко ву спо мен-
шко лу, уз по моћ Цен тра за кул ту ру 
„Вук Ка ра џић” из Ло зни це и но во-
о тво ре ног Обра зов но-кул тур ног 
цен тра „Вук Ка ра џић” у Тр ши ћу, уз 
по моћ Ву ко ве за ду жби не, не гу је мо 
де ло Ву ка Ка ра џи ћа, да чу ва мо и 
не гу је мо срп ски је зик, да се ста ра-
мо о срп ским оби ча ји ма и кул ту ри, 
да оку пља мо ђа ке и сту ден те, на уч-
ни ке и кул тур не де лат ни ке, до ма ће 
и стра не сла ви сте и да ја сно ка же мо 
ка ко је Тр шић ва жно ме сто на све у-
куп ној ма пи Ср би је. 

На два ве ка од Ву ко вог Срп ског 
рјеч ни ка, тек ми ну лог ав гу ста, Ср би-
ја је би ла до ма ћин Свет ског кон гре-
са сла ви ста. Оку пи ла је сла ви сте из 
43 зе мље, њих око 1200, прак тич но 
из свих др жа ва где има сла ви сти ке 
као на уч не ди сци пли не. Спе ци јал-
на те ма Кон гре са био је Ву ков Срп
ски рјеч ник, Кон грес је пра ти ла и 
из ло жба свих срп ских реч ни ка, она 
је од ју че, ов де, у Тр ши ћу. 

Не ки од свет ских сла ви ста и да-
нас су у Тр ши ћу. Оста ће за пам ће но 
да је пре не ки дан сла ви ста из Ин-
ди је ре као, по за вр шет ку Кон гре са, 
баш ов де у Тр ши ћу, да по сто ји на 

јед ној ре ци у Ин ди ји све то ме сто и 
да ако га по се ти те иде те у рај. По-
сле бо рав ка у Тр ши ћу он ре че да то 
ме сто не ће тра жи ти, јер је за вет ис-
пу нио у Тр ши ћу. Мо ра ли нас Ин ди-
јац учи ти да је Тр шић све то ме сто! 
Та ко смо ба рем још не што на у чи-
ли – оста је нам са мо да утвр ди мо 
гра ди во!

И да на гла сим. Вук Ка ра џић је 
ре фор ма тор срп ске ћи ри ли це. Ура-
дио је то по Аде лун го вом на че лу 
и на иде ја ма Са ве Мр ка ља. На ша 
оба ве за је да ћи ри ли цу чу ва мо и 
не гу је мо. Ле ги тим но је чу ва ти и не-
го ва ти је зи ке на ци о нал них ма њи на 
и стра не је зи ке. Али бри га о ћи ри-
ли ци, ма тич ном пи сму срп ског је-
зи ка, наш је на ци о нал ни при о ри тет. 
То је мо рал на оба ве за!

Сто га не раз у мем и не мо гу раз у-
ме ти оне ко ји ма сме та За кон о слу-
жбе ној упо тре би је зи ка и пи сма, 
све не у ре ђе но се мо ра уре ди ти, а 
оно што је на ци о нал но и при том 
угро же но ва ља шти ти ти. За шти та 
и не го ва ње ћи ри ли це ни је за бра на 
ла ти ни це. Шта је ту спор но?

И још не што. За ви чај ност и лич-
на од го вор ност оба ве зу ју ме да се 
освр нем и ка жем још не ко ли ко не 
баш при јат них ре че ни ца. По че ћу од 
Ву ко ве тврд ње да „на сви је ту не ма 
љеп ше зе мље од Ср би је, ни љеп шег 
мје ста од Тр ши ћа”.   

Шта смо то ми, Ву ко ви по том ци 
ура ди ли да Тр шић, не спор но ме сто 
све ко ли ке при род не ле по те, као и 
мно га ме ста по Ср би ји и у Ре пу-
бли ци Срп ској оста ју без мла до сти. 
Ву ко ва шко ла у Тр ши ћу је ско ро без 
уче ни ка. Срп ство је пре пу но шко ла 
ко је су пред за тва ра њем, мно ге смо 
већ за тво ри ли, би ће нам по треб но 
ви ше ка та на ца од школ ских та бли. 
Број са да шњих и бу ду ћих пр ва ка 
озбиљ но је на ци о нал но упо зо ре ње.

Шта смо ура ди ли да Ср би ја ви ше 
ни је та ко ле па, не бар као у Ву ко во 
вре ме, или ми да нас ми сли мо дру-
га чи је, по себ но срп ска мла дост. Је 
ли глав на иде о ло ги ја мла дих у два-
де сет пр вом ве ку са мо да на пу сте 
Ср би ју, по себ но ако мо же са не што 
шко ле и да се иде у бе ли свет. Ко ће 
чи та ти и ана ли зи ра ти не ка да култ-
ну пе сму Алек се Шан ти ћа – Остај
те ов де. 

Исто ри ја нас је на у чи ла да је Ср-
би ја, пре сто го ди на, на по чет ку два-
де се тог ве ка, оста ла без мла до сти, 
та да су је од не ли Бал кан ски ра то-
ви и Пр ви свет ски рат. У два де се том 
ве ку смо лу та ли и ра то ва ли, по ма-
ло се и кон со ли до ва ли, се ли ли се и 
тра жи ли но ви иден ти тет.

По сле сто го ди на, на по чет ку два-
де сет пр вог ве ка, Ср би ја по но во 
оста је без мла до сти – са да у ми ру. 
Од ла ском мла дих и нај бо љих ми 
оста вља мо на ци ју без бу дућ но сти? 

Све му то ме до при нео је и моћ ни 
свет. Мо жда смо не што и гре ши ли, 
има и на ше кри ви це, али ка зна ко-
ја је Ср би ји на ме ње на ви ше стру ко 
пре ма шу је срп ску кри ви цу. По ма га-
ли смо дру ги ма уни жа ва ју ћи се бе, 
дру ги ма смо да ва ли на ци о нал ни 
иден ти тет, за по ста вља ју ћи свој. 

Ипак, мо ра мо ве ро ва ти да ће се 
то по пра ви ти, то је ва жан за да так. 
За да так је свих, ин сти ту ци ја и по је-
ди на ца, да се о то ме ста ра ју, бри га о 
мла ди ма је се тва, од се тве до же тве 
има се шта ра ди ти и не ка та ко бу де. 
Зар ни је и Вук ви ше пу та ре као – не 
да се, али ће се да ти. 

Не мо гу да не ка жем и ово. У Ср-
би ји ме ди ји да нас кон та ми ни ра-
ју свест. Ни ко не пи ше о то ме да је 
Уни вер зи тет у Бе о гра ду ме ђу два 
од сто нај бо љих на све ту, па на ци ја 
и не зна ка ко се зо ве и ка ко из гле-
да рек тор Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 

али за то има мо сва ко днев не из ве-
шта је о „ме диј ским ико на ма”, о „кре-
шта ли ца ма, стар ле та ма, не ва жним 
јад ни ци ма и нај сум њи ви јим по је-
дин ци ма”, они су у сва ко ми нут ном 
и сва ко сат ном ди рект ном пре но су. 
Ве ли ки про блем Ср би је је та бло и-
ди за ци ја и ри ја ли ти за ци ја. То су 
про це си до бро пла ни ра ни и моћ но 
осми шље ни. Ср би ја мо ра на ћи сна-
гу да им се од у пре, не ми слим да их 
ва ља за бра ни ти, али Ср би ја ће има-
ти бу дућ ност ако та кви са др жа ји по-
ста ну ефе мер ни и ако се вра ти мо 
пра вим вред но сти ма, а ни је те шко 
зна ти шта су нам при о ри те ти. Зар се 
не мо же ути ца ти и на укус на ци је, 
зар се не мо же, ка ко ре че Вук, одво-
ји ти жи то од ку ко ља. Ма ло хра бро-
сти и до бре во ље во ди ка ре ше њу.

И да за кљу чим ре чи ма Ђу ре Да-
ни чи ћа, нај бо љег и нај ве ћег ву ков-
ца, ре чи ма ко је је Да ни чић упу тио 
омла ди ни у Пи ро ту, 1880. го ди не.

„Што сам год ра дио, ра дио сам 
по ду жно сти сво јој. И вас мо лим 
да чи ни те сва ки сво ју ду жност. За 
отаџ би ну се не ги не са мо на бој ном 
по љу. За отаџ би ну се мо же уми ра ти 
на сва ком ко ри сном ра ду. И оно што 
смо ко ји узе ли на се, или што нам је 
па ло у део, ду жни смо ра ди ти свом 
сна гом сво јом, свом кре по шћу сво-
је во ље. И кад та ко из вр ши мо сва ки 
сво ју ду жност, он да ће мо оду жи ти 
на ро ду дуг ко ји му ду гу је мо.” (Књи-
га Ђу ре Да ни чи ћа 1976: 219).

У на ди да ће мо ко лек тив но и по-
је ди нач но „оду жи ти на ро ду дуг ко-
ји му ду гу је мо” за хва љу јем вам на 
па жњи, да Бог дâ да до ла зи мо у Тр-
шић, да не гу је мо срп ски је зик, да 
до бро ра ди мо, да се до бру на да мо 
и да нам се до брим вра ти. 

Жи ви и здра ви би ли – НА МНО-
ГА ЈА ЉЕ ТА.

 Вељ ко БР БО РИЋ

Увек пр ви и нај бо љи
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У 
по не де љак, 10. сеп тем бра све ча-
но је отво рен 85. Ву ков са бор. Пр-
вог са бор ског да на пред ста вљен 
је про је кат „АР ЛЕММ умет нич-
ки ка ра ван”, са 16 ин тер ак тив них 

па ноа, на ко ји ма су би ле пред ста вље не фо то-
гра фи је са Ариљ ске лет ње му зич ке ма ни фе-
ста ци је уз зву ке кла сич не му зи ке. Па нои су 
би ли по ста вље ни у пе шач кој зо ни ис пред Ву-
ко вог до ма кул ту ре.

За тим је отво ре на из ло жба иза бра них сли-
ка на ста лих то ком 25 го ди на тра ја ња Ме ђу на-
род не ли ков не ко ло ни је „Гам зи град” у За је ча ру. 
Из ло жбу је отво рио Вла ди мир Ђу ри чић, ди-
рек тор Уста но ве На род но по зо ри ште Ти моч ке 
кра ји не – Цен тар за кул ту ру „Зо ран Рад ми ло-
вић” За је чар. На кон то га, усле ди ло је све ча но 
отва ра ње 85. Ву ко вог са бо ра. Са бор су отво ри-
ли пред став ни ци Ми ни стар ства про све те, на-
у ке и тех но ло шког раз во ја и Ми ни стар ства 
кул ту ре и ин фор ми са ња у Вла ди Ре пу бли ке 
Ср би је: Га бри је ла Гру јић, по моћ ник ми ни стра 
про све те, и Дра ган Ха мо вић, по себ ни са вет ник 
ми ни стра кул ту ре. Све ча ном отва ра њу при су-
ство ва ла је и Ива на Де дић, по моћ ни ца ми ни-
стра кул ту ре. Јав но сти се обра тио и Љу бин ко 
Ђо кић, по моћ ник гра до на чел ни ка Ло зни це. 
У на став ку про гра ма из ве ден је део из мо но дра-
ме „Вук по но во ме ђу ву ков ци ма”, у ко јој Ву ка 
игра Иван Бе кја рев, као и кон церт Срп ског хо-
ра Се ра фим Са ров ски из Зре ња ни на, ан сам бла 
ко ји не гу је ду хов не ну ме ре, срп ске ро до љу би ве 
пе сме, ро ман се и ста ро град ске пе сме.

Дру гог са бор ског да на, 11. сеп тем бра одр жан 
је за јед нич ки про грам Би бли о те ке Ву ко вог за ви-
ча ја и КУД Ка ра џић по во дом обе ле жа ва ња зна-
чај ног ју би ле ја – 150 го ди на Би бли о те ке Ву ко вог 
за ви ча ја. О исто ри ја ту нај ста ри је уста но ве кул-
ту ре у Ло зни ци, ко ја је на ста ла 1868. го ди не, ка-
зи ва ли су чла но ви КУД „Ка ра џић” и за по сле ни 
у Би бли о те ци Ву ко вог за ви ча ја. У на став ку про-
гра ма одр жан је кон церт Дуа Пон те (Аља Пе трић 
и Да мјан Ста ни шић) уз уче шће Цр кве ног хо ра 
„Са бор срп ских све ти те ља” из Ба ње Ко ви ља че.

У сре ду, тре ћег са бор ског да на, у Стал ној по-
став ци сли ка Ми ће По по ви ћа и Ве ре Бо жич-
ко вић По по вић отво ре на је из ло жба ра до ва 
Гор да не Ка ља ло вић Ода но вић под на зи вом 
„Про стор књи ге, књи га у про сто ру”. Гор да-
на Ка ља ло вић Ода но вић је ли ков на умет ни-
ца, про фе сор на Ака де ми ји умет но сти, ко ја 
се у умет нич кој прак си из ра жа ва кроз ме ди је 
скулп ту ре и ин ста ла ци ју. Аутор је два де се так 
про је ка та и до бит ник ви ше на гра да. Из ло жбу 
је отво ри ла Ма ри на Цве та но вић, ку стос исто ри-
чар умет но сти. О из ло жби је го во ри ла и аутор ка, 
ко ја је на по ме ну ла да се кроз овај вид умет но-
сти бо ри за очу ва ња кул ту ре и на сле ђа.

Че твр тог са бо р ског да на, 13. сеп тем бра, одр жа-
на су три про гра ма. У Ку ћи пи са ца је пред ста-
вље на аудио књи га „Те ке ри шки пе шкир” ауто ра 
Зо ра на То ши ћа, исто ри ча ра. При ча о пе шки-
ру ве за на је за Пр ви свет ски рат и чу ве ну Бит ку 
на Це ру, а ауто ру аудио књи ге је по слу жи ла као 
мо тив. Књи га је пр вен стве но на ме ње на де ци са 
по себ ним по тре ба ма. У 18 ча со ва у Му зе ју Ја дра 
је отво ре на исто риј ско-до ку мен тар на из ло жба 
„Про бој Со лун ског фрон та и осло бо ђе ње Ср би је” 
ауто ра Го ра на Ви ли ћа, ку сто са исто ри ча ра. Из-
ло жба се са сто ја ла из до ку ме на та, фо то гра фи ја 
и ста ти стич ких по да та ка ко ји су ве за ни за про бој 
Со лун ског фрон та и обе ле жа ва ње 100. го ди шњи-
це тог исто риј ског до га ђа ја. Из ло жбу је отво рио 
др Ра до ван Див нић, за ме ник гра до на чел ни ка Ло-
зни це. Ова из ло жба је јед на у ни зу, ко је је ре а ли-
зо вао аутор из ло жбе у прет ход не че ти ри го ди не, 
а ко је су би ле по све ће не обе ле жа ва њу до га ђа ја 
из Пр вог свет ског ра та. Истог да на, у 20 ча со ва у 
све ча ној са ли Ву ко вог до ма кул ту ре из ве де на је 
пред ста ва „Дер виш и смрт” Бе о град ског драм ског 
по зо ри шта. У пред ста ви су игра ли Сло бо дан Ћу-
стић, ко ји је и ре ди тељ, и Ми лош Ла зић. 

Пе ти са бор ски дан је био у зна ку пред ста-
вља ња Му зе ја Ву ка и До си те ја, и одр жа ва ња 48. 
Ме ђу на род ног на уч ног ску па сла ви ста у Ву ко ве 
да не. У Му зе ју је зи ка и пи сма у Тр ши ћу пред-
ста вио се Му зеј Ву ка и До си те ја из Бе о гра да са 
из ло жбом „Је зик је хра ни тељ на ро да” аутор ке 
Ели а не Га ври ло вић. У по по днев ним ча со ви ма 
је одр жан Ме ђу на род ни на уч ни скуп сла ви ста. 
Те ма на уч ног ску па је би ла „Срп ски је зик, књи-
жев ност и кул ту ра на стра ним уни вер зи те ти ма 
– ак ту ел но ста ње и пер спек ти ве”. Сво је ра до ве су 
из ла га ли: Вељ ко Бр бо рић, Ма ја Ђу ка но вић, Ле сја 
Сте бли на и Иза бе ла Лис Вјел гош. На уч ни скуп 
је ре а ли зо ван у Обра зов но-кул тур ном цен тру 
„Вук Ка ра џић” у Тр ши ћу. На кон одр жа ног на уч-
ног ску па пред ста вље на је из да вач ка де лат ност 
Ма ти це срп ске, у окви ру ко је је пред ста вље на 
књи га проф. др Рај не Дра ги ће вић „Срп ска лек-
си ка у про шло сти и да нас”. О књи зи су го во ри ли 
проф. др Вељ ко Бр бо рић, доц. др Ду шан ка Ву јо-
вић и аутор ка. У 20 ча со ва у све ча ној са ли Ву ко-
вог до ма кул ту ре у Ло зни ци одр жан је кон церт 
Ги тар ског три ја Стар че вић „Бал кан ске жи це”.

Ше стог са бор ског да на на ста вљен је рад Ме ђу-
на род ног на уч ног ску па у Обра зов но-кул тур ном 
цен тру „Вук Ка ра џић” у Тр ши ћу. На кон одр жа ног 
на уч ног ску па пред ста вље на је „Књи га о Ву ку” 
проф. др Бо шка Су вај џи ћа, ре дов ног про фе со ра 
на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Ова књи-
га је об ја вље на у из да њу ИП „Ал ба трос плус” у 
ав гу сту, то ком Ме ђу на род ног кон гре са сла ви ста 
одр жа ног у Бе о гра ду, а пр ви пут је пред ста вље на 
јав но сти у окви ру про гра ма Ву ко вог са бо ра. О 
књи зи су го во ри ли др Ми о драг Ма тиц ки, ре цен-
зент, Мла ден Ве ско вић, уред ник и аутор. Књи га 
је на ме ње на ка ко фи ло ло зи ма, та ко и ши рој чи-
та лач кој пу бли ци. У 20 ча со ва у све ча ној са ли је 
одр жа но так ми че ње мла дих гу сла ра, на ко ме су 
уче ство ва ла 22 гу сла ра из ре ги о на.

За вр шна све ча ност 85. Ву ко вог са бо ра одр-
жа на је у не де љу, 16. сеп тем бра 2018. го ди не у 
Тр ши ћу. Про грам за вр шне све ча но сти под на зи-
вом „Очу вај мо је зик, са чу вај мо зе мљу” за по чео 
је отва ра њем до ку мен тар не из ло жбе проф. др 
Рај не Дра ги ће вић и др Не на да Ива но ви ћа „Срп-
ска лек си ко гра фи ја од Ву ка до да нас”, а ко ја је 
при ре ђе на по во дом Ме ђу на род ног кон гре са сла-
ви ста у Бе о гра ду, у Га ле ри ји Срп ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти. О из ло жби су го во ри ли ауто-
ри. Про фе сор ка Рај на Дра ги ће вић је ис та кла да 
је циљ ове из ло жбе да се скре не па жња јав но сти 
на зна чај срп ских реч ни ка као „књи га ко је су ви-
ше од књи га и да су реч ни ци ри зни ца лек сич ког 
бла га, ет но граф ских и кул ту ро ло шких по да та-
ка о исто ри ји срп ског на ро да”. На све ча ној би ни 
зва ној „Са бо ри ште” у 12 ча со ва по че ла је све ча на 
за вр шни ца ово го ди шњег Ву ко вог са бо ра по ди-
за њем за ста ве Ву ко вих са бо ра и „Хим ном Ву ку” 
Сте ва на Сто ја но ви ћа Мо крањ ца у из во ђе њу хо ра 
Гим на зи је „Вук Ка ра џић” из Ло зни це. Бе сед ник 
85. Ву ко вог са бо ра је био проф. др Вељ ко Бр бо-
рић, ре дов ни про фе сор на Фи ло ло шком фа кул-
те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 

По здрав ну реч је упу тио и Ви до је Пе тро вић, 
гра до на чел ник Ло зни це. По сле бе се де и по здрав-
не ре чи усле ди ла је пред ста ва „Срп ски рјеч ник” 
у ре жи ји Дар ка Ка ма ри та. У пред ста ви су игра-
ли: Игор Ђор ђе вић, Ми лан Ца ци Ми ха и ло вић, 
Алек сан дар Срећ ко вић Ку бу ра, Да ни ло Лон ча ре-
вић, Ле по мир Ив ко вић, Ти хо мир Ар сић, Го ри ца 
По по вић, Вла дан Ми ха и ло вић и Не над Ћи рић. 
У окви ру пред ста ве му зич ки из во ђа чи би ли су 
Бра ћа Те о фи ло вић, а во ди те љи про гра ма Ива на 
Ми лен ко вић и Дра ган Ву че лић. У на став ку про-
гра ма одр жан је кон церт гру пе „Га ра ви со как”.

Ор га ни за то ри 85. Ву ко вог са бо ра би ли су Цен-
тар за кул ту ру Вук Ка ра џић, град Ло зни ца и Ву-
ко ва за ду жби на из Бе о гра да, ко ја је ове го ди не 
по себ но би ла по ча ство ва на у на ја ва ма про гра-
ма то ком са бо ро ва ња. Ово го ди шњи Ву ков са бор 
је по др жа ло Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми-
са ња Ре пу бли ке Ср би је.

 Сне жа на НЕ ШКО ВИЋ СИ МИЋ

У 
Ву ко вој за ду жби ни 6. ју ла је обе-
ле же на 10. го ди шњи ца смр ти 
ака де ми ка, исто ри ча ра умет но-
сти, при по ве да ча, пе сни ка, ен-
ци кло пе ди сте, Де ја на Ме да ко-

ви ћа. У До му Ву ко ве за ду жби не, на чи јем је 
че лу ака де мик Ме да ко вић био де це ни ја ма, 
го во ри ли су чла но ви ње го ве по ро ди це, пред-
став ни ци За ду жби не, при ја те љи и по што ва-
о ци ње го вог де ла.

Оку пље не је по здра вио Па вле Ме да ко вић, ди-
ри гент, Де ја нов син.

Ево ци ра ју ћи успо ме не на Ме да ко ви ћа, ака де-
мик На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић ис та кла је да је 
Де јан имао из у зе тан сми сао да о ве о ма уче ним 
ства ри ма го во ри на јед но ста ван на чин, што је 
ве ли ка му дрост. Имао је огром но обра зо ва ње, 
сјај ну ме мо ри ју, био је из у зе тан пи сац и го вор-
ник, и по се до вао ве ли ки сми сао за ху мор.

Проф. др Бо шко Су вај џић, пи сац, пред сед ник 
УО Ву ко ве за ду жби не, на гла сио је да се у За ду-
жби ни и да нас ди чи мо ње го вим име ном и ис-
ти че мо да је то ин сти ту ци ја у ко јој је Ме да ко вић 
био нај ду же. Тру ди мо се да од бра ни мо све вред-
но сти за ко је се он ср ча но за ла гао.

Зо ри ца Пе леш је ис та кла да је Де јан фа сци ни-
рао сво јом па ме ћу, бли ста вим де лом, рас ко шним 
ду хом, а свих го ди на био јој је ве ли ки учи тељ.

Уче ству ју ћи у рас пра ви, Ми о драг Ма тиц ки је 
кон ста то вао да, као што су Ву ко ве трај не по ру ке 
и под у ке вред не и да нас ра зум ног иш чи та ва ња, 
та ко, ка да је реч о ра ду кул тур не уста но ве ка ко 
је за ми шља на Ву ко ва за ду жби на, не за о би ла зне 

су оне ко је нам је оста вио ака де мик Де јан Ме-
да ко вић. Пре све га, за ла гао се да се Ву ко ва за-
ду жби на мо ра окре ну ти „нео ме ђе ним ду хов ним 
вред но сти ма срп ског на ро да”, што смо нај бо ље 
про кла мо ва ли у еди ци ји „Син те зе” у ко јој су об-
ја вље ни збор ни ци ра до ва о сло је ви ма кул ту ра 
Сре ма, Ба на та и Бач ке, а у при пре ми су збор-
ни ци по све ће ни Шу ма ди ји и Ба ра њи. По том, 
да Ву ко ва за ду жби на мо же ра ди ти и оп сто ја-
ти са мо за хва љу ју ћи мре жи сво јих огра на ка у 
ма ти ци, за гра нич ју и ра се ја њу, при че му тре ба 
из бе га ва ти са вре ме не по ли тич ке гра ни це. Већ 
при ли ком осни ва ња Ву ко ве за ду жби не Де јан 
Ме да ко вић се за ло жио за „чвр сто на че ло” ко јег 
се и да нас при др жа ва мо, „да се Ву ко ва за ду жби-
на не ће ба ви ти по ли ти ком и да ће по што ва ти 
сва она раз ли чи та ми шље ња ко ја слу же ду-
хов ном уз ди за њу срп ског на ро да, по твр ђу ју и 
уна пре ђу ју све ње го ве истин ске, ства ра лач ке 
вред но сти”. Без окле ва ња ве ру је мо у тај об лик 
на шег опле ме њи ва ња, уве ре ни да је то за да так 
од жи вот ног зна ча ја за да на шње и бу ду ће ге не-
ра ци је. Нај зад, убе ђе ни смо да ства ра ње јед ног 
из вор ног ду хов ног пор тре та сва ке на ци је, мо-
же је ди но да слу жи ме ђу соб ном пре по зна ва њу 
и ус по ста вља њу јед ног ху ма ног, и опле ме ње ног 
ди ја ло га, та ко по треб ног у да на шњим вре ме-
ни ма људ ског оту ђе ња, че мер не уса мље но сти 
и лу та ња у бес пу ћу. При хва та ју ћи на че ло „ма-

лог ко ра ка” али без за ста ја ња, Ву ко ва за ду жби-
на ис трај но на сто ји да оправ да име ко је но си, 
ис та као је Ми о драг Ма тиц ки.

Дра шко Ре ђеп, по во дом обе ле жа ва ња 10 го-
ди на од смр ти Де ја на Ме да ко ви ћа, за пи сао је 
да де сет го ди на без фи зич ког при су ства Де ја на 
Ме да ко ви ћа, моћ но су ове ри ле ви ше стру ко ути-
цај не и све зна дар ске ини ци ја ти ве јед ног од нај-
о ства ре ни јих срп ских ин те лек ту а ла ца мо дер них 
вре ме на. По ли хи стор, ко ме је пре вас ход но би ла 
на уму ми сао о укуп но сти срп ског на ци о нал-
ног би ћа, са се ћа њем на Ми ла на Ћур чи на ко-
ји је ме ђу пр ви ма уочио да срп ски на ци он не 
по зна је гра ни це, и да су му ми гра ци је, од вре-
ме на Сте фа на Ла за ре ви ћа и Ар се ни ја Чар но је-
ви ћа до да на да на шњег, је ди ни вид по сто ја ња, 
Ме да ко вић је мно го број ним сво јим мо но гра фи-
ја ма и ин тер вен ци ја ма сва ке вр сте, ак ту е лан и 
по пу ла ран, обе ле жио мар кант не и увек по ма ло 
та јан стве не тач ке срп ства. Хи лан дар, Трст, Беч, 
За греб, Сен тан дре ја, Те ми швар, Срем ски Кар лов-
ци, Но ви Сад, Бе о град, ни су са мо срећ ни за сто ји 
у раз во ју на шег би ћа, не го и – сва ка у сво је вре-
ме – пре сто ни це ду ха. По ли цен три зам је осно ва 
кул тур ног и со ци јал ног жи во та Ср ба.

Је дан од ли де ра на ше хо до ча снич ке по е зи је, 
Ме да ко вић је без у слов но ве ро вао на шим ка ме-
но ви ма, на шим ма на стир ским зда њи ма и ва зду-
ху на ших древ них све ти ња. Ње го ва ме мо ар ска 
про за иде у ред нај а трак тив ни јих шти ва не са мо 
лич них не го и за ум них на ших успо ме на.

Као ма ло ко ји наш ре пре зен та тив ни пи сац, 
Ме да ко вић је тра ди ци ју и са вре ме ност, срећ но 

не де фи ни са ну, са жи мао у је дин ствен амал гам. 
Ње го ве бе се де и ње го ве ин тер вен ци је сти за ле 
су баш до ње го вог по след њег да ха да нас опо-
ме ну, упо зо ре, осво је за сно ва ном бри гом за на-
ци ју, али и за чи тав свет. Тер мин срп ског се ве ра, 
са да при хва ћен на свим стра на ма, као ми мо-
и ла же ње са свим и сва ко ја ким гра ни ца ма, он 
је и те ка ко по др жа вао и са њао. Срп ски ба рок 
је за ње га био све са мо не опо на ша ње европ-
ског мод ног трен да. Баш је у ње му и ње го вим 
оства ре њи ма ви део и по ка зи вао осо бе ност, до-
при нос, још јед но уте ме ље ње европ ских вред-
но сти. Ду нав ни је за ње га био са мо рај ска ре ка, 
не го и моћ на европ ска ко хе зи ја, и те ка ко и са 
атри бу ти ма на ших спе ци фич но сти.

Био је и остао ме ри ло пра вед но сти, бес ком-
про ми сни бо рац за исти ну, за спо зна ју но вих 
ис тра жи ва ња, за ди ја лог. Гра ђа нин све та, сва-
ка ко, остао је за у век за бе ле жен као је дин ствен 
пут ник а ње го ве аген де су и дан-да на шњи обра-
сци не пот ку пљи вог су ђе ња, нео бич но ор га ни-
зо ва не еру ди ци је.

Ни кад ак ту ел ни ји не го у овим на шим пр вим 
де це ни ја ма XXI ве ка, имао је сме ло сти да, че сто 
уса мљен, а без по до зри во сти, ис ко са и у то та ли-
те ту по ја ве, про на ла зи наш сми сао. Стро гост али 
и то ле ран ци ја су му би ле суд бин ске, за кљу чио 
је Дра шко Ре ђеп. 

 Ду ши ца МА ТИЦ КИ

Жи ри за до де лу на гра де „Де јан Ме-
да ко вић” за 2018. 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 одр жа ном 
9. ок то бра 2018. го ди не у Ву ко вој за-
ду жби ни, до нео је јед но гла сно од лу-
ку да се на гра да „Де јан Ме да ко вић”, 
ко ју до де љу је ИК „Про ме теј”, је да на-
е ста у ни зу, за 2018. го ди ну до де ли 
Алек сан дру Ђу ри чи ћу за књи гу Чу
вар ку ће, удо ви це пи са ца, Бе о град, Са-
ми здат, 2017 (Ужи це: Гра фи чар). 

На гра ду Де јан Ме да ко вић, као знак 
ду бо ког по што ва ња и не за бо ра ва, 

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, Љу-
бо мир Си мо вић и Ми ли сав Са вић.

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. 

На гра да Алек сан дру Ђу ри чи ћу, 
по тра ди ци ји, уру чи ће се у ја ну а ру 
2019. го ди не, на дан ИК „Про ме теј”, 
у Но вом Са ду. С. В.

Александру Ђуричићу награда 
„Дејан Медаковић”

Обележено десет година 
од смрти академика Дејана 

Медаковића
(Загреб, 7. 7. 1922 – Београд, 1. 7. 2008)

Са ску па одр жа ног у Ву ко вој за ду жби ни

ОСАМДЕСЕТ ПЕТИ ВУКОВ САБОР

Очувајмо језик, 
сачувајмо земљу

Овогодишњи, 85. Вуков сабор под слоганом „Очувајмо језик, 
сачувајмо земљу” одржан је од 10. до 16. септембра 2018. 
у Лозници и Тршићу. Програмом овогодишње манифестације 
обележен је значајан јубилеј – 200 година „Српског рјечника” 
Вука Стефановића Караџића
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Че твр так, 3. мај 2018. го ди не
Одр жан са ста нак Упра ве дру штва за 

срп ски је зик и књи жев ност, на ко јем су 
раз мо тре ни и до го во ре ни по сло ви на 
ор га ни за ци ји Ре пу блич ког так ми че-
ња уче ни ка основ них и сред њих шко ла 
Ср би је – Ше ста „Књи жев на олим пи ја-
да”, ко ја је одр жа на 12. и 13. ма ја 2018. 
го ди не у Кар ло вач кој гим на зи ји у 
Срем ским Кар лов ци ма. Та ко ђе, на са-
стан ку је би ло го во ра и о Ре пу блич ком 
так ми че њу уче ни ка из је зи ка и је зич ке 
кул ту ре, ко је је одр жа но у Тр ши ћу 26. 
и 27. ма ја 2018. го ди не.  

По не де љак, 7. мај
У Ву ко вој за ду жби ни пред ста вље на 

књи га „Ко вен три” Бо ри са А. Ко сти ћа 
у из да њу „Про ме те ја”. Лон дон је ме-
сто зби ва ња овог исто риј ског ро ма на 
о срп ско-бри тан ским ди пло мат ским 
пре ви ра њи ма из ме ђу 1903. и 1906. го-
ди не, ко ја се жу све до за вр шет ка Дру-
гог свет ског ра та. О књи зи су го во ри ли 
Зо ран Ко лун џи ја и аутор. 

Уто рак, 8. мај
У Све ча ној са ли СА НУ ор га ни зо ва-

на Три би на Би бли о те ке СА НУ о књи-
зи Сло бо дан Јо ва но вић: те о ри ја/Бо рис 
Ми ло са вље вић; уред ник Ду шан Т. 
Ба та ко вић, Бал ка но ло шки ин сти тут 
СА НУ, 2017. О књи зи су го во ри ли ака-
де мик Да ни ло Н. Ба ста, др Во ји слав Г. 
Па вло вић и др Бо рис Ми ло са вље вић. 

Уто рак, 15. мај
Управ ни од бор За ду жби не Бран ка 

Ћо пи ћа – ко ји чи не ака де мик Ми-
ло сав Те шић (пред сед ник), до пи сни 
члан СА НУ Го ран Пе тро вић (пот-
пред сед ник) и ака де ми ци Ма ти ја 
Бећ ко вић, Ду шан Ко ва че вић и На да 
Ми ло ше вић Ђор ђе вић (чла но ви УО) 
– од лу чио је да се на гра да из Фон да 
За ду жби не Бран ка Ћо пи ћа за де ла ви-
со ке умет нич ке вред но сти, об ја вље на 
пр ви пут у 2017. го ди ни, до де ли Го ра-
ну Ми ла ши но ви ћу за ро ман „Слу чај 
Вин ча” („Ла гу на”) и Дра га ну Ла ки ће-
ви ћу за збир ку пе са ма „Пе сме за јед-
ног чи та о ца” („Пар те нон”). 

Уто рак, 15. мај
Кул тур но-про свет на за јед ни ца Ср-

би је и Ми ни стар ство спољ них по-
сло ва Ре пу бли ке Ср би је, Упра ва за 
са рад њу са ди ја спо ром и Ср би ма у 
ре ги о ну, при ре ди ли су у На род ном 
по зо ри шту у Бе о гра ду – Сце на „Ра ша 
Пла о вић” све ча но уру чи ва ње при зна-
ње Злат на знач ка. Ова на гра да до де-
љу је се од 1976. го ди не за не се би чан, 
пре дан и ду го тра јан рад и ства ра
лач ки до при нос у ши ре њу кул ту ре. 
По кро ви тељ Злат не знач ке је Ми ни-
стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре-
пу бли ке Ср би је. 

Че твр так, 17. мај
На Три би ни Ву ко ве за ду жби не 

пред ста вље на књи га Ол ги це Сте фа-
но вић, Сли ков ни бу квар пра во сла вља, 
ко ју је об ја ви ла Град ска би бли о те ка 
у Но вом Са ду, 2017. О књи зи су го во-
ри ли: Дра го мир М. Ацо вић, Ми ло-
рад Ђо шић, Сре то Та на сић, Сте ван 
Ми ћић и аутор ка. Сед ни ци је пред-
се да вао Ми о драг Ма тиц ки. На Но во-
сад ском сај му књи га 2018, Сли ков ни 
бу квар пра во сла вља про гла шен је за 
нај леп шу књи гу и до био Пр ву на гра-
ду За ха ри је Ор фе лин. 

Пе так, 19. мај
Жи ри за до де лу на гра де „Жич ка 

хри со ву ља” у са ста ву: Мо шо Ода ло-
вић (као прет ход ни до бит ник), Де јан 
Алек сић, Ана Гво зде но вић, Ми лош 
Ми ли шић и Дра ган Ха мо вић (пред-
сед ник) до нео је од лу ку да до бит ник 
овог при зна ња за 2018. го ди ну бу де 
пе сник Сте ван Тон тић. У обра зло же њу 
жи ри ја се ис ти че да се на гра да Тон ти-
ћу до де љу је за ду бо ко све до чан ство о 
уде су ра та и из гнан ства..., да он спа да 
ме ђу са вре ме не пе сни ке чи ја се по е зи ја 
де ли на пред рат ну, рат ну и по рат ну 
и да је реч о уну тра шњој не хро но ло
шкој по де ли... Ово углед но при зна ње 
Жич ког ду хов ног са бо ра до бит ни ку 
је уру че но у ма на сти ру Жи чи, на Дан 
Пре о бра же ња Го спод њег. 

Пе так, 1. јун
Отво ре на је тра ди ци о нал на, 57. по 

ре ду, кул тур на ма ни фе ста ци ја Да ни 
Ђу ре Јак ши ћа – Ли пар ске ве че ри у род-
ном ме сту на шег нај ве ћег ро ман ти ча-
ра. Све ча но сти су тра ја ле до 10. ју на 
и већ пр вог да на уру че на је књи жев-
на на гра да Ђу ра Јак шић, ко ја се до-
де љу је за нај бо љу пе снич ку књи гу на 
срп ском је зи ку об ја вље ну прет ход не 
го ди не. Ово го ди шња на гра да при па-
ла је Бо ја ни Сто ја но вић Пан то вић за 
књи гу пе са ма У обру чу, у из да њу По
ве ље из Кра ље ва. Ма ни фе ста ци ја је 
оби ло ва ла и мно гим кул тур ним са др-
жа ји ма, као што су по зо ри шне пред-

ста ве, из ло жбе сли ка, ве че ри по е зи је 
и кон цер ти. По след ње ве че ри, 10. ју-
на у Ђу ри ној род ној ку ћи пред ста-
вље но је це ло куп но књи жев но де ло 
Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа, о че му је 
го во рио аутор и књи жев ник Вла де та 
Јан ко вић.  

По не де љак, 4. јун
Отво ре не 61. Зма је ве деч је игре, ко-

је су тра ја ле до 10. ју на. Овај фе сти-
вал мла до сти, ра до зна ло сти, кул ту ре 
и умет но сти оку пио је ви ше хи ља да 
уче сни ка у око сто ра зно вр сних и ин-
тер ак тив них про гра ма. Са др жа ји фе-
сти ва ла су и ово га пу та про бу ди ли 
ра до зна лост, кре а тив ност и же љу за 
уче њем мла дих. Но ви Сад је, упра во, 
по стао пре по зна тљив по овом фе сти-
ва лу ко ји но си име јед ног од нај зна-
чај ни јих ства ра ла ца за де цу. То ком 
ма ни фе ста ци је пред ста вље на су нај-
у спе шни ја оства ре ња де це, про фе-
си о нал них умет ни ка, на став ни ка, 
сту де на та и умет нич ких са рад ни ка. 
Про грам је ре а ли зо ван на ви ше ме-
ста: Тр гу сло бо де, у Ка то лич кој пор-
ти, у Змај Јо ви ној и Ду нав ској ули ци, 
Ду нав ском пар ку, на Тр гу ре пу бли ке, 
у По зо ри шту мла дих, Би бли о теч ком 
огран ку „Бран ко Ра ди че вић” у Срем-
ским Кар лов ци ма и дру гим ме сти ма. 

Не де ља, 10. јун
Све ча но је отво рен ово го ди шњи 

кул тур но-умет нич ки фе сти вал „Бој-
чин ско кул тур но ле то”, де ве ти по ре ду. 
Фе сти вал се ре а ли зо вао сва ког ви кен-
да то ком ју на, ју ла и ав гу ста, и имао је 
укуп но 16 ра зно вр сних про гра ма, ко ји 
су за до во ља ва ли нај ра зли чи ти је уку-
се пу бли ке. По ред на сту па му зич ких 
гру па, по се ти о ци су има ли при ли ку 
да чу ју и  пе ва че ама те ре и хо ро ве, да 
гле да ју фол клор не, ба лет ске и по зо ри-
шне на сту пе и про грам за де цу. Ма-
ни фе ста ци ја се од ви ја ла у Про га ру, у 
пре ле пом ам би јен ту Бој чин ске шу ме, 

ко ја је за шти ће но при род но до бро и на 
чи јем ула зу је сме ште на отво ре на лет-
ња, нат кри ве на сце на са 500 се де ћих 
ме ста. Ма ни фе ста ци ја је тра ди ци о-
нал но отво ре ног ти па и за све по се-
ти о це про гра ми су би ли бес плат ни.

Су бо та, 23. јун
СПКД „Про свје та” Бе о град ор га ни зо-

ва ло је у Ву ко вој за ду жби ни на уч ни 
скуп „Срп ски иден ти тет ски кри те ри-
ју ми у ери гло ба ли за ци је”, на ко ме су 
уче ство ва ли: Ма ти ја Бећ ко вић, Љу бо-
драг Ди мић, Ми ло Лом пар, Ми ли мир 
Му чи ба бић, Ми лош Ко ва че вић, Бо го-
љуб Ши ја ко вић, Сло бо дан Ан то нић, 
Ми лош Ко вић, Алек сан дар Јо ва но вић, 
Сло бо дан Вла ду шић, Је ли ца Сто ја но-
вић, Све тла на Ше а то вић, Не ве на Да-
ко вић, Дра го Пе ро вић, Вељ ко Бр бо рић 
и Жељ ко Ву ја ди но вић. 

Уто рак, 26. јун
Одр жа на Де се та сед ни ца Управ ног 

од бо ра Ву ко ве за ду жби не, на ко јој је 
раз мо трен из ве штај о ак тив но сти ма 
Ву ко ве за ду жби не у 2018. го ди ни и 
при пре ми на уч ног ску па Ба ра ња кроз 
ве ко ве. Сло је ви кул ту ра Ба ра ње. Та ко-

ђе, Управ ни од бор је до нео и ви ше од-
лу ка из сво је над ле жно сти. 

Уто рак, 26. јун
Тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја 

„Ви дов дан ски да ни: Ди ја спо ра у ма-
ти ци” одр жа на је од 26 до 29. ју на 2018. 
го ди не у Ма ти ци исе ље ни ка и Ср ба у 
ре ги о ну, у Бе о гра ду, Ну ши ће ва 4. Тим 
по во дом је ре а ли зо ван бо гат кул тур-
ни про грам: пред ста вље на је из ло жба 
„50 го ди на од од ла ска на ших љу ди на 
при вре ме ни рад у Не мач ку” из Ле га-
та Љу би ше Ле вај ца, отво ре на је би-
бли о те ка Ма ти це исе ље ни ка и Ср ба 
у ре ги о ну, пред ста вље не су књи ге о 
Ср би ма у ди ја спо ри, одр жа не књи-
жев не три би не и пре да ва ња, Зо ра ну 
Јо ва но ви ћу из Швај цар ске до де љен је 
„Ви дов дан ска по ве ља”, а у Ин ђи ји је 
от кри вен спо ме ник срп ској хе ро и ни 
Ми лун ки Са вић.

Пе так, 6. јул
У До му Ву ко ве за ду жби не обе ле же-

на де се та го ди шњи ца смр ти ака де ми-
ка Де ја на Ме да ко ви ћа – исто ри ча ра 
умет но сти, при по ве да ча, пе сни ка и 
ен ци кло пе ди сте. Ака де мик Ме да ко-
вић на че лу Ву ко ве за ду жби не био је 
ско ро две де це ни је, а о ње го вом ра ду 
го во ри ли су: Ми о драг Ма тиц ки, пред-
сед ник Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не, 
као и за ду жби на ри, при ја те љи и по-
што ва о ци ње го вог де ла. Оку пље не је 
по здра вио и ди ри гент Па вле Ме да ко-
вић, Де ја нов син.

Не де ља, 19. ав густ
Под сво до ви ма цр кве Све то га Спа са 

у ма на сти ру Жи чи, зна ме ни тој за ду-
жби ни Не ма њи ћа с по чет ка 13. ве-
ка, по сле ви ше днев ног са бо ро ва ња, 
пе сни ку Сте ва ну Тон ти ћу уру че на је 
„Жич ка хри со ву ља”, нај ви ше при зна-
ње Жич ког ду хов ног са бо ра „Пре о-
бра же ње” и јед на од нај пре сти жни јих 
књи жев них на гра да у нас, чи ме је овај, 

27. по ре ду ду хов ни са бор и окон чан. 
Ка ко је од лу ку о до де ли, по тра ди ци ји, 
жи ри са оп штио још на Спа сов дан – 40 
да на по Хри сто вом вас кр се њу – ово-
го ди шња „Жич ка хри со ву ља” пе сни ку 
Сте ва ну Тон ти ћу при па ла је „за ду бо ко 
лир ско све до чан ство о уде су ра та и из-
гнан ства”. При зна ње, „зла то пе ча те ну 
по ве љу” и пре о бра жењ ску ико ну, Тон-
ти ћу је, као јед ном од 27 до са да шњих 
до бит ни ка и чу ва ра срп ског пе снич-
ког је зи ка и ре чи, та ко ђе по тра ди ци-
ји, уру чио гра до на чел ник Кра ље ва др 
Пре драг Тер зић.

Пе так, 7. сеп тем бар
Отво ре на пе снич ка ма ни фе ста ци ја 

„Бран ко во ко ло”, ко ја је тра ја ла до 17. 
сеп тем бра у Срем ским Кар лов ци ма, 
на Стра жи ло ву и у Но вом Са ду. Одр-
жа на је у зна ку обе ле жа ва ња 135. го-
ди шњи це пре но са зем них оста та ка 
Бран ка Ра ди че ви ћа из Бе ча на Стра-
жи ло во. Ову ма ни фе ста ци ју је Бе се-
дом о Бран ку Ра ди че ви ћу отво рио 
књи жев ник Ми ли сав Са вић, ко ме је 
том при ли ком уру че но и ви со ко при-
зна ње „Ста ту е та Бран ка Ра ди че ви ћа”, 
рад Јо ва на Сол да то ви ћа. У то ку ма ни-

фе ста ци је из ве ден је бо гат пе снич ки 
про грам, у ко јем је уче ство ва ло око 
сто ти ну пе сни ка. 

По не де љак, 10. сеп тем бар
Удру же ње „За ви чај” Бе о град, Удру-

же ње „Ћи ри ли ца” и Удру же ње „Кра ји-
шни ка Ср би је”, у окви ру ма ни фе ста ци је 
„Тра ди ци ја за ви ча ја” Зве зда ра 2018, 
ор га ни зо ва ли су из ло жбу „Два ви је-
ка ду га”, по све ће ну твор цу са вре ме не 
срп ске ћи ри ли це, Са ви Мр ка љу из Сје-
ни ча ка, Кор дун. О де лу Са ве Мр ка ља, у 
Би бли о те ци Бран ко Ми лин ко вић у Бе-
о гра ду го во рио је лин гви ста др Вла до 
Ђу ка но вић. 

Уто рак, 11. сеп тем бар
У Са ли Ву ко вог до ма кул ту ре у Ло-

зни ци одр жа на све ча на ака де ми ја 
по во дом обе ле жа ва ња 150 го ди на од 
осни ва ња Би бли о те ке Ву ко вог за ви-
ча ја, под на зи вом Про ти Иг ња ту Ва
си ћу у част. Ре а ли зо ван је об је ди њен 
про грам Би бли о те ке Ву ко вог за ви ча-
ја и КУД Ка ра џић, у ко ме су уче ство-
ва ли глум ци и чла но ви гру пе пе ва ча 
КУД Ка ра џић, Дуо Пон те и Цр кве ни 
хор Са бор срп ских све ти те ља Ба ње 
Ко ви ља че. 

Уто рак, 11. сеп тем бар
На Уни вер зи те ту у Бе о гра ду по во-

дом обе ле жа ва ња Да на за ду жби на ра, 
ис так ну тим по је дин ци ма и за ду жби-
на ри ма, у Све ча ној са ли Уни вер зи-
те та, уру че не пла ке те Лу ка Ђе ло вић 
Тре би њац. 

Пе так, 14. сеп тем бар
Пи сац Вла ди мир Кец ма но вић до-

бит ник је Ан дри ће ве на гра де за 2017. 
го ди ну за при чу „Рат не игре”, са оп-
ште но је у Ан дри ће вој за ду жби ни.

При чу „Рат не игре” из књи ге „Као у 
со би са огле да ли ма” жи ри је про гла сио 
нај бо ље на пи са ном на срп ском је зи-
ку про те кле го ди не. У обра зло же њу је, 

из ме ђу оста лог, ис так ну то да је аутор 
гро теск но иро ниј ски са гле да ва ју ћи не-
по сред ну ствар ност ус пео да из гра ди 
књи жев но умет нич ки увер љи ву сли ку 
на шег дра ма тич ног до ба у ко јој се гу би 
раз ли ка из ме ђу игре и тра ги ке. 

Ан дри ће ва на гра да се до де љу је на 
осно ву пи шче ве те ста мен тар не во ље 
од 1975. го ди не. На гра да ла у ре а ту све-
ча но је уру че на 10. ок то бра у про сто-
ри ја ма За ду жби не Иве Ан дри ћа.

По не де љак, 17. сеп тем бар
За ду жби на До си теј Об ра до вић ор га-

ни зо ва ла је у Књи жев ном са ло ну „Код 
До си те ја”, три би ну на те му „Сте ван 
Бу гар ски и срп ски пе сни ци у Ру му-
ни ји”. Го сти су би ли књи жев ни ци из 
Те ми шва ра, на че лу са Сте ва ном Бу-
гар ским, до бит ни ком До си те је ве на-
гра де за жи вот но де ло за 2017. го ди ну. 
О Сте ва ну Бу гар ском и ње го вом де лу 
го во ри ли су про фе сор еме ри тус Ду-
шан Ива нић и књи жев ник Сла во мир 
Гво зде но вић. Сво је књи жев не ра до ве 
ка зи ва ли су срп ски пе сни ци из Ру му-
ни је: Љу бин ка Пе ри нац Стан ков, Сла-
во мир Гво зде но вић и Го ран Мра кић. 
Сте ван Бу гар ски пред ста вио је сво је 

нај но ви је де ло Мо на штво Кар ло вач
ке ми тро по ли је, ко је је из дао ма на-
стир Гр ге тег са Фру шке го ре.  

По не де љак, 1. ок то бар
У До му Ву ко ве за ду жби не одр жа на 

је сед ни ца Од бо ра за до де лу на гра де у 
на у ци – пред се да вао проф. др Сло бо-
дан Гру ба чић, до пи сни члан СА НУ – на 
ко јој су раз мо тре ни пред ло зи за до де-
лу на гра де Ву ко ве за ду жби не за на у-
ку у 2018. го ди ни. Од бор је од лу чио да 
на гра ду до де ли књи зи Мар те Фрајнд У 
тра га њу за Ла зом Ко сти ћем, из да вач 
Књи жев на оп шти на Вр шац, 2017.  

Че твр так, 4. ок то бар
На сце ни „Ра ша Пла о вић” На род-

ног по зо ри шта у Бе о гра ду, За ду жби-
на „До си теј Об ра до вић” при ре ди ла је 
по во дом обе ле жа ва ња 210 го ди на од 
отва ра ња Ве ли ке шко ле у Бе о гра ду, 15 
го ди на ра да За ду жби не и 150 го ди на 
од осни ва ња На род ног по зо ри шта 
све ча ну ака де ми ју под на зи вом „Во-
зљу бље ни уче ни ци”. Проф. др Зо ри ца 
Не сто ро вић одр жа ла је све ча ну бе се ду 
под на сло вом „Ми си ја”, а у про гра му 
су уче ство ва ли број ни ис так ну ти кул-
тур ни и јав ни рад ни ци и умет ни ци. 

Уто рак, 9. ок то бар
У До му Ву ко ве за ду жби не одр жа на 

сед ни ца Од бо ра за до де лу на гра де у 
умет но сти – пред се да вао др Дра шко 
Ре ђеп – на ко јој су раз мо тре ни пред-
ло зи за до де лу на гра де Ву ко ве за ду-
жби не за умет ност у 2018. го ди ни. 
Од бор је од лу чио да на гра ду до де ли 
Огле ду проф. др Ми ли во ја Па вло ви ћа 
Не пре су шна ве ро до стој ност књи жев
не ко ре спон ден ци је, ко ји чи ни увод ни 
део књи ге Ми ли во ја Па вло ви ћа Пи
сма са дво стру ким дном – Пре пи ска 
из ме ђу До бри це Ћо си ћа и Вла де Стру
га ра и дру ге епи сто ле.  

Че твр так, 18. ок то бар 
Одр жа на за јед нич ка сед ни ца Са ве та 

и Управ ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не 
на ко јој су раз мо тре на и при хва ће на 
до ку мен та при пре мље на за 31. сед-
ни цу Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не: 
Из ве штај о ра ду Ву ко ве за ду жби не за 
пе ри од но вем бар 2017 – ок то бар 2018. 
го ди не, Про грам ра да Ву ко ве за ду-
жби не за пе ри од но вем бар 2018 – ок-
то бар 2019. го ди не, пред лог кан ди да та 
за ор га не Ву ко ве за ду жби не и пред лог 
кан ди да та за до де лу при зна ња Ву ко ве 
за ду жби не у 2018. го ди ни. До не та је и 
од лу ка да се Фон да ци ји Ву ко ве за ду-
жби не Жа бљак, Шав ник, Плу жи не до-
де ли По ве ља за ви ше де це ниј ски рад 
по све ћен Ву ко вом де лу. 

Не де ља, 21. ок то бар
Отво рен 63. Ме ђу на род ни бе о град ски 

са јам књи га, на ко јем је, као и про шлих 
го ди на, уче ство ва ла и Ву ко ва за ду жби-
на. Она је има ла по се бан штанд и пред-
ста ви ла сво ја нај зна чај ни ја из да ња. У 
са ли „Вас ко По па”, 23. ок то бра пред ста-
вљен је Спо ме нар Ми не Ву ко ма но вић 
Ка ра џић. Уче ство ва ли су Ми о драг Ма-
тиц ки и Љи ља на Си мић. У са ли „Бо ри-
слав Пе кић”, 24. ок то бра пред ста вља ња 
је „Да ни ца” Ву ко ве за ду жби не и ње них 
че тврт ве ка по сто ја ња. Уче ство ва ли су 
др Ми о драг Ма тиц ки, уред ник, и ауто-
ри. У са ли „Де сан ка Мак си мо вић”, 25. 
ок то бра пред ста вље на је Да ни ца за 
мла де. Уче ство ва ли су др Ми о драг Ма-
тиц ки и др Гор да на Ма ле тић, уред ни-
ци, Љи ља на Си мић, уред ни ца „Ву ко вог 
чи та ли шта”, и ауто ри.

Сре да, 7. но вем бар
У Све ча ној са ли На род не би бли о-

те ке Ср би је одр жа на је 31. Из бор на 
скуп шти на Ву ко ве за ду жби не, ко јој 
су при су ство ва ли за ду жби на ри и уте-
ме љи ва чи Ву ко ве за ду жби не, ве ли ки 
до бро тво ри и до бро тво ри, пред сед ни-
ци и пред став ни ци огра на ка Ву ко ве 
за ду жби не, по ве ре ни ци, чла но ви од-
бо ра и рад них те ла За ду жби не, го сти, 
пред став ни ци ми ни стар ста ва, уста-
но ва и ме ди ја у Ре пу бли ци Ср би ји. 
Проф. др Љу бин ко Ра ден ко вић бе се-
дио је на те му 50 го ди на „Рас ков ни ка” 
и ње го вих 100 бро је ва. 

Скуп шти на је усво ји ла Из ве штај о 
ра ду Ву ко ве за ду жби не за пе ри од но-
вем бар 2017 – ок то бар 2018. и Про грам 
ра да Ву ко ве за ду жби не за пе ри од но-
вем бар 2018 – ок то бар 2019. Све ча но су 
уру че не за хвал ни це ве ли ким до бро-
тво ри ма и до бро тво ри ма Ву ко ве за-
ду жби не, са оп ште не од лу ке Од бо ра за 
до де лу на гра да у на у ци и у умет но сти 
за 2018. го ди ну, а Фон да ци ји Ву ко ве за-
ду жби не Жа бљак, Шав ник, Плу жи не 
уру че на је По ве ља за ви ше де це ниј ски 
рад по све ћен Ву ко вом де лу. Скуп шти-
на је иза бра ла но ви са став ор га на и 
те ла Ву ко ве за ду жби не: Са вет, Управ-
ни од бор, Над зор ни од бор и од бо ре за 
на гра де у на у ци и умет но сти. 

 При ре ди ла Ду ши ца МА ТИЦ КИ
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О
в си ште у Шу ма ди ји пре по зна је се 
и ди чи ти ме што се и у ње му одр-
жа ва ре пу блич ка ма ни фе ста ци ја 
„Да ни са ти ре”, што има јед ну од 
нај ста ри јих и нај ве ћих би бли о-

те ка у овом кра ју, пред ња чи јед ним од пр вих 
во до во да, ам бу лан том и ле ка ром још од вре-
ме на из ме ђу два ра та, пр вим ас фалт ним пу-
тем кроз се ло и до То по ле, за тим што је ду го 
би ло оп штин ско ме сто; по но си се што су га 
по се ти ла и два кра ља, обо ји ца Ка ра ђор ђе ви-
ћа, Пе тар I и Алек сан дар, па му овај дру ги по-
кло нио са бра на де ла Ву ка Ка ра џи ћа из лич-
не би бли о те ке. По себ но је по но сно за то што 
му је је дан од пр вих учи те ља био До ма но вић, 
отац нај ве ћег срп ског са ти ри ча ра Ра до ја До-
ма но ви ћа (1873–1908), ко ме је Ов си ште род-
но ме сто. Ово су са мо не ки од нај у пе ча тљи-
ви јих по да та ка из хро ни ке овог се ла, ре спек-
та бил ног оби ма и са др жа ја, ко ја уско ро тре ба 
да до би је и ро до сло ве по ро ди ца ка ко би ти ме 
за до во љи ла све прин ци пе ко је је сво је вре ме-
но про пи сао Од бор за уна пре ђе ње се ла Срп-
ске ака де ми је на у ка и умет но сти при пи са њу 
хро ни ка се ла.

Па нек не ко ка же да књи жев ни ци ни су би-
ли и да ни су пр ви љу ди. Уз обе ле жа ва ње и про-
сла ве мно го број них ју би ле ја по све ће них Ра до ју 
До ма но ви ћу, ње го во род но се ло до би ја ло је је-
дан по је дан обје кат или ин сти ту ци ју на по нос 
и ди ку Ов си шта на. Ко, уоста лом, не би био по-
но сан на се о ску би бли о те ку са ви ше од три хи-
ља де књи га? 

Увод но по гла вље мо но гра фи је пред ста вља 
сво је вр сно упут ство аутор ског од бо ра чи та о ци-
ма, али и под се ћа ње на зна чај за ла га ња пи са-
ца, гра ђа на, при вред них ор га ни за ци ја, ме сних 
за јед ни ца, фон до ва за кул ту ру и оп шти на на 
не го ва њу хро ни ка се ла, као по ду хва та од нај-
ве ћег зна ча ја и за са да шњост и за бу дућ ност. У 
дру гом по гла вљу опи сан је по ло жај и об ја шње-
но по ре кло на зи ва Ов си ште. Је дан од ко а у то ра, 
До бри во је Сте ва но вић, ана ли зи рао је два мо гу-
ћа по ре кла: по јед ном, по ти че од жи та ри це овас, 
али је ве ро ват ни је да је на стао од пој ма ов ци-
ште, као па шња ка на ко јем се чу ва ју ов це. 

Тре ће по гла вље јед но је од обим ни јих, бу ду ћи 
да су у ње му пред ста вље ни сви ре ле вант ни ге-
о граф ски по да ци зна чај ни за Ов си ште. Да те су 
све основ не мор фо ло шке, ге о ло шке, пе до ло шке, 
при вред не, де мо граф ске и дру ге ге о граф ске чи-
ње ни це. С об зи ром на зна чај ре ке Ја се ни ца, по-
себ но су опи са не хи дро ло шке осо би то сти, као и 
две во де ни це, Срећ ко ви ћа и Га ври ло ви ћа. На-
во ди се да је пр ва би ла нај ве ћа у Шу ма ди ји, са-
гра ђе на још 1892. Го ди не, и да је ра ди ла без ма ло 
сто ти ну го ди на, све док при мат ни су пре у зе ли 
мли но ви на стру ју. Дру га је има ла још ду жи век. 
Са гра ђе на је пре Пр вог срп ског устан ка, да би 
њен рад био пре ки нут тек 1982. го ди не, по сле 
оште ће ња бра не.

У на ред ном по гла вљу опи са не су бор бе Ов-
си шта на за осло бо ђе ње од тур ског и дру гих 
оку па то ра у ра то ви ма, пред ста вље не све до че-
њи ма ди рект них уче сни ка до га ђа ја, бе ле шка ма 
на осно ву ка зи ва ња њи хо вих ро ђа ка, те са мих 
ауто ра мо но гра фи је. Је дан од ку ри о зу ма пред-
ста вља по да так да су у Пр вом свет ском ра ту зво-
на ов си шке цр кве са чу ва на, као јед на од са мо 
три у це лој Ср би ји, та ко што су ве што скло ње на 
пред оку па то ром да их не би опљач ка ли и из-
ли ли за му ни ци ју.

У по гла вљу о де мо гра фи ји на во ди се струк ту-
ра ста нов ни штва, да је при каз о по ро ди ца ма ко је 
у се лу жи ве или су жи ве ле, го во ри о од но су мор-
та ли те та и на та ли те та, за ни ма њи ма Ов си шта-
на, ми гра ци ја ма ме шта на у дру ге кра је ве Ср би је 
и ди ја спо ру. Пр ви по да ци о на се ља ва њу ових 
кра је ва про на ђе ни су у тур ском ка та стар ском 
по пи су из 15. и 16. ве ка, док се ка зи ва ња нај-
ста ри јих ме шта на о по ре клу Ов си шта на и пра-
се де ла ца се ла, осла ња ју на ли те ра ту ру и мно го 
пу та ства ра ну и учвр шћи ва ну ве зу са Хер це го-
ви ном, ба зи ра ну и на на уч ним сту ди ја ма о ве зи 
је зи ка и мен та ли те та са жи те љи ма Шу ма ди је, 
о че му је пи сао Ми ле Не дељ ко вић у „За пи си ма 
о Шу ма ди ји”.

У одељ ку Кул ту ра и про све та, ше стом у мо-
но гра фи ји, нај ви ше је ре чи о ов си шкој основ ној 
шко ли ко ја је осно ва на 1852. го ди не, а чи ји је 
је дан од пр вих учи те ља био отац ве ли ког срп-
ског пи сца Ра до ја До ма но ви ћа. На во ди се и да 
су јој у по се ти би ле две кру ни са не гла ве, нај пре 
1910. го ди не краљ Пе тар I, а две де це ни је ка сни-
је, ка да је за по че та град ња но ве згра де, и ње гов 
син Алек сан дар I Ка ра ђор ђе вић, том при ли ком 
да ру ју ћи јој из сво је би бли о те ке са бра на де ла 
Ву ка Ка ра џи ћа. Шко ла у Ов си шту би ла је ме-
ђу пр вим се о ским шко ла ма у Шу ма ди ји у ко јој 
је из гра ђен во до вод (на цр ти пред ста вље ни још 
1932. го ди не). На сто го ди шњи цу отва ра ња ре но-
ви ра на је ста ра згра да и пре тво ре на у књи жни-
цу и чи та о ни цу, а по во дом обе ле жа ва ња ве ка од 
До ма но ви ће вог ро ђе ња – 1973. ре ста у ри ра на је 
из вор на згра да шко ле и пре тво ре на у из у зет но 
бо га ту би бли о те ку, че му је до на ци јом до при нео 
и ве ли ки срп ски пи сац Бран ко Ћо пић.

Сед мо по гла вље да је осврт на нај зна чај ни ју 
лич ност ко ју је из не дри ло шу ма диј ско се ло – 
нај ве ћег срп ског са ти ри ча ра Ра до ја До ма но ви-
ћа. У ње му је под сет ник на рâ не при по ве дач ке 
ра до ве овог пи сца, ин спи ри са не жи во том на се-
лу у ко јем је ро ђен. Ње гов са ти рич ни ге ниј раз-
ви јао се на кри ли ма ви ше ве ков не сло бо дар ске 
ми сли срп ског на ро да, про же те стал ном бор бом 

за прав ду и дру штве но до бро. Њи ме је не рет ко 
до ла зио у не ми лост вла сти, ка ко пре та ко и по-
сле ди на стиј ских пре вра та, услед че га је у ви ше 
на вра та гу био др жав ну слу жбу, али не по ко ле-
бљи ва прав до љу би вост ни је му до зво ља ва ла да 
на пу сти иде је због ко јих је био и остао нај зна чај-
ни ји из да нак срп ске са ти рич не ми сли, а род но 
се ло упи сао на ли сту оних не та ко мно го број них 
ко ја су дру штву да ла умо ве нај ве ћег фор ма та. 
Под се ћа се и да су на сто го ди шњи цу ње го вог 
ро ђе ња у Ов си шту и Бе о гра ду на чи ње ни пи о-
нир ски по ду хва ти обе ле жа ва ња, а две де це ни је 
ка сни је зва нич но уста но вље ни „До ма но ви ће-
ви да ни са ти ре”, ма ни фе ста ци ја ко ја је до би ла 
ста лан ка рак тер и ко ју је при хва ти ло Удру же ње 
књи жев ни ка Ср би је, чи ји су до ма ћи ни у ви ше 
на вра та би ли Ов си ште, То по ла и Бе о град.

Сле де ће по гла вље по све ће но је се о ској бо го-
мо љи, Хра му Све тог ве ли ко му че ни ка Про ко пи-
ја из гра ђе ној 1895. го ди не и ње ном зна ча ју за 
ду хов ни жи вот ме шта на, бу ду ћи да су до ње не 
из град ње Ов си шта ни о цр кве ним пра зни ци ма 
мо ра ли да пу ту ју два де се так ки ло ме та ра, у ма-
на стир Бла го ве ште ње руд нич ко. След стве но, у 
на ред ном одељ ку по тан ко су пред ста вље ни на-
род ни оби ча ји о свим ве ћим вер ским пра зни-
ци ма, прет ход но по ме ну тој цр кве ној и дру гим 
сла ва ма ко је Ов си шта ни пра зну ју. Дат је и де-
та љан опис на род них оби ча ја, по пут свад бе них, 
ис пра ћа ја у вој ску, кр ште ња, кум ста ва, пре ла и 
мôба (вр сте со ли дар не по мо ћи ме ђу ком ши ја-
ма у оба вља њу те жих по љо при вред них и дру гих 
ра до ва). Спе ци фич ност је оби чај знан као „ма-
ја ло” – Ђур ђев дан ски ура нак то ком ко јег мла ди 
пле ту вен це и хва та ју ма је, од но сно са ку пља ју 
би стре ка пи ухва ће не са во де нич ног ви тла, ко-

ји ма су се уми ва ле де вој ке, ве ру ју ћи да ће та ко 
са чу ва ти ле по ту и мла дост.

Оби чај не спе ци фич но сти Ов си шта на пред ста-
вље не су и у на ред на два по гла вља. Нај пре су 
из ло же ни еле мен ти ду хов не ба шти не кроз ка-
зи ва ња ме шта на о до га ђа ји ма од зна ча ја за се-
ло и ње го ве жи те ље, при че „из на ро да” ко је на 
нај бо љи на чин осли ка ва ју ша љив и са ти рич но 
обо јен мен тал ни склоп љу ди ово га кра ја. Је да-
на е сто по гла вље го во ри о раз ли чи тим ет но ло-
шким ка рак те ри сти ка ма Ов си шта. По гла вље се 
за вр ша ва ана ли зом го во ра ста нов ни ка овог кра-
ја и об ја шња ва по ре кло жи те ља.

Два на е сти оде љак по тан ко опи су је ка ко су се 
раз ви ја ле основ не при вред не гра не то ком ви ше 
од два ве ка по сто ја ња овог се ла. По пут нај ве ћег 
де ла срп ских се ла, до ми нант не гра не би ле су 
сто чар ство и по љо при вре да. У на ред ном одељ ку 
по све ће ном тр го ви ни пре ци зно су на ве де ни сви 
уго сти те љи и тр гов ци у Ов си шту, још из пе ри о да 
из ме ђу два свет ска ра та па до да на шњих да на. 

И сле де ће по гла вље вра ћа чи та о це мо но гра-
фи је се дам до осам де це ни ја уна зад, ука зу ју ћи 
на раз вој са о бра ћај не ин фра струк ту ре, од ста рих 
се о ских, ма ка дам ских пу те ва ко ји ма се пу то ва-
ло коњ ском ву чом и шпе ди те ри ма, до мо дер ни-
за ци је за че те сто го ди шњи цом До ма но ви ће вог 
ро ђе ња ка да је се ло до би ло пр ву ас фал ти ра ну 
са о бра ћај ни цу. Пут ко ји је та да на стао, пре свих 

за хва љу ју ћи Ра ди во ју Ни ко ди је ви ћу, био је рет-
кост у то до ба на те ри то ри ји оп шти не То по ла. 
За хва љу ју ћи за ла га њу још не ко ли ци не ме шта-
на, се ло до кра ја два де се тог ве ка до би ја још не-
ко ли ко ки ло ме та ра ас фал та, чи ме је зна чај но 
„при бли же но” ма тич ној оп шти ни (пут до То по-
ле скра ћен је за де сет ки ло ме та ра).

Успе шном раз во ју се ла у ве ли кој ме ри је до-
при не ло од лич но ор га ни зо ва ње ме шта на на 
по сло ви ма уну тар ме сне за јед ни це, ко јој је по-
све ће но пет на е сто, прет по след ње по гла вље. У 
ње му се из два ја за ни мљи ва чи ње ни ца да је се-
ло још од дав не 1848. го ди не има ло ста тус оп-
шти не, ко ји јој је уки нут по за вр шет ку Дру гог 
свет ског ра та ка да по ста је ме сна за јед ни ца. На-
гла ше но је и да је Ов си ште још од пре Дру гог 
свет ског ра та има ло ле ка ра и ам бу лан ту, што је 
у то до ба би ла пра ва рет кост. Хро ни ка се ла Ов-
си ште за вр ша ва се по гла вљем о спорт ским до-
стиг ну ћи ма се ла и ње го вих ме шта на. 

Тек су ми ра ју ћи ути ске о свим еле мен ти ма 
хро ни ке се ла Ов си ште и ана ли зи ра ју ћи обим 
пред ста вље не гра ђе ја сно је ко ли ко је ве ли ко 
за ла га ње нео п ход но да би све у куп ни при каз 
про шлог и са да шњег жи во та овог се ла до био 
мо но граф ски ка рак тер. На при пре ми ове пу-
бли ка ци је уче ство ва ло је чак 22 ауто ра и са-
рад ни ка, чи ји је са мо пре го ран ви ше го ди шњи 
рад и ве ли ки ен ту зи ја зам омо гу ћио да ме шта-
ни овог се ла до би ју не про це њи во зна чај ну по-
ве сни цу за се ћа ње на про шле ге не ра ци је и као 
за вет за бу ду ће на ра шта је. Ме ђу тим, хро ни ка је 
и мно го ви ше од то га. За хва љу ју ћи не го ва ном 
је зи ку и при сту пач ном сти лу ко јим је пи са на, у 
њој ће чи та о ци до зна ти мно ге чи ње ни це ко је ће 
до при не ти спо зна ји зна ча ја про у ча ва ња се ла 
и ру рал них пре де ла за очу ва ње на шег кул тур-
ног и на ци о нал ног иден ти те та. Не ма пот пу не 
исто ри је срп ско га на ро да без те мељ ног ис тра-
жи ва ња срп ског се ла.

И да нај зад од го во ри мо и на то ко је тре ћи 
краљ из на сло ва. То је, до ду ше не кру ни са ни су-
ве рен, али срп ске са ти ре, Ра до је До ма но вић, ко-
ји је и сво је род но се ло учи нио не за бо рав ним, о 
че му убе дљи во све до чи и ова мо но гра фи ја.

 Мар ко СРЕ ДО ЈЕ ВИЋ

Р
а до мир Пут ни ко вић, срп ски књи-
жев ник, ро ђен је 1936. го ди не у Бе-
о гра ду. Основ ну шко лу и гим на зи ју 
учио је у Сме де ре ву, Ужич кој По же-
ги и Бе о гра ду. Као сту дент, од се лио 

се у Лон дон 1970. го ди не, где и са да жи ви. По 
до ла ску у Ве ли ку Бри та ни ју, ба вио се про мо ци-
јом ју го сло вен ских умет ни ка, убр зо је отво рио 
умет нич ку га ле ри ју у Лон до ну, а по том и из да-
вач ко пред у зе ће. Књи ге у чи јим је оства ре њи ма 
уче ство вао као пи сац или као идеј ни ства ра-
лац об ја вљи ва не су, по ред Ен гле ске и Ју го сла ви-
је, у Ита ли ји, Не мач кој, Шпа ни ји, Пор ту га ли ји, 
Фран цу ској, Аме ри ци, Ка на ди, Бра зи лу...

Књи жев ни рад Ра до ми ра Пут ни ко ви ћа под-
јед на ко је по све ћен ка ко књи жев но сти за де цу, 
та ко и оста лој ли те ра ту ри. Пр ву при чу об ја вио 
је у ли сту За дру гар, а за тим у Омла ди ни, Пи о ни
ри ма, Бе о град ским но ви на ма и Је жу. Го ди на ма је 
са ра ђи вао у књи жев ном ча со пи су за де цу Змај, 
ко ји су уре ђи ва ли Ми ра Алеч ко вић, Бран ко Ћо-
пић и Де сан ка Мак си мо вић. Пи сао је при че, ба-
сне и по зо ри шне ко ма де. 

Пр ву књи гу об ја вио је 1968. го ди не. То су би-
ле ба сне под на сло вом Бу ва ко ја је пу то ва ла у 

свет. Об ја вио је књи ге афо ри за ма Гор ке мр ве 
и Ру па вре ме на, књи ге са ти рич них ба сни Пр ви 
ме ђу јед на ки ма и На гро бу Кар ла Марк са, а са-
ти рич не при че у књи зи Дра ги Бо же.

По себ но вред на и зна чај на књи га Ра до ми ра 
Пут ни ко ви ћа би ла је Исто ри ја срп ске кул ту ре 
на ен гле ском је зи ку, у ко јој је у вре ме гра ђан ског 
ра та на про сто ру бив ше Ју го сла ви је ме ђу на род-
ној јав но сти при ка зао бо гат ство и ра зно ли кост 
срп ске кул ту ре. Књи га је об ја вље на у вре ме ка да 
је ова ква пу бли ка ци ја би ла пра ва рет кост, те је 
има ла ве ли ки зна чај за про мо ци ју срп ске кул-
ту ре ши ром све та.  

С но ви на ром Ми ло шем Јев ти ћем об ја вио је 
књи гу раз го во ра Две оба ле Ра до ми ра Пут ни
ко ви ћа.

По себ но тре ба ис та-
ћи ње гов из у зет но ве ли-
ки и пло до но сан рад на 
за шти ти ег зи стен ци јал-
них ин те ре са срп ског на-
ро да. Као ин те лек ту а лац 
и па три о та, ко ри стио је 
сва ку при ли ку да свет 
упо зна са пра вом исти ну 
и до га ђа ји ма ко ји су се 
де ве де се тих го ди на про-
шлог ве ка де ша ва ли на 
про сто ри ма бив ше СФРЈ. 

Тим по во дом на пи сао је ви ше од 9.000 пи са ма 
ис так ну тим по ли ти ча ри ма, ме ди ји ма и др жав-
ним уста но ва ма у Ве ли кој Бри та ни ји и Евро пи, 
у ко ји ма је об ја шња вао и бра нио исти ну о до га-
ђа ји ма на бал кан ским про сто ри ма. У том кон-
тек сту, Пут ни ко вић је де ло вао три на ест го ди на 
и као пот пред сед ник Са бо ра срп ског ује ди ње ња 
(осно ва ног у Кли влен ду, Оха јо, САД), а по сле и 
као са мо стал ни ло би ста. 

У До му Ву ко ве за ду жби не про мо ви сао сво је 
две зна чај не књи ге: Искре но Ваш у из да њу Из да-
вач ка ку ћа Про ме теј из Но вог Са да, 2012. го ди-
не, и књи гу Три ста сла ву је вих пе са ма, у из да њу 
Кре а тив ног цен тра у Бе о гра ду, 2016. го ди не. 

Пред ста вља ју ћи ову књи гу у Ву ко вој за ду жби-
ни, 21. де цем бра 2016. го ди не, књи жев ни ца Гор-
да на Ма ле тић је ис та кла да умет нич ка вред ност 
Пут ни ко ви ће вих ба са на ле жи и у од ли ка ма сти
ла. Оне но се из ве сну до зу мир но ће и от ме но сти. 
У њи ма не ма рас при ча но сти, али има ле пих, 
крат ких опи са и из ни јан си ра не ка рак те ри за
ци је ли ко ва ко ји ово шти во не сво де са мо на по
у ку. Ме ло ди чан, чист књи жев ни је зик до при но си 
при јат но сти чи та ња. Због ве ли ке па жње и ми
ну ци о зно сти ко јом при сту па ства ра њу ба сне и 
чи ње ни це да је го то во цео свој књи жев ни опус по
све тио овој вр сти, Пут ни ко ви ћа с пу ним пра вом 
мо же мо сма тра ти нај зна чај ни јим на шим са вре
ме ним ба сно пи сцем ко ји спа да у пр ви ред срп ских 
ба сно пи са ца уоп ште. Због то га је чи та ње ње го
вих при ча за чи та о ца пра во за до вољ ство. 

Књи гу Три ста сла ву је вих пе са ма, као и књи-
гу Све тлост ве ле гра да, иза бра не и но ве ба сне, 
ко ју је об ја ви ла ИК „Про ме теј“ 2018. го ди не, Ра-
до мир Пут ни ко вић на ме нио је свом ле га ту у Ву-
ко вој за ду жби ни. Књи га  „Све тлост ве ле гра да“, 
иза бра не и но ве ба сне иза шла је не по сред но 
пред 63. Ме ђу на род ни са јам књи га у Бе о гра ду 
и пред ста вље на је у До му Ву ко ве за ду жби не 10. 
де цем бра 2018. го ди не. 

Ра до мир Пут ни ко вић је члан Удру же ња бри тан-
ских пи са ца и Удру же ња књи жев ни ка Ср би је. 

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

ОСВЕТЉЕЊА

ПРЕДСТАВЉАМО

Радомир Путниковић

Ра до мир Пут ни ко вић

У ХРОНИКАМА СЕЛА ЈОШ ЈЕДНА МОНОГРАФИЈА 
ПО ЈЕДИНСТВЕНОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ САНУ

Три краља у Овсишту

Ра до је До ма но вић, нај ве ћи срп ски 
са ти ри чар ко га је из не дри ло 
шу ма диј ско се ло

Хро ни ке се ла
Го ди не 1989. ини ци ја ти вом Од бо ра за про-
у ча ва ње се ла СА НУ, ко јем је пред се да вао 
ака де мик Ра до мир Лу кић, от по чет је рад 
на об ја вљи ва њу хро ни ка срп ских се ла, 
пре ма стро гој ме то до ло ги ји де фи ни са ној 
у упут ству за њи хо во пи са ње. Од 2000. над-
ле жност за об ја вљи ва ње еди ци је „Хро ни ке 
се ла” у пот пу но сти је пре не та на Кул тур-
но-про свет ну за јед ни цу Ср би је. До са да је 
об ја вље но 410 ре дов них и 117 по себ них 
из да ња, ко ја ни су ис пу ња ва ла све ме то до-
ло шке кри те ри ју ме про пи са не упут ством 
Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти.

Ауто ри
На из ра ди хро ни ке се ла Ов си ште ра дио је 
аутор ски тим од 22 љу ди, ме ђу ко ји ма је де-
сет ауто ра: Вла дан Јо ва но вић, Ра ди сав Ми-
нић, Сло бо дан Јо ва но вић, Ва си ли је Ни ко лић, 
Ви то мир Ни ко лић, Дра ган Ни ко ди је вић, До-
бри во је Сте ва но вић, Ми лу тин Га ври ло вић, 
Све тла на Гру јић и Ра ден ко Ђур ђе вић.
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БЕСЕДА ЉУБИНКА РАДЕНКОВИЋА

Педесет година од 
оснивања часописа 

„Расковник”

Наставак са стране 1
По ја ва „Рас ков ни ка” до не ла је ра дост мно гим 

зна ним и не зна ним ства ра о ци ма (пе сни ци ма 
и умет ни ци ма) у се лу и гра ду, као и сви ма ко ји 
су га ји ли љу бав пре ма се о ској кул ту ри и кул тур-
ном на сле ђу. Ме ђу тим, ње го ва по ја ва и знат на 
по пу лар ност за бри ну ла је вла сто др шце тог вре-
ме на у Бе о гра ду, на ви кле да кон тро ли шу сва-
ку јав но из ре че ну или на пи са ну реч. По што је 
кон тро ла ли сто ва и ча со пи са спро во ђе на пре ко 
по слу шних („са мо све сних”) уред ни ка, у слу ча-
ју „Рас ков ни ка” то ни је мо гло би ти оства ре но. 
Је дан стра ни до пи сник из та да шње Ју го сла ви је 
по ја ву „Рас ков ни ка” озна чио је као „пу ко ти ну” 
у бло ку ко му ни стич ких зе ма ља.

Ка да су по чет ком се дам де се тих го ди на ли бе-
рал на схва та ња по че ла да на гри за ју и са му ко-
му ни стич ку пар ти ју, до шло је до за о кре та у њој. 
Сме ње ни су мла ђи љу ди, а на кључ на ме ста по-
ста вљен је ста ри ка дар, углав ном по слу шни ци 
огра ни че них ви ди ка. Ти љу ди су од мах кре ну ли 
да из јав ног жи во та скло не све оно што ни је би-
ло од њи хо вог по ве ре ња. Та ко је и „Рас ков ник” 
до шао на удар. На ђен је по вод у не ви ној пе сми 
Ми ле не Јо во вић, пе сни ки ње са се ла, „У по ход 
Ко со ву”, да би се из ре кла за бра на овог гла си ла 
(по чет ком 1973. го ди не).

Чи ме је то за та ла са ла јав ност ова се љан ка-пе-
сни ки ња из До бра че у Гор њој Гру жи да се због 
ње не пе сме „Рас ков ник” на зо ве „по ли тич ком 
пе сма ри цом”? Мо же мо сло бод но ре ћи да у тој 
пе сми не ма ни ка квог на ци о на ли зма, већ са-
мо од јек про шло сти и цр на сли ка са да шњо сти. 
Она пе ва:

Над Ко со вом та ма
За ста ву ди гла као цр ну то бо љи цу
Пре са ми ћу ју се зво на са ба кар них ку ба ди 

 Гра ча ни це
И па да ју
У Лаб
И Сит ни цу.
Ра на ми на че лу ро ди че до зву ка

У та на не ни ти по ви ја га бол као тка на 
 стру ка

Кри ла тим из над по ло мље них мо сто ва је зе ра
Из над до ље што ма ше ре пом ко ке ру ша
Људ ска ум ми ал про кле та ве ра
Брит ка са бља ми је ду ша.
Отво ри ми ка ме на со во
Ко со во!
(...)

Вр ху нац пе сни ко вог до жи вља ја Ко со ва и срп-
ске исто ри је ве за не за ње га, ис ка за ни су по след-
њим сти хо ви ма пе сме:

За њи ше се над ко сти ма пра де до ва
Мрач на бу ра
А зе мља јек ну
Ура ура!
 („Рас ков ник” 1972/17: 6-7).

По ли тич ко су ђе ње „Рас ков ни ку” због пе сме „У 
по ход Ко со ву” одр жа но је у Гор њем Ми ла нов цу, 
10. фе бру а ра 1973. Осим Уред ни штва и чла но-
ва Са ве та „Рас ков ни ка”, том са стан ку при су ство-
ва ли су и пред став ни ци Ре пу блич ке за јед ни це 
кул ту ре и дру штве но по ли тич ких ор га ни за ци ја 
оп шти не Гор њи Ми ла но вац. Из за кљу ча ка по сле 
ове сед ни це, ко ји су об ја вље ни у „Рас ков ни ку” 
(1972/18: 77-78), ви ди се да је уред ни штво мо ра ло 
при хва ти ти ста во ве Оп штин ског ко ми те та Са ве-
за ко му ни ста Гор њег Ми ла нов ца да је об ја вљи ва-
ње по ме ну те пе сме гре шка. Аутор ка је из ја ви ла 
да она ни је има ла ни ка кву на ци о на ли стич ку по-
бу ду и „да ни је из ван ли ни је брат ства и је дин ства 
свих на ро да и на род но сти у Ју го сла ви ји”, док је 
од го вор ни уред ник Ерић из ја вио да је об ја вљи-
ва ње пе сме до шло ње го вом не па жњом, јер пе сму 
пре то га ни је про чи тао. Део уред ни штва се ипак 
из бо рио да у за кљу чак уђе и јед на тач ка ко ја бра-
ни сло бо ду књи жев ног из ра жа ва ња, а ко ја гла-
си: „’Рас ков ник’ до са да ни је био ни ти ће убу ду ће 
би ти ’по ли тич ка пе сма ри ца’, и уред ни штво жа ли 
што је до шло до ова квог слу ча ја, ко ји је пре ди-
мен зи о ни ран, а у не ким слу ча је ви ма про из вољ-
но, па чак и зло на мер но про ту ма чен” (стр. 78).

По сле пр вог уда ра, осни ва чи „Рас ков ни ка” 
ула жу на пор и об на вља ју га то ком 1975. го ди-
не. Та да је и усме ном на род ном ства ра ла штву 
до де љен ве ћи про стор. По чев од све ске 21, за 
1975. го ди ну (об ја вље не тек 1977), ру бри ка за 
на род ну књи жев ност ко ја но си на зив „Рас ков-
ник”, по ме ре на је на по че так и по ста ла је знат но 

обим ни ја не го до та да. То ни је би ло до вољ но да 
се от кло ни не по ве ре ње вла сти пре ма „Рас ков-
ни ку”, што је до ве ло до по нов ног пре стан ка ње-
го вог из ла же ња.

Об но ва „Рас ков ни ка” у „На род ној књи зи” 
(1980. го ди не) у ве ли кој ме ри пред ста вља и про-
ме ну ње го ве уре ђи вач ке по ли ти ке. Он ве ћим 
де лом по ста је ча со пис за усме но на род но ства-
ра ла штво и на род ну кул ту ру, а ње гов ма њи део 
је оста вљен пи сци ма. Све ви ше се у ње му об ја-
вљу ју и на уч ни при ло зи до ма ћих и стра них ис-
тра жи ва ча. Ова кво усме ре ње до би ја још ви ше 
на сна зи по сле по вла че ња из уред ни штва осни-
ва ча „Рас ков ни ка” (1982. го ди не), Ви то ше ви ћа, 
Ко шу ти ћа и Ери ћа. 

Ову про ме ну не ки пи сци-се ља ци су схва ти-
ли као гу би так свог гла си ла. Ме ђу тим, у пр вој 
ета пи из ла же ња „Рас ков ни ка” мно ги не по зна-
ти пи сци са се ла по ста ли су по зна ти и њи ма су 
би ла ши ром отво ре на вра та књи жев них ча со пи-
са. Вред ност књи жев ног де ла не ме ри се по при-
пад но сти пи са ца од ре ђе ној сре ди ни, ни ти по 
те ма ти ци, већ по ни воу оства ре ња умет нич ке 
за ми сли. За то је нор мал но да се пи сци-се ља ци 
ме ре са оста лим пи сци ма, а у окви ру по сто је ћег 
књи жев ног из да ва штва. С дру ге стра не, на род но 
ства ра ла штво (ко је не по зна је ауто ра), по сво-
јој при ро ди друк чи је је од аутор ског, и ка да се 
та два раз ли чи та об ли ка ства ра ла штва на ђу у 
истим ко ри ца ма, код по је ди них љу ди, пре све га 
стра на ца, мо гу иза зва ти и за бу ну. На то је ука зао 
у сво јој по зи тив ној ре цен зи ји o „Рас ков ни ку” у 
ча со пи су „Жи вая ста ри на” и по зна ти ру ски ис-
тра жи вач фол кло ра – Вик тор Гу сјев.

„Рас ков ник” је зна ча јан и за по кре та ње не ких 
зна чај них те ма ко је су оку пи ле ви ше са рад ни ка. 
Тре ба сва ка ко по ме ну ти се ри ју ка зи ва ња ста-
рих со лун ских рат ни ка о свом до жи вља ју овог 
ве ли ког ра та. У овом по слу се на ро чи то ис та као 
Вла де та Ко шу тић. Та ко ђе је од зна ча ја ак ци ја 
ску пља ња рет ких срп ских име на, ко је је ту ма-
чи ла Ми ли ца Гр ко вић, као и опи си во де ни ца на 
на шим ре ка ма. Ча со пис је пра тио и тзв. на ив но 
сли кар ство и ва јар ство и об ја вио низ при ло га о 
на шим се о ским умет ни ци ма.

Још је дан ме диј ски на пад на „Рас ков ник” до-
го дио се 1982. го ди не, а на кон об ја вљи ва ња те-
мат ске све ске по све ће не кул ту ри Ко со ва. По што 
сам ја био за ду жен за овај број ча со пи са, он да 
сам и не по сред ни све док тог до га ђа ја. На уда ру 
кри ти ча ра би ли су при ло зи Бо жи да ра Ко ва че-
ви ћа и Пе ђе Ми ло са вље ви ћа. Ко ва че вић, у свом 

члан ку „За про у ча ва ње Ко со ва”, по ред оста лог 
из но си ста ти стич ке по дат ке о не сра змер ном ра-
сту ал бан ске по пу ла ци је у овој по кра ји ни  – по 
пр вом по пи су из 1921. Ко со во је има ло укуп но 
440.000 жи те ља, а 1981. го ди не – 1.585.000, уз 
стал но сма њи ва ње срп ског ста нов ни штва.

Та да смо у „Рас ков ни ку” штам па ли и Про глас 
ми тро по ли та ра шкопри зрен ског Ни ћи фо ра Ср-
би ма на Ко со ву из 1901. го ди не да се не исе ља-
ва ју. На овај до ку мент упу тио ме је не по зна ти 
чо век ко га сам срео у Ар хи ву СА НУ, и ко ји ми 
је са стра хом ре као да ни ко ме не ка жем ко ме 
је упу тио на овај про глас. Ни је ни чу до што се 
овај чо век бо јао. Тре ба се се ти ти да је у вре ме 
при пре ме овог бро ја у Бе о гра ду био осу ђен на 
две го ди не за тво ра пе сник Гој ко Ђо го за сво ју 
пе снич ку збир ку „Ву не на вре ме на”. Суд је на ло-
жио и да се ње го ва збир ка пе са ма спа ли.

Ипак, по ли тич ка кли ма у то вре ме би ла је 
по вољ ни ја не го де сет го ди на ра ни је, па су по-
је ди на гла си ла, где је и об ја вље на кри ти ка на 
„Рас ков ник” (НИН и По ли ти ка), би ла до вољ но 
сме ла да су Дра ги ши Ви то ше ви ћу и ме ни  до-
зво ли ла да од нео сно ва не кри ти ке бра ни мо на-
ше уре ђи вач ко опре де ље ње.

„Рас ков ник” ни ка да ни је био по ли тич ко гла-
си ло, а још ма ње „по ли тич ка пе сма ри ца”, ка ко 
је зло на мер но на пи сао је дан но ви нар. Ма ко-
ли ко да је био да ле ко од по ли ти ке, ни је мо гао 
да из бег не да се и пре ко ње га не пре ло ме не ки 
по ли тич ки до га ђа ји у то ку свог три де сет дво го-
ди шњег по сто ја ња. Пре ко два, умно го ме слич на 
на па да на уре ђи вач ку по ли ти ку „Рас ков ни ка”, 
а оба су ве за на за Ко со во, ни је те шко от кри ти 
ка ко је ова на ша по кра ји на по сле Дру гог свет-
ског ра та би ла та бу те ма у јав ној ко му ни ка ци-
ји. Та ко ђе, они ука зу ју и ко ли ка је би ла кри ви ца 
ју го сло вен ске и срп ске вла сти за скри ва ње де-
мо граф ских про ме на на Ко со ву и не сно шљи вог 
по ло жа ја Ср ба у овој на шој по кра ји ни. И, на рав-
но, ка сни јим бом бар до ва њем и про гон ством Ср-
ба, све то је ре зул ти ра ло још го рим ста њем. 

За јед нич ким на по ри ма уред ни ка, са рад ни-
ка, из да ва ча, „Рас ков ник” је по стао ва жан из вор 
за про у ча ва ње књи жев но сти и срп ске на род не 
кул ту ре и ушао у све ве ће сла ви стич ке би бли о-
те ке у зе мљи и све ту. За жа ље ње је што се и 2000. 
го ди не ни је на шао пре га лац, сли чан Дра ги ши 
Ви то ше ви ћу, да за ме ни до та да шњег за мо ре ног 
глав ног уред ни ка „Рас ков ни ка”, и да про ду жи 
жи вот ча со пи су.(На ста вак на стра ни 10)

 Љу бин ко РА ДЕН КО ВИЋ

М
а ја Џор дан – пи ја ни-
ста, ма ги стри ра ла је 
кла вир на Му зич кој 
ака де ми ји у Бе о гра-
ду где је и ро ђе на. Пр-

ве ко ра ке у пи ја ни зму оства ри ла је у 
кла си Ми лан ке Ми ше вић, а по том као 
сту дент у кла са ма Кон стан ти на Бо ги-
на, Не ве не По по вић и Зо ри це Ди ми-
три је вић Сто шић. На ста вља уса вр ша ва-
ње на Lon don Col le ge of Mu sic у Лон до-
ну, где жи ви од 1996. го ди не. На сту па ла 
је ши ром бив ше Ју го сла ви је, у Ита ли ји, 
Фран цу ској, Ен гле ској, Не мач кој и на 
Ки пру као со ли ста и ка мер ни му зи чар, 
укљу чу ју ћи фе сти ва ле БЕ ЛЕФ, НИ МУС, 
Ab bey Fest, Be et ho ven Me ets the Hi spa nic 
World. Сни ма ла је за раз ли чи те ра дио 
и те ле ви зиј ске про гра ме, као и CD „As 
in mu sic, so in li fe” (кон церт кла вир ског 
ду е та „БГ ГБ”). До бит ник је мно го број-
них на гра да.

Умет нич ку ка ри је ру Ма је Џор дан обе-
ле жа ва же ља да спо ји му зи ку и умет ни-
ке раз ли чи тих зе ма ља. Са ко ле ги ни цом 
Гор да ном Пе тро вић за по чи ње про је кат 
„Зву ци Бал ка на” 1998. го ди не све ча ним 
кон цер том у ју го сло вен ској ам ба са ди у 
Лон до ну, пред ста вља ју ћи бал кан ску му-
зи ку, од ви зан тиј ског до ба до да на шњих 
да на, се ри јом кон це ра та ме ђу ко ји ма су 
нај за па же ни ји: „Зву ци Ср би је”, „Му зич ки 
са лон Ср би је XIX ве ка” (про сла ва 200 го-
ди на од Пр вог срп ског устан ка) и „Зву ци 
Ју го и сточ не Евро пе” у швај цар ској ам ба-
са ди у Лон до ну у при су ству ЊКВ прин ца 
Алек сан дра и прин це зе Ка та ри не Ка ра-
ђор ђе вић, као и се дам ам ба са до ра. 

Сво ју ми си ју на ста вља ин ди ви ду ал ним 
про јек ти ма, као и у са рад њи са мно ги ма 
ор га ни за ци ја ма (Срп ско дру штво, Bri tish-
Ser bian Be ne vo lent Fund, Pro Art & co, The 
Uni ver sity of York, En glish Spe a king Union 
и мно ге дру ге). Ма ја Џор дан је ви ше го-
ди на би ла и се кре тар Бе то ве но вог европ-
ског кла вир ског удру же ња”. 

Ма ја Џор дан, у свој ству умет нич ког 
ди рек то ра, ре дов но ор га ни зу је кон цер те 
са же љом да при ка же срп ске умет ни ке и 
му зи ку, као и му зи ку Бал ка на, под сти че 
са рад њу умет ни ка из раз ли чи тих де ло-
ва све та и гра ди мо сто ве из ме ђу кул ту-
ра. Од осни ва ња Срп ског са ве та Ве ли ке 
Бри та ни је 2004. го ди не, члан је Управ ног 

од бо ра и по след њих го ди на и се кре тар 
ор га ни за ци је. По ред мно штва кул тур них 
до га ђа ја, ор га ни зу је број не до бро твор не 
ак ци је са же љом да по мог не сво је су на-
род ни ке у Ср би ји, као и у Ен гле ској, по-
себ но „Ma gic & Toys” у по се ти 12 деч јих 
уста но ва у Ср би ји (деч ји до мо ви и уста-
но ве, бол ни це, из бе глич ки кам по ви). Том 
при ли ком де ци су по де ље не играч ке са-
ку пље не у Ен гле ској уз ма ђи о ни чар ске 
пред ста ве. Сли кар ска ра ди о ни ца „Ада 
Арт” оку пи ла је да ро ви ту де цу у Бе о гра-
ду, као и ака дем ске сли ка ре и му зи ча ре 
из Ср би је и Бри та ни је, пру жа ју ћи сви ма 
при ли ку да го сту ју и из ла жу сво је ра до ве 
не са мо у Бе о гра ду, већ и у срп ској ам ба-
са ди у Лон до ну. 

У са рад њи са Ни шким сим фо ниј ским 
ор ке стром, Уни вер зи те том у Јор ку, Цен-

трал ним са ве том Ср ба Хе сен у Не мач кој и 
Кул тур ним цен тром Ср би је у Па ри зу, тро-
го ди шњи про је кат „Пу те ви ма Кон стан ти-
на Ве ли ког” одр жан је у Ни шу, Лон до ну, 
Јор ку, Па ри зу и Франк фур ту. Овим про-
јек том је оства ре на са рад ња из ме ђу из во-
ђа ча и ком по зи то ра из Ср би је, Ен гле ске, 
Не мач ке, Фран цу ске и САД ко ји су за јед-
нич ки на сту пи ли на пет кон це ра та.

Као ре зул тат оку пља ња срп ске ди ја-
спо ре у Ве ли кој Бри та ни ји, бу ду ћи да је 
члан Срп ског са ве та Ве ли ке Бри та ни је, 
Ма ја Џор дан је по ста ла ди рек тор про гра-
ма „Срп ски ме сец у Ве ли кој Бри та ни ји” 
ко ји је у фе бру а ру 2018. го ди не одр жан 
по де се ти пут. Про грам је за по чео као 
Срп ска не де ља 2008. го ди не, са три  до-
га ђа ја одр жа на у Лид су и Лон до ну, да би 
пре ра стао у нај ве ћу ма ни фе ста ци ју срп-
ске кул ту ре у ди ја спо ри, у ко јој уче ству ју 
мно го број не ор га ни за ци је и по је дин ци 
са про гра мом ко ји се ре дов но одр жа ва у 
7-9 гра до ва ши ром Ен гле ске, укљу чу ју ћи 
ви ше од 30 до га ђа ја сва ке го ди не. 

Као је дан од ди рек то ра кла вир ског фе-
сти ва ла „Aro und the Glo be Pi a no Mu sic Fe-
sti val” (Кла вир ски фе сти вал „Око све та”), 
свој пе да го шки рад Ма ја Џор дан је про-
ши ри ла ре дов ним ор га ни зо ва њем сту-
дент ских кон це ра та. Ње на са рад ња са 
ко ле ги ни цом Ма ри ном Пе тров, су о сни ва-
чем и ди рек то ром овог фе сти ва ла, из не-
дри ла је за јед нич ко осни ва ње ком па ни је 
„Aro und the Glo be Mu sic & Art” (Му зи ка и 
умет ност „Око све та”) у ци љу про мо ци је 
му зи ке и умет но сти ши ром све та, по себ-
но де ла са вре ме них ауто ра. Ком па ни ја 
про мо ви ше са вре ме ну му зи ку на кон-
цер ти ма, фе сти ва ли ма, кул тур но-обра-
зов ним ма ни фе ста ци ја ма, кур се ви ма 
и сл. Кла вир ски фе сти вал AGPMF ко ји 
се, од свог осни ва ња 2014. го ди не, одр-
жа ва сва ке је се ни у Лон до ну, укљу чу је 
про грам ра зних кла вир ских сти ло ва по 
гло бал но/ре ги о нал ним ка те го ри ја ма и 
пру жа осно ву за да ље про мо ви са ње срп-
ске му зи ке и ме ђу бри тан ским пи ја ни-
сти ма. Од срп ских ком по зи то ра до са да 
су про мо ви са ни Ду шан Ра дић, Ва си ли је 
Мо кра њац, Ог њен Бог да но вић, Алек сан-
дар Ву јић, Пе тар Озги јан, Ни ко ла Хер ци-
го ња, па и ком по зи ци је пот пи сни це ових 
ре до ва, пи са не за со ло кла вир, као и за 
кла вир ске ду е те. 

 Ве ра МИ ЛАН КО ВИЋ

ИЗ НАРОДНОГ КАЗИВАЊА

Како је Карађорђе 
хајдуком постао

ВУКОВИМ СТАЗАМА (2) 

Српски музички прегаоци 
у Уједињеном Краљевству

Ма ја Џор дан

Н
а пу стио Ђор ђе 
Фа зли-ба шу и 
до шао у се ло Вр-
би цу, да се при-
ми ка кве слу жбе 

да по ро ди ца и он има ју од че-
га жи ве ти, јер мај ка са ма с де-
цом оста де. Ту се поч не ви ђа ти 
с Је ле ном, ћер ком ја се нич ког 
обор кне за. Ма ло-ма ло, а они 
на са бор па у ко ло: Ђор ђе во ди, 
а Је ле на до ње га. Не ком Ву ко-
ју бу де кри во што се ових дво-
је мла дих во ле, па поч не сми-
шља ти ка ко Ђор ђа да опањ ка 
код ње ног оца и дру гих углед-
них љу ди. За то поч не сва шта 
при ча ти и за ва ђа ти га. 

– Што ти, кне же, тр пиш у бли-
зи ни овог зло коб ни ка? Мо же 
учи ни ти ка кво зло, за по де ну ти 
ка кву кав гу, па ће мо по сле сви 
ис па шта ти! …И што да баш он 
игра до нај бо ље де вој ке? 

На ње го ве ре чи се ни ко ни је 
оба зи рао, не го су га још и сми-
ри ва ли: 

– Ока ни се мом ка! Да ни је ова-
квих мо ма ка, на ма би се Тур ци 
и на гла ву по пе ли и ми би смо 
им до ве ка ро бо ва ли! – го во ри ли 
су јед ни. 

– Пу сти де цу не ка игра ју! – 
сми ри ва ли су га дру ги.

Уства ри, Је ле ну је Ву ко је бе ге-
ни сао за сво га си на, па је са мо 

тра жио на чин да их ра ста ви. Јед-
ном кад су Ђор ђе и Је ле на на са-
бо ру у Јаг њи лу игра ли, при ђе он 
Ђор ђу и из чи ста ми ра опа ли му 
ша мар. Сви за не ме ше, а Ђор ђе 
од мах на пу сти ко ло и оде. Ме ђу-
тим, убр зо се вра ти са пи што љем 
за по ја сом. Ста де се по здра вља ти 
са сви ма углед ни ци ма, тра же ћи 
бла го слов. При сут ни игу ман од-
мах схва ти сми сао тих ње го вих 
ре чи и куд Ђор ђе сме ра, па слу-
те ћи не во љу ре че му:

– Син ко, ви дим да си љут и не-
ћу да те бла го сло вим! Иди од и-
грај још јед но ко ло, да те љут ња 
про ђе! Па он да до ђи! 

– Оче игу ма не, кад ти ка жеш, 
ја ћу те по слу ша ти и од и гра ти, 
са мо ми дај бла го слов! 

– Син ко, не ка ти је сре ћан пут 
и не ка те бож ји бла го слов пра ти 
у сва ком твом по слу! Та ко ђе, та-
квог де ли ју као што си ти мо же 
са мо твој име њак, Све ти Ђор ђе, 

да пра ти и шти ти! 
И Ђор ђе га по слу ша. По-

љу би га у ру ку и оде и опет 
се ухва ти до Је ле не.

Са мо сад игра ше још же-
шће и жи вље, сав се пре да-
ју ћи, да сви по ми сли ше да 
је он и за бо ра вио ону увре-
ду. Али кад ко ло би на-
спрам Ву ко ја, он се на гло 
из ко ла отр же и у гру ди му 
скре са. И док се на род уз-
му ва да ви ди шта би, Ђор-
ђе не ста де. 

За то вре ме Ђор ђе се до-
хва ти шу ме и че те Ста но-
ја Гла ва ша, гор ског хај ду ка 
из Гли бов ца код Па лан ке. 
Ко ли ко је ду го остао, ни је 
баш по зна то. Јед ном кад је 
за но ћио код сво га по бра ти-
ма Ђор ђи це за јед но са Ста-
но јем Гла ва шем, оп ко ле их 

Тур ци и за ма ло на ле га лу по хва-
та ју. У том, док су се Ђор ђе и Ста-
но је бра ни ли, Ђор ђиц се не ка ко 
из ву че, па оде по ви ше ку ће па из 
свег гла са по ви че:

– Еј, бра ћо хај ду ци, ‘ај те у по-
моћ, ево Ту ра ка у Ђор ђи чи ној 
ку ћи! 

Кад ово чу ју Тур ци, они се 
упла ше но ћи и хај ду ка, па бр же 
по бег ну. 

 Бран ка РА ДО ВА НО ВИЋ

6 

 

XIX 

XIX 
Путнички дивит (мастионица), 
XIX век, из Вукове оставине
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В
у ко ва за ду жби на сво ју ак тив ност 
те ме љи на де лу Ву ка Ка ра џи ћа, 
а ти че се срп ског је зи ка и пи сма, 
исто ри је, књи жев но сти, усме ног 
на род ног ства ра ла штва, ет но ло ги-

је, ет но гра фи је и ет но му зи ко ло ги је. По себ ну 
па жњу по све ћу је уна пре ђи ва њу кул ту ре срп-
ског је зи ка и ши рем оку пља њу и укљу чи ва њу 
мла дих у про гра ме ко ји ма се не гу ју срп ски је-
зик и пи смо, шти ти наш кул тур ни и ду хов ни 
иден ти тет и чу ва ју трај не Ву ко ве по ру ке. 

Срп ски је зик и пи смо

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

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

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

Уче шће Ву ко ве за ду жби не 
у обра зо ва њу, вас пи та њу 
и на род ном про све ћи ва њу

– По кро ви тељ ство Ре пу блич ког так ми че ња 
уче ни ка основ них и сред њих шко ла из срп ског 
је зи ка и је зич ке кул ту ре у Тр ши ћу, у окви ру 48. 
Ђач ког Ву ко вог са бо ра;

– Уче шће на Књи жев ној олим пи ја ди у Срем-
ским Кар лов ци ма – Ре пу блич ком так ми че њу 
уче ни ка основ них и сред њих шко ла из књи жев-
но сти, ко је ор га ни зу ју Дру штво за срп ски је зик 
и књи жев ност Ср би је, Ми ни стар ство про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, 
Школ ска упра ва Но вог Са да и Кар ло вач ка гим-
на зи ја;

– Уна пре ђи ва ње ра да Ву ко вог чи та ли шта и 
обез бе ђи ва ње ве ћег уче шћа ђа ка из основ них 
и сред њих шко ла на при год ним про гра ми ма у 
До му Ву ко ве за ду жби не, као и по се те уред ни ка 
и са рад ни ка Да ни це и Да ни це за мла де основ-
ним и сред њим шко ла ма, би бли о те ка ма и цен-
три ма за кул ту ру; 

– На гра ђи ва ње нај бо љих уче нич ких ра до ва на 
так ми че њи ма основ них и сред њих шко ла у Ср-
би ји ко је ор га ни зу ју огран ци Ву ко ве за ду жби не 
и дру ге ор га ни за ци је и ин сти ту ци је (Дру штво 
за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, Дру штво 

Све ти Са ва, Ре пу блич ка смо тра ре ци та то ра Пе
сни че на ро да мог, Ре пу блич ко так ми че ње уче-
ни ка сред њих шко ла у бе сед ни штву), а ти чу се 
очу ва ња срп ског је зи ка и пи сма, кул тур ног и 
ду хов ног иден ти те та срп ског на ро да; 

– Под сти ца ње ис тра жи вач ког и са ку пљач ког 
ра да огра на ка Ву ко ве за ду жби не, по себ но у ра ду 
са мла ди ма; уна пре ђи ва ње са рад ње огра на ка са 
основ ним и сред њим шко ла ма и ви со ко школ-
ским уста но ва ма у Ср би ји;

– Уна пре ђи ва ње са рад ња са клу бо ви ма, дру-
штви ма, удру же њи ма и дру гим асо ци ја ци ја ма 
Ср ба у ре ги о ну, ди ја спо ри и за гра нич ју.

Ор га ни зо ва ње окру глих 
сто ло ва и на уч них ску по ва

– Рад на ре а ли за ци ји Про јек та „Не ма те ри-
јал на кул ту ра Шу ма ди је”, у окви ру ко јег ће се 
ор га ни зо ва ти пре гле да ње и сни ма ње ар хив ске 
гра ђе у Бе о гра ду и Кра гу јев цу, као и пре гле да-
ње и сни ма ње збир ки пе са ма, елек трон ска об-
ра да гра ђе и ње но по ста вља ње на веб-сајт. Циљ 
је да се део срп ске кул тур не ба шти не у Шу ма-
ди ји ди ги тал но за пи ше и по ста ви на ин тер нет 
и та ко учи ни до ступ ним очи ма стра них на уч-
них рад ни ка, ис тра жи ва ча и пу то пи са ца. То је 
пр во ра зред ни за да так да би се са чу ва ла срп-
ска кул тур на не ма те ри јал на ба шти на за бу ду-
ћа по ко ле ња; 

– За јед но са Му зе јом Вој во ди не из Но вог Са-
да, при пре ми ће се на уч ни скуп „Сло је ви кул ту-
ра Ба ра ње. Ба ра ња кроз ве ко ве”. Про стор Ба ра ње 
по сма тра ће се у ви ду на уч не син те зе, у це ло сти 
и исто риј ски. По ред сло је ва кул ту ре срп ског на-
ро да у Ба ра њи, у из ра ди Збор ни ка би ће об у хва-
ће ни и кул тур ни сло је ви дру гих на ро да ко ји у 
њој жи ве и ко ји су на овим про сто ри ма оста ви-
ли вид не тра го ве сво је кул тур не ба шти не (Ма-
ђа ри, Хр ва ти, Нем ци, Шок ци, Сло ва ци, Ру си ни, 
Ру си, Је вре ји, Ро ми);

– У но во о тво ре ном Цен тру за обра зо ва ње и 
кул ту ру „Вук Ка ра џић” у Тр ши ћу отво ри ће се Ву
ко ва со ба, у ко јој ће би ти из ло же не књи ге о жи-
во ту и ра ду Ву ка Ка ра џи ћа, сли ке и би сте Ву ка 
Ка ра џи ћа, као и из бор да ро ва ко је је Ву ко ва за-
ду жби на до би ла од сво јих за ду жби на ра, при ја-
те ља и са рад ни ка. 

Из да вач ка де лат ност

– При пре ма и штам па ње 26. го ди шта ка лен-
да ра – за бав ни ка Да ни це за 2019. го ди ну, ко је ће 
би ти по све ће но те ми: Од зи ви и до зи ви срп ског 
пе сни штва кроз ве ко ве (ан то ло ги ја сти хо ва и 
за пи са о суд би ни срп ског на ро да и ње го вог је зи
ка). Уре ђу ју: Ми о драг Ма тиц ки, глав ни уред ник, 
и На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић);  

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

– Об ја вљи ва ње књи ге Вук Ка ра џић за де цу. 
Ауто ри: др Бран ко Злат ко вић и мср Та тја на Вуј-
но вић. Уред ник: Ми о драг Ма тиц ки; 

– Об ја вљи ва ње до пу ње ног дру гог из да ња књи-
ге „ЗА ДУ ЖБИ НАР СТВО КОД СР БА”, ауто ра Слав-
ка Ве ји но ви ћа; 

– Об ја вљи ва ње књи ге спољ ног чла на СА НУ, 
ака де ми ка Га бри је ле Шу берт „О срп ској књи-

жев но сти и умет но сти” – 22. књи га по ре ду из 
еди ци је Сту ди је о Ср би ма (за јед но с Ма ти цом 
срп ском и За во дом за уџ бе ни ке); 

– Ву ко ва за ду жби на и Цен тар за кул ту ру „Вук 
Ка ра џић” у Ло зни ци об ја ви ће са оп ште ња са Ме-
ђу на род ног окру глог сто ла, ко ји ће се одр жа ти у 
Ву ко вој за ду жби ни на те му „Ву ко ве при че о ре-
чи ма”. Мо де ра тор Ми о драг Ма тиц ки;

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

– Об ја вљи ва ње Би бли о гра фи је Да ни це Ву ко
ве за ду жби не (19942018) – аутор На та ша Јо ва-
но вић; 

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

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

– Из да ва ње два бро ја ли ста За ду жби на – бро-
је ви 106 и 107 (Слав ко Ве ји но вић, глав ни и од-
го вор ни уред ник).

Три би на Ву ко ве за ду жби не

– На Три би ни Ву ко ве за ду жби не, у окви ру ци-
клу са Кул тур но на сле ђе, пред ста вља ће се књи ге 
из обла сти ко ји ма се Вук ба вио, као и де ла до-
бит ни ка на гра да Ву ко ве за ду жби не. Ру ко во ди-
лац Три би не проф. др Љу бин ко Ра ден ко вић;

– Пред ста вља ње Да ни це 2019, Да ни це за мла
де XI; књи ге „Вук Сте фа но вић Ка ра џић Срп ска 
усме на на род на ба шти на” на фран цу ском је-
зи ку; дру гог из да ња књи ге „ЗА ДУ ЖБИ НАР СТВО 
КОД СР БА”; пре вод Спо ме на ра Ми не Ка ра џић, 
ауто ра Го лу ба До бра ши но ви ћа, на ру ски и не-
мач ки је зик; ли ста За ду жби на (бро је ви 106 и 
107) и дру гих из да ња Ву ко ве за ду жби не и ње-
них огра на ка; 

– Пред ста вља ње књи га на ста лих у са рад њи са 
огран ци ма Ву ко ве за ду жби не.

Огран ци Ву ко ве за ду жби не

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

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

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

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

– На Скуп шти ни ће се уру чи ти по себ но при-
зна ње – По ве ља Фон да ци ји Ву ко ве за ду жби не 

Жа бљак, Шав ник, Плу жи не за њен успе шан ви-
ше де це ниј ски рад по све ћен Ву ко вом де лу. 

На уч ни ску по ви и дру ге 
ак тив но сти у обла сти кул ту ре, 
на у ке и умет но сти

– За јед но с огран ци ма и срод ним ор га ни за-
ци ја ма и ин сти ту ци ја ма у ма ти ци, Ву ко ва за-
ду жби на ће се укљу чи ва ти у на уч не рас пра ве о 
ва жним пи та њи ма из исто ри је, кул ту ре, на род-
не књи жев но сти, ет но ло ги је, ет но му зи ко ло ги-
је и ет но гра фи је на ду хов ном про сто ру срп ског 
на ро да;

– Уче шће у ма ни фе ста ци ја ма ко је се ор га ни-
зу ју у Бе о гра ду и по свом ка рак те ру бли ске су 
де лат но сти Ву ко ве за ду жби не (Да ни Европ ске 
ба шти не);  

– Уче шће на 86. Ву ко вом са бо ру  и 48. Ђач ком 
Ву ко вом са бо ру у Тр ши ћу;   

– Су сре ти са сла ви сти ма – уче сни ци ма Ску па 
сла ви ста, ко ји се одр жа ва у Бе о гра ду, у ор га ни-
за ци ји Сла ви стич ког цен тра и Фи ло ло шког фа-
кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

На гра де Ву ко ве за ду жби не

– Ву ко ва за ду жби на у 2019. го ди ни до де ли ће 
две сво је ре дов не го ди шње на гра де: за на у ку и 
за умет ност за 2018. го ди ну.

Обе ле жа ва ње зна чај них 
го ди шњи ца и да ту ма

– Ву ко ва за ду жби на ће се то ком 2018–2019. го-
ди не укљу чи ва ти у про гра ме обе ле жа ва ња зна-
чај них да ту ма и го ди шњи ца из на ше про шло сти, 
на пр вом ме сту у обе ле жа ва њу 200-го ди шњи це 
Ву ко вог срп ског Рјеч ни ка. Ор га ни зо ва ће три би-
не, те мат ске раз го во ре, кон фе рен ци је за но ви-
на ре, а по себ ни при ло зи би ће об ја вље ни у ли сту 
За ду жби на и Да ни ци.

Обез бе ђи ва ње сред ста ва

– До при нос за ду жби на ра, до бро тво ра и ве ли-
ких до бро тво ра по сло ва њу За ду жби не;

– По др шка над ле жних ор га на и ин сти ту ци ја 
Ре пу бли ке Ср би је у оства ри ва њу про гра ма Ву-
ко ве за ду жби не;  

– По др шка и по моћ дру гих ор га ни за ци ја, ин-
сти ту ци ја и по је ди на ца у ак тив но сти ма Ву ко ве 
за ду жби не и ње них огра на ка;

– Са рад ња са по је ди ним ор га ни за ци ја ма и 
ин сти ту ци ја ма на за јед нич ким по сло ви ма у 
оства ри ва њу усво је них про гра ма и пла но ва ра-
да За ду жби не.

Сајт Ву ко ве за ду жби не

– Са др жин ски и ви зу ел но би ће на ста вље но 
обо га ћи ва ње сај та Ву ко ве За ду жби не –www.vu-
ko va-za du zbi na.rs – да би се ре дов но и ква ли-
тет но ин фор ми са ла по ро ди ца за ду жби на ра и 
нај ши ра јав ност о оства ри ва њу про гра ма Ву ко ве 
за ду жби не и ак тив но сти ма ње них огра на ка.    

 При ре дио: Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

Декоратер и сликар, 
сматра се једним од пионира 
примењене уметности 
и дизајна на овим 
просторима

У 
Хо лу, на ула зу у Дом Ву ко ве за ду-
жби не, сво јом ле по том пле не че-
ти ри Гра ци је – „Ве ра”, „Умет ност”, 
„Исто ри ја” и „Про све та” – ко је је 
на сли као Дра гу тин Ин ки о стри 

Ме де њак. Овај вр сни умет ник (1866, Сплит 
– 1942, Бе о град), де ко ра тер и сли кар, сма тра 
се јед ним од пи о ни ра при ме ње не умет но сти 
и ди зај на на овим на шим про сто ри ма. За-
слу жан је са ку пљач на род них ор на ме на та и 
ру ко тво ри на, на осно ву ко јих је по ку шао да 
осну је на ци о нал не де ко ра тив не сти ло ве, на-
ро чи то срп ски.

Ин те ре со ва ње за фол клор и на род ну умет ност 
во ди ло га је ка са ку пља њу на род них мо ти ва, ко-
је је да ље раз ра ђи вао и при ме њи вао у де ко ра ци-
ји ар хи тек ту ре, на ме шта ја, пла ка та, ко ри ца за 
књи ге, зла тар ских ра до ва и дру гих са др жа ја. 

У ње го вом прак тич ном, те о риј ском и пе да го-
шком ра ду при ме тан је ути цај се це си је, али и 
до след ност у за ла га њу за чист на ци о нал ни из-
раз у ар хи тек ту ри и де ко ра тив ној, од но сно при-
ме ње ној умет но сти. 

Пу то вао је по ју жно сло вен ским зе мља ма и ра-
дио на при ку пља њу на род них ша ра и жи во пи-
са њу цр ка ва. Про пу то вао При мор је, Ма ке до ни ју, 
Ко со во и Ме то хи ју, Ју жну Ср би ју, при ку пив ши и 
об ра див ши ви ше од  2.000 мо ти ва из на род ног 
ве за, тка ња и ре зба ри је. По сле их је, за јед но са 

мо ти ви ма из на род не ми то ло ги је и ет но сим бо-
ли ма, уткао у сво ју мо дер ну умет ност. 

Кра јем 1905. го ди не до ла зи у Бе о град где је 
остао до 1911. ра де ћи на укра ша ва њу мно гих 
зна чај них згра да. Јед но од ње го вих нај зна чај-
ни јих де ла из тог пе ри о да је упра во уре ђе ње ен-
те ри је ра До ма Ву ко ве за ду жби не (та да згра да 
Ми ни стар ства про све те) у Бе о гра ду. 

При ли ком обе ле жа ва ња све ча не ре кон струк-
ци је До ма Ву ко ве за ду жби не, ко ја је тра ја ла од 
ма ја 1997. до ја ну а ра 1998. 
го ди не, та да шњи пред сед-
ник Ву ко ве за ду жби не, ака-
де мик Де јан Ме да ко вић, у 
по здрав ној ре чи „обра тио” 
се и Ин ки о стри ју Ме де ња ку 
ис та кав ши: „Го спо ди не Ин-
ки о стри, Ва ше че ти ри але-
го рич не фи гу ре у ула зном 
ход ни ку би ле су у та квом 
ста њу да би сте их вр ло те шко 
пре по зна ли. Са нај ве ћом 
па жњом, струч ња ци и по-
што ва о ци Ва ше умет но сти 
су из вр ши ли од го ва ра ју ће 
сли кар ско-кон зер ва тор ске и 
ре ста у ра тор ске ра до ве, та ко 
да су за нас по но во по ста ле 
че ти ри Гра ци је, ко је пер со-
ни фи ку ју Ве ру, Умет ност, 
Исто ри ју и Про све ту и у на-
шем вре ме ну”. 

Од мах по до ла ску у Бе о град 1905. го ди не до-
би ја по сао на де ко ра ци ји На род ног по зо ри шта, 
у ко ме ће оста ти да ра ди као сце но граф, де ко-
ра тер и ко сти мо граф. Ин ду стри ја лац Ђор ђе Вај-
ферт био је ме ђу пр ви ма ко ји је ан га жо вао још 
увек не до вољ но афир ми са ног умет ни ка. Ин ки-
о стри је по на руџ би ни овог ис так ну тог при вред-

ни ка де ко ри сао ве ли ку дво ра ну у Ко лар че вој 
пив ни ци пор тре ти ма лич но сти из срп ске исто-
ри је, док је зи до ве укра сио на род ним ор на мен-
ти ма. Та са ла је убр зо по ста ла цен тар кул тур ног 
и дру штве ног жи во та Бе о гра да. Ови пр ви ус пе си 
у срп ској пре сто ни ци до не ли су му по хва ле ве-
ли ких струч ња ка за на ци о нал ни стил.

Убр зо су сти гле и ве ли ке по руџ би не, по пут 
де ко ра ци је Ми ни стар ства фи нан си ја, На род не 
бан ке и Ми ни стар ства про све те, где је у са рад-

њи са Пе тром Убав ки ћем ра дио де ко ра ци ју ход-
ни ка, ула за и ми ни стро ве со бе. Том при ли ком 
се Ин ки о стри пр ви пут упу стио у про јек то ва ње 
на ме шта ја и по ка зао да има сми сла и за ову 
гра ну при ме ње не умет но сти. 

Ин ки о стри јев ди зајн на ме шта ја до ла зи до 
пу ног из ра жа ја на „Бал кан ској из ло жби” у Лон-

до ну 1907. го ди не, где је из ло жио ком плет ну 
спа ва ћу со бу и тр пе за ри ју у хра сто ви ни, као и 
две ке ра мич ке пе ћи. Пре не го што је на ме штај 
по слат за Лон дон, био је из ло жен у Бе о гра ду. 
Пр ви свет ски рат Ин ки о стри про во ди у Ита ли-
ји. Го ди не 1923. вра ћа се у Бе о град, где би ва по-
ста вљен за управ ни ка ак ци о нар ског дру штва 
за из ра ду на ме шта ја у на ци о нал ном сти лу. На-
ред них го ди на се у пот пу но сти по све ћу је про-
јек то ва њу на ме шта ја и из ра ђу је сто ли це од 
ора хо вог др ве та за „По штан ску ште ди о ни цу”, 
али и art de co гар ни ту ру за та да тек отво ре ну 
фа бри ку на ме шта ја бра ће Ђор ђе вић. По ње го-
вим на цр ти ма из ра ђи ва ни су и ћи ли ми у фа-
бри ци Дун ђер ски.

Дра гу тин Ин ки о стри је сво ја нај-
вред ни ја де ла оства рио упра во у Бе о-
гра ду. Ве ли ко при зна ње би ла је од лу ка 
Јо ва на Цви ји ћа да по ве ри Ин ки о стри-
ју укра ша ва ње ен те ри је ра по ро дич не 
ку ће. Сма тра се да је то нај бо ље Ин-
ки о стри је во де ло у Бе о гра ду. У про-
јек то ва њу на ме шта ја, Ин ки о стри је 
био вр ло ис тан чан. Имао је сми сла за 
функ ци о на ли зам и удоб ност, увек ко-
ри стио хра сто ви ну и ора хо ви ну, ко је 
се и да нас сма тра ју нај ква ли тет ни јим 
др ве том за из ра ду стил ског на ме шта-
ја. Та кав при ступ, раз у ме се, ни је мо-
гао да про из ве де ни јеф ти ну, а ни 
се риј ску про из вод њу. Ра до је и осли-
ка вао на ме штај, што му је, као и ре-
зба ри ја, да ва ло уни кат ност. Оста вљао 
је увек при род ну бо ју др ве та, сма тра-
ју ћи је нај леп шом. 

Сво је ве ли ко зна ње на по љу на род-
не ор на мен ти ке ус пео је да пре не се 

ђа ци ма Умет нич ко-за нат ске шко ле, где је јед но 
вре ме пре да вао. Код уче ни ка је нај ви ше це нио 
ин ди ви ду ал ност, иако је то мо жда, по ми шље њу 
не ких ње го вих са рад ни ка и са вре ме ни ка, ре зул-
ти ра ло ти ме да ни ко од њих ни је на ста вио ње го-
вим пу тем у раз во ју на ци о нал ног сти ла.

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

Драгутин Инкиостри Медењак

„Че ти ри гра ци је”

ПРОГРАМ РАДА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
за период новембар 2018 – октобар 2019.
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КУЛТУРНИ МОЗАИК

Седамдесет година 
ансамбла „Коло”

Ан самбл на род них ига ра и пе са ма „Ко ло” 
обе ле жио je 14. ма ја 2018. го ди не кон цер том у 
Опе ри и те а тру „Ма дле ни ја нум” 70 го ди на од 
осни ва ња, а дан ка сни је у Ју го сло вен ској ки но-
те ци пред ста вље на је фо то мо но гра фи ја ура ђе на 
по во дом тог ју би ле ја. Ди рек тор ан сам бла „Ко ло” 
Вла ди мир Де кић ис та као је да је од са мог по-
чет ка, ка да је Ми ни стар ство обра зо ва ња 1948. 
до не ло од лу ку да се осну је др жав ни ан самбл, 
„Ко ло” има ло ми си ју да не гу је умет ност на род-
не игре, пе сме и му зи ке, да је сцен ски об ра ђу је 
и да на тај на чин пу бли ци пред ста ви на ше на-
сле ђе, што је оно успе шно и оства ри ло. 

63. Сте ри ји но по зор је

У Но вом Са ду је, 26. ма ја 2018. го ди не, отво-
ре но 63. Сте ри ји но по зор је, наш нај зна чај ни ји 
по зо ри шни фе сти вал. До 3. ју на, у се лек ци ји те-
а тро ло га Бо шка Ми ли на, из ве де не су нај бо ље 
пред ста ве на ста ле по де ли ма до ма ћих драм ских 
пи са ца. Част да по здрав ном бе се дом отво ри Сте-
ри ји но по зор је при па ла je Не бој ши Бра ди ћу, 
ре ди те љу и тро стру ком до бит ни ку „Сте ри ји не 
на гра де”. Се лек ци ју је чи ни ло де вет пред ста ва, 
углав ном мла дих ауто ра, ма да је би ло и не ко-
ли ко зна чај них име на – Јер неј Ло рен ци, Ко кан 
Мла де но вић и Ми лан Не шко вић. Сте ри ји но по-
зор је би ло је из у зет на при ли ка да се на јед ном 
ме сту са гле да где је на ша по зо ри шна умет ност 
да нас, ка кви су ње ни до ме ти и ка кву уло гу има 
у са вре ме ном дру штву. Та ко ђе, По зор је је пру-
жи ло увид и у про дук ци ју у ре ги о ну, са пред ста-
ва ма ко је су сти гле из Љу бља не и За гре ба.

Од лу ком жи ри ја за нај бо љу пред ста ву про-
гла ше на је „Ја ми ди стрикт”, ко ја је осво ји ла још 
шест Сте ри ји них на гра да. Пред ста ви „Цар ство 
не бе ско – Епи ка Бал ка ни ка” при па ло је пет при-
зна ња, ме ђу њи ма и за нај бо љу пред ста ву, ко ју 
до де љу је Окру гли сто кри ти ке По зор ја. Уру че-
не су и Сте ри ји не на гра де за на ро чи те за слу ге 
глум ци ма Ре на ти Ул ман ски и Пре дра гу Еј ду су, 
ко је је пу бли ка по здра ви ла ду гим апла у зи ма.

Рас кош Рим ске Ср би је

У па ла ти „Ме и злик” у ита ли јан ском гра ди-
ћу Акви ле ји, у ма ју 2018. го ди не пред ста вље на 
је из ло жба На род ног му зе ја „Бла го и ца ре ви – 
рас кош рим ске Ср би је”, ко ја је при пре мље на у 
са рад њи са Фон да ци јом „Акви ле ја” из Ита ли је. 
Из ло же ни екс по на ти об у хва ти ли су пе ри од од I 
до VI ве ка, од ра ног Рим ског цар ства, до вре ме на 
Кон стан ти на Ве ли ког. Од 61 из ло же ног пред ме-
та, 30 је из фон да На род ног му зе ја у Бе о гра ду, 
док су дру ги би ли из Му зе ја Вој во ди не, На род-
ног му зе ја у Ни шу и За је ча ру и Му зе ја гра да 
Бе о гра да. На моћ рим ских им пе ра то ра, пр вен-
стве но Кон стан ти на Ве ли ког, под се ти ли су ра-
зни пред ме ти, а ме ђу њи ма нај дра го це ни ји су 
би ли по зла ће ни вој ни, па рад ни шле мо ви. Из ло-
жба је иза зва ла ве ли ко ин те ре со ва ње пу бли ке 
и би ла је отво ре на до ју ла ове го ди не. Аутор ка 
из ло жбе је ку стос Ива на По по вић.

БЕ ЛЕФ 2018

Све ча но отва ра ње 27. БЕ ЛЕФ-а упри ли че но је 
22. ју на 2018. го ди не у Ком банк дво ра ни ка да се 
пред ста вио GI PAC Symmer Mu sic Fe sti val из НР 
Ки не. Са њи ма су на сту пи ли и со ли сти Бе о град-
ске опе ре. БЕ ЛЕФ, сим бол бе о град ских лет њих 
умет нич ких до га ђа ња, при ка зао је ме ђу на род-
не ре но ми ра не пе ва че по пут срп ске при ма до не 
Ја сми не Трум бе таш Пе тро вић, пр ва ки ње опе ре 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, али и пе ва че 
ко ји су ра ни је са ра ђи ва ли са ор ке стром IPOC, 
Ван же Жанг, Џонг тао Ли и Ма ри ју Је лић. Ово-
го ди шње, 27. из да ње Бе о град ског лет њег фе-
сти ва ла пу бли ци је пред ста ви ло два де сет пет 
раз ли чи тих до га ђа ја: кон цер те кла сич не и за-
бав не поп му зи ке, драм ске пред ста ве, са вре ме не 
игре, из ло жбе, ра ди о ни це и ди ску си је. Фе сти вал 
је ре а ли зо ван уз по др шку гра да Бе о гра да, Ми ни-
стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср-
би је, Фран цу ског ин сти ту та за кул ту ру, ам ба са де 
Изра е ла и Аустриј ског кул тур ног фо ру ма. 

Отво рен На род ни му зеј

По сле 15 го ди на, об но вље на згра да На род ног 
му зе ја у Бе о гра ду ко нач но је отво ри ла вра та за 
по се ти о це. Све ча ном отва ра њу при су ство ва ли 
су др жав ни зва нич ни ци, углед не лич но сти из 
обла сти умет но сти, кул ту ре и на у ке, као и број-

на пу бли ка. Пре ми јер ка Ана Бр на бић ис та кла 
је да се На род ни му зеј вра ћа свим гра ђа ни ма, 
а ди рек тор ка Му зе ја Бо ја на Бо рић Бре шко вић 
ре кла је да се овом све ча но шћу обе ле жа ва по-
ду хват, ко ји се де ша ва јед ном у на шем жи во ту. 
Це ре мо ни ја отва ра ња по че ла је ви део-спо том 
у ко ме је ба лет ски играч Сер геј По лу њин играо 
у Атри ју му На род ног му зе ја, пред ста вљен је и 
мул ти ме ди јал ни про грам, а на сту пио је и хор 
Ко ли бри, ко ји је из вео хим ну Бо же прав де. Не-
ко ли ко хи ља да Бе о гра ђа на, упр кос ки ши, по-
сма тра ло је отва ра ње Му зе ја. 

Не ма те ри јал но 
кул тур но на сле ђе
Из ло жбом „Не ма те ри јал но кул тур но на сле-

ђе Ср би је” у Ет но граф ском му зе ју пред ста вље но 
је 37 еле ме на та ко ји су упи са ни у На ци о нал ни 
ре ги стар и са чу ва ни као део жи вог на сле ђа и 
обе леж ја на шег иден ти те та. Из ло же ни екс по-
на ти, ко ји су део фон да Цен тра за не ма те ри јал-
но на сле ђе, до ку мен ту ју по сто ја ње тра ди ци је 
у са вре ме ном до бу – по пут зла ку ске грн ча ри-
је, сло вач ке на и ве, ман ти ја из Но вог Па за ра... 
Це ла из ло жба је би ла по де ље на по обла сти ма, 
као што су: при пре ма ње тра ди ци о нал не хра не, 
оби ча ји, ве ро ва ња, за нат ска зна ња и ве шти не, 
усме на тра ди ци ја, из во ђач ке умет но сти. Ак це-
нат из ло жбе ста вљен је на обе ле жа ва ње по ро-
дич них сла ва и на род ну игру ко ло, ко ји су на 
Уне ско вој ли сти не ма те ри јал ног кул тур ног на-
сле ђа чо ве чан ства. Из ло жба је би ла отво ре на до 
кра ја ав гу ста 2018. го ди не.

Му зеј гра да Бе о гра да 
– 115 го ди на
Ле га ти Бра ни сла ва Ну ши ћа, Па је Јо ва но ви ћа, 

Јо ва на Цви ји ћа, Иве Ан дри ћа, Пе тра Ко њо ви ћа, 
Ђор ђа Но ва ко ви ћа, са мо су део бла га о ко ме бри-
не Му зеј гра да Бе о гра да и ко ји већ 115 го ди на, 
од осни ва ња, не ма сво ју згра ду. Део дра го це не 
за о став шти не ко ја је по кло ње на Му зе ју мо же 
се ви де ти на стал ним по став ка ма по раз ли чи-
тим зда њи ма – у Му зе ју Иве Ан дри ћа, Му зе ју 
Па је Јо ва но ви ћа, Ле га ту Па ве и Ми ла на Се ку ли-
ћа, са нај ве ћом збир ком ико на на јед ном ме сту 
на ста лих од 15. до 20. ве ка на про сто ру Ср би је, 
Ма ке до ни је, Цр не Го ре, Бо сне и Хер це го ви не, 
Хр ват ске, Ита ли је, Грч ке и Ру си је. Му зеј чу ва 
и ле га те Све то за ра Ду ша ни ћа, Бе те Ву ка но вић, 
Да рин ке Смо дла ке, Ро бер та Ци хлер Га шпа ре-
ви ћа, Вла ди ми ра Ма ри но ви ћа, Ол ге и Ми ла на 
Бо жи ћа, Јо ва на Су бо ти ћа, Бра ни ми ра Ћо си ћа, 
збир ке Пе тра По по ви ћа, док су ле га ти Не дељ ка 
Гво зде но ви ћа, Ри сте Сти јо ви ћа и Вељ ка Пе тро-
ви ћа вра ће ни Ку ћи ле га та. 

Ра шке ду хов не све ча но сти

Тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја Ра шке ду хов
не све ча но сти, ко ја ове го ди не обе ле жа ва 25 
го ди на, отво ре на је у До му кул ту ре Ра шке по-
здрав ном реч ју пред сед ни ка оп шти не Иг ња та 
Ра ки ти ћа, бе се дом ака де ми ка Све ти сла ва Бо жи-
ћа, пр вог до бит ни ка при зна ња „Сте фан Пр во-
вен ча ни”, као и кон цер том Ра де та Шер бе џи је, 
Ми ро сла ва Та ди ћа и Ивет Хол зворт. Ово го ди-
шњи до бит ник на гра де „Сте фан Пр во вен ча ни” 
за из у зе тан до при нос на ци о нал ној кул ту ри је 
Ђор ђе Ка ди је вић ко ме је при зна ње уру че но 
19. ав гу ста 2018. го ди не  на за тва ра њу ма ни-
фе ста ци је. Од 2000. го ди не од ка да се до де љу је 
при зна ње „Сте фан Пр во вен ча ни”, за из у зе тан 
до при нос срп ској кул ту ри, ла у ре а ти су би ли и 
Ти мо ти Џон Бај форд, Ду шан Ко ва че вић, Пе тар 
Пе ца По по вић, Иси до ра Же бе љан, Ми ли сав Са-
вић, Сло бо дан Ра ки тић, Емир Ку сту ри ца, Ми о-
мир Ко раћ... На отва ра њу ма ни фе ста ци је сја јан 
жен ски во кал, Да ни ца Кр стић, от пе ва ла је хим-
ну све ча но сти „Ра шки ура нак” ко ју је ком по но-
вао Све ти слав Бо жић на ре чи Ти о до ра Ро си ћа

Рим ско на сле ђе

У Га ле ри ји СА НУ отво ре на је из ло жба „Рим ски 
ли мес и гра до ви на тлу Ср би је”. Ар хе о ло шки ин-
сти тут пред ста вио је бо га то на сле ђа оста ло иза 
18 рим ских ца ре ва ро ђе них на про сто ру на ше 
зе мље. Из ло же ни су пред ме ти из не кро по ла Ви-
ми на ци ју ма и вој ног ло го ра Син ги ду ну ма. Пр-
ви пут су по се ти о ци мо гли да ви де рим ски мач 
от кри вен 1973. на Ве ли ком Ка ле мег да ну, не ке 
пред ме те ис ко па не ше зде се тих го ди на, а тек 
не дав но ком пле ти ра не, као и оне ко ји су при-
па да ли по ро ди ца ма, тр гов ци ма, за на тли ја ма, 
ле ка ри ма. По став ка је об у хва ти ла пе ри од од 1. 
до 5. ве ка, а пред ме ти су сти гли из де сет му зе ја 
из ра зних кра је ва зе мље, ко је је пу бли ка мо гла 
да ви ди до сеп тем бра 2018. го ди не.

Ју би леј Вој ног му зе ја

Све ча ном из ло жбом „140 го ди на Вој ног му-
зе ја” по че ла је про сла ва ју би ле ја Вој ног му зе ја 
у Бе о гра ду, нај ста ри је уста но ве кул ту ре Ми ни-
стар ства од бра не и Вој ске Ср би је, а увод у из ло-
жбу по све ћен је ди на сти ји Обре но вић, ко ја је 
осно ва ла Вој ни му зеј, и ди на сти ји Ка ра ђор ђе-
вић, ко ја је отво ри ла пр ву стал ну по став ку. Мно-
ги пред ме ти ко ји су се на шли на из ло жби „140 
го ди на Вој ног му зе ја” до са да су рет ко из ла га ни. 
Пр ви пут, у част ју би ле ја, из ло же на су пра и сто-
риј ска ко пља, пр стен из 10. ве ка, ру ске груд не 

знач ке, ко зач ке за ста ве, но шње из Бо сне, дол-
ма ко ја је при па да ла уче сни ку хер це го вач ког 
устан ка Ар се ни ју Ива но ву Ми ски ну, ен гле ски 
ор ден св. Ми ха и ла и Ђор ђа на лан цу, ор ден ска 
зве зда вој во де Ра до ми ра Пут ни ка, уни фор ма 
аустро у гар ског чи нов ни ка, као и део ори ги нал-
них фо то гра фи ја. Из ло жба је ре зул тат тим ског 
ра да ко јим је ко ор ди ни ра ла Ан ђе ли ја Ра до вић, 
му зеј ски са вет ник, а у ко ји су би ли укљу че ни 
сви чла но ви ко лек ти ва Вој ног му зе ја. 

„Ну ши ћи ја да” у Ива њи ци

Оп шти на Ива њи ца, ко ја је ове го ди не ор га-
ни зо ва ла Де ве ту Ну ши ћи ја ду, са оп шти ла је да 
је за до вољ на ма ни фе ста ци јом и да су „обо ре-
ни сви ре кор ди по се ће но сти”. За вре ме ње ног 
одр жа ва ња ви ше од 60.000 љу ди про шло је кроз 
Ива њи цу. У тро днев ној ма ни фе ста ци ји, од 24. 
до 26. ав гу ста 2018. го ди не, ко ја је ор га ни зо ва на 
под сло га ном „Ко те бе ја дом ти ње га Ну ши ћи-
ја дом”, уче ство вао је ве ли ки број во лон те ра, на 
де се ти не по зна тих име на срп ске му зич ке сце не, 
те а тра, бе сед нич ке ре чи, ху мо ри ста, са ти ри ча-
ра, за ба вља ча и пи са ца. 

На шест град ских сце на одр жа но је де сет му-
зич ких кон це ра та, де вет по зо ри шних пред ста-
ва, ка ба реи, мо но гра фи је и из ло жбе. Фе сти вал 
ко ји сла ви Ну ши ћа био је у зна ку ју би ле ја: 180 
го ди на од из град ње ива њич ке цр кве, 150 го ди-
на од пр ве књи жни це и чи та о ни це у ва ро ши, 
че ти ри де це ни је од на стан ка де чи јег вр ти ћа, а 
део про гра ма био је по све ћен сто го ди шњи ци за-
вр шет ка Пр вог свет ског ра та.

Свет без љу ди на 52. Би те фу

Из во ђе њем пред ста ве „Оди ло. За там ње ње. 
Ора то ри јум”, у ре жи ји Дра га на Жи ва ди но ва, 
у Бе о гра ду је отво рен 52. Би теф под сло га ном 
„Свет без љу ди”. У кон ку рен ци ји за на гра де так-
ми чи ло се де сет пред ста ва из Сло ве ни је, Фран-
цу ске, Ср би је, Не мач ке, Хр ват ске, Есто ни је, 
Швај цар ске, Изра е ла и Бел ги је. Ово го ди шњи Би-
теф ба вио се уз не ми ру ју ћим дру штве ним фе но-
ме ни ма са вре ме ног све та. Не ко ли ко пред ста ва 
би ле су по зо ри шне ин ста ла ци је, без глу ма ца на 
сце ни, па је та ко те мом и фор мом Би теф по кре-

нуо пу бли ку на раз ми шља ње у ка квом то све ту 
жи ви мо. Пред ста вом „Оди ло. За там ње ње. Ора-
то ри јум” гле да о ци су уве де ни у глав ну те мат-
ску ли ни ју Би те фа – а то је тре ти ра ње фе но ме на 
екс трем не де сни це у са вре ме ној Евро пи и све ту, 
фе но ме на де сног по пу ли зма, ауто ри тар них ре-
жи ма, ра зних ви до ва не сло бо да, ксе но фо би ја и 
ра си зма. Пред ста ва „Сви та број 3 Евро па” осли-
ка ва ста ње у зе мља ма Европ ске уни је, ка да је 
реч о по што ва њу основ них вред но сти. Пред ста-
вом „Ре кви јем за Л.” чи ји су ауто ри ком по зи тор 
Фа бри цио Ка сол и про сла вље ни ко ре о граф Ален 
Пла тел, у из во ђе њу по зна те бел гиј ске ком па ни је 
„Ле ба ле се д ла бе”, 22. сеп тем бра 2018. го ди не  
у Са ва Цен тру за вр шен је 52. Би теф фе сти вал. 
За тва ра њу Би те фа при су ство ва ла је пре ми јер ка 
Ана Бр на бић, ко ја је из ја ви ла да је овај фе сти-
вал је дан од нај бо љих, ако не и нај бо љи ам ба-
са дор кул тур не сце не у ино стран ству.

Ок то бар ски са лон 
Нај ве ћа ме ђу на род на из ло жба са вре ме не 

умет но сти у Ср би ји – 57. Ок то бар ски са лон, одр-
жан је у Бе о гра ду од 15. сеп тем бра до 28. ок то-
бра. Про грам је ре а ли зо ван на пет ло ка ци ја и 
пред ста вио је ра до ве 72 ауто ра. Ак ту ел но из да-
ње са ло на но си ло је на зив „Чу до ка ко фо ни је”. 
Ово го ди шњи са лон ни је имао цен трал ну по-
став ку. Из ло жба „Чу до ка ко фо ни је” де ша ва ла 
се у не ко ли ко га ле риј ских про сто ра, пр ви пут 
и у га ле ри ји СА НУ. За хва љу ју ћи до брим га ле риј-
ским усло ви ма ту су пред ста вље на де ла Ве лич-
ко ви ћа, Ки фе ра, То ма Сак са. Ку сто ски тим 57. 
Ок то бар ског са ло на, умет нич ко-жи вот ни пар 
Гу нар и Да ни ел Ква ран, ак ту ел ном из ло жбом 
ис та кли су раз ли чи тост, ви ше гла сје умет нич ког 
из ра за. Њи хо ва иде ја је би ла да кроз раз ли чи те 
ме ди је – ви део, скулп ту ру, сли ку, пер фор манс 
– 57. Ок то бар ски са лон ис так не ка ко фо нич ну 
струк ту ру умет нич ке про дук ци је ко ја по ти ре 
на ци о нал не, ра сне и дру ге срод не ка те го ри је. 

Мо крањ че ви да ни, 53. пут

Фе сти вал „Мо крањ че ви да ни”, по све ћен ства-
ра ла штву нај зна чај ни јег срп ског ком по зи то-
ра Сте ва на Сто ја но ви ћа Мо крањ ца, све ча но је 
отво рен 16. сеп тем бра 2018. го ди не у дво ри шту 
ње го ве род не ку ће у Не го ти ну. Зву ци фан фа ра, 
ин то ни ра ње хим не и Ше ста Мо крањ че ва ру ко-
вет у из во ђе њу уче сни ка нат пе ва ва ња, не го тин-
ског хо ра и хо ра Col le gi um Mu si cum Cat ho li cum, 
под ди ри гент ским вођ ством Та ма ре Ада мов Пе-
ти је вић, у при су ству број них го сти ју, озна чи ли 
су по че так 53. му зич ке свет ко ви не. Пред став-
ни ци број них кул тур них и др жав них ин сти ту-
ци ја по ло жи ли су цве ће на спо ме ник Сте ва на 
Мо крањ ца, а по том се ува же ном ску пу обра-
тио Вла ди мир Ве лич ко вић, пред сед ник оп шти-
не Не го тин. Част да бу де бе сед ник на отва ра њу 
53. Мо крањ че вих да на при па ла је ба ле ри ни Аји 
Јунг, ди рек тор ки Бе о град ског фе сти ва ла игре. 
У по здрав ном пи сму, Вла дан Ву ко са вље вић, 
ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли-
ке Ср би је, по ру чио је да Фе сти вал „Мо крањ-
че ви да ни” зна чај но до при но си про мо ви са њу 
ства ра ла штва јед ног од нај зна чај ни јих срп ских 
ком по зи то ра, као и да Ми ни стар ство пре по зна је 
ње гов зна чај и већ де це ни ја ма зна чај ним сред-
стви ма по ма же ре а ли за ци ју Фе сти ва ла.

Опе ра на во ди

Ве ли ки  ју би леј – 150 го ди на на шег на ци о-
нал ног те а тра обе ле жен је ве ли ким му зич ко-
сцен ским спек та клом „Опе ра на во ди”, на Са ва 
про ме на ди уз уче шће ком плет ног ан сам бла Опе-
ре На род ног по зо ри шта. Је дин стве ни кон церт на 
отво ре ном био је при ли ка за на шу пу бли ку да на 
јед ном ме сту, и то крај са ме ре ке, чу је ви ше од 
две сто ти не из во ђа ча и про грам са чи њен од нај-
по пу лар ни јих ари ја, ду е та и хо ро ва из по зна тих 
опе ра, под ди ри гент ском упра вом ма е стра Де ја-
на Са ви ћа, а уз на ступ спе ци јал ног го ста – про-
сла вље ног срп ског ви о ли ни сте Јо ва на Ко лун џи је. 
Бо гат про грам је пре сек све га што Бе о град ска 
опе ра мо же да по ну ди, са ор ке стром, хо ром и вр-
сним со ли сти ма ко ји су се сви на шли на сце ни. 
Сво ју 150. се зо ну На род но по зо ри ште про ве шће 
ви ше рад но, о че му све до че и ске ле око по зо ри-
шног зда ња, у ко ме ће се и то ком гра ђе вин ских 
ра до ва од ви ја ти по зо ри шне пред ста ве. 

Бе о град ски су сре ти пи са ца

У Скуп шти ни гра да Бе о гра да 20. сеп тем бра 
2018. го ди не све ча но су отво ре ни 55. Бе о град ски 
ме ђу на род ни су сре ти пи са ца ко ји су оку пи ли 38 
ауто ра из 24 зе мље, ко ји пи шу на 20 је зи ка. Пред-
сед ник Удру же ња књи жев ни ка Ср би је, Ра до мир 
Ан дрић, у свом обра ћа њу ис та као је да Бе о град-
ски су сре ти пи са ца при па да ју нај зна чај ни јим 
до га ђа ји ма у кул ту ри Бе о гра да и Ср би је. По себ-
ни са вет ник ми ни стра кул ту ре и ин фор ми са ња, 
књи жев ник Дра ган Ха мо вић, под се тио је да ка да 
су на ста ја ле или се об на вља ле др жа ве као што 
је Ср би ја и ка да су на ро ди, као што је срп ски, те-
жи ли ка сло бо ди, бо ри ли се за сво је име и ме сто 
под сун цем, би ло је са мо ра зу мљи во да пи сци да-
ју сми сао и смер тој бор би. Пи сац и пред сед ник 
Управ ног од бо ра УКС-а Ми о драг Јак шић пред-
ста вио је све уче сни ке ма ни фе ста ци је, по себ но 
до бит ни ке на гра де „По ве ља Мо ра ве” Ми ли са ва 
Ми лен ко ви ћа и Ати лу Са ба Па ло ца (Ма ђар ска). 
Ово го ди шњи књи жев ни су сре ти би ли су у зна-
ку не ко ли ко го ди шњи ца: 150 го ди на од ро ђе ња 
Алек се Шан ти ћа, 125 го ди на од ро ђе ња Ми ло ша 
Цр њан ског, 120 го ди на од ро ђе ња Де сан ке Мак-
си мо вић и Раст ка Пе тро ви ћа, 120 го ди на од ро ђе-
ња Фе де ри ка Гар си је Лор ке и Бер тол та Брех та.

Пе де се ти Бе мус

Ју би лар ни, злат ни, 50. Бе мус отво рен је 10. ок то-
бра 2018. го ди не у Са ва цен тру на сту пом јед ног од 
нај ве ћих  ви о ли ни ста да на шњи це, Нај џе ла Ке не-
ди ја, ко ји је из вео де ла од Ба ха до Гер шви на. То ком 
ју би лар ног Бе му са одр жа но је де вет кон це ра та уз 
уче шће ис так ну тих умет ни ка, ан сам ба ла и хо ро-
ва. Да по ме не мо Хор Сло ве нач ке фил хар мо ни је, 
пи ја ни сту Ва ди ма Ру ден ка, со ли сте Бер лин ске 
фил хар мо ни је, Брод ски квар тет, Сим фо ниј ски 
ор ке стар и Хор РТС, Бе о град ску фил хар мо ни ју... 
По кро ви тељ Бе му са био je град Бе о град. 

 При ре ди ла Ка та ри на Г. СА ВИЋ

Отва ра ње 63. Сте ри ји ног по зор ја

Вој ни му зе ј у Бе о гра ду

Згра да Би теф те а тра
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Т
ри де се так ки ло ме та ра 
од ауто пу та Бе о град–
Ниш, два ки ло ме тра се-
ве ро за пад но од Де спо-
тов ца, у жи во пи сној 

кли су ри ко ју чи не об рон ци пла ни-
не Бе ља ни це, на ла зи се ма на стир 
Ма на си ја. 

Ове го ди не, 5. ав гу ста по че ло је обе-
ле жа ва ње шестсто го ди на од за вр-
шет ка овог зда ња, за ко је струч ња ци 
твр де да је вр хун ско оства ре ње срп-
ске ар хи тек ту ре по зног сред њег ве ка. 
Ли тур гиј ским са бра њем у ма на стир-
ској цр кви „Све та тро ји ца”, по че так 
обе ле жа ва ња овог ве ли ког ју би ле ја 
озна чио је па три јарх срп ски Ири неј 
са све штен ством Ре са ве.  

Ма на стир је за ду жби на де спо та 
Сте фа на Ла за ре ви ћа, си на кне за Ла-
за ра и ца ри це Ми ли це, ко ји је ти ту лу 
де спо та до био за вој нич ке за слу ге у 
би ци код Ан го ре 1402. го ди не. Сте фан 
је остао упам ћен у на ро ду као уман 
др жав ник, вешт ди пло ма та, хра бар и 
обра зо ван чо век, ко ји је по сле Ко сов-
ске бит ке по но во ор га ни зо вао срп ску 
др жа ву, пре у ре дио уну тра шњу упра-
ву и учи нио мно го на уна пре ђи ва-
њу кул ту ре, на ро чи то књи жев но сти, 
ко јом се и сам ба вио. Де спот је 1403. 
го ди не од об но вље ног Бе о гра да на чи-
нио срп ску пре сто ни цу.   

Град ња и жи во пи са ње ма на сти ра 
тра ја ли су не што ви ше од јед не де це-
ни је, од 1407. до 1418. го ди не, ка да је 
де спот сво јој за ду жби ни из дао по ве-
љу, снаб део је свим бо го слу жбе ним 
пред ме ти ма, а, у же љи да по ста не и 
ва жно кул тур но сре ди ште, у ма на стир 
је до вео и уче не мо на хе. 

У Ма на си ји је 1429. го ди не са хра-
њен кти тор – де спот Сте фан. И ма на-
стир Ко по рин, ко ји се на ла зи не да ле ко 
од Ве ли ке Пла не, сма трао се за ду жби-
ном де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа. 
Кра јем 2006. го ди не у Ма на си ји је от-
кри ве на де спо то ва гроб ни ца, у ју го за-
пад ном де лу цр кве, и то је би ло јед но 
од нај за ни мљи ви јих от кри ћа у овом 

ма на стир ском зда њу. По твр ду о то ме 
да ла су си сте мат ска ар хе о ло шка и ан-
тро по ло шка ис тра жи ва ња и по ступ ци 
до ка зи ва ња аутен тич но сти ње го вих 
мо шти ју, у ко је је би ла укљу че на еки-
па струч ња ка из Ре пу блич ког за во да 
за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, као и 
из дру гих на уч них обла сти. Нео спор-
но је по твр ђен за јед нич ки ДНК ла нац 
оца и си на – кне за Ла за ра Хре бе ља но-
ви ћа и де спо та Сте фа на. 

Ма на стир Ма на си ја је ве ли ки и 
зна ме нит ма на стир ски ком плекс. 

Свр стан је у ка те го ри ју спо ме ни ка 
од из у зет ног зна ча ја, ка ко због сво јих 
исто риј ских и ар хи тек тон ских вред-
но сти, та ко и због из у зет ног жи во пи-
са. Храм је по све ћен све тој Тро ји ци 
и гра ђен је у ду ху мо рав ског гра ди-
тељ ства, ма да су мај сто ри у не ким 
фа за ма град ње од сту пи ли од уоби-
ча је них еле ме на та мо рав ске шко ле: 
уме сто ка ме на и опе ке, цр ква је зи-
да на ка ме ним те са ни ци ма и тан ким 
сло јем мал те ра. Храм има об лик пе-
то ку пол не гра ђе ви на, ко ја у осно ви 

има пра во у га о ник са упи са ним кр-
стом. Ула зи у ред нај ве ћих обје ка та 
мо рав ског гра ди тељ ства: ду га чак је 
34,5 ме та ра, а цен трал на ку по ла је 
ви со ка око 25 ме та ра. Ма на си ја је, 
та ко ђе, ка рак те ри стич на и по из у-
зет ном ма на стир ском утвр ђе њу, ко-
је се са сто ји од 11 им пре сив них ку ла 
ме ђу соб но по ве за них ма сив ним зи-
дом, ме ђу ко ји ма по себ но до ми ни ра 
дон жон ку ла, по зна ти ја као Де спо то-
ва ку ла. Ку ле су пра во у га о не, из у зев 
две ше сто у га о не и јед не у об ли ку ква-

дра та. Око утвр ђе ња је не ка да по сто-
јао и ду бо ки ша нац. 

Иако је био опа сан сна жним зи-
дом и утвр ђе ним ку ла ма, Тур ци су 
осво ји ли ма на стир већ 1439. го ди не, 
а 1456. га и за па ли ли. На кон то га, ма-
на стир је био ви ше пу та пљач кан и 
пу сто шен. Са цр кве је ски нут и олов-
ни кров, због че га је део фре са ка не-
по врат но из гу бљен. Осман ли је су у 
овом ма на сти ру оста ле све до 1718. 
го ди не, ка да су до шли Аустри јан ци. 
Аустриј ска вој ска је у при пра ти др жа-
ла ба рут ко ји је екс пло ди рао и го то во 
раз нео це лу гра ђе ви ну. Но ва при пра-
та по диг ну та је 1735. го ди не. Об но ва 
ма на стир ске цр кве за по че ла је 1806. 
и на ста вље на 1810. го ди не. У вре ме 
игу ма на Иса и ја, а уз по моћ Кне же ви-
не Ср би је, цео ма на стир је об но вљен 
и кров цр кве је до био но ви ли ме ни 
пре кри вач. Пр ви ве ћи кон зер ва тор-
ски ра до ви на ма на сти ру за вр ше ни 
су 1845. го ди не. Осам де се тих го ди на 
два де се тог ве ка об но вљен је ста ри и 
са зи дан но ви ко нак (1977), са ка пе-
лом по све ће ном де спо ту Сте фа ну; по-
диг ну те су еко ном ске згра де, ис ко пан 
бу нар и оба вље ни дру ги ва жни ра до-
ви. У ком плек су ма на сти ра Ма на си ја 
на ла зи се и згра да тр пе за ри је.

Због че стих ра за ра ња ма на сти ра 
уни ште на је ско ро по ло ви на жи во пи са 
у ње му. Ком по зи ци је ко је су са чу ва не 
пле не ле по том, бо гат ством ли ков ног 
из ра за, пре фи ње ним из гле дом и мај-
стор ском из ра дом. Да нас рет ко ко од 
по се ти ла ца не оста не за ди вљен пред 
око 500, од не ка да шњих 2.000 ква драт-
них ме та ра фре са ка.  

Ма на стир Ма на си ја по знат је и по 
то ме што је у ње му ра ди ла чу ве на 
Ре сав ска пре пи си вач копре во ди лач
ка шко ла. Књи ге из ове ра ди о ни це 
би ле су ве о ма ква ли тет не, по у зда не, 
до бро ура ђе не, го то во без гре ша ка у 
ре чи ма и сло гу. Од осни ва ња па све 
до се о бе Ср ба 1690. го ди не Ма на си ја 
је сте ци ште уче них мо на ха ко ји не-
гу ју књи жев ност и пре пи си вач ку де-
лат ност. Књи жев ни рад у овој шко ли 
је имао ве ли ког ути ца ја и ван гра-
ни ца та да шње Ср би је. По себ но је био 
пло до но сан у вре ме Кон стан ти на Фи-
ло зо фа, ко ји је био и би о граф де спо-
та Сте фа на.  

Ма на си ја је да нас жен ски ма на стир, 
чи је се се стрин ство зду шно по све ћу-
је мо ли тви и очу ва њу ма на стир ског 
ком плек са и жи во та у ње му. У ма на-
сти ру се сва ке го ди не, кра јем ав гу ста, 
одр жа ва уве ли ко по зна та ма ни фе ста-
ци ја Да ни срп ског ду хов ног пре о бра
же ња, ко ја под се ћа на зна чај и уло гу 
ко ју је овај ма на стир имао у исто ри ји 
Ср би је и срп ског на ро да. 

 Љи ља на СИ МИЋ

К
њи жев на де ла, као и њи хо ви ауто-
ри, има ју сво је суд би не. Оне мо-
гу би ти срећ не, бли ста ве у сво је 
вре ме и сла ви ти пи шчев дар. Мо-
гу би ти обич не, или крат ко трај-

не, не до ре че не и не ја сне. Књи ге мо гу би ти 
не схва ће не; на не ке се за бо ра ви као да ни кад 
ни су би ле на пи са не, а не ки ма се из гу би сва-
ки траг. Не ке се, ка квим чу дом, по ја ве по сле 
мно го го ди на. 

Ми ни ро ман за де цу од два на ест при ча под 
на зи вом „Ве ри на от кри ћа” об ја вљи ван је у „По-
ли ти ци за де цу” у на став ци ма, од апри ла до ју-
ла 1931. го ди не. Сва је при ли ка да је био ве о ма 
ра до чи тан, али се од та да ова про за ни је штам-
па ла и на њу се за бо ра ви ло. То је нео бич но јер 
до та да у оно вре ме ној срп ској књи жев но сти 
за де цу ни је би ло гла са ко ји би го во рио та ко 
сло бод но, под сти цао на бун тов ни штво и уно-
сио пот пу но но ве те ме и мо ти ве у књи жев на 
оства ре ња. Ка ко је мо гу ће да их ни њи хов пи-
сац, из ве сни Чи ка Аца, ни ти би ло ко дру ги, ни-
је по кло нио де ци на чи та ње?

Ка да су се, по сле ви ше на ста ва ка, за вр ши ле 
Ве ри не нео бич не пу сто ло ви не, већ сле де ћег че-
тврт ка, у „По ли ти ци за де цу”, Чи ка Аца је свој 
псе у до ним за ме нио но вим, звуч ни јим, ори ги-
нал ни јим и по зна ти јим – „Аскер ланд”. Та да се, 
из истог пе ра, по ја ви ла у на став ци ма чу ве на по-
е ма „Под ви зи дру жи не Пет пе тли ћа”. А кад је њу 
за вр шио, Аскер ланд ће об ја ви ти пе сме „Ка ко је 
кит до шао до Ста ни ми ро вог нов ца” и „Сан та ту-
зин па па гај”. Би ло је то у но вем бру 1931. го ди не 
и ти ме се са рад ња овог пи сца са „По ли ти ком за 
де цу” за вр ши ла не са мо за ту го ди ну, већ и за 
мно ге ко је ће до ћи по сле ње. С вре ме ном ни ко 
ви ше ни је до во дио у ве зу Чи ка Ацу и Аскер лан-
да и при че су па ле у за бо рав. 

По сле Дру гог свет ског ра та, овај књи жев ник 
по све ти ће се фил му у ве ли кој ме ри, али ће сво-
јим ра дом оста ти и за го вор ник ства ра ња мо дер-
не књи жев но сти за де цу пре ко уче шћа у ра ду 
но вог ча со пи са „Змај”, у чи јем ће уред ни штву 
би ти од пр вог бро ја. За де цу ће, ко ли ко је по-
зна то, на пи са ти још и по е ме: „Сан и ја ва хра-

брог Ко че” (1957) и „Мо мак и по хо ћу да бу дем” 
(1970). Био је то ни ко дру ги до Алек сан дар Ву-
чо, ко га сма тра мо за чет ни ком са вре ме не књи-
жев но сти за де цу.

Већ у овој ра ној Ву чо вој про зи по ја вљу ју се 
мо тив ски и те мат ски кру го ви ка рак те ри стич-
ни за ње го во ка сни је ства ра ла штво. Бо га ти и 
нео че ки ва ни, мо дер ног из ра за, ве о ма су за ни-
мљи ви и ра зно вр сни, не спу та ни би ло ка квим 
огра да ма и сме ли. То су све то ви оформ ље ног, 
ком плек сног пи сца и пе сни ка ко ји по зна је 
свет ску ли те ра ту ру за де цу. Они су бај ко ви ти, 
али и те ка ко пред ста вља ју и свет мо дер ног де-
те та. А де те ко је Ву чо опи су је, отво ре но је за 
до жи вља је, ра до зна ло, бун тов но и 
сво је. Оно је са мо стал но и не во-
ли да га кро те. Де те је лич ност и 
пи сац ту лич ност ува жа ва. Ву чо-
ва хе ро и на ће по не кад до ћи у су-
коб са од ра сли ма, али ће углав ном 
на сто ја ти да ис пу ни оно што се од 
ње тра жи у срећ ној и до бро сто је-
ћој по ро ди ци ко ја има усло ва да 
јој пру жи, та ко ре ћи, све. 

Ли ко ва као што је глав на ју на ки-
ња Ве ра ни је би ло до та да у на шој 
књи жев но сти за де цу, а у ско ри јој 
бу дућ но сти би ће их још ма ње јер 
се до ла ском Дру гог свет ског ра та 
ме ња ју епо хе и би ће по треб но мно го вре ме на 
да се опет ус по ста ви бла го ста ње у ко ме је жи-
ве ла Ву чо ва ју на ки ња. Дру гим ре чи ма, Ве ра је 
срећ но де те. Њен дух је отво рен и за игру и за 
уче ње. А свет ње не ма ште прак тич но не ма гра-
ни ца. За то и ли ко ви ко ји до ла зе у до дир са њом 
мо ра ју би ти нео бич ни. 

Сви они: пас Ша па, лу ка ви па ук, пра чо век и 
ги ган то са ур, сво је гла ви Ме сец, број три или ко-
ли бри, до бро се осе ћа ју у фан та стич ном окру-
же њу, би ло да се у ње га ула зи пре ко сна, игре 
или ба штен ске огра де. Они су деч ја на до град ња 
јед но лич не сва ко дне ви це, не што што је дра го-
це но, што обо га ћу је су мор на ки шна по по дне ва. 
Они омо гу ћу ју из ле те у не по зна то и нео бич но, 
нео че ки ва но, а по не кад и стра шно. Че сто су ова 
ма што ви та пу то ва ња у ко ји ма Ве ра уче ству је 

ис пре пле та на са но ви на ма у та да шњим на уч-
ним са зна њи ма и опа сним до жи вља ји ма ко ји 
пре те да се тра гич но за вр ше. Спо зна је о све ту 
не ште де глав ну ју на ки њу а ње на ра до зна лост 
и бр зо пле тост има ју сво ју це ну, ко ја је, у крај њој 
ли ни ји, це на од ра ста ња.

При ча „Та јан стве на ку ћа и Ве ри на сен ка” пра-
ви је три лер. То је фан та сти ка са сна жним еле-
мен ти ма хо ро ра. Слич не ка рак те ри сти ке има ју 
и при че „Ме се че ва под ва ла и ги ган то са ур” и 
„Па мет ни гу штер”. „Са пун са мо у би ца и бр бљи ва 
ри ба” има еле мен те пра ве они рич ке фан та сти-
ке, го то во не ко ри шће не у умет нич кој књи жев-
но сти за де цу код нас. При че су ду хо ви те; ху мор 

је њи хов ва жан за чин, а по сто је и 
из ле ти у дру штве ну са ти ру, као у 
„Уобра же ним бу ба ма”.

Све су то, уоста лом, еле мен ти 
над ре а ли стич ког по ступ ка, ка кви 
ће се ка сни је по ја ви ти у глав ном 
Ву чо вом де лу за де цу, по е ми „Под-
ви зи дру жи не Пет пе тли ћа” где ће 
се та ко ђе ја ви ти фан та стич ке ви зи-
је, сан и бек ство од ре ал но сти, ар го, 
љу бав на но та и сло бо дан стих.

Мо ти ви бун тов ни штва, бе жа ња, 
пред у зи ма ња без из глед них ак ци-
ја по ја вљу ју се нај пре у „Ве ри ним 
от кри ћи ма”. Сва ки од ју на ка де ла-

тан је и има ини ци ја ти ву. Де те, ње го ва сен ка, 
број три, са пун, па јац, ћо па ви коњ или би ло ко 
дру ги, хо ће да бу де го спо дар сво је суд би не. Де те 
хо ће да по сег не за ме се цом и да му очи та лек-
ци ју што се стал но гу би и пре ме шта, број три 
не же ли да оста не у за дат ку у ко ме му ни је ме-
сто, већ по ле ће да из бро ји зве зде, са пун ће се 
ра ди је ба ци ти у во ду не го че ка ти да га тро ше 
ма ло-по ма ло, сен ки се до па ла сло бо да и не ће 
да се вра ти сво јој вла сни ци, па јац бе жи јер је 
по же лео да упо зна свет, и то ме слич но, коњ хо-
ће да по мог не дру ги ма у не во љи. Жи вот је пун 
див них мо гућ но сти и сва ки од ју на ка же ли да 
их упо зна. Спрем ност да се свет от кри је огром-
на је и не за др жи ва. За то огра де и нор ме до брог 
вас пи та ња и уоби ча је ног по на ша ња од ра слих 
не од го ва ра ју увек деч јем све ту. Ука лу пљи ва-

ња сва ке вр сте сме та ју ју на ци ма и пред ста вља ју 
пре пре ке ко је они не у стра ши во же ле да пре ва-
зи ђу по сва ку це ну.  

Ву чо је и у „Ве ри на от кри ћа” уба цио две пе-
сме. Пр ва, под на зи вом „Зим зе ле на зми ја”, ко ју 
ре ци ту је па мет ни гу штер, зва ни Жућ ка сти Пе то-
пе чат ник, ве о ма је нео бич на од на сло ва до по-
след њег сти ха. Чи та лац и да нас оста је збу њен 
пред опи си ма зим ских пеј за жа на то пље них ат-
мос фе ром стра ха, с јед не стра не, и пред све шћу 
да се пе сник игра не би ли за ба вио де цу, без 
ика квог устру ча ва ња. Ка лам бу ри ко је ства ра, 
нео бич не сли ке, по и гра ва ња ри мом и зву ков-
ним асо ци ја ци ја ма де лу ју бра ву ро зно. Пра ви 
сми сао пе сме, ме ђу тим, из ми че – осим што мо-
же мо ре ћи да та јан стве ност и про ти ву реч ност 
ле же у ње ној су шти ни.

Дру га пе сма, без на сло ва, са став ни је део при-
че „Ме се че ва под ва ла и ги ган то са ур”. И она се 
укла па у про зни текст јер је у до ко ли ци пе вуц ка 
ги ган то са ур лич но, а при се ћа је се ње гов при-
ја тељ, пра чо век, обра ћа ју ћи се ма лој Ве ри. И 
ве се ли ја је од прет ход не, али се и она игра са 
мо гућ но сти ма да тим огром ним ство ре њи ма ко-
ја се би мо гу до зво ли ти све, па и да про гу та ју 
део пеј за жа, по слу же се др ве ћем као че ша ги јом, 
или се по и гра ју зве зда ма. У њој пра ви сми сао 
ле жи у по и гра ва њу не са мо са др жи ном, већ и 
фор мом пе сме и же љом пе сни ка да сво јом нео-
бич но шћу за ба ви де те. Сто га су обе ове пе сме у 
на шој књи жев но сти не у по ре ди ве.

Пе сме „Сан та ту зин па па гај” и „Ка ко је кит до-
шао до Ста ни ми ро вог нов ца” но се ат мос фе ру 
по је ди них при ча у „Ве ри ним от кри ћи ма”. Обе 
има ју со ци јал ни ка рак тер и пред ста вља ју ди-
рект ну кри ти ку ви со ких сло је ва ко ји се би мо гу 
да до зво ле све што по же ле, а исто вре ме но се ру-
жно по на ша ју пре ма они ма ко ји су им пот чи ње-
ни и пре зи ру си ро ма шне. Пре ко о ке ан ски брод 
и је дан от ме ни хо тел сте ци шта су оку пља ња та-
квог све та и згод но ме сто да се у ње му до го де 
нео че ки ва ни до га ђа ји ка кви су осве та јед ног 
ки та или бек ство ма лог па па га ја ко ји је по вод 
ве ли кој му ци осо бља хо те ла. Исто вре ме но, оне 
су иро ниј ски ин то ни ра не и ху мор не. Обе ка рак-
те ри шу исто вер си фи ка тор ско уме ће, ве ли ка ла-
ко ћа и енер ги ја с ко јом пе сник пе ва, нео бич на 
по ре ђе ња и дру ге стил ске фи гу ре, и на рав но, 
нео бич ност си ту а ци ја на ни воу чу да. 

Због све га то га, ова за бо ра вље на де ла, ко ја се 
по ја вљу ју пред чи та о ци ма под на зи вом „Зим зе-
ле на зми ја” у из да њу РТС Из да ва штва, пред ста-
вља ју и ку ри о зи тет и пра ву го збу за ра до зна лог 
чи та о ца.

 Гор да на МА ЛЕ ТИЋ

ЗАЧЕТНИК САВРЕМЕНЕ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ – АЛЕКСАНДАР ВУЧО
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задужбинаре

Тра ди ци о нал на при ред ба „След бе ни ци Ву ка 
Ка ра џи ћа – у су срет Ви дов да ну”, ко ју ор га ни зу-
је Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Чач ку – Удру-
же ње „Чу ва ри де ла Ву ка Ка ра џи ћа”, одр жа на 
је 25. ју на, у Га ле ри ји На род ног му зе ја. Ства-
ра ла штво и број на при зна ња ко ја су до би ли 
за ду жби на ри, оку пи ли су ауто ре и пред став-
ни ке кул тур них и обра зов них ин сти ту ци ја, 
ко ји су том при ли ком су ми ра ли ре зул та те и 
пред ста ви ли се про зним од лом ци ма, по е зи-
јом, мо но гра фи ја ма, хро ни ка ма... Не ки ма од 
њих при па ла је и но во у ста но вље на „Ви дов дан-
ска на гра да” овог удру же ња, ко ја ће се и убу-
ду ће до де љи ва ти за до при нос ра ду огран ка и 
лич не ре зул та те по стиг ну те на ву ков ском пу ту. 
На гра ду чи не књи ге са мих за ду жби на ра ства-
ра ла ца, а не ко ли ко до бит ни ка су ак тив ни чла-
но ви Управ ног од бо ра огран ка. 

Пред сед ни ца Удру же ња мр Гро зда на Ко ма-
ди нић, до бит ник „Ву ко ве на гра де” КПЗ Ср би је, 
по здра ви ла је при сут не ци ти ра ју ћи Ан дри ћа 
ре чи ма да „чо век уми ре два пу та, јед ном, ка-
да фи зич ки умре и дру ги пут, ка да га за бо ра ве”, 
па упра во за то, ово удру же ње на сто ји да кроз 
ства ра ла штво, ко је нас по ве зу је у јед ну ве ли ку 
ду хов ну по ро ди цу – пра во сла вље, са чу ва трај-
но у пам ће њу људ ско де ло. Под се ти ла је и да је 
ет но ним „Ср бин” је дан од нај ста ри јих у исто-
ри ји је зи ка. 

Ми ли ца Ба ко вић је одр жа ла при год ну бе се-
ду о Ви дов да ну као вер ском и исто риј ском пра-
зни ку, ко ји у срп ском на ро ду има ми то ло шки и 
тра ги чан зна чај, а по све ћен је Ко сов ском бо ју и 
ца ру Ла за ру, срп ском ве ли ко му че ни ку, ко га је 
тур ски цар Му рат по се као 28. ју на 1389. го ди не, 
а са хра њен је у ма на сти ру Ра ва ни ца код Ћу при-
је. Ми ли ца Ба ко вић је ак тив на и у За ви чај ном 
дру штву „Ча ча ни”, у ко ме је ор га ни зо ва ла не ко-
ли ко за па же них књи жев них ве че ри.

Ни ко ла Ни ка Сто јић, књи жев ник и про фе сор 
из Гу че, до био је на гра ду за жи вот но де ло Удру-
же ња књи жев ни ка Ср би је, об ја вио је ви ше од 
60 аутор ских и ко а у тор ских књи га, до бит ник је 
„Ву ко ве на гра де” КПЗ Ср би је.

Дел фи на Ра јић, ди рек тор ка На род ног му зе ја, 
чи ја су вра та увек отво ре на за са рад њу са овим 
срод ним удру же њем, та ко ђе но си лац „Ву ко ве 
на гра де” КПЗ Ср би је, до бит ник Злат не ме да ље 
пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је 2017. го ди не и 
број них дру гих при зна ња, пред ста ви ла је бо га-
ту из да вач ку де лат ност сво је уста но ве, ко ја ба-
шти ни ка пи тал на де ла ло кал не и на ци о нал не 
исто ри је.

Књи жев ник Ми ћо Ми ло ва но вић до бит ник је 
на гра де „Сре бр ни ви тез” на 8. Ме ђу на род ном 

ли те рар ном фо ру му у Ир кут ску у Ру си ји за ро-
ман „Мо ли тва за оца Про хо ра”, а ње го ва књи га 
сти гла је и у Хи лан дар...

Оли ве ра Кру пеж, ду го го ди шњи про фе сор и 
ди рек тор ОШ „Ми ли ца Па вло вић”, пред сед ник 
По дру жни це Дру штва за срп ски је зик за Мо ра-
вич ки округ, док то ри ра ла на те му „Кор пус срп-
ске књи жев но сти у обра зов ном и вас пит ном 
про це су”, по ме ну ла је и но ву књи гу при ча Сла-
ђа не Па ре за но вић, ди рек тор ке Школ ске упра ве, 
ко ја „отва ра ср ца” и ис та кла да де ци тре ба по-
ну ди ти што ви ше ду хов ног бо гат ства.

Да ни је ла Ми кић Ко ва че вић ре а ли зо ва ла је 
про је кат „За ви чај ни пи сци у оку про фе со ра”, 
низ ра ди о ни ца са та лен ти ма, осва ја ла на гра де 
и при ка за ла мно га књи жев на де ла.

Рад ми ла Ру ба ко вић, пред сед ни ца Књи жев ног 
клу ба „Дра го слав Гр бић”, аутор број них књи жев-
них и сцен ских про гра ма у гра ду, ус пе ла је на-
кон мно го го ди на да оку пи 37 пе сни ка, са бе ре 
њи хо во ства ра ла штво и при ре ди Збор ник „Ча-
чан ски пе снич ки хо ри зон ти”, ко ји ће уско ро иза-
ћи из штам пе, а за ду го го ди шњи рад са мла ди ма 
пред ло же на је за на гра ду УНЕ СКО.

Бо ја на Јак шић, не у мор ни ху ма ни ста, иза ко-
је су број не ху ма ни тар не ак ци је и до на ци је, ове 
го ди не ће обе ле жи ти 20 го ди на ра да на че лу Ко-
ла срп ских се ста ра, го во ри ла је сво ју аутор ску 
пе сму „Ко со во мо је”.

Но ви нар Зо ри ца Ле шо вић Ста но је вић до би ла 
је „Злат ну знач ку” КПЗ Ср би је за до при нос кул-
ту ри и не ко ли ко ва жних пе снич ких на гра да, а 
за сту пље на је као пе сник у број ним збор ни ци-
ма и ан то ло ги ја ма.

Пе сни ки ња Ми ли ца Ми ма Дми тро вић до би-
ла је не ко ли ко за па же них пе снич ких на гра да и 
има ла ви ше про мо ци ја у Хр ват ској и Ср би ји, а 
ове го ди не обе ле жа ва 50 го ди на од об ја вљи ва-
ња сво је пр ве књи ге.

Дра га на Ђур ко вић То шић, нај ви ше на гра ђи-
ва на ча чан ска по е те са, при пре ма но ву књи гу.

Све тла на Вуч ко вић је оства ри ла нео бич но књи-
жев но ве че пре ко Ра дио Мо скве са та мо шњим 
пре во ди о цем у еми си ји „Као по ли ца за књи ге”. 

Ја смин ка Ма рић Гли шо вић, учи те љи ца ОШ 
„Вук Ка ра џић”, и ово га пу та је, као и не ко ли ко 
го ди на уна зад, при пре ми ла ре ци тал са сво јим 
оде ље њем 2/1, а Ми ла Ћо со вић, сво је вре ме но 
чла ни ца ан сам бла „Ђер дан”, на гра ђе на је за ду-
го го ди шњу по др шку и му зич ку са рад њу.

Ми ло сав Обу ћи на на пи сао је 20 ра зно род-
них књи га и по стао члан Удру же ња књи жев-
ни ка Ср би је.

Де ли мир Сти шо вић пот пи су је број не хро ни ке 
се ла и ро до сло ве, а од бор ник др Пре драг Ру жи-
чић, не од у ста је од на уч них ис тра жи ва ња и пу-
бли ци стич ког ра да. Му зич ки про грам су пе смом 
опле ме ни ле Ми ли ца Ма то вић и Ан дреа До не вић, 
про фе сор ка и уче ни ца ОШ „Ми ли ца Па вло вић”. 
Не ко је ре као да „чо век ни је оно што ми сли да је-
сте, већ оно што ра ди”, а Ву ко ви за ду жби на ри по 
све му су де ћи вред но и по све ће но ра де…

 Зо ри ца ЛЕ ШО ВИЋ СТА НО ЈЕ ВИЋ

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

Три на е сти на град ни 
кон курс „На из во ру 

Ву ко ва је зи ка”

На спо мен-ком плек су „Ву ко ви ко ри је ни” у 
Пет њи ци код Шав ни ка одр жа на је три на е ста по 
ре ду ма ни фе ста ци ја под на зи вом На град ни кон-
курс Пе тров дан ски ђач ки ви је нац. Ор га ни за то ри 
овог кул тур но-обра зов ног ску па су Фон да ци ја 
Ву ко ве за ду жби не Жа бљак, Шав ник и Плу жи не 
и ОШ „Ду шан Об ра до вић” са Жа бља ка. 

Цен трал ни део про гра ма би ло је уру че ње на-
гра да уче ни ци ма основ них шко ла у Цр ној Го ри 
– уче сни ци ма кон кур са за ли те рар не, ли ков не 
и ре збар ске ра до ве, ко ји су об ја ви ли Фон да ци ја 
„Ву ко ва за ду жби на” и ОШ „Ду шан Об ра до вић”. 
Ове го ди не при спе ло је ви ше од 150 ли те рар них, 
ли ков них, ве зе них и руч них ра до ва уче ни ка из 
25 цр но гор ских основ них шко ла. 

На осно ву од лу ке струч ног жи ри ја, про гла ше-
ни су нај бо љи ра до ви у ви ше ка те го ри ја. Ан ка 
Жу гић, у име Фон да ци је и у име жи ри ја, ис та-
кла је да су ово ли ко ин те ре со ва ње и ква ли тет 
ра до ва за да ли те жак за да так жи ри ју да иза бе ре 
нај бо ље и да је ште та што не ма мо гућ но сти 
за ви ше на гра да, јер је мно го ви ше ауто ра при
спе лих ра до ва.

У ка те го ри ји руч них ра до ва на те му „Из ри-
зни це ста рих за на та” жи ри је за нај бо љи про-
гла сио рад Јо ва на Дра га ни ћа, уче ни ка шко ле у 
Пе тро ви ћи ма код Ник ши ћа. Дру ги је Ђор ђе Па-
вло вић, „Ор јен ски ба та љон” из Би је ле, а тре ћи 
рад Со фи је Шће па но вић, уче ни це Обра зов ног 
цен тра из Шав ни ка. 

У кон ку рен ци ји ли ков них ра до ва на те му 
„Мо је рад но мје сто” нај бо љим је рад Ил де Кур-
пе јо вић, „Ок то их” из Под го ри це. Дру га на гра да 
при па ла је Па влу Дроп цу, „Су тје ска” из Под го ри-
це, а тре ћа Да ни је ли Ма џа ре вић, уче ни ци Обра-
зов ног цен тра из Плу жи на. 

Рад Сан дре Ђу кић из ОШ „Вук Ка ра џић” из Бе-
ра на по бе дио је у кон ку рен ци ји ли ков них ра до-
ва на те му „Цр но је зе ро би сер Дур ми то ра”. Дру ги 
је рад Ва си ли ја Пе чу ри це, „Ок то их”, тре ће ме сто 
при па ло је ра ду Кри сти не Ма сло ва рић, „Ду шан 
Ђу ка но вић” са Лу ко ва код Ник ши ћа. 

У кон ку рен ци ји ли ков них ра до ва на те му 
„Ру ка ру ку ми је, образ оба дви је”, нај бо љи је рад 
Ка та ри не Ву ко тић, „Бра ћа Ри бар” из Ник ши ћа. 
Дру гу на гра ду осво ји ла је Ан дреа Вук че вић, „Вук 
Ка ра џић” из Под го ри це, а тре ћу Ми ли ца Јо вић, 
„Ми ха и ло Жу гић” из Оџа ка код Пље ва ља. 

У кон ку рен ци ји ли те рар них ра до ва на те му 
„Љу бав је нај љеп ши дар жи во та”, пр ва на гра да 
при па ла је На ди Кне же вић из ОШ „Ол га Го ло вић” 
из Ник ши ћа, дру га Ка та ри ни Лон чар уче ни ци 
ОШ „Ду шан Бо јо вић” из Жу пе код Ник ши ћа, а 
тре ћа Ка ни ти Пе ро че вић, ОШ „Ср би ја” из Ба ра. 

 Ви то мир ШПА ЊЕ ВИЋ

СОМ БОР

Ћи ри ли ца пи ше ср цем

По во дом пра зни ка Све тих Ки ри ла и Ме то ди ја, 
ко ји се обе ле жа ва као дан сло вен ске пи сме но сти, 
За ви чај но удру же ње Ср ба „Ко ри је ни” је по тра ди-
ци ји ор га ни зо ва ло низ пре да ва ња и ра ди о ни ца 
под на зи вом „Ћи ри ли ца пи ше ср цем”. Мо то ово-
го ди шњег про гра ма, ко ји је одр жан од 23. до 26. 
ма ја, био је „Ле па реч и гво зде на вра та отва ра”.

Пре да ва ње под на зи вом „Пе пе љу га је пи са ла 
ћи ри ли цом” одр жа ла је Да ни је ла Ерор, а у са ли 
Цр кве не оп шти не Сом бор је реј Бра ни слав Ши ја-
чић одр жао је час ве ро на у ке у окви ру ко јег је го-
во рио о зна ча ју ћи ри ли це и све те бра ће Ки ри ла 
и Ме то ди ја, као и њи хо вих уче ни ка све тих Ан ге-
ла ри ја, Са ве, Го ра зда, Кли мен та и На у ма.

У окви ру ма ни фе ста ци је до де ље не су на гра-
де за нај леп шу ћи ри лич ну све ску. Пре гле да но 
је ви ше од 250 стра на ле пог ђач ког ћи ри лич-
ног ру ко пи са, а жи ри је на гра дио нај бо ље уче-
нич ке ра до ве. 

Го сти про гра ма би ли су пи сци из Гор њег Ми-
ла нов ца, Жи ван ка и Дра ган Ва сић, Ра дош Мар-
ко вић и Ми ле са Илић, ко ја је упри ли чи ла и 
сво је књи жев но ве че и про мо ци ју књи га. Они 
су то ком три да на го сто ва ња об и шли основ не 
шко ле у Га ко ву, Ста па ру и Чо но пљи и одр жа ли 
низ пе снич ких ра ди о ни ца и су сре та са ђа ци ма, 
ко ји су им го во ри ли и сво је деч је сти хо ве. Ра ди-
о ни цу ка ли гра фи је у Чи та о ни ци је ор га ни зо вао 
Вла да Ђур ко вић.

У пе так 25. ма ја Ко ло срп ских се ста ра Сом бор 
одр жа ло је про мо ци ју про гра ма „Ћи ри ли ца пи ше 
ср цем” на глав ној ули ци, где су чла ни це ко ла са 
сво јом пред сед ни цом На та ли јом Олу ић уре ди ле 
штанд и ле пим ре чи ма отва ра ле гво зде на вра та. 
Ис пред Хра ма Све тог ве ли ко му че ни ка Ге ор ги ја, 
чла ни це су укра си ле штанд ве зе ним пе шки ри ма, 
ста рим „ку ва ри ца ма” и стол ња ци ма из ве зе ним 
ле пим по ру ка ма на ћи ри лич ком пи сму. 

Да ле па реч и гво зде на вра та отва ра, до ка за-
ли су мно го број ни Сом бор ци ко ји су при ла зи ли 

штан ду и ћи ри ли цом ис пи си ва ли нај леп ше по-
ру ке. По др шку за очу ва ње ћи ри ли це да ли су и 
пла ни на ри Удру же ња „Др Ра ди вој Си мо но вић”, 
уче ни ци ОШ „Пе тар Драп шин” из Ту ри је, ко ји су 
би ли на екс кур зи ји и оби ла ску зна ме ни то сти овог 
бач ког гра да, за тим ко ри сни ци Днев ног бо рав ка 
ШО СО „Вук Ка ра џић”, све штен ство и мно го број-
ни гра ђа ни Сом бо ра и око ли не. На кра ју је оста ла 
ве ли ка по ру ка на па ноу ис пред цр кве: „По штуј мо 
ту ђе, а во ли мо и чу вај мо оно што је на ше”.

Про грам је за вр шен књи жев ном ве че ри по-
све ће ном ру ској по е зи ји. Сти хо ве Пу шки на, 
Љер мон то ва, Је се њи на, Цве та је ве, Ах ма то ве, 
Бло ка, Кон стан ти на Си мо но ва, го во ри ли су Да-
ни је ла Ерор, ко ор ди на тор ово го ди шњег про гра-
ма, и Вла да Ђур ко вић. Спе ци јал ни гост је био 
Не ма ња Го лу бић, ко ји је вир ту о зним му зи ци-
ра њем опле ме нио књи жев не ве че ри.

 Сом бор Њуз

Славица Гароња: „Врт тајни” 
и „Врт наде”, Вукотић медија, 
2016. и 2017, Београд

Сла ви ца Га ро ња, књи жев на исто ри чар ка, 
фол кло ри ста, кри ти чар и књи жев ни ца, у две 
књи ге „Врт тај ни” и „ Врт на де” об је ди ни ла је 
срп ску жен ску при по вет ку до 1950. го ди не и 
од 1950. до да нас. У пр вој књи зи ко ја об у хва та 
цео век, од 1854. до 1950. го ди не, за сту пље но 
је 15 аутор ки са 35 при по ве да ка, те мат ски и 
стил ски ра зно вр сних. Не ке књи жев ни це по-
зна те су јав но сти, а мно ге од њих за бо ра вље не. 
Све оне има ју спе ци фи чан стил, ко ји ода је то „ 
жен ско” пе ро (Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња, 
Дра га Га ври ло вић, Мил ка Гр гу ро ва, Да ни ца 
Мар ко вић, Ми ли ца Јан ко вић, Мил ка Жи ци-

на, Иси до ра Се ку лић, Ле по са ва Ми ју шко вић, 
Је ла Спи ри до но вић, Ан ђе ли ја Ла за ре вић, Фри-
да Фи ли по вић...).

При по вет ке су спе ци фи чан жа нр, ко ји је те шко 
пи са ти, а аутор ке у овом пр вом ве ку ну де нео че-
ки ва но те мат ски и је зич ко-стил ски но ва оства-
ре ња. Сла ви ца Га ро ња има ла је ве о ма те жак и 
од го во ран ис тра жи вач ки по сао – да иза бе ре 
ко је би при по вет ке на шле ме сто у овој ан то ло-
ги ји ка ко би би ле за сту пље не стил ске епо хе и 
прав ци у ра спо ну од јед ног ве ка: ре а ли зам, кри-
тич ки ре а ли зам, нео ре а ли зам, мо дер ни зам, ин-
ти ми стич ка про за и пе сма у про зи, као и крат ка 
при ча. Иш чи та ва њем по ме ну тих при по ве да ка 
сти че се ути сак о јед ном вре ме ну бур них до га-
ђа ња – два свет ска ра та, њи хо вим по сле ди ца ма, 
ме сту же не и ње ном по и ма њу оно га што се зби-

ва ло. За пра во, ове при по вет ке су јед на ле пе за, 
рас ко шна, је дан врт тај ни у ко ји се ула зи у на-
ди да ће ан то ло ги ја има ти свој на ста вак ко ји ће 
об у хва ти ти пе ри од од 1950. до да нас.

И, за и ста, у „Вр ту на де” на ла зе се са вре ме не 
жен ске при че чи ју осно ву чи ни ду бо ко ур ба-

ни до жи вљај жи во та са вре ме не же не. Про стор 
је Бал кан, ко ји је ве чи то кри зни про стор ег-
зи стен ци је, а те ме пра те сва ко днев на зби ва-
ња, ме сто же не, али и му шко-жен ске од но се. У 
„Вр ту на де” је за сту пље но 20 жен ских при по-
ве да ча са 43 де ла, што зна чи да је овај пе ри-
од, ко ји је кра ћи, до нео ви ше ауто ра стил ски 
раз ли чи тих, али ве о ма ак ту ел них (Све тла-
на Вел мар Јан ко вић, Ја ра Риб ни кар, Ви да Ог-
ње но вић, Гро зда на Олу јић, Љу би ца Ар сић, 
Љи ља на Ђур ђић, Гор да на Ћир ја нић, Је ле на 
Лен голд...). Сла ви ца Га ро ња да је кра ће би о-
гра фи је, као и фо то гра фи је аутор ки, што још 
ви ше иза зи ва чи та о ца да за ро ни у овај чу де-
сни свет ре чи и чи ни да при по вет ка, у овом 
бр зом вре ме ну, по ста не ве о ма ин три гант на. И 
са ме ко ри це књи га на ко ји ма су жен ски ли-
ко ви, де ла сли ка ра Пе тра До бро ви ћа из 1927. 
го ди не и Оље Ива њиц ки, про сто по зи ва ју да 
се за ви ри у вр то ве тај ни и на де, па је због то га 
из бег ну то по ми ња ње же на ко је су да ле пе чат 
срп ској при по ве ци.

 Ка та ри на ГРА НА ТА СА ВИЋ

„Врт тај ни” „Врт на де”

Учесници манифестације „Ћирилица пише срцем”, Фото ЗУС „Коријени”

Уче сни це пе снич ких Ви дов дан ских су сре та

Најбоље српске 
женске приповетке
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ВУ КО ВО ЧИ ТА ЛИ ШТЕ

ОШ „Владислав 
Рибникар” 

Да ни ца за мла де, школ ски за бав ник 
за 2018. го ди ну, пред ста вљен је 7. ју-
на 2018. го ди не у школ ској би бли о те-
ци са уче ни ци ма че твр тог пет и пе тог 
је дан и на став ни ца ма, Ни ном Ра дић 
и Да ни је лом Ни кић.

Да ни цу за мла де уче ни ци ма je 
пред ста ви ла Љи ља на Си мић, уред ни-
ца Ву ко вог чи та ли шта. Она је го во ри-
ла о зна ча ју овог школ ског за бав ни ка, 
о Вла ди сла ви Вој но вић, књи жев ни-
ци и драм ском пи сцу, као и о зна ча ју 
Зма је вих деч јих ига ра ко је су се ове 
го ди не, по чет ком ју на, одр жа ле 61. 
пут у Но вом Са ду, под сло га ном А ра
дост пе сму пе ва. 

На шим уче ни ци ма пред ста ви ли 
су се и књи жев ни ци Бо жи дар Пе шев 
и Рај ко Лу кач, ко ји су го во ри ли сво-
је сти хо ве из Да ни це за мла де и раз-
га ли ли при сут не ђа ке. На кра ју овог 
ли те рат ног дру же ња уче ни ци пе тог 
је дан, Ми на и Ми ха и ло Иво ше вић, 
чи та ли су пе сме из ово го ди шње Да
ни це за мла де.

Уче ни ци сед мог пет ОШ „Вла ди-
слав Риб ни кар”, са оде љен ским ста-
ре ши ном Мир ја ном Ми хај ло вић и 
би бли о те кар ком Мир ја ном Шо шкић 
по се ти ли су Ву ко ву за ду жби ну 27. сеп-
тем бра 2018. по во дом Да на Европ ске 
ба шти не – Умет ност де ље ња. Раз го ва-
ра ли су са Љи ља ном Си мић о про гра-
ми ма Ву ко ве за ду жби не и упо зна ли 
се са До мом Ву ко ве за ду жби не – спо-
ме ни ком кул ту ре од ве ли ког зна ча-
ја за град Бе о град. При су ство ва ли су 
пре да ва њу др Не на да Ива но ви ћа, на-
уч ног са рад ни ка из Ин сти ту та за срп-
ски је зик СА НУ, по во дом 200 го ди на 
од об ја вљи ва ња Ву ко вог Рјеч ни ка, уз 
ви део пре зен та ци ју из ло жбе о срп ској 
лек си ко гра фи ји „Ву ко ва со ба”, ко ја је 
тим по во дом отво ре на у Тр ши ћу на 
85. Ву ко вом са бо ру у но вом Кул тур но-
обра зов ном цен тру „Вук Ка ра џић”.  

 Мир ја на ШО ШКИЋ

ОШ „Ра де Кон чар”

Два ве ка од об ја вљи ва ња Ву ко вог 
Рјеч ни ка био је по вод да уче ни ци 
ста ри јих раз ре да ОШ „Ра де Кон чар” 
са сво јим на став ни ца ма Дра га ном 
Ми ло ва но вић, Љи ља ном Мар ко вић 
и Је ле ном Пе та ко вић по се те Ву ко ву 
за ду жби ну. Љу ба зан по зив Љи ља не 
Си мић, уред ни це Ву ко вог чи та ли шта, 
под ста као нас је да оби ђе мо ову кул-
тур ну ин сти ту ци ју 5. ок то бра 2018. у 
окви ру ма ни фе ста ци је Да ни европ ске 
ба шти не. 

Бу ду ћи ма ли ма ту ран ти има ли су 
при ли ку да се упо зна ју са ак тив но-
сти ма и из да њи ма Ву ко ве за ду жби-
не. По себ но упе ча тљив део по се те 
би ло је пре да ва ње Љи ља не Си мић у 
ко јем је она, као до бар до ма ћин, во-
де ћи ра чу на о уз ра сту сво јих го сти-
ју, из дво ји ла ва жне, ин те ре сант не и 

ши рој пу бли ци ма ње по зна те де та ље 
о жи во ту Ву ка Ка ра џи ћа, ње го вом ра-
ду на Рјеч ни ку, при ја тељ ству са Јер не-
јем Ко пи та ром и Ја ко бом Гри мом. Део 
из ла га ња по све ти ла је и Ми ни Ка ра-
џић, из у зет ној же ни, чи ја је по моћ Ву-
ку би ла по себ но дра го це на.

По се тив ши Ву ко ву за ду жби ну на ши 
основ ци су се осве до чи ли да ова ин-
сти ту ци ја на нај бо љи на чин до при-
но си очу ва њу све сти о бо гат ству и 
зна ча ју на ше кул тур не тра ди ци је.

 Је ле на ПЕТ КО ВИЋ

За бо ра вље не игре 
и ве шти не

У ба нат ском се лу Пло чи ца, у ко вин-
ској оп шти ни, кра јем сеп тем бра одр-
жа но је де се то, ју би лар но, так ми че ње 
у за бо ра вље ним игра ма и ве шти на ма 
де це, у ко ме су уче ство ва ли уче ни ци 
основ них шко ла Де сан ка Мак си мо вић 
и Јо ван Јо ва но вић Змај из Ко ви на, Ђу
ро Фи ли по вић из Пло чи це, Жар ко Зре
ња нин из Ко ре нов ца, Мо ша Пи ја де из 
Ива но ва и КУД Жи сел из Омо љи це. 
Так ми чи ли су се у звр ца њу сли чи ца 
на ба нак, га ђа њу праћ ком ке сте њем, 
тап ка њу, игри сли ка-бе ло, пра вље њу и 
пре но ше њу бу на ра од ша пу ри на, руч-
ном кру ње њу ку ку ру за, пре но ше њу ја-
ја ка ши ком, те ра њу точ ка... Био је то 
ди ван до га ђај са де цом, учи те љи ма, 
на став ни ци ма и ро ди те љи ма ко ји се 
одр жао у при род ном окру же њу, див-
ном школ ском дво ри шту и игра ли шту, 
где се раз ви ја ју све стра ност, рад не на-
ви ке и здра ви сти ло ви жи во та де це и 
мла дих. Уче ни ци осмих раз ре да про-

да ва ли су ко ла че ко је су са ми уме си ли 
да би при ку пи ли но вац за до ла зак у 
Бе о град на Ме ђу на род ни са јам књи-
га. Уче ни ци ко ји су се так ми чи ли у за-
бо ра вље ним игра ма и ве шти на ма за 
успо ме ну су до би ли при год не по кло-
не. За се ћа ње ку ћи су по не ли др ве не 
пло чи це и са пун оба ви јен па пи ром 

са руч но сли ка ним мо ти ви ма ка ме-
ног мо ста, по диг ну тог кра јем 18. ве ка 
пре ко ре ке По ња ви це.

До ма ћин Бо бан Ар сић, пред сед ник 
МЗ Пло чи ца, и вред ни уче ни ци ОШ 
Ђу ра Фи ли по вић и љу ба зна ди рек тор-
ка шко ле, Жи ва на Јо ва нов Пе тро вић, 
и Ђу ра Бр зак, учи тељ у пен зи ји, ко ји је 
био ини ци ја тор ових ига ра, ку пи ли су 
не ко ли ко при ме ра ка Да ни це Ву ко ве 
за ду жби не. За хва љу је мо на са рад њи 
и ле пом дру же њу. Љу бо мир Ми лу ти-
но вић, управ ник Ву ко ве за ду жби не, 
и Љи ља на Си мић, уред ни ца Ву ко вог 
чи та ли шта, би ли су го сти на овом так-
ми че њу де це и по кло ни ли су шко ли у 
Пло чи ци књи ге Ву ко ве за ду жби не.

 Љи ља на СИ МИЋ

ОШ „Ни ко ла Те сла” 

Чла но ви ли те рар не и но ви нар ске 
сек ци је ОШ „Ни ко ла Те сла” из Бе о-
гра да, 27. сеп тем бра 2018. има ли су 
при ли ку да у окви ру Да на европ ске 
кул тур не ба шти не у Ву ко вој за ду жби-
ни при су ству ју пре да ва њу др Не на да 
Ива но ви ћа из Ин сти ту та за срп ски 
је зик СА НУ. Из ла га ње је би ло по све-
ће но Ву ко вој лек си ко гра фи ји и две-
ста го ди шњи ци Ву ко вог Рјеч ни ка, као 
и пред ста вља њу из ло жбе по све ће не 
овој те ми ко ја је не дав но отво ре на 

у Бе о гра ду и ко ја ће пре ко Ло зни це 
и Тр ши ћа про ћи мно гим гра до ви ма 
Ср би је. Чу ли смо мно го за ни мљи-
вих по да та ка и с пре да ва чем раз ме-
ни ли сво ја раз ми шља ња о зна ча ју и 
спе ци фич но сти ма Ву ко вог лек си ко-

граф ског де ла. Мла ди умет ни ци из 
„Те сле” пред ста ви ли су и сво ја оства-
ре ња на те му „Умет ност де ље ња”, ко ја 
је ово го ди шња те ма ове ве ли ке ма ни-
фе ста ци је. За хва љу ју ћи на шим до ма-
ћи ни ма, Љи ља ни Си мић, уред ни ци 
Ву ко вог чи та ли шта, и Ми о дра гу Ма-
тиц ком, уред ни ку ал ма на ха „Да ни ца” 
и „Да ни ца за мла де”, има ли смо при-
ли ку да по де ли мо сво ја раз ми шља ња 
о умет но сти де ље ња. На ши до ма ћи ни 
при се ти ли су се при ме ра де ље ња из 
свог де тињ ства, о че му смо чу ли ве-
о ма за ни мљи ве при че. На кра ју про-
гра ма смо по де ли ли хлеб и учвр сти ли 
див но за јед ни штво ко је по сто ји из ме-
ђу де це из ОШ „Ни ко ла Те сла” и Ву ко-
ве за ду жби не.

 Алек сан дра ДРА КУ ЛИЋ

Се ћа ње на Ми ну 
Ка ра џић

Уче ни ци Еко ном ске шко ле „На да 
Ди мић” из Зе му на, за јед но са Сне жа-
ном Об ра до вић, про фе сор ком срп ског 
је зи ка и књи жев но сти и ру ко во ди о-
цем Ли те рар не сек ци је „Сре мац”, у 
окви ру Да на европ ске ба шти не 2018. 
го ди не, по се ти ли су Ву ко ву за ду жби-
ну и дру жи ли се са Све тла ном То мић, 
аутор ком књи ге „Пе вам да њу, пе вам 

но ћу”, и Љи ља ном Си мић, уред ни цом 
Ву ко вог чи та ли шта. Све тла на То мић, 
аутор ка књи ге о Ми ни Ка ра џић, ко-
ја жи ви и ра ди у Бе чу, на дах ну то је 
го во ри ла о овој из ван ред ној Срп ки-
њом 19. ве ка, ро ђе ној пре 190 го ди-
на, чи ји рад још ни је до вољ но по знат 
ши рој срп ској и аустриј ској јав но сти. 

Уче ни ци су чу ли и ње ну пе сму ко ју је 
по све ти ла Ми ни. 

Ми на Ка ра џић је у срп ској и европ-
ској кул ту ри по зна та као успе шна 
сли кар ка. По њој је на зва на ма ни фе-
ста ци ја „Ли ков на ко ло ни ја Ми на Ву-
ко ма но вић Ка ра џић”, по кре ну та 1994. 
го ди не у Са вин цу, се лу крај Гор њег 
Ми ла нов ца, где су из Бе о гра да пре-
не ти и по хра ње ни у цр кви ње ни по-
смрт ни оста ци. У Ло зни ци је, та ко ђе 
отво ре на сли кар ска га ле ри ја под име-
ном Ми не Ка ра џић. 

Ма ње је по зна то да је по овој уче ној 
и све стра ној же ни на зва на и на гра да 
Дру штва школ ских би бли о те ка ра Ср-
би је – нај пре за нај бо ље уре ђе ну би-
бли о те ку, а од 2013. го ди не за нај бо ље 
би бли о те ка ре основ них и сред њих 
шко ла. Та ко ђе, у Бе о гра ду је осно ван 
и Клуб љу би те ља пле са ко ји ра ди у 
окви ру ма ни фе ста ци је „Да ни Ми не 
Ка ра џић”, ко ја се одр жа ва сва ке го ди-
не у Би бли о те ци гра да Бе о гра да, уз 
из ло жбу сли ка ли ков не ко ло ни је из 
Са вин ца. На и ме, на ба ло ви ма у Бе чу, 
Ми на је као де вој ка иза зи ва ла ди вље-
ње и уз да хе одо бра ва ња свих при-
сут них сво јом ле по том, љуп ко шћу и 
гра ци о зно шћу, а то се ви ди и на ли то-
гра фи ји ко ја ју је ове ко ве чи ла на Сло-
вен ском ба лу 1847. го ди не. 

Пре ма на уч ним ра до ви ма Го лу ба 
До бра ши но ви ћа, Ми на је мно го до-
при не ла штам па њу и успе ху Ву ко вих 
де ла у аустриј ској и не мач кој сре ди-
ни, по што је уре ђи ва ла, пре пи си ва ла, 
пре во ди ла и при пре ма ла за из да ва-
ње све што је Вук са ку пио и оста вио 
иза се бе. На осно ву оце на мно гих по-
зна тих пи са ца, али и да на шњих на уч-
ни ка, мо же мо ре ћи да је Ву ко ва кћи 
би ла од ли чан пре во ди лац и при ре ђи-
вач Ву ко вих де ла и да су не ка од њих 
са чу ва на и об ја вље на баш за хва љу-
ју ћи ње ном са мо пре гор ном тру ду. Са 
дру ге стра не, Ми на је пи са ла ве о ма 
ле па пи сма, ко ја су јој би ла оми ље на 
фор ма из ра жа ва ња, али и пе сме, ка ко 
је би ло уоби ча је но у ро ман ти зму (та-
ква је пе сма „Ср це”, по све ће на су пру-
гу, Алек си Ву ко ма но ви ћу).

Ми на се бри ну ла о оче вим пре ну-
ме ран ти ма и вр ло уред но во ди ла ње-
го ве по слов не књи ге, па се на не ки 
на чин мо же сма тра ти за чет ни цом 
књи го вод ства код нас, што је био вр-
ло за ни мљив де таљ за уче ни це еко-
ном ске шко ле.

Сле де ћи су срет са Ву ко вом за ду жби-
ном и аутор ком за ка зан је на Ме ђу-
на род ном бе о град ском сај му књи га, 
јер је и Ву ку и Ми ни та мо пра во ме-
сто и ме ра.

 Сне жа на ОБ РА ДО ВИЋ

ОШ „Вла ди слав 
Риб ни кар“  

Уче ни ци пр вог пет и дру гог три оде-
ље ња Оглед не основ не шко ле „Вла-
ди слав Риб ни кар” по се ти ли су 22. 
но вем бра 2018. Дом Ву ко ве за ду жби-
не и при су ство ва ли пред ста вља њу 
књи ге „При ја те љи из са ва не”, пи сца 
за де цу Ни ко ле те Но вак.

„При ја те љи из са ва не” су збир ка 
илу стро ва них еду ка тив них при ча у 
ко ји ма су жи во ти ње ли ко ви але го-
рич них си ту а ци ја о људ ским ма на ма 
ка рак те ри стич ним за пе ри од де тињ-
ства и од ра ста ња. Од мај му на ће де ца 
учи ти о се бич но сти, од жи ра фе ка ко 
би ти ре а лан, а не са гла вом у обла-
ци ма, од но ја о сти дљи во сти, од зе-
бре ће на у чи ти да ни је ле по љу ти ти 
се, од ла ви ћа ће учи ти о твр до гла во-
сти, а слон че ће им по ка за ти да не ма 
раз ло га пла ши ти се. Књи гу је мај-
стор ски илу стро вао Алек са Јо ва но вић 
и та ко јој дао ви со ку ли ков ну вред-
ност, а Удру же ње ли ков них умет ни ка 
при ме ње них умет но сти и ди зај не ра 
Ср би је (УЛУ ПУДС) на гра ди ло је ову 
књи гу као нај бо ље об ли ко ва ну деч ју 
књи гу на 63. Ме ђу на род ном бе о град-
ском сај му књи га.

Про мо ци ји је при су ство ва ла и уред-
ни ца Из да вач ке ку ће „Пче ли ца” из 
Чач ка, из да вач ове књи ге, Бо ја на Јо-
ва но вић, ко ја је уче ни ци ма на кра ју 
дру же ња по де ли ла по кло не (рас по ред 
ча со ва и блок за бе ле шке), а пе то ро 
нај бр жих и нај сна ла жљи ви јих уче ни-
ка ус пе ло је да осво ји и по клон-књи гу, 
јер су тач но од го во ри ли на квиз пи-
та ња ко ја им је Ни ко ле та Но вак по-
ста ви ла.

Пр ва ци и дру га ци из ООШ „Вла ди-
слав Риб ни кар” ужи ва ли су за хва-
љу ју ћи пре све га го сто прим ству и 
дру же њу ко је им је при ре ди ла Љи-
ља на Си мић, уред ни ца Ву ко вог чи-
та ли шта. 

Пред ста вља њу књи ге „При ја те љи из 
са ва не” при су ство ва ли су и но ви на-
ри „По ли ти ке”, ко ји су о овом су сре ту 
об ја ви ли при год не при ло ге на стра-
ни ца ма на ме ње ним нај мла ђи ма, у 
„По ли ти ци за де цу”. 

 Мир ја на ШО ШКИЋ

Сред ња ту ри стич ке 
шко ле

У Све ча ној са ли Сред ње ту ри стич-
ке шко ле, 26. но вем бра 2018. го ди не, 
упри ли че но је пре да ва ње пред сед ни-
ка Управ ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не, 
проф. др Бо шка Су вај џи ћа, о Ву ко вом 
жи во ту и ра ду и Ву ко вој за ду жби ни, 
уз при год ну аудио- ви зу ел ну пре зен-
та ци ју, увод ну и за вр шну реч уред ни-
це Ву ко вог чи та ли шта Љи ља не Си мић 
и при су ство сто два де сет уче ни ка са 
пред мет ним на став ни ци ма и струч-
ним са рад ни ци ма.

Љи ља на Си мић се 24. сеп тем бра 
2018. го ди не у Сред њој ту ри стич кој 
шко ли су сре ла са ди рек то ром Дра гу-
ти ном Ми ли чи ћем, школ ска би бли о-
те кар ка Је ле на Бу ља но вић Ни ко лић 
по се ти ла је Ву ко ву за ду жби ну 1. ок-
то бра 2018. го ди не, а по том су, ра ди 
под сти ца ња при јем чи во сти уче ни ка, у 
про сто ри ја ма Шко ле по ста вље ни ура-
мље ни пла ка ти са Ву ко вим ли ком и 
мо ти ви ма ћи ри ли це, као и те мат ски 
па но по све ћен Ву ко вој за ду жби ни и 
жи во ту и ра ду Ву ка и Ми не Ка ра џић.

На кон су сре та са уче ни ци ма, пре-
да ва чи су упо зна ти са ра дом школ ске 
би бли о те ке и би бли о теч ком гра ђом, а 
по том су са ди рек то ром шко ле раз го-
ва ра ли о мо гућ но сти ма са рад ње две 
уста но ве, ко је оку пља ју по кло ни ке ле-
пе и му дре ре чи. 

 Је ле на БУ ЉА НО ВИЋ НИ КО ЛИЋ

Пред ста вља ње Да ни це за мла де у школ ској би бли о те ци

Уче ни ци ОШ „Ра де Кон чар” у Ву ко вој за ду жби ни

Пред ста вља ње књи ге При ја те љи из са ва не

Мла ди шко лар ци из ОШ „Ни ко ла Те сла” у Ву ко вој за ду жби ни

Мла ди так ми ча ри из ОШ „Ђу ра Фи ли по вић”
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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
 du si ca.ma tic ki @vu ko va-za du zbi na.rs

Ми о драг Ма тиц ки, РА ЂА ЊЕ ВУ КО ВОГ СРП
СКОГ РЈЕЧ НИ КА

Иван В. Ла лић, ВО ЈИ СЛА ВЉЕВ ВРТ (пе сма)
• Календар
МЕ СЕ ЦО СЛОВ ЗА СР БЕ СВА ТРИ ЗА КО НА 
ЈЕ ВРЕЈ СКИ КА ЛЕН ДАР
Љу бин ко Ра ден ко вић, СРП СКИ НА РОД НИ КА-

ЛЕН ДАР: ВОЋ КЕ У ДУ ХОВ НОЈ КУЛ ТУ РИ СР БА
Ни ко ла Бу ра, ЛЕ ТО ПИС XXI ВЕ КА
• XVI Међународни конгрес слависта
Бо шко Су вај џић, ГО ВОР НА ОТВА РА ЊУ 16. МЕ-

ЂУ НА РОД НОГ КОН ГРЕ СА СЛА ВИ СТА (20. ав густ 
2018. у Бе о гра ду)

• Годишњице
Из под сет ни ка Жар ка Ро шу ља
Ми лан Јо ва но вић Сто и ми ро вић, ПО СЕ ТА 

ЗАМ КУ КНЕ ЗА МИ ХА И ЛА И КНЕ ГИ ЊЕ ЈУ ЛИ ЈЕ 
НА ПОЉ СКОМ ДО БРУ ИВАН КА

Сто јан Ву ји чић, ПРЕ О БРА ЖЕ ЊЕ (пе сма)
ПО СТА НАК РЕ КЕ СА ВЕ (на род на при по вет ка)
Раст ко Пе тро вић, СЛАВ СКО ПИ СМО
Ми лу тин Ми лан ко вић, МИ СЛИ НА УЧ НИ КА
Ми лан Ко ва че вић, КА РА ВАН. Зре ња нин и око 

ње га
Јо ван – Ва ва Хри стић, ДИ ЛЕ ИЛИ ДУ ЛЕ
Бран ка Ив ко вић, ХТЕ ЛА БИХ ДА ЖИ ВИШ, 

МАЈ КО (пе сма)
• Народна књижевност
Ста ни ша Во ји но вић, СА КУ ПЉА ЧИ НА РОД НИХ 

УМО ТВО РИ НА: Лу ки јан Му шиц ки (1777–1837); 
Аца (Алек сан дар) По по вић Зуб (1829–1894); Ко-
са ра Цвет ко вић (1868–1955)

• Књижевност и уметност
Књи жев на упо ри шта
Ми ро љуб То до ро вић, НА ЂЕ НЕ ПРИ ЧЕ
Алек сан дар Ко ла ков ски, СПОР ИЗ МЕ ЂУ УМА 

И СР ЦА (По е ма; пре вод с ру ског: Ми ли во је Ба-
ћо вић)

Бо шко Су вај џић, МОЈ ДУ ЧИЋ
Ми лан Ор лић, ОД ЗИВ МИ ЛО ШУ ЦР ЊАН-

СКОМ
Ву ко ман Јо ка но вић, ЛЕБ ДЕ ЊЕ ДУ ША ИЗ НАД 

ПО НО РА (од ло мак из Књи ге над књи га ма)
Бо жу(бо)ри
Ми ро слав Мак си мо вић, ИЗ ЖИ ЧЕ (пе сма)
Вла дан Ра кић, ЗЛАТ НА НЕ БЕ СНИ ЦА (пе сма)
Сла во мир Гво зде но вић, СРП СКИ ЈЕ ЗИК
Ка та ри на Гра на та Са вић, СРП СКЕ ХЕ РО И НЕ: 

КНЕ ГИ ЊА МИ ЛИ ЦА
Све тла на Вел мар-Јан ко вић, СЛО ВО О ЈЕ ФИ-

МИ ЈИ
Ми о драг Ма тиц ки, ТРАЈ НЕ ПО РУ КЕ АКА ДЕ-

МИ КА ДЕ ЈА НА МЕ ДА КО ВИ ЋА
Вук Ву ки ће вић, КО СО ВО И МЕ ТО ХИ ЈА – ИСТО-

РИ ЈА И КУЛ ТУ РА
Ва лен ти на Пи ту лић, ТРА ГА ЊЕ ЗА БО ЖУ РОМ
Де јан Ри стић, БО ГО СЛО ВИ ИЗ ПРИ ЗРЕ НА У 

АМЕ РИ ЦИ
Ни ко ли на Ни на Ба бић, СЕН КА ОРА ХО ВА (пе-

сма) 
Рат ко По по вић, МАЈ КА СВОЈ КРСТ РАЗ ГО ВА-

РА (пе сма)
Ми о драг Јо ви чић, ОД РАЗ
Из вор на на род на пе сма
Ацо До ган џић, ЈО ВАН СТА НИ ШИЋ
• Светосавска читанка
Епи скоп Те о до си је, СВЕ ТИ СА ВА И ЊЕ ГОВ 

ЗНА ЧАЈ ЗА КО СО ВО И МЕ ТО ХИ ЈУ И СРП СКУ ДР-
ЖА ВО ТВОР НУ ТРА ДИ ЦИ ЈУ

Дра ган Р. Мла ђе но вић, СВЕ ТИ СА ВА, СР БЉАК 
И ЦР КВЕ НО ПО ЈА ЊЕ

РО ЂЕН ДА НИ СВЕ ТО ГА СА ВЕ (пе сма из збир ке 
+ про то је ре ја ста вро фо ра Са ве Ма тиц ког: Све то
сав ске пе сме, пред го вор епи ско па шу ма диј ског 
др Са ве, Бе о град, 1991)

• Описаније намастира
Иван Ве шић, ТОР ЊЕ ВИ (Из бор сли ка са из ло-

жбе „Тор ње ви и зво на”)
Ма ри на Лу кић Цве тић, ТОР ЊЕ ВИ И ЗВО НА
• Језик (Два ве ка Ву ко вог Срп ског рјеч ни ка)
Ду шан Ива нић, СЛО ВО О СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ
Ми ло ван Ви те зо вић, ЈО ВАН СТЕ РИ ЈИН ПО ПО-

ВИЋ И ВУК КА РА ЏИЋ О СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ (од ло-
мак из дра ме: Сер био, зе мљо ро да мо га)

Не над Ива но вић, ВУ КО ВА СО БА НА ИЗ ЛО ЖБИ 
О СРП СКОЈ ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈИ

• Први српски устанак
Ста ни ша Во ји но вић, УСТА НИК И ПЕ СНИК ЈА-

КОВ ЈАК ШИЋ
• Народни кувар
Ти хо мир Р. Ђор ђе вић, ЗА ЈЕД НИЧ КО ЈЕ ДЕ ЊЕ 

МЛА ДЕ НА ЦА
• Шаљивац
Жар ко Ро шуљ. ША ЉИ ВАЦ
Жи во рад П. Јо ва но вић, СА КА ЏИ ЈЕ – СНАБ ДЕ-

ВА ЧИ ВО ДОМ
Пе тар Кр сто но шић, КУ РИ О ЗНИ СА ВЕ ТИ
Ла за Ко стић, О ЧУД НО ВА ТОЈ ПО ЈА ВИ У ПО-

ЗО РИ ШТУ
Ми ле та Јак шић, АНЕГ ДО ТЕ И ЕПИ ГРА МИ
• Астрономија
Ср ђан Са му ро вић, ПР ВИ МЕ ЂУ ЗВЕ ЗДА НИ 

ПУТ НИК
• Задужбине
Ду ши ца Ма тиц ки, Ву ко ва за ду жби на у 2018. 

го ди ни
• Пренумеранти
ДО ДА ТАК
ДА НИ ЦА ЗА МЛА ДЕ, X ГО ДИ ШТЕ

Да ни ца за 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2007, 2008. год. – 800 дин./ ком.

Да ни ца за 2009. год. – 900 дин./ком.
Да ни ца за 1994, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018. год. – 1.000 дин./ком.
Да ни ца за мла де II (2011) – 250 дин./ком.
Да ни ца за мла де IV (2012), V (2013), VI (2013), VII (2014), VI II 

(2015), IX (2016), X (2017) – 300 дин./ком. 
Да ни ца за 1827, 1828, 1829, 1834. год. (фо то тип ска из да ња) 

– 1.000 дин./ком.
Ву ко вој за ду жби ни – ака де мик Де јан Ме да ко вић (2007) – 

1.000 дин./ком.
Ак ту ел но сти Ву ко вих по ру ка – Окру гли сто Ву ко ве за ду

жби не (2008) –400 дин./ком.   
Твор ци срп ског књи жев ног је зи ка, Збор ник ра до ва. Из да ва чи: 

Ву ко ва за ду жби на и Ин сти тут за књи жев ност и умет ност (2011) 
– 1.000 дин./ком.

Ву ко ва за ду жби на у XX и XXI ве ку, Слав ко Ве ји но вић. Из да-
вач: Ву ко ва за ду жби на (2015) – 2.200 дин./ком. 

Вук Сте фа но вић Ка ра џић 1787-1864-2014, Mündlic hes Volk
sgut der Ser ben (Срп ска усме на на род на ба шти на). При ре дио, 
пред го вор и на по ме не на пи сао проф. др Бо шко Су вај џић. Из да ва-
чи: Ву ко ва за ду жби на и Чи го ја штам па (2014) – 3.000 дин./ком.

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). При ре дио, пред-

го вор и на по ме не на пи сао проф. др Бо шко Су вај џић. Из да ва чи: 
Ву ко ва за ду жби на и Чи го ја штам па (2015) – 3.000 дин./ком.  

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). При ре дио, пред го вор и на по ме не 
на пи сао проф. др Бо шко Су вај џић. Из да ва чи: Ву ко ва за ду жби на 
и Чи го ја штам па (2018) – 3.000 дин./ком.  

Књи га Вук Ка ра џић, Срп ске на род не при по ви јет ке, све ву
ко ве на род не при че у јед ној књи зи.  Из да ва чи: Ву ко ва за ду жби-
на и Ла гу на, 2017  – 1.000 дин/ком.

Де јан Ми ха и ло вић, Хро но ло ги ја Ву ко вог жи во та и де ла – 
Из да ва чи: Ву ко ва за ду жби на и Ла гу на, 2017 – 150 дин/ком

Срем кроз ве ко ве, Збор ник ра до ва (2007). Из да ва чи: Ву ко ва 
за ду жби на, Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Бе о чи ну и Ин сти тут за 
књи жев ност и умет ност (еди ци ја Син те зе) – 1.500 дин./ком.

Ба нат кроз ве ко ве, Збор ник ра до ва (2010). Из да вач: Ву ко ва 
за ду жби на (еди ци ја Син те зе) – 3.000 дин./ком.

Бач ка кроз ве ко ве, Збор ник ра до ва (2014). Из да вач: Ву ко ва за-
ду жби на (еди ци ја Син те зе) – 4.000 дин./ком.

Трок њиж је: Сло је ви кул ту ра Сре ма, Ба на та и Бач ке. Из да-
вач: Ву ко ва за ду жби на (2014) – 8.500 дин./ком.

Ста ро срп ско ру дар ство, Исто ри ја ру дар ства у Ср ба (2002). 
Ауто ри: Си ма Ћир ко вић, Де сан ка Ко ва че вић-Ко јић, Ру жа Ћук 
(еди ци ја Син те зе) – 1.000 дин./ком.

Сту ди је о Ср би ма – Сла ви сти ка – Ср би сти ка (иза бра ни 
ра до ви), Вла ди мир П. Гут ков. Из да ва чи: За вод за уџ бе ни ке и 

на став на сред ства, Ву ко ва за ду жби на и Ма ти ца срп ска – 800 
дин./ком.

Сту ди је о Ср би ма – Го во ри Ср ба и Хр ва та у Ма ђар ској, Пре-
драг Сте па но вић. Из да ва чи: Ву ко ва за ду жби на, Ма ти ца срп ска 
и Деч је но ви не – 800 дин./ком.

Сту ди је о Ср би ма – Срп ске и ју жно сло вен ске те ме, Гер хард 
Не ве клов ски. Из да ва чи: ЈП За вод за уџ бе ни ке, Ма ти ца срп ска и 
Ву ко ва за ду жби на – 700 дин./ком.

Сту ди је о Ср би ма – При ло зи о срп ском пред ву ков ском књи
жев ном је зи ку, Алек сан дар Ал би ја нић. Из да ва чи: ЈП За вод за уџ-
бе ни ке, Ма ти ца срп ска и Ву ко ва за ду жби на – 500 дин./ком.

Сту ди је о Ср би ма – Су сре ти у књи жев но сти два ју бли ских 
на ро да, Или ја Ко нев. Из да ва чи: ЈП За вод за уџ бе ни ке, Ма ти ца 
срп ска и Ву ко ва за ду жби на – 400 дин./ком. 

Пре пи ска, Са бра на де ла Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа – III, VI, 
VII, VI II, IX, X и XI књи га – 1.200 дин./ком.

Пре пи ска XI II (1863–1864), Са бра на де ла Ву ка Сте фа но ви ћа Ка-
ра џи ћа. Из да ва чи: Ву ко ва за ду жби на, Про све та Бе о град (2014) 
– 1.500 дин./ком.

О је зи ку и књи жев но сти III/2, Вук Сте фа но вић Ка ра џић. Из да ва-
чи: Ву ко ва за ду жби на, Про све та Бе о град (2014) – 1.500 дин./ком.

Књи ге се мо гу на ру чи ти по штом: Ву ко ва за ду жби на, Кра ља 
Ми ла на 2, 11000 Бе о град; те ле фо ном 011/2683-890, 011/2682-
803 и меј лом: du si ca.ma tic ki @vu ko va-za du zbi na.rs

У ВУКОВОЈ ЗАДУЖБИНИ МОЖЕТЕ НАБАВИТИ СЛЕДЕЋА ИЗДАЊА

Садржај Данице 
за 2019. годину

Садржај Данице за младе 
за 2019. годину

ЛИЧ НОСТ ГО ДИ НЕ
Бран ко Сте ва но вић – По е зи ја је ве о ма озбиљ

на ствар (раз го ва ра ла: Гор да на Ма ле тић); (Пе-
сме): Мо ра ва; Мар ко ва за ба ва; Изум

ЗМА ЈЕ ВО КО ЛО 
Ми ле та Јак шић (Пе сме): Мо ли тва, Пљу сак; 

Ду шан Ра до вић, Афо ри зми  
ШКО ЛА ОГЛЕ ДА ЛО И УЗОР
То ми слав Гру ји чић Ра ва њац, Ва љев ска гим-

на зи ја
ПЕ СМЕ НА ШИХ СТВА РА ЛА ЦА ЗА ДЕ ЦУ
Зо ри ца Ба јин Ђу ка но вић, Са њај и пу туј, Жи

ва во да; Рај ко Лу кач, СМС обо жа ва о ци; Ру со мир 
Д. Ар сић, Др во ра сте од ра до сти; Ми о драг Ма-
тиц ки, Кад де да ра сте; Гра ди мир Стој ко вић, Ма
ло ра до сна пе сма; Ми ло је Ра до вић, Не по ко ше ни 
мра ви њак; Но ћас ће ли ва да да озе бе; Не дељ ко 
Тер зић, Има не што окру гло

ПРИ ЧЕ НА ШИХ СТВА РА ЛА ЦА ЗА ДЕ ЦУ
Ве сна Алек сић, Се чен ско све тло; Гор да на Ти-

мо ти је вић, Змај; Бо шко Ло мо вић, Ауто мо бил 
„Злат на ри би ца”; Бо жи дар Пе шев, Во де ни ца ве
ли ког ду ха; Та тја на Цве јин, Ве ра, Сла ђа на Ри стић, 
Оџа чар; Урош Пе тро вић, При ча о Јан гу; Игор Ко-
ла ров, При ча са по гле дом на не бо; Слав ко Пет-
ко вић Гру ји чић, Мој друг мрав; Љи ља на Кр стић, 
Бар ска при ча, Ра до сав Сто ја но вић, Стра хот на 
при ча Ба ја Џо ре; Сло бо дан Ву ка ди но вић, Жи ва 
ком пли ка ци ја

БА СНЕ
Ра до мир Пут ни ко вић, Пче ла и леп тир
ЗА ГО НЕТ КЕ
Ми лан Мр даљ, Зо о ло гиј ске пе смеза го нет ке
СЛО ВА РИ ЦА 
Дра ган Лу кић, Ка пе; Ра ша По пов, Ававеж; Бу-

ди мир Не шић, Пе сма за сло во Р; Ве сна Ви до је-
вић Га јо вић, Ари стид и Ага ва

МУ ДРО ЛИ ЈЕ И МО ЗГА ЛИ ЦЕ
Игор Ко ла ров, Зач ко љи це; Јо ви ца Ђур ђић (До-

пу њал ке): Ду го но ге жде ро ње, Ме до и пче ле; Вла да 
Ба ти нић, Гво жђе се ку је док је вру ће

ША ЛЕ И ЗА ВР ЗЛА МЕ
То де Ни ко ле тић, Слон у бо ји; Ми лан Мр даљ, 

Цр нобе ли страх; Ђор ђе Фи шер, Све је у ре ду; Го-
ран Но ва ков, Ле по жи ви миш у би о ско пу; Ду шан 
Ђур ђев, При ча из по ко сов ског ци клу са

КА ЛЕН ДАР 
Јо во Кне же вић, Два на ест ко њи ћа из ка лен да ра
НА У ЧИ МО СЕ ЛЕ ПОМ ПО НА ША ЊУ
Ла за Ла зић, Мој нај не о бич ни ји ру чак; Гор да-

на Ма ле тић, Ка ла донт; Љи ља на Ду га лић, Да ли 
је до бро кра сти

ЂАК-ПЕ СНИК ГО ДИ НЕ
Лу ка Ба ро вић (о свом уче ни ку пи ше „по но сна 

учи те љи ца” Је ли ца Ва си ље вић); (Пе сме): Хва ла 
ма ма ро ди и тет ки при ро ди; Ми ло за дра го; 
Опро штај

ПЕ СМЕ И ПРИ ЧЕ МЛА ДИХ СТВА РА ЛА ЦА
Ја на Зи мо њић, Хра сто ва пе сма; Ан ђе ли ја 

Стан ко вић, До каз љу ба ви; Ми ли ца Ан дре јић, Та
та и ма ма и мој свет; Ле на По по вић, Про ле ће

ЈЕ ЛОВ НИК ЗА УНУ ЧАД
Сло бо дан Ву ка ди но вић, Ха ла пљи ва пе сма; 

Дра го мир Ћу ла фић, Ста вља мо ку пус у ка цу; 
Ла за Ла зић, Тор та за не зва не го сте; Ми ло ван 
Да ној лић, Ба ла да о жи во ту кром пи ра; Игор Ко-
ла ров, Је ле ни ца или ка ко се је ду шљи ве

ЧАС ОПИ СА ЧА СО ПИ СА
Гор да на Ма ле тић, Сло ва на стру ју
Љи ља на Си мић, На гра ђе ни ли сто ви основ них 

шко ла у Ср би ји
ПРЕ ПО РУ КА КЊИ ГА
Ми о драг Ма тиц ки, Мла ди го во ре (увод на реч 

ђач ког ал ма на ха у из да њу Да на ћи ри ли це Ба-
ва ни ште, огран ка Ву ко ве за ду жби не – Мла ди 
го во ре. Азбуч ник срп ске ду хов но сти); Гор да на 
Ма ле тић пре по ру чу је сле де ће књи ге: Ра ша По-
пов, Чи ка Ра ши не бај ке; Урош Пе тро вић, При ча 
о Јан гу; Бо жи дар Пе шев, При че из ча роб не зе мље; 
Рај ко Лу кач, Крат ка ду га; Гор да на Ти мо ти је вић, 
Сли чи це; Поп Д. Ђур ђев, По е зи ја ко ја се гле да

ИЗ ЛО жБЕ
Гор да на Ма ле тић, Оза ру ју ћа при сност ћи ри

ли це (по во дом из ло жбе Оли ве ре Ми лу но вић)
ХРО НИ КА ВА жНИХ ДО ГА ЂА ЈА. Фе сти ва ли 

– так ми че ња – на гра де
На гра ђе ни ра до ви на 13. кон кур су Фон да ци

је Ву ко ве за ду жби не Жа бљак – Шав ник – Плу
жи не и ОШ „Ду шан Об ра до вић” за уче ни ке 
VII, VI II и IX раз ре да основ них шко ла у Цр
ној Го ри: Ду ши ца Ма тиц ки, На из во ру Ву ко вог 
је зи ка. На гра ђе ни су ра до ви на те ме: „Ру ка ру-
ку ми је, образ оба дви је” и „Љу бав је нај љеп ши 
дар жи во та“: На де Кне же вић, Ка та ри не Лон чар, 
Ка ни те Пе ро че вић, Ка та ри не Ву ко вић, Ан дрее 
Вук че ви ћа и Ми ли це Јо вић  

На гра ђе ни ра до ви на кон кур су Огран ка 
Ву ко ве за ду жби не у Ни шу на те му: „Бра ни
слав Ну шић и да на шње дру штво”: Ду ња Ђор-
ђе вић, Бра ни слав Ну шић и са вре ме но дру штво; 
Вук Мар ко вић, Пред ста ва је у то ку. Ни сте за ка
сни ли, мај стор лу та ка је још увек ту

На гра ђе ни ра до ви уче ни ка на кон кур су 
Огран ка Ву ко ве за ду жби не у Ло знич кој гим
на зи ји „Вук Ка ра џић” – Ву ко во зво но. Све тла на 
Спа ић и Не ве на Ми тро вић, Ше сна е сто „Ву ко во 
зво но” – на 47. ђач ком Ву ко вом са бо ру; На гра-
ђе ни ли те рар ни ра до ви Ми ла на Стан ко ви ћа, 
Не ве не Са ко вић, Ни ко ле Јок си мо ви ћа, Жељ ка 
То ми ћа, Ка та ри не Ко ва че вић и Мар те Ду кић

Ми о драг Ма тиц ки, Да на шњи хе ро ји мла дих 
(Да ни ћи ри ли це – Ба ва ни ште 2018); На гра
ђе ни ли те рар ни ра до ви на кон кур су по све
ће ном те ми „Мој ју нак”. ОШ V–VI II: Те о до ра 
Илић, Ва си ли је Је лић, Јо ва на Јо вић, Си мо на 
Ди на Но ва ко вић, Алек са До шло, Јо ва на Та сев, 
Ми хај ло Ко сјер, Вук Ми лен ко вић. Гим на зи је и 
сред ње шко ле I–IV: Ма ри је ла Тур ко ње, Ни ко ли на 
Ни ко лић, Ма ри ја Мар ко вић, Ми лан Па вло вић, 
Иван Авра мов, Та тја на Ду ра ко вић, Ва си ли је 
Ра ко вић, Је ли са ве та Ми ло је вић, Алек сан дра 
Ву ка ши но вић, Ми ла на Ки та нов ски, Фи лип Нај-
да но вић; На гра ђе ни ли ков ни при ло зи уче ни
ка на так ми че њу „Да ни ћи ри ли це”

ПО ШТА ДА НИ ЦЕ ЗА МЛА ДЕ
Алек сан дра Дра ку лић, проф. срп ског је зи ка, 

У зна ку Ву ко ве лек си ко гра фи је и умет но сти 
де ље ња (Уче ни ци ОШ „Ни ко ла Те сла” из Бе о-
гра да у Ву ко вој за ду жби ни по во дом Да на европ-
ске ба шти не); из дво је ни са ста ви уче ни ка ко ји су 
уче ство ва ли у про гра му (Раст ко Жи вак, Ема Зе-
че вић, Ни ко ла Лан дуп и Ду ња Бу ди мир)


