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ШТАМПАЊЕ ОВОГ БРОЈА ЛИСТА ОМОГУЋИО ЈЕ БИРОГРАФ, ЗЕМУН

У 
Дому Вукове задуж-
бине, 19. септембра 
2019. године, свеча-
но су уручене награде 
Вукове задужбине за 

2018. годину. Награда за уметност 
уручена је проф. др Миливоју Па-
вловићу за оглед Непресушна ве
родостојност књижевне кореспон
денције, који чини уводни део ње-
гове књиге Писма са двоструким 
дном – Преписка између Добрице 
Ћосића и Владе Стругара и друге 
епистоле. Награда за науку уруче-

на је Марти Фрајнд за књигу У тра
гању за Лазом Костићем, издавач 
Књижевна општина Вршац, 2017. 
Видоју Петровићу, градоначелни-
ку града Лознице, додељено је по-
себно признање за вишегодишњи 
допринос у остваривању програма 
Вукове задужбине, које ће му бити 
уручено на пригодној свечаности у 
Тршићу и Лозници.

На почетку седнице учесницима 
скупа обратио се Владан Вукосавље-
вић, министар културе и информи-

сања, који је честитао овогодишњим 
лауреатима на награди и нагласио да 
су сви посленици у систему образо-
вања и културе у моралној и духовној 
обавези према прецима да овој и бу-
дућим генерацијама пренесу „вели-
ки пламен“ српске културе. Изразио је 
наду и очекивање да ће Вукова задуж-
бина у времену које је пред нама, са 
новим генерацијама, наставити овим 
чврсто утабаним стазама неговања 
успомене на великог српског реформа
тора Вука Караџића.

Наставак на страни 3

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ДАНИЦЕ НА КОЛАРЦУ

Национална читанка 
српског народа

РЕЧ МИОДРАГА МАТИЦКОГ

Антологичар Драшко Ређеп

П
ро мо ци ја срп ског илу стро ва ног 
ка лен да ра Ву ко ве за ду жби не 
Да ни ца за 2019. го ди ну, тра ди-
ци о нал но за чи та о це, за ду жби-
на ре и са рад ни ке одр жа на је у 

Ма лој са ли Ко лар че ве за ду жби не на ус кр шњи 
Ве ли ки че твр так. Ве че је би ло по све ће но но-
се ћим те ма ма Да ни це: го ди шњи ци Срп ског 
рјеч ни ка и Ср би ма на Ко со ву и Ме то хи ји. 

Без про све ће но сти, кул тур ног зре ња не ког на-
ро да, не ма ни ње го ве ва ља не огла ше но сти ни ти 
пу ног по сто ја ња и оп сто ја ња у по ро ди ци на ро-
да све та, ука зао је уред ник Да ни це др Ми о драг 
Ма тиц ки. То се зна ло и у Ву ко во до ба. Док је 
при во дио кра ју рад на Срп ском рјеч ни ку, ка ко 
да нас с по но сом ве ли мо, на „књи зи срп ској над 
књи га ма“, Вук пи ше о Рјеч ни ку кра јем 1816. го-
ди не свом кне зу, Ми ло шу Обре но ви ћу: „Књи га је 
ова по сле Исто ри је Ра ји ће ве пр ва, и нај ва жни ја 
од сви ју књи га Срб ских; и би ће ци је лом на ро ду 
Срб ском на ве ли ку пол зу, на част и сла ву“. Пре 
два ве ка, упра во у ове про те кле да не, Вук је по 
Ру си ји раз но сио свој Срп ски рјеч ник. Де се ти не 
по не тих при ме ра ка би ло је раз гра бље но ме ђу 
та да шњим сла ви сти ма Ру си је и све та. 

Во ди тељ су сре та, драм ска умет ни ца Ра да Ђу-
ри чин про чи та ла је део при ло га „Ра ђа ње Ву ко-
вог Срп ског рјеч ни ка“ Ма тиц ког ко ји је штам пан 
уме сто уоби ча је не увод не ре чи.

На про мо ци ји је ука за но да је у Ле то пи су XXI 
ве ка у Да ни ци, ко ји је стал на ру бри ка ово га за-
бав ни ка, из дво је но отва ра ње 16. ме ђу на род-
ног кон гре са сла ви ста ко ји је пр ви пут одр жан 
у Бе о гра ду у ав гу сту 2018. го ди не ка да се уче-
сни ци ма обра тио пред сед ник Ме ђу на род ног 
ко ми те та сла ви ста проф. др Бо шко Су вај џић. 

Свој рад у Да ни ци, у ру бри ци „Воћ ке у ду-
хов ној кул ту ри Ср ба“ из ло жио је Љу бин ко Ра-
ден ко вић, пот пред сед ник Ву ко ве за ду жби не и 
до пи сни члан СА НУ. Ра ден ко вић је ука зао да са-
ма упо тре ба гла го ла ра ђа ти за же ну и за воћ-
ке, али не и за сто ку и дру ге жи во ти ње, го во ри 
о бли зи ни овог др ве ћа чо ве ку и до дао да нај ве-
ћи део на зи ва за воћ ке у сло вен ским је зи ци ма 
има жен ски гра ма тич ки род. За то је при хва тљи-
ва кон ста та ци ја да род но др во, гле да но с тач ке 
гле ди шта ње го ве сим бо лич ке функ ци је, у ве ли-
кој ме ри при па да све ту кул ту ре, за кљу чио је Ра-
ден ко вић.

На про мо ци ји је ис так ну то да се у Да ни ци 
по себ но пра те ме ђу соб не ве зе пи са ца и кул-
ту ро ло шких пре га ла ца кроз ве ко ве: до зи ви и 
од зи ви пе сни ка, по свет на и спо ме нар ска ли-
ри ка; ука зу је се на књи жев на упо ри шта по је ди-
них пи са ца. По том је Ра да Ђу ри чин про чи та ла 

пе сму Бо шка Су вај џи ћа „Мој Ду чић“, а Ми лан 
Ор лић је ка зи вао сво ју пе сму „Од зив Ми ло шу 
Цр њан ском“.

Ва лен ти на Пи ту лић, про фе сор на Фи ло зоф-
ском фа кул те ту у Ко сов ској Ми тро ви ци и Бо го-
сло ви ји „Све ти Ки ри ло и Ме то ди је“ у При зре ну 
и пред сед ник Од бо ра за Ко со во и Ме то хи ју Ма-
ти це срп ске, про чи та ла је део из свог при ло га у 
ово го ди шњој Да ни ци ко ји сло ви: „Тра га ње за бо-
жу ром“. Пи ту ли ће ва је ре кла да у древ ном ве ро-
ва њу Ср ба по сто ји та јан стве на при ча о бо жу ру. 
Она је ис та кла да је у на род ном пре да њу за бе-
ле же но да је бо жур не ка да био бе ле бо је, а да је 
на Ко со ву по љу од срп ске ви те шке кр ви по стао 
цр вен и под се ти ла на пут са еки пом РТС-а ма ја 
2008. на Ко со во у тра га њу за бо жу ром.

На про мо ци ји је по ме нут и при лог про фе со ра 
При зрен ске бо го сло ви је Де ја на Ри сти ћа „Бо го-
сло ви из При зре на у Аме ри ци“ у ко ме је опи сао 
гра до ве и ме ста у ко ји ма су у Аме ри ци при зрен-
ски бо го сло ви тра га ли за срп ским све ти ња ма, 
ма на сти ри ма и цр ква ма. Про чи та на је пе сма 
Рат ка По по ви ћа „Мај ка свој крст раз го ва ра“, а 
Вук Ву ки ће вић, ди рек тор За во да за про у ча ва ње 
кул тур ног раз вит ка, из нео је основ не по став ке 
из при ло га об ја вље ног у Да ни ци ко ји сло ви: „Ко-
со во и Ме то хи ја – исто ри ја и кул ту ра“.

Про мо ци ја Да ни це би ло је пра во ме сто за под-
се ћа ње на нај рев но сни јег са рад ни ка, ко га ви-
ше не ма, на Жар ка Ро шу ља. Од ка да ака де мик 
Мил ка Ивић не при пре ма ру бри ку „При че о ре-
чи ма“, а би ла је нај рев но сни ја, Жар ко Ро шуљ је 
увек пр ви при ла гао сво је тек сто ве за на ред но 
го ди ште. И за Да ни цу за 2020. го ди ну, пред са-
му смрт, оста вио је ко ве рат са на зна ком: „За но-
ву Да ни цу“. Био је убе ђен да она не мо же да се 
уга си. Го то во две де це ни је, из ме ђу оста лог, при-
ре ђи вао је ру бри ку Ша љи вац. Од Жар ка смо се 
опро сти ли  чи та њем од лом ка из Ша љив ца, анег-
до та ма и епи гра ми ма Ми ле те Јак ши ћа ко ји се 
ро дио пре 150 го ди на. 

Ду жна па жња ука за на је и до дат ку Да ни це – 
Да ни ци за мла де, ко ја се штам па и као по себ но 
из да ње. За хва љу ју ћи Ми ни стар ству про све те, 
сти же у би бли о те ке свих шко ла у Ср би ји, пред-
ста вља се по шко ла ма и на три би ни Ву ко вог 
чи та ли шта за мла де ко је во ди го спо ђа Љи ља-
на Си мић. Јед на од са рад ни ца и јед не и дру-
ге Да ни це, пе сни ки ња Зо ри ца Ба јин Ђу ка но вић 
за ову при ли ку про чи та ла је две сво је пе сме из 
ово го ди шње Да ни це за мла де „Са њај и пу туј“ и 
„Жи ва во да”. 

У му зич ком де лу про гра ма уче ство вао је по-
јац Дра ган Р. Мла ђе но вић. 

Д. М.

П
ред фе но ме ном Дра шка Ре-
ђе па као ан то ло ги ча ра за стао 
сам по во дом еди ци је Про ме те
ја Ан то ло ги ја, у ко јој се на шла 
и Дра шко ва књи га Ан то ло ги ја 

Ћо пић, у ко јој је по јед на књи га по све ћи ва на 
по Дра шко вој иде ји ан то ло гиј ским из бо ри ма 
де ла јед но га пи сца, ко ја је би ла ја ко ле по при-
мље на, а не ке од тих књи га до жи ве ле су и по 
се дам из да ња. Сво јим ан то ло гиј ским из бо ром 
де ла Бран ка Ћо пи ћа Дра шко Ре ђеп је от крио 
зна чај ну ис точ ни цу об ли ко ва ња ко лек тив ног 
иден ти те та срп ског на ро да, не ону стра ну на 
ко јој до ми ни ра ју чој ство и ју на штво, већ ону 
ко ја је сво је вр сно лир ско раз о ру жа ва ње еп-
ског мо де ла, пут ка људ ско сти и чо веч но сти 
пр во га ре да. А он да сам за стао и због ан то-
ло гиј ске Ре ђе по ве књи ге Де вет бо ја Ба на та.

Уз ње го ву по моћ, сло жио сам след ње го вог ба-
вље ња вред ном и из у зет ном ли те ра ту ром, ње го-
вог ан то ло ги чар ског по сла. И схва тио сам да се 
он тим по слом ба вио ви ше од шест де це ни ја, и 
да то ни је по сао те ку ћег књи жев ног кри ти ча ра, 
већ ру ског хр та ко ји вре ба вред но сти ко је ће пре-
те ћи и за на ред не ве ко ве. То је ње гов глав ни траг 
у срп ској ли те ра ту ри. А по чео је свој књи жев ни 
рад ан то ло ги јом Рав ни це (1961) у ко јој се на шло 
12 пе сни ка Вој во ди не и, што је и нај ва жни је, чи ја 
су де ла из др жа ла про бу вре ме на, ка ко је Дра шко 
умео да ка же: „Сви су оста ли“. И да нас у ру ка ма 
чи та ла ца кру жи ан то ло ги ја Злат на гре да пре
се ца со как Хле бар ски (о Ми ле ти ће вој ули ци је 
реч у Но вом Са ду). Са Бо жи да ром Ко ва че ком, Ха-
дро ви чем, Зол та ном Чу ком, Сто ја ном Ву ји чи ћем, 
на чи нио је гла со ви ту ан то ло ги ју Огле да ло књи
жев но сти срп ско хр ват ског је зи ка до 1941. ко ја 
и да нас пред ста вља вред но огле да ло књи жев-
ног ства ра ла штва на та да зва ном срп ско хр ват-
ском је зи ку до Дру гог свет ског ра та. Да по ме нем 
и ан то ло ги ју по е зи је об ја вље ну на ру мун ском у 
Те ми шва ру Срп ски се вер (1999), да је до бит ник 
на гра де за ан то ло ги чар ски рад „Па вле Мар ко вић 
Ада мов“. Дра шко Ре ђеп је је ди ни био у ста њу да 
на свој есе ји стич ки на чин у збор ни ци ма син те за 
о сло је ви ма кул ту ре Сре ма, Ба на та и Бач ке, ко-
је је об ја ви ла Ву ко ва за ду жби на, у јед ном есе ји-
стич ком ор лов ском са гле да ва њу и про ми шља њу 
књи жев но сти у те три обла сти вој во ђан ске ре ги је 
са гле да оно што је нај бит ни је, што је од ре ђи ва-
ло па ра диг мат ска зби ва ња, књи жев не то ко ве и 
укуп ни књи жев ни жи вот овог про сто ра.

Та кав Дра шко Ре ђеп до шао је у Ву ко ву за ду-
жби ну 2008. го ди не за пред сед ни ка Од бо ра за 
го ди шњу на гра ду Ву ко ве за ду жби не у обла сти 
умет но сти. Ка ко је пре то га од лу ку о на гра да ма 
за на у ку и умет ност до но сио Од бор Ву ко ве за ду-
жби не за је зик и књи жев ност, исто ри ју и фол-
клор, у ко јем је би ла ње го ва су пру га, про фе сор ка 

Јел ка, Дра шко ни та да, па ни по том као пред сед-
ник Од бо ра, ни је имао при ли ке да до би је сва-
ка ко за слу же ну на гра ду Ву ко ве за ду жби не као 
ан то ло ги чар. Ко ри стим ову при ли ку да ис пра-
вим ту не прав ду крат ким под се ћа њем на ње гов 
рад у овом од бо ру. Он у ова квом ан то ло ги чар-
ском по слу, ка да је реч о књи жев ним де ли ма, 
ни је ома ши вао, чак ни ка да су би ли у пи та њу 
мла ди пи сци. Умео је да на слу ти та ле нат ко ји 
до ла зи и де ло ко је ће се раз гла си ти и при ми ти 
код чи та ла ца. Као ан то ло ги чар, са ра ђи вао је у 
збор ни ци ма Ву ко ве за ду жби не у еди ци ји Син
те зе о сло је ви ма кул ту ра Сре ма, Ба на та и Бач ке. 
Си гу ран сам да од ње га ни ко не би мо гао бо ље и 
кон ци зни је да пре ко не ко ли ко кључ них пи са ца 
из ра зи ма тич на и па ра диг мат ска зби ва ња у ли-
те ра ту ри на овим ре ги о нал ним про сто ри ма. 

Као пред сед ник Од бо ра за го ди шњу на гра ду 
у умет но сти умео је да бла го вре ме но ука же на 
обла сти, гра не, умет нич ке фор ме до та да за по-
ста вље не у ова квим ан то ло ги чар ским по ду хва-
ти ма. Да на слу ти го ди ну у ко јој је не ка ли ков на 
из ло жба до ми ни ра ла, да скре не па жњу и на пре-
во ди ла штво као на осо бит вид умет нич ког об-
ли ко ва ња на пла ну пре но ше ња књи жев ног де ла 
из јед ног на дру ги је зик, да из дво ји ком по зи то ра 
ко ји је унео но ве то но ве у срп ску му зи ку. 

Због ла у ре а та на гра де Ву ко ве за ду жби не у 
обла сти умет но сти за про те клу го ди ну, го спо ди-
на Ми ли во ја Па вло ви ћа, због из два ја ња ње го ве 
књи ге Не пре ру ше на ве ро до стој ност књи жев не 
ко ре спон ден ци је. 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 за ко ју му да нас уру чу је мо 
на гра ду, Дра шко Ре ђеп нас је по себ но за ду жио. 
Ме не је ова књи га оп чи ни ла оним чи ме је пре пи-
ска ве ли ког срп ског пи сца (ето и До бри це Ћо си ћа 
у Ву ко вој за ду жби ни!), у ви ше на вра та оспо ра-
ва ног не због књи жев ног де ла но због по ли ти ке, 
до шла у пр ви план као рав но прав ни књи жев ни 
жа нр, што је по ка за ла да, са пра те ћим тек сто ви ма 
про тив и за сва ке вр сте, ка ква је и Ву ко ва пре пи-
ска у три на ест књи га, ко ја се сма тра нај ве ћим и 
нај зна чај ни јим кул ту ро ло шким ар хи вом срп ског 
на ро да у 19. ве ку, пу на уту ка и уту ка на уту ке, што 
је по ка за ла да пре пи ска у не ким вре ме ни ма мо-
же да пре ра сте у књи жев ни жа нр и те ка ко ли те-
ра ран. Упра во пре пи ска ко ју нам је пре зен ти рао 
го спо дин Ми ли во је Па вло вић жи во је све до чан-
ство ка ко ре а гу ју ин те лек ту ал ни и сва ко ја ки дру-
ги кру го ви око пи та ња ко ја тра же пле би сци тар но 
из ја шња ва ње о из дво је ном по је дин цу, по себ но 
ка да је реч о кул ту ри и умет но сти, да та ква пре-
пи ска мо же би ти по уч на и да на шњем чи та о цу, 
па и на ма у на шем вре ме ну.

Дра шко Ре ђеп ни је ни јед ном пред ло жио да се 
на гра ди труд не ког ан то ло ги ча ра. И он и ми зна-
ли смо да би та ква на гра да би ла ње му на ме ње на. 

Ми о драг МА ТИЦ КИ

Уручене награде Вукове задужбине 
за науку и за уметност за 2018. годину

Награда за уметност уручена је проф. др Миливоју Павловићу 
за оглед „Непресушна веродостојност књижевне кореспонденције“, 
који чини уводни део његове књиге „Писма са двоструким дном – Преписка 
између Добрице Ћосића и Владе Стругара и друге епистоле“. Награда за науку 
уручена је Марти Фрајнд за књигу „У трагању за Лазом Костићем“, 
издавач Књижевна општина Вршац, 2017. 

Лауреату са учесницима свечане седнице
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Управни одбор
На три на е стој сед ни ци Управ ног 

од бо ра, одр жа ној 28. де цем бра 2018. 
го ди не, до го во ре не су ак тив но сти у 
ве зи са оства ри ва њем про гра ма Ву-
ко ве за ду жби не у на ред ном пе ри о ду. 
Управ ни од бор је усво јио и Уго вор о 
за јед нич кој про грам ској ак тив но сти 
и са рад њи Ву ко ве за ду жби не и Мо кро
гор ске шко ле ме наџ мен та, с пра те ћим 
до ку мен ти ма, ко ји тре ба да до при не-
се да Ву ко ва за ду жби на и Мо кро гор-
ска шко ла ме наџ мен та за јед нич ки 
уче ству ју у ре а ли за ци ји про гра ма из 
обла сти кул тур но-обра зов них и на уч-
них де лат но сти и про мо ци ји трај них 
вред но сти де ла Ву ка Сте фа но ви ћа 
Ка ра џи ћа, ко ји ма се чу ва ју и не гу ју 
срп ски је зик и пи смо, кул тур ни и ду-
хов ни иден ти тет срп ског на ро да.

За јед нич ка сед ни ца Управ ног и 
Над зор ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не 
одр жа на је 18. фе бру а ра 2019. го ди не. 
На сед ни ци је усво јен фи нан сиј ски 
из ве штај Ву ко ве за ду жби не за 2018. 
го ди ну и осно ве фи нан сиј ског пла-
на Ву ко ве за ду жби не за 2019. го ди ну. 
Раз мо трен је и из ве штај о ре а ли зо ва-
ним про грам ским ак тив но сти ма Ву-
ко ве за ду жби не у про те клом пе ри о ду 
и план ра да у 2019. го ди ни.  С. В.

Повеља
Матице српске
По ве ља Ма ти це срп ске за не го ва ње 

срп ске је зич ке кул ту ре за 2018. го ди-
ну до де ље на је Срп ској ака де ми ји на-
у ка и умет но сти, проф. др Дра го љу бу 
Пе тро ви ћу и проф. др Ми ло ра ду Пу-
пов цу, од лу чио је жи ри на сед ни ци 
одр жа ној 12. мар та 2019. го ди не у Но-
вом Са ду.

Пре ма са оп ште њу жи ри ја, СА НУ је 
за слу жна за ви ше де це ниј ски до при-
нос не го ва њу срп ског је зи ка, ње го вих 
из ра жај них мо гућ но сти и ћи ри лич-
ног пи сма. 

При зна ње др Дра го љу бу Пе тро ви-
ћу до де ље но је за уку пан до при нос 
из у ча ва њу срп ског је зи ка и не го ва-
њу срп ске је зич ке кул ту ре, а при зна-
ње др Ми ло ра ду Пу пов цу до де ље но је 
за ње гов до при нос очу ва њу срп ског 
је зич ког иден ти те та и срп ске је зич ке 
кул ту ре у Хр ват ској. 

Жи ри у са ста ву: проф. др Вељ ко Бр-
бо рић, др Ми о драг Ма тиц ки, пред-
сед ник жи ри ја, ака де мик Сло бо дан 
Ре ме тић, проф. др Дра ган Ста нић, 
пред сед ник Ма ти це срп ске, и проф. др 
Сре то Та на сић, од лу ку је до нео јед но-
гла сно.  С. В. 

Основан огранак 
Вукове задужбине 
у Вуковару

У Ву ко ва ру је 18. апри ла 2019. го ди-
не осно ван огра нак Ву ко ве за ду жби-
не ко ји ће де ло ва ти у окви ру Срп ског 
кул тур ног цен тра. На осни вач кој скуп-
шти ни иза бра но је ру ко вод ство огран-
ка, а за ње ног пред сед ни ка иза бра на 

је про фе сор ка срп ског је зи ка и књи-
жев но сти Љи ља на Ба јац Ни ко лић. У 
по здрав ној ре чи Љи ља на Ба јац Ни ко-
лић из ло жи ла je основ не прав це ак-
тив но сти огран ка у на ред ном пе ри о ду 
и ис та кла да ће во ди ти ра чу на о спе-
ци фич ном по ло жа ју Ср ба у Ре пу бли-
ци Хр ват ској, јер су угро же ни, ка ко 
је ре кла, на ше пи смо, на ша књи жев
ност, исто ри ја и пра во слав на ве ра. 
Све што је Вук чи нио то ком свог жи во
та на сто ја ће мо да са чу ва мо, тра же

ћи осло нац у мла дим љу ди ма, од но сно 
уче ни ци ма основ них и сред њих шко
ла ко ји на ста ву по ха ђа ју на срп ском 
је зи ку и ћи ри лич ном пи сму. Ор га ни-
зо ва ће мо ли те рар не и ре ци та тор ске 
смо тре, так ми че ња из срп ског је зи ка 
и књи жев но сти, из на ци о нал не исто-
ри је, по зна ва ња срп ске кул ту ре и пра-
во слав не ве ро на у ке. У пла ну је да се 
ор га ни зу ју и пе снич ке ве че ри, струч-
ни и на уч ни ску по ви по све ће ни ли-
ку и де лу Ву ка Ка ра џи ћа, али и свим 
обла сти ма ко ји ма се Вук ба вио, по пут 
фи ло ло ги је, књи жев но сти, исто ри је, 
ет но ло ги је и ет но гра фи је, за кљу чи ла 
је Љи ља на Ба јац Ни ко лић. 

Го сти осни вач ке скуп шти не огран-
ка би ли су пред сед ник и пот пред-
сед ник Управ ног од бо ра Ву ко ве 
за ду жби не Бо шко Су вај џић и Бран ко 
Злат ко вић и управ ник Слав ко Ве ји но-
вић. Они су го во ри ли о ак тив но сти-
ма Ву ко ве за ду жби не и пред ста ви ли 
ње на из да ња, а по себ но је би ло ре чи 
о Да ни ци 2019. 

Уче сни ци ма све ча не сед ни це обра-
тио се и пред сед ник За јед нич ког ве ћа 
оп шти на Ср ђан Је ре мић ко ји је на гла-
сио ва жност очу ва ња срп ског на ци о-
нал ног иден ти те та на овом под руч ју, 
док је Ср ђан Се ку лић, ди рек тор Срп-
ског кул тур ног цен тра, ис та као да је 
осни ва ње огран ка Ву ко ве за ду жби не 
ов де у Ву ко ва ру од из у зет ног зна ча ја, 
не са мо за Срп ски кул тур ни цен тар, 
не го и за це ло ку пан срп ски на род у 
Ре пу бли ци Хр ват ској. Ми смо од лу-
чи ли, ис та као је Ср ђан, да овај огра-
нак функ ци о ни ше у окви ру Срп ског 
кул тур ног цен тра ка ко би смо и ти ме 
до дат но ја ча ли на ше уста но ве и ин-
сти ту ци је на овим про сто ри ма.  

Ова по се та чла но ва Управ ног од бо-
ра Ву ко ве за ду жби не ис ко ри шће на је 
и за пот пи си ва ње Про то ко ла о са рад-
њи Ву ко ве за ду жби не и Срп ског кул-
тур ног цен тра у Ву ко ва ру. Про то кол 
су пот пи са ли др Бо шко Су вај џић и 
Ср ђан Се ку лић. У ње му се, по ред оста-
лог, по себ но ис ти че да ће обе стра не, 
ка да се за то ука же по тре ба, без об-
зи ра ко је ини ци ја тор, на сто ја ти да 
ре а ли зу ју за јед нич ке умет нич ке про-
јек те (му зич ке, сцен ске, ли ков не, мул-
ти ме ди јал не, ин тер ди сци пли нар не...) 
ко ји ма ће се отва ра ти про стор за ан-
га жо ва ње ка ко ауто ра, та ко и дру гих 
умет ни ка чи ја де ла ће се пред ста вља-
ти пу бли ци; да ће обо стра но, кад год 
то бу де мо гу ће, по мо ћи дру гу стра ну 
кроз про грам ску и ка дров ску раз ме-
ну у раз ли чи тим обла сти ма кул ту ре, 
а све у ци љу пру жа ња по др шке ства-
ралачкој кул тур ној сце ни и ак тив ном 
од но су пре ма про у ча ва њу и за шти ти 
кул тур ног и ду хов ног на сле ђа. Ср ђан 
Се ку лић је под се тио да је Срп ски кул-
тур ни цен тар у Ву ко ва ру до са да већ 
пот пи сао сли чан про то кол и са Кул-
тур ним цен тром Но вог Са да и Ма ти-
цом срп ском. 

Осни вач кој скуп шти ни при су ство-
ва ли су и пред став ни ци СПЦ, срп-
ске на ци о нал не ма њи не, на чел ни ци 
срп ских оп шти на, пред сед ни ци ма-
њин ских ве ћа и ди рек то ри и про фе-
со ри ву ко вар ских шко ла у ко ји ма се 
на ста ва оба вља на срп ском је зи ку и 
ћи ри лич ном пи сму. Из Ге не рал ног 
кон зу ла та Ср би је све ча ној сед ни ци 
при су ство ва ли су ге не рал ни кон зул 
Ми лан Ша пић и кон зул Људ ми ла 
Осто јић. 

Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

Дани Градишке 
у Београду

У Бе о гра ду је 11. и 12. апри ла одр-
жа на ма ни фе ста ци ја Да ни Гра ди шке у 
Бе о гра ду на ко јој је из ве ден бо гат кул-
тур ни про га рам, а у ко јем су уче ство-
ва ли ЈУ За ви чај ни му зеј Гра ди шка, 
Град ско по зо ри ште Гра ди шка и На-
род но по зо ри ште Ре пу бли ке Срп ске.

У Цен тру за кул ту ру Вла да Ди вљан 
у Бе о гра ду пред ста вље на је из ло жба 
гра фи ка Гра ди шка не кад и сад, ауто ра 
др Бо ри сла ва Шок че ви ћа, и ли ков на 
из ло жба – 15 го ди на ра да Гра ди шке 
ко ло ни је. Град ско по зо ри ште Гра ди-
шка и На род но по зо ри ште Ре пу бли-
ке Срп ске из ве ло је пред ста ву Љу бав, 
ко ју је по тек сту Ма ре ја Ши зга ла ре-
жи рао Зла тан Ви до вић. У Скуп шти ни 
гра да Бе о гра да, 12. апри ла, пред ста-
вљен је ал бум Гра ђан ска Гра ди шка 
– као „Ма ли Бе о град”. То ком тра ја ња 
ма ни фе ста ци је пред ста вље на је и бо-
га та га стро ном ска по ну да Ли јев ча по-
ља и Пот ко зар ја.

По во дом ове ма ни фе ста ци је, у Ву-
ко вој за ду жби ни одр жан је са ста нак 
с пред став ни ци ма огран ка Ву ко ве 
за ду жби не у Гра ди шки, на ко ме је 
раз го ва ра но о ре ви та ли за ци ји ра-
да огран ка, ко ји је ду ги низ го ди на 
био је дан од нај бо љих огра на ка Ву-
ко ве за ду жби не, а чи ји је рад са да 
го то во за мро. До го во ре не су кон крет-

не ак тив но сти ко је тре ба да до при-
не су уна пре ђи ва њу ра да огран ка. У 
Цен тру за кул ту ру Вла да Ди вљан, 11. 
апри ла, Ми о драг Ма тиц ки уру чио је 
По ве љу по ро ди ци др Шок че ви ћа, си-
ну Ми ло шу Шок че ви ћу, ко ју је Управ-
ни од бор Ву ко ве за ду жби не до де лио 
др Бо ри сла ву Шок че ви ћу за ви ше го
ди шњи пре да ни рад у окви ру Огран
ка Ву ко ве за ду жби не у Гра ди шки. Ово 
при зна ње Управ ни од бор до де лио је 
по во дом обе ле жа ва ња ју би ле ја Ву-
ко ве за ду жби не – 30 го ди на од ње ног 
осни ва ња и ра да (1987–2017).  

 Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

Трибина Српског 
културног центра 
у Паризу

Др Је ле на Но ва ко вић, ре дов ни про-
фе сор Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о-
гра ду, уче ство ва ла је 29. ма ја 2019. 
го ди не на књи жев ној ве че ри (три би-

ни) у Кул тур ном цен тру Ср би је у Па-
ри зу и том при ли ком пред ста ви ла 
књи гу Вук Сте фа но вић Ка ра џић, „Le 
pa tri mo i ne oral ser be“ (Срп ска усме на 
на род на ба шти на). На про мо ци ји је 
уче ство ва ла и др Ни на Жи ван че вић, 
књи жев ни ца и пре да вач на Уни вер-
зи те ту у Па ри зу. То је био зна ча јан 
кул тур ни до га ђај ко ји је омо гу ћио 
фран цу ској пу бли ци да упо зна де-
ло зна ме ни тог срп ског лин гви сте и 
ре фор ма то ра пра во пи са, Ву ка Сте-
фа но ви ћа Ка ра џи ћа, и срп ску усме-
ну кул тур ну ба шти ну, што је и био 
циљ одр жа ва ња три би не. Про мо ци-
ја је при ву кла до ста слу ша ла ца, ко-
ји су по ста ви ли низ пи та ња, та ко да 
је овај кул тур ни до га ђај тра јао све до 
ка сних ве чер њих са ти и мо же се сма-
тра ти ве о ма успе шним.

Ина че, књи гу Вук Сте фа но вић Ка ра
џић, „Le pa tri mo i ne oral ser be“ (Срп ска 
усме на на род на ба шти на) на фран цу-
ском је зи ку об ја ви ли су Ву ко ва за ду-

жби на и Чи го ја штам па 2017. го ди не, 
као че твр ту књи гу, из еди ци је Вук 
Сте фа но вић Ка ра џић, „Срп ска усме на 
на род на ба шти на“. Ауто ри књи ге су: 
проф. др Бо шко Су вај џић, др Ми о драг 
Ма тиц ки и мср Ми на Ђу рић. Уред ник 
из да ња је проф. др Бо шко Су вај џић, 
ре дак тор проф. др Је ле на Но ва ко вић, 
пре вод др Бри гит Мла де но вић, ли ков-
ни уред ник др Ми ли ја на Си мов но вић. 
Ре цен зент из да ња је ака де мик На да 
Ми ло ше вић Ђор ђе вић. Еди ци ја је по-
кре ну та у го ди ни ка да смо обе ле жи ли 
ве ли ке ју би ле је: 150 го ди на од Ву ко ве 
смр ти (1864) и 200 го ди на од по ја вљи-
ва ња пр ве Ву ко ве збир ке на род них пе-
са ма и пр ве гра ма ти ке срп ског је зи ка 
(1814). Пре ове књи ге на фран цу ском 
је зи ку, об ја вље не су књи ге пре во-
да на не мач ком (Вук Стеф. Ка ра џић 
1787-1864-2014, Mun dlic hes Volk sgut 
der Serbеn), ру ском (Вук Сте фа но вич 
Ка рад жич, Серб ское уст ное на род ное 
на сле дие (Срп ска усме на на род на ба
шти на) и ен гле ском је зи ку (Ser bian 
Tra di ti o nal Oral He ri ta ge). Ј. Н. 

Задужбинари Вукове 
задужбине (102)

Велики добротвори

Проф. др Радмила Милентијевић 
из Њујорка, САД

Ненад Хрисафовић, 
Париз, Француска

Бирограф, Земун
Милан Радуле Радуловић, Београд
Мимица Радуловић, Београд

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. Књи жев ни ца Гор да на 
Вла хо вић из Кру шев ца по кло ни ла је 
ви ше сво јих књи га Ву ко вој за ду жби-
ни. Књи ге је по кло ни ло и Дру штво 
Срп ско-ја кут ске са рад ње у Бе о гра ду 
и го сти из Ја ку ти је, уче сни ци Три-
би не „Са гла сје раз ли ка“ Вук Ка ра џић 
– Алек сеј Ку ла ков скиј. Про фе со ри ца 
и пре во ди лац Би ља на Ја нев ски из 
Ва ље ва по кло ни ла је Ву ко вој за ду-
жби ни шест књи га пре пе ва на фран-
цу ски је зик. 

Иван Ве шић, Срем ска Ми тро ви ца, 
да ро вао је Ву ко вој за ду жби ни сли ку 
(аква рел) из ци клу са Фру шко гор ска 
зво на, с мо ти ви ма ма на сти ра Ши ша-
то вац, Врд ник и Бе ше но ва. 

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

Ву ко ва за ду жби на и Дру штво за 
срп ски је зик и књи жев ност Ср би-
је пот пи са ли су 26. фе бру а ра 2019. 
го ди не Про то кол о са рад њи, у ко-
ме се ис ти че да су ове две уста но ве 
са гла сне да за јед нич ки уче ству ју у 
ре а ли за ци ји про гра ма из обла сти 
кул тур но-обра зов них и на уч них 
де лат но сти и про мо ци ји трај них 
вред но сти де ла Ву ка Сте фа но ви ћа 

Ка ра џи ћа, ко ји ма се чу ва и не гу је 
срп ски је зик и пи смо, кул тур ни и 
ду хов ни иден ти тет срп ског на ро да. 
У том ци љу, обе уста но ве за јед нич-
ки ће по ма га ти и по пу ла ри са ти:  

– По је ди нач ну и за јед нич ку ак-
тив ност Ву ко ве за ду жби не и Дру-
штва, а пре све га њи хо ву из да вач ку 
де лат ност и ра ди ће на про мо ци ји 
њи хо вих из да ња на три би на ма, се-
ми на ри ма, окру глим сто ло ви ма, 
као и у свим дру гим при ли ка ма ко-
је за јед нич ки до го во ре Ву ко ва за ду-
жби на и Дру штво; 

- Рад три би на, се ми на ра, окру-
глих сто ло ва, так ми че ња уче ни ка 
(Књи жев на олим пи ја да у Срем-
ским Кар лов ци ма и Ре пу блич ко 
так ми че ње из срп ског је зи ка и је-
зич ке кул ту ре уче ни ка основ них и 
сред њих шко ла у Тр ши ћу), рад Ву-
ко вог са бо ра и Ђач ког Ву ко вог са бо-
ра, а по ма га ће и дру ге про грам ске 

ак тив но сти ко ји ма је циљ не го ва ње 
и очу ва ње срп ског је зи ка и пи сма, 
књи жев но сти, кул ту ре и ду хов ног 
иден ти те та срп ског на ро да; 

– Обе ле жа ва ће и по пу ла ри са ће 
зна чај не го ди шњи це ве за не за њи-
хов рад и про грам ске ак тив но сти.  

Та ко ђе, у Про то ко лу се ис ти че да 
ће у оства ри ва њу ових про грам-
ских ци ље ва и за да та ка, Ву ко ва 

за ду жби на омо гу ћи ти Дру штву за 
срп ски је зик и књи жев ност Ср би-
је да ко ри сти про стор До ма Ву ко-
ве за ду жби не, ко ји има свој ство 
кул тур ног до бра – спо ме ни ка кул-
ту ре. Пре ма по тре би, за јед нич ки 
ће обез бе ђи ва ти и пре да ва че за 
оства ри ва ње за јед нич ких про гра-
ма у обла сти обра зо ва ња, на у ке, 
кул ту ре и пред ста вља њу њи хо вих 
ак тив но сти. 

Ву ко ва за ду жби на и Дру штво за 
срп ски је зик и књи жев ност Ср би је 
сво је ме ђу соб не фи нан сиј ске оба-
ве зе у ре а ли за ци ји утвр ђе них про-
грам ских ак тив но сти ре гу ли са ће 
по себ ним до го во ри ма и спо ра зу-
ми ма. 

Про то кол су пот пи са ли Бо шко Су-
вај џић, пред сед ник Управ ног од бо-
ра Ву ко ве за ду жби не, и Зо на Мр каљ, 
пред сед ник Дру штва за срп ски је-
зик и књи жев ност Ср би је.  С. В.

Зо на Мр каљ и Бо шко Су вај џић пот пи су ју Про то кол

Учесници свечане седнице у Вуковару: Бранко Златковић, 
Бошко Сувајџић и Славко Вејиновић

На слов на стра на књи ге 
„Вук Сте фа но вић Ка ра џић, 
’Le pa tri mo i ne oral ser be’“

Ми о драг Ма тиц ки, Ми лош 
Шок че вић и Ра да на Ви ла 
Ста ни шље вић

Протокол о сарадњи



3 СЕПТЕМбАР 
2019.

Марта Фрајнд, „У трагању 
за Лазом Костићем”, Књижевна 
општина Вршац

Ч
им је би ла об ја вље на у би бли о те ци 
„Не са ни ца“, не где по чет ком про шле 
го ди не, књи га „У тра га њу за Ла зом 
Ко сти ћем“, у Ср би ји већ ви ше пу та 
на гра ђи ва ног исто ри ча ра књи жев-

но сти Мар те Фрајнд, из дво ји ла се ви со ко на кри-
ти чар ској ли сти мо гу ћих ла у ре а та, те од лу ка Од-
бо ра за на у ку да јој се до де ли на гра да За ду жби не 
не мо же пред ста вља ти из не на ђе ње.

Из не на ђе ња ни је би ло ни у Од бо ру за умет ност ко-
јем је пред се да вао Дра шко Ре ђеп, та ко да су се у нај-
у жем кру гу на шле мо но граф ски уоб ли че на збир ка 
сту ди ја Мар те Фрајнд у из да њу „Књи жев не оп шти не 
Вр шац“ и књи га Ми ли во ја Па вло ви ћа „Не пре ру ше-
на ве ро до стој ност књи жев не ко ре спон ден ци је. 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“, у из да њу 
„За во да за уџ бе ни ке“ и „Слу жбе ног гла сни ка“.

Од бор за на у ку, у са ста ву На да Ми ло ше вић Ђор-
ђе вић, Дин ко Да ви дов, Пре драг Пи пер, Бо шко Су вај-
џић, Пре драг Мар ко вић, Ми ло је Ва сић и Сло бо дан 
Гру ба чић, имао је до ду ше и ове го ди не пред со бом 
ви ше на уч них де ла ко ја ис пу ња ва ју ви со ке зах те ве 
Пра вил ни ка о Ву ко вој на гра ди. Тре ба сва ка ко ре ћи 
да је Од бор де таљ но раз мо трио и кри тич ки ана ли-
зи рао ужи из бор, у ко јем су се сту ди је Мар те Фрајнд 
од мах из дво ји ле.

Ма ле по оби му, али пи са не с ве ли ком еру ди ци-
јом, оне иду у ред ба зич них фи ло ло шких ис тра жи-
ва ња, отва ра ју ћи ве о ма ва жна, не са мо књи жев на 
не го и кул ту ро ло шка пи-
та ња, у чи јим ду би на ма 
се аутор ка кре ће ла ко и 
су ве ре но – на на чин ко ји 
је, ина че, са вре ме на фи-
ло ло ги ја уме ла да на пу-
сти – по ре де ћи пе сни ков 
склад број них дис кур зив-
них укр шта ја са ба рок ном 
по е зи јом или са Џо ном 
До ном и ен гле ским „ме-
та фи зи ча ри ма“. 

Пре би ра ју ћи, ка ле и до-
скоп ски, по исто риј ском 
кон тек сту Ко сти ће вог 
ства ра ла штва, раз ла ма-
ју ћи хро но ло шки след 
из но ше ња ли те рар них и би о граф ских чи ње ни ца, 
Мар та Фрајнд je у свом основ ном на ра тив ном тки-
ву по вре ме но гра ди ла ослон це у крат ким ди гре-
сив ним ски ца ма.

Ме ђу тим, у фи ло ло шки стро гим ана ли за ма пе-
снич ког го во ра, у есе ји стич ком дис кур су као елит-
ном об ли ку кри ти ке, у про дор ним при ло зи ма 
„па ра лел ном чи та њу тра ди ци је“ и – за на шу сре-
ди ну – увек дра го це ним ком па ра тив ним на уч ним 
ис тра жи ва њи ма, да ла je и зна чај ну упо ред ну по е-
ти ку са зда ну на „ге не ра тив ним“ прет по став ка ма, 
утвр ђу ју ћи ти по ло шко ме сто пе сни ка ко јег је, зна-
мо, Ста ни слав Ви на вер – чи ји пор тре ти су ма хом 
ауто пор тре ти – озна чио као не по слу шног бун та ра 
и ели за бе тан ског тра ги ча ра. Као срп ског Кри сто-
фе ра Мар лоа.

Сум ње не ма да су сло же ни ути ца ји Шек спи ра, ста-
рих Гр ка и мо дер них пе сни ка европ ског ро ман ти зма 
уства ри нај ду бље од го ва ра ли Ко сти ће вом ком пли-
ко ва ном од но су пре ма ствар но сти. Тач ни је, ње го вом 
не при ја тељ ству пре ма ствар но сти, што овог ду жни-
ка ин ди ви ду а ли стич ке епо хе, 19. ве ка, ко ји по пут 
свих ње му слич них ра до по ве зу је скеп су и ен ту зи ја-
зам, с јед не стра не во ди агре сив ном ста ву, же љи да 
се ствар но сти „осве ти“, да је „за пе ча ти“ реч ју – јер, 
„ко ства ри на зо ве пра вим име ном, тај је за пе ча тио 
ствар ност“ – док с дру ге стра не пре до ча ва сан о „чи-
сто ствар но сној сфе ри жи во та“: ње го ву же љу, ње го во 
ве ро ва ње да ће умет но шћу ове ко ве чи ти ње ну су шти-
ну. To je, чи ни се, и за Мар ту Фрајнд, „она ди ја лек ти ка 
су прот но сти ко ју је“, ци ти рам, „ви део сву да“.

Ево ка ци ји та квих ста ња по све ће ни су и ње ни пре-
ва жни екс кур си о „по ре ме ћа ју рав но те же у ро ман-
тич ној сли ци све та”, o „ди со ци ја ци ји сен зи би ли те та“ 

ко ју је, не на по след њем ме сту, иза зва ла јед на „но-
ва сна га ко ја се по ла ко упи ја ла у свест љу ди – ег-
закт на на у ка“.

Ле ген да за жи во та, па опет ле ген да, али дру ге вр-
сте у мо дер но до ба, Ла за Ко стић је то оли ча вао на 
по се бан на чин, и то не са мо сво јим би зар ним по-
на ша њем, сво јим ха би ту сом. Он се – усу ђу је мо се 
ре ћи – по дроб но по за ба вио фе но ме ном умет но сти 
и жи во та ка ко би ујед но по ка зао сво је за ла га ње за 
људ ску спон та ност до ко је се, већ та да, у ста њу 
све оп ште ци ви ли за циј ске дре су ре, мо гло до пре ти 
је ди но естет ским (a то за Ко сти ћа зна чи чул ним) 
до жи вља јем.  

Јер је ди но је он, естет ски до жи вљај, ве ран пси хо-
фи зич ком то та ли те ту чо ве ка. Је ди но он од го ва ра 
си мул та но сти уну тар њих сли ка и пре та па њу чул-
них дој мо ва ко је за пра во тво ри не па тво ре но људ-
ско ис ку ство.

А та ко об у хва тан, ком плек сан естет ски до жи вљај 
у ста њу је, опет, да иза зо ве је ди но пе сни штво, јер са-
мо оно, пе сни штво, не гу је спе ци фич не фор ме „ге-
не рич ке тран спо зи ци је“ ко је у ис хо ду про из во де 
син те тич ку ин фор ма ци ју о све ту, тзв. то тал не тек-
сто ве – чак и та мо где Мар та Фрајнд, све сна опа сно-
сти да бу де оп ту же на за „ре кон струк ци ју име на и 
де ла” ве ли ког срп ског пе сни ка, ви ди пу ко ти ну, ло-
мо ве, фи су ре, на пр сли не.

Дра го це но је ње но ми шље ње да се схва та њу су-
шти не Ко сти ће вог ства ра ла штва мо же мо при бли жи-
ти не са мо на кла си чан на чин, пре ко на из ме нич ног 
од но са из вор ног и из ве де ног, при мар ног и се кун-
дар ног, по мо ћу не по сред но сти и дис тан це, или 
кроз рас пра ву о раз ли чи тим ка те го ри ја ма, већ и на 
осно ву ана ли зе оду ше вље ња на род ном исто ри јом, 
тра ди ци јом, на ро чи то фол клор ном и усме ном по-
е зи јом, што нас упу ћу је и на не ке, ка ко ка же, „те же 
ви дљи ве, али ве о ма ва жне еле мен те Ву ко вог де ло ва-

ња ко ји су знат но под ста-
кли фор ми ра ње Ко сти ћа 
– пе сни ка. Ту су, пре све-
га, Ву ко ви ра до ви о је зи ку, 
Ву ков Рјеч ник, али и ње-
гов пре вод Но во га за вје та 
из 1830. Ода тле ви ше ни је 
да лек пут до тврд ње да је 
Ла за Ко стић „на из ве стан 
на чин на ве стио по ја ву 
Мом чи ла На ста си је ви ћа 
у чи јем је пе сни штву под-
сти цај на род ног на сле ђа 
до жи вео још пот пу ни ју 
тран сфор ма ци ју“.

Ко сти ће ви спе ци фич ни 
пре во ди, у ко ји ма је за рад 

би зар не по ан те или пре но ше ња нај ду бљег сми сла и 
ту ма че ња пре во ђе ног тек ста, ви дљи во од сту пао од 
ори ги на ла, гре шио и пре те ри вао, по не где су на и ла-
зи ли на од би ја ње и за је дљи ву по ру гу, али су и да нас 
оста ли ин три гант ни, ско ро као по себ не књи жев не 
„acu tez ze“, од но сно „con cet ti“, у ко ји ма се, не рет ко, 
кри је ча ро ли ја ко јој ни ко ни је ка дар да умак не. С 
дру ге стра не, ка же Мар та Фрајнд, „он на је зич ки и 
гра ма тич ки јед но став ним ме сти ма гре ши, би ло за-
то што му па жња по пу шта, би ло за то што же ли да 
по стиг не игру ре чи“.

Ка ко год би ло, у сво јој ана ли зи она нас увла чи у 
са у че сни штво, по брех тов ском прин ци пу, про ве ра-
ва ју ћи за јед но са чи та о цем мо гућ ност дру гих хер-
ме не у тич ких ре ше ња, дру га чи јих уви да, уно се ћи 
као не ку вр сту кон трол ног при ме ра уз о ри те, али 
од већ до слов не Шле ге ло ве пре во де Шек спи ра. Ту 
се и чи та о цу отва ра ју очи, и он сми сао об у хва та 
она ко ка ко ства ри жи ве у пе сма ма – у сја ју њи хо ве 
ви ше знач но сти и не ра зо ри во сти.

Нај зад, Мар та Фрајнд не кри је сум ње ко је бру је у 
дра ма тич ној не са ни ци овог кон тро верз ног пе сни ка; 
она их, уоста лом, сим бо лич но от кри ва у еди ци ји ко-
ја но си на слов „Не са ни ца“. Не кри је ње го ве не до у-
ми це, гро жње и пре ну ћа, ње го ве слут ње – чи тав ред, 
или не-ред, пси хо ло шки из др жљи вог људ ског ма те-
ри ја ла. Оту да нам ње но упо ред но чи та ње ба рок ног 
дис кур са и пе сни ко вог љу бав ног ло го са от кри ва да 
је Ла за Мар те Фрајнд не пре ста но у јед ном ис ко ра ку, 
не са мо у сво јим дра ма ма – од исто ри о граф ског ка 
пси хо ло шком, од књи жев ног ка ци ви ли за циј ском, а 
у тој спо соб но сти са гле да ва ња је и она пот пу на, нео-
до љи ва са вре ме ност ње не на уч не ин те ли ген ци је.

Сло бо дан ГРУ БА ЧИЋ

П
ри јат но је да нас би ти ов де и 
при ма ти при зна ње углед не 
уста но ве с Ву ко вим име ном 
и ли ком. Осим Ву ка – ко ји је 
епи сто ло гра фи ји дао зна тан 

до при нос на пи сав ши ви ше од пет хи ља да 
пи са ма, у про се ку по јед но на сва ка три 
да на – углед овом при зна њу да ју и бо га те 
ства ра лач ке би о гра фи је чла но ва жи ри ја, 
као и ли ста прет ход них до бит ни ка. 

За хва љу јем и на ле пом од зи ву при ја те-
ља и ко ле га, што до бит ни ке оста вља у слат-
ком уве ре њу да ни су са мо они убе ђе ни да су 
на гра ду за слу жи ли. Не ћу би ти ла жно скро-
ман већ ћу ка за ти: тре ба ло је на гра ди ти 
ове књи ге јер се тим чи ном још јед ном ода-
је по част ве ли ким ства ра о ци ма – ју на ци-
ма ових књи га – ко ји ви ше ни су у жи во ту, а 
исто вре ме но се, бар кад је реч о књи жев ној 
ко ре спон ден ци ји – скре ће па жња на је дан 
ли те рар ни под жа нр ко ји ни је био до вољ но 
ис тра жен, а ва жан је ка ко за исто ри ју, та ко 
и за књи жев ност и дру штве ни жи вот и кул-
тур но пам ће ње у це ли ни. 

При мам, да кле, на гра ду овој књи зи с 
уве ре њем да је за слу же на и за хва љу јем 
на при ли ци да ка жем још не ко ли ко ре чи 
о пи сми ма, пи смо пи сци ма, пи смо при ма-
о ци ма и ли не ар ној вре ме ни то сти епо хе о 
ко јој епи сто ле све до че као не ка вр ста вре-
мен ске кап су ле. 

Пи са ње пи са ма за до во ља ва јед ну од нај-
ду бљих људ ских по тре ба – да се ус по ста ви 
ко му ни ка ци ја с дру гим, да се по ка же да чо-
век ни је ни сам, ни по след њи, ни је ди ни на 
све ту, да има не ког на хо ри зон ту. Упр кос 
то ме, те о ри је књи жев но-
сти и лек си ко ни књи жев-
них ро до ва и вр ста ни су се 
до вољ но ба ви ли естет ским, 
исто риј ским и дру штве-
ним до ма ша ји ма књи жев-
не епи сто ло гра фи је. 

Тре ба ло је да про ђе мно-
го вре ме на да се пи сми ма 
при зна и са ма при пад ност 
књи жев но сти – пре све га 
због па ра док сал ног по ло-
жа ја епи сто ле – по нај пре 
ти ме да и ни је би ла на ме-
ње на ши ро кој пу бли ци већ 
са мо јед ном при ма о цу, а за-
тим, оно што је адре сан ту фик си ра но као ва-
жно, пу бли ци се нај че шће чи ни про ла зним, 
док на ши ру по пу ла ри за ци ју мо гу ра чу на ти 
дис крет ни и по пра ви лу пи смо пи сцу ма ње 
бит ни аспек ти...

Епи сто ле се не по ко ра ва ју ла ко обра сци-
ма и за ко ни ма школ ске те о ри је књи жев но-
сти; али, пи сма се од у век пи шу, она су и у 
раз вој ном лу ку срп ске књи жев но сти сво је-
вр сна кон стан та, иако ни кад ни су до шла у 
сре ди ште књи жев но и сто риј ског и књи жев-
но те о риј ског ис тра жи ва ња. 

Ова књи га до но си пре сек књи жев не пре-
пи ске у Ср ба кроз при ме ре пи са ца са ве ли-
ком епи сто лар ном енер ги јом – од Све тог 
Са ве, пре ко До си те ја, Ву ка, Ње го ша, Ан дри-
ћа, Цр њан ског, Иси до ре, Пе ки ћа, Ки ша, Ћо-
си ћа, Стру га ра и дру гих, до Ра до ва на Бе лог 
Мар ко ви ћа, чи је је пи смо из ју на 2017. нај-
мла ђе.

То су пи сма за хва љу ју ћи ко ји ма мо же да се, 
без по себ ног си сте ма за де ши фро ва ње, мо де-
лу је сло же на сли ка вре ме на у ко ме су жи ве-
ли и ства ра ли, на пи са на ру ком, по све ће но и 
у ти ши ни, на ме ње на јед ном при ма о цу, без 
све сти о то ме да ће јед ног да на би ти чи та на 
или ту ма че на од дру гих љу ди, или да ће би-
ти функ ци о нал на под ло га не ких књи жев них 
или на уч них де ла, да ће се бит но из ме ни ти 
њи хов ста тус у књи жев но сти и исто ри ји.

Пи сма до но се исти ни ти ју, за ни мљи ви ју 
и увер љи ви ју сли ку вре ме на. Аутен тич ни ја 
су од не ких дру гих ро до ва тзв. не фик циј ске 
књи жев но сти, по себ но у од но су на днев ни-
ке, ме мо а ре и ауто би о гра фи је, ко ји че сто 

па те од на кнад не па ме ти, од ин тер вен ци ја 
при ли ком об ја вљи ва ња и оце на љу ди и до-
га ђа ја уоб ли че них са дис тан це; у пи сми ма, 
про шлост се вред ну је с тач ке гле ди шта вре-
ме на на ра ци је а не вре ме на ак ци је.

Епи сто ле на ста ју у кон крет ном  вре ме ну и 
ве ро до стој но све до че о то ме вре ме ну. У ко-
ре спон ден ци ји, да кле, вре ме те че друк чи је 
не го у ро ма ни ма и при по вет ка ма.

Пи са ње пи са ма је уса мље нич ки чин. Она 
сти жу из са мо ће, а по не кад и из стра ха. Без 
пи са ма свет књи жев но сти не би био та ко 
за ни мљив, а мно ге исти не не би оста ле за-
пи са не. Ве о ма че сто пи смо пи сац ста вља на 
па пир не ке ин тим не ми сли или при че у ко-
ји ма се друк чи је не го у оста лим жан ро ви ма 
до ди ру ју зем но и оно стра но, по ли ти ка и ме-
та фи зи ка. Пи сма кат кад са др же оно што се 
не би сме ло пре ћу та ти, по не кад и оно нај бо-
ље. Иза не ких жи во та оста ла су са мо до бра 
пи сма, а ни то ни је ма ло. 

Сва су пи сма љу бав на, чак и ка да не по-
чи њу са „Дра ги До бри ца” или „Бра те Вла до“, 
као у овој књи зи. И сва се мо ра ју чи та ти од 
по чет ка ка кра ју, што у дру гим књи жев ним 
жан ро ви ма ни је оба ве зно.  Пи смо пи сац се 
искре но по ве ра ва и ис по ве да у пр вом ли цу 
јед ни не, без лу кав ства, кал ку ли са ња и гла-
гол ских об ли ка ко ји су ина че ле ги тим ни у 
дру гим ви до ви ма књи жев ног ства ра ња. Због 
то га ка же мо да пи сма пи са ца – иако но се 
не скри ве не зна ко ве су бјек тив но сти – ни су 
са мо део лич ног ме мо риј ског ка пи та ла већ 
че сто са др же уни вер зал не ли те рар не и ху-
ма ни стич ке по ру ке и иде је.

На та квим ис ку стви ма и та квом по и ма њу 
зна ча ја књи жев не ко ре спон ден ци је – укљу-

чу ју ћи и ин тер вен ци је по штан ског 
си сте ма, не кад на ко вер ти, а по не-
кад и уну тар ње – те ме љи се ова 
књи га, чи ји нај ве ћи део, ипак, ис-
пу ња ва пре пи ска дво ји це ака де-
ми ка и пи са ца, До бри це Ћо си ћа 
и Вла да Стру га ра, во ђе на ру ком, 
у јед ном при мер ку, то ком две по-
след ње де це ни је жи во та, мр цва ре-
ња и уби ја ња ју го сло вен ске др жа ве, 
тач ни је од 1988, кад је по че ло зло-
коб но „фе де ри ра ње фе де ра ци је”, 
пре ко ње ног кр ва вог рас па да до 
жи во та у скра ће ној Ју го сла ви ји и 
Ср би ји ко ја је по ста ла ма ла и не за-
ви сна, иако то ни је же ле ла...

Уве рен сам да ће се ис тра жи ва чи, па и по-
ве сни ча ри књи жев но сти, и на да ље вра ћа-
ти овим пи сми ма и до ку мен ти ма чи је смо 
ори ги на ле пре сли ка ли ка ко би се за у ста ви-
ли по ку ша ји да се из вр ши ре ви зи ја на ше 
но ви је исто ри је, од но сно, да би смо спре чи-
ли да се „учи те љи ци жи во та”, ma gi stri vi tae, 
до го ди оно што је у јед ном афо ри зму дав-
но на го ве стио Ми ло ван Ви те зо вић ка да је 
на пи сао: „Исто ри ја је учи те љи ца жи во та, а 
он да су до шли не ки ман гу пи и си ло ва ли  
нам учи те љи цу...”

Го то во сви пи смо пи сци из ове књи ге су 
мр тви, а сад им се при дру жио и чо век го-
лу би је ду ше, Вла до Стру гар. Али, сем књи га 
оста ла су пи сма, а по не ко и да ље сти же на 
мој рад ни сто, иако сам ми слио да сам с епи-
сто ло гра фи јом за вр шио. Сти жу и са овог и са 
оног све та, па је ме ђу њи ма и јед но пи смо 
из Но вог Са да при сти гло од др Дра шка Ре-
ђе па по сле ње го ве смр ти. Би ло је на пи са но 
пред од ла зак у бол ни цу, а уба че но у сан ду че 
на кон ње го ве фи зич ке кон чи не... У том пи-
сму Ре ђеп под се ћа на 33 епи сто ле ко је му је 
сво је вре ме но по слао Вељ ко Пе тро вић, и ко је 
тре ба да бу ду об ја вље не и ко мен та ри са не... 
Сти жу и ори ги на ли и ко пи је пи са ма дру гих 
за по вест књи жев но сти ва жних љу ди. Та го-
ми ла с пи сми ма на мом рад ном сто лу је све 
ве ћа, а док се све оста ло сма њу је – па и мо ја 
енер ги ја да их об ра дим... Али, би ће, ве ру јем, 
до вољ но мла ђих љу ди ко ји ће кро чи ти на 
ово иза зов но под руч је. Же лим да им се по-
сре ћи, а ва ма за хва љу јем на па жњи.

Ми ли во је ПА ВЛО ВИЋ

Наставак са стране 1

Свечаном уручењу награда, поред 
лауреата, присуствовали су чланови 
одбора Вукове задужбине за доделу 
награда, чланови Савета и Управног 
одбора Вукове задужбине, академи-
ци Нада Милошевић Ђорђевић и Љу-
биша Ракић, Живорад Жика Ајдачић, 
генерални секретар КПЗ Србије, пред-
ставници средстава информисања и 
други гости. 

О лауреатима и награђеним делима 
говорили су проф. др Слободан Груба-
чић, дописни члан САНУ, председник 
Одбора за науку, др Миодраг Матиц-
ки, председник Скупштине Вукове 
задужбине, и проф. Бошко Сувајџић, 
председник Управног одбора и члан 
Одбора за науку.  

Вукова задужбина своје годишње 
награде за науку и за уметност до-
дељује од 1990. године. Награда за 

уметност додељује се једном аутору за 
оригинално уметничко дело настало 
у Србији или иностранству, односно за 
књижевно дело објављено на српском 
језику, а награда за науку додељује се 
једном аутору за научно дело, ориги-
нални истраживачки научни рад, 
објављено на српском језику, из на-
учних области којима се бавио Вук 
Караџић – наука о књижевности, ис-
торија, лингвистика, фолклористика, 
етнологија, етнографија, етномузико-
логија, географија. До сада је 57 ла-
уреата примило ово високо признање 
Вукове задужбине.

Награда Вукове задужбине састоји се 
из Повеље, Плакете с Вуковим ликом 
(рад Небојше Митрића) и новчаног из-
носа. Награде су уручили Миодраг Ма-
тицки и Видоје Петровић. С. В.

Уручене награде Вукове задужбине 
за науку и за уметност за 2018. годину

Лозница 
дародавац
Град Лозница је и ове године рас-
писао Јавни конкурс за доделу 
средстава задужбинама и фон-
дацијама у области уметности 
и науке за пројекте који допри-
носе промоцији културно-исто-
ријског наслеђа везаног за лик и 
дело Вука Караџића од значаја за 
град Лозницу. Вукова задужбина 
се пријавила на Јавни конкурс и 
добила средства за своје награде. 

РЕЧ О НАГРАДАМА ВУКОВЕ ЗАДУЖбИНЕ ЗА НАУКУ И ЗА УМЕТНОСТ ЗА 2018.

Алхемичарски врт 
на сликама

Писма су нека врста 
временске капсуле

Ми ли во је Па вло вићМарта Фрајнд Сло бо дан Гру ба чић 
обра зла же до де лу 
на гра де за на у ку

Министар Владан Вукосављевић се обраћа скупу
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2019.

У ја ну а ру 2019. го ди не срп ска кул ту ра 
пре тр пе ла је те жак гу би так од ла ском 
не у мор ног кул тур ног по сле ни ка, књи
жев ног кри ти ча ра и есе ји сте, вр сног 
ву ков ца и ду го го ди шњег пред сед ни ка 
Од бо ра за умет ност Ву ко ве за ду жби
не, др Дра шка Ре ђе па. Тим по во дом 
Ву ко ва за ду жби на ор га ни зо ва ла је,23. 
ма ја 2019. го ди не,у Све ча ној са ли До ма 
Ву ко ве за ду жби не, окру гли сто по све
ћен ства ра ла штву др Дра шка Ре ђе па: 
„Вер ти кал на ге не ра ци ја док то ра Дра
шка Ре ђе па“. У ра ду овог ску па уче ство
ва ли су при ја те љи и са рад ни ци Ву ко ве 
за ду жби не и Дра шка Ре ђе па. 

У пла ну је да се кра јем го ди не об ја ви и 
Спо ме ни ца др Дра шку Ре ђе пу, у ко јој ће
се на ћи и зла га ња са овог окру глог сто ла, 
као и дру ги иза бра ни ра до ви по све ће ни 
овом вр сном кул тур ном по сле ни ку. 

У на став ку об ја вљу је мо реч др Бо
шка Су вај џи ћа из го во ре ну на Ко ме мо
ра тив ном ску пу у Срп ском на род ном 
по зо ри шту у Но вом Са ду, 31. ја ну а ра 
2019. го ди не. 

Све је и да ље у игри, Дра шко.
Жи вот Дра шка Ре ђе па био је есеј. На пор 

да се са бор но по ве жу у це ли ну ни ти срп ског 
је зи ка и пи сма, да се осо ве у вер ти ка лу ре-
ке, и ан ђе ли, и пти це не бе ске са њи ма. Да 
се упо сли кул тур но пам ће ње, тај не по у зда-
ни ле то пис вре ме на, да се по ве же за ви чај са 
ру ко пи сом во де, ам пли ту да ма ве тро ва,по ср-
ну ћи ма ге о гра фи је. 

Жи вот Дра шка Ре ђе па кла дио се на мо-
дер но у умет но сти. Увек на мо дер но. Оту да 
сна жно про нон си ра на вер ти кал на ге не ра-
ци ја, рап со дич ност, игра, екс цес, вор хо лов-
ски нерв.

Жи вот Дра шка Ре ђе па је по ка за тељ да се 
пам ће ње мо же учи ни ти до стој ним из бо ром. 
И да са мо хра ба р и збор мо же би ти до сто јан 
пам ће ња.

Жи вот Дра шка Ре ђе па био је ис кљу чи во 
лич ни чин. То ли ко си ло вит и мах нит да ни-
ко га ни је мо гао оста ви ти по стра ни. Ко га је 
са мо овлаш окр знуо моћ ним ду хов ним стру-
ја њем овај де чач ки ори јаш под ше ши ром 
бес кра ја, остао је до ве ка оза рен тим до ди-
ром, и свр стао се у гру пу вер ти кал них, за-
ве ре нич ких, не по ћуд них. 

Жи вот Дра шка Ре ђе па био је пер спек ти ва. 
Сли кар ска, филм ска, ду бо ко ме лан хо лич на. 
Ба рок на. Ти ши на ко ја је та ко гла сно од зва-
ња ла у Ба на ту.

Све је и да ље у игри, Дра шко. Са мо не ма 
ви ше пи са ма дрх та вим, ви брант ним ру ко-
пи сом пи са них, ни ти по сла ни ца од штам па-
них на пи са ћој ма ши ни.

Слао ми је Дра шко пи сма, по сла ни це, ко-
лум не. О Цр њан ском, о за ви ча ји ма, о фе но-
ме ну двој ни штва. Ко је да нас има ју па ти ну 
књи жев но и сто риј ске ар хе о ло ги је на ше. И 
у ко ји ма се мо гло ви де ти ка ко у тим стра-
шним ме на ма пре врат нич ког нам 20. ве ка, 
ни Цр њан ском, ни Дра шку, ни за ви ча ји ма 
ни је би ло ла ко.

„Тре ба, ипак, па зи ти у ка квом сте дру-
штву“, пи сао ми је јед ном при ли ком ка да, 
у свом сти лу, ни је по слао ре фе рат на је дан 
пре сти жан на уч ни скуп. У жи во ту, на гла ша-

вао је Дра шко, чо век мо же би ра ти са мо три 
ства ри: при ја те ље, не при ја те ље и дру штво 
за ка фан ским сто лом. Па жљи во их је би рао. 
И пр ве, и дру ге, и тре ће. И по но сио се сво-
јим из бо ром. 

„Ваш оглед о мо јим и Ва шим бо ја ма Ба-
на та је та ко ни јан си ран, та ко сло бо дан, а 
у исти мах пре ци зан, ана ли ти чан. Хва ла: 
уне ко ли ко пред ви ди во не пред ви дљи ву 
фа цу ка кав је Дра шко Ре ђеп ста ви ли сте у 

ко ор ди нат ни си стем ко ји је је ди ни мо гућ, 
прем да мно ги ма не ви дљив. Ипак бих во-
лео да ни сам по след њи ба рок ни гра жда-
нин срп ског се ве ра. Сва ка ко сте, ме ђу тим, 
и ту у пра ву.“

Не знам да ли је био по след њи ба рок ни 
гра жда нин срп ског се ве ра. Али знам да је 
за ње га срп ски се вер би о стра шно ва жан. 
Као син таг ма ко ја про мо ви ше иде ју о уни-
вер зал ном са гла сју из ме ђу ви дљи вог и не-
ви дљи вог. Из ме ђу исто ри је и ми та. Из ме ђу 
за ви ча ја и ду ха.

Сву да је имао ин сај де ре. Не знам да ли мо-
жда и та мо, ку да се за пу тио, по сто је Дра шко-
ви ин сај де ри? И мо гу ли га они из ве сти ти о 
мар шру ти, тра си, крај њем од ре ди шту пу та? 
Ме сту г де га че ка Она, ко ја је и ово стра ном и 
оно стра ном жи во ту да ла сми сао. И због ко је 
је то ли ко во лео, и па тио.

Сва ки Дра шков ко рак био је ис ко рак. Да ли 
је Но ви Сад, ко ји се та ко уоби ча је но, ба нал но 
про бу дио пре два ју тра, све стан ко ли ко је из-

гу био?! Ко ли ко је из гу би ла Вој во ди на 
ста ра? Срп ски се вер. Срп ска кул ту ра. 

Оти шла је гро ма да. Све зна дар. Нај-
ум ни ји ме ђу на ма. Жи ва ен ци кло пе-
ди ја, хо да ју ћа исто ри ја књи жев но сти, 
спо ме ник ли ков не умет но сти и ар-
хи тек ту ре. Ма ко ли ко рет ке, по сто је у 
ли те ра ту ри те опа сне, стра шно опа сне 
ве ли чи не ко је се не да ју из ме ри ти за 
жи во та, ка мо ли по сле смр ти.

Ву ко ва за ду жби на је би ла Дра шко-
ва ку ћа у Бе о гра ду. Ку ћа ко ју је во лео 
и у ко ју је ра до свра ћао. Не са мо као 
пред сед ник Од бо ра за до де лу на гра де 
Ву ко ве за ду жби не у умет но сти. Био је 
ву ко вац пр во га ре да. По сле ње го вог од-
ла ска као да се и са ма згра да, на ко јој 
пи ше Дом Ву ко ве за ду жби не, сма њи ла. 
По ву кла за не ки цен ти ме та ру се бе. Зна 
се: дом чи не уку ћа ни и го сти. А го сти-
ма ка кав је био Дра шко те шко да ће мо 
се у бу дућ но сти мо ћи на да ти. Ваљ да је 
та ко би ло и по сле од ла ска ве ли ког Де-
ја на Ме да ко ви ћа. Ко ме је Дра шко био 
на лик по еру ди ци ји, све зна дар ству, 
нео б у зда ној ла ко ћи асо ци ја ци ја, ме-
та фо ра ма, иро ни ји, ци ни зму. И по ја-
сном на ци о нал ном опре де ље њу, што 
му ни је сме та ло да бу де ко смо по ли та 
пр во га ре да. 

Ка ко се са мо гро хо том сме јао ка да 
сам га оп ту жио да је ис каз Цу це Со кић: „Ни-
ко, ни шта, ја“, у ства ри сам из ми слио ка ко би 
дао, под псе у до ни мом, квин те сен ци ју по сто-
ја ња и жи во та чо ве ка на ово ме све ту. „Ни-
ко, ни шта, ја.“ Ка ква стра шна ло зин ка. Ни је 
ми од го во рио да ли сам у пра ву. Али ни сам 
био. Дра шко ни је пи сао под псе у до ни мом. 
Го спо дин Дра шко Ре ђеп је био је дан, је ди ни 
и је дин ствен. За то је био ка дар увек из но ва 
по ста ја ти дру ги.

Чо век ко ме смо има ли част да бу де мо са-
вре ме ни ци, ко ји је пред на ма стал но из-
ми цао у не кој са мо ње му зна ној оп се си ји 
тре нут ка, чи је су од ли ке би ле, у сва кој си ту-
а ци ји, из вр стан стил и из у зе тан ра фин ман, 
те бли ста ва за па жа ња и ба рок на по и гра ва-
ња, са да фи зич ки ви ше ни је ту, ме ђу на ма. 
Али је дух ко јим се до по след њег ча са од-
ли ко вао, пре жи вео. Он ће, ваљ да, бар ма ло 
убла жи ти пра зни ну ко ја ће код свих нас, ко ји 
смо има ли при ви ле ги ју да бу де мо Дра шко ви 
при ја те љи и са го вор ни ци, с вре ме ном би ва-
ти све ду бља. Тим је наш за да так ва жни ји: 
да из у зет но де ло Дра шка Ре ђе па оста не, као 
пу то каз, што ду же ме ђу на ма. Да пам ти мо 
ње гов лу цид ни го вор. И де чач ки смех.

Дра ги Дра шко, (за)увек сте би ли сло бод ни. 
И са да сте сло бод ни да улеп ша ва те не ви дљи-
во. Са обе стра не ре ке. Ваш жи вот је био ви-
ше не го ча ро ли ја обич ног. 

Све је и да ље у игри, Дра шко. 
Бо шко СУ ВАЈ ЏИЋ

Динко Давидов
(1930–2019)

Дело 
за незаборав

Овај ве ли ки по зна ва лац срп ске кул ту ре и ду хов не ба
шти не оста вио је ду бок траг у из у ча ва њу гра фи ке код нас, 
угра ђе не у са ме те ме ље на ше исто ри је умет но сти. Огро
ман зна чај има ју ње го ве књи ге о срп ским спо ме ни ци ма 
Фру шке го ре. Из у зет но је до бро по зна вао на шу умет ност 
у Ру му ни ји и Ма ђар ској.

Ака де мик Дин ко Да ви дов, по зна ти срп ски исто ри чар 
умет но сти и ду го го ди шњи са рад ник Ву ко ве за ду жби не, 
пре ми нуо је 18. ма ја у Бе о гра ду, у 89. го ди ни. 

Дин ко је ро ђен 4. ок то бра 1930. го ди не у Сив цу (Бач ка). 
Ди пло ми рао је на ка те дри за исто ри ју умет но сти Фи ло-
зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, а док то ри рао на Фи ло зоф-
ском фа кул те ту у Љу бља ни. 

У бо га тој про фе си о нал ној би о гра фи ји за бе ле же но је да 
је био ку стос Га ле ри је Ма ти це срп ске од 1965. до 1978. го-
ди не, на уч ни са вет ник Бал ка но ло шког ин сти ту та СА НУ од 
1979. го ди не и ди рек тор Га ле ри је Срп ске ака де ми је на у ка и 
умет но сти од 2001. до 2009. го ди не. У том пе ри о ду у Га ле ри-
ји СА НУ при ре ђе но je 40 из ло жби са ка та ло зи ма, а 24 ка та-
ло га пот пи сао је као уред ник. Аутор је из ло жбе и по себ ног 
из да ња ка та ло га Све то гор ска гра фи ка (Бе о град 2004).

За до пи сног чла на СА НУ иза бран је 2000. го ди не, а за 
ре дов ног 2006. 

Аутор је књи га: Сен тан дре ја – срп ске по ве сни це (2011), 
По ме ни дав них се о ба – зна ме ња срп ске по ве сни це (2017), 
Ге но ци ди ум то та ле (2019).

При ре дио је ви ше зна чај них из да ња, из ме ђу оста лих, 
Срп ска гра фи ка 18. ве ка – но ва са зна ња (1986), Ма на стир 
Ши ша то вац (1989) и Пост ви зан тиј ска умет ност на Бал
ка ну (2003). С. В.

ЗА СЕЋАЊЕ

Драшко Ређеп
(1935–2019)

Уче сни ци на уч ног ску па „Срем кроз ве ко ве. Сло је ви кул ту ра Фру шке го ре и Сре ма“, 
одр жа ног 2005. го ди не у Бе о чи ну, на чи јој при пре ми је Дин ко Да ви дов не по сред но ра диоПоводом смрти др Дра шка Ре ђе па у До му Ву ко ве за ду жби не одржан је окру гли сто 

Ми ли во је Па вло вић 
о Дра шку Ре ђе пу

Ре ђеп је био ба шти ник мно гих зна ња и ве-
ли ки рад ник за пи са ћим сто лом. Не до ста ја-
ће мно ги ма ко ји су на по чет ку ства ра лач ке 
ста зе, али и по не ком од оних ко ји до вр ша ва-
ју свој опус, или во зе по след њи круг.

Бу ду ћа чи та ња Дра шко вих књи га – ко јих 
је ше зде се так – и тек сто ва ра су тих по но ви-
на ма и ча со пи си ма, до ве шће, ве ру јем, до 
це ло ви те оце не ње го вог укуп ног учин ка, 
ко ја ће би ти још по вољ ни ја од оне с ко јом 
је ис пра ћен са овог све та. Осим тог спољ-
њег шар ма, ши ри не и лу цид но сти, ви де ће 
се да ње го во по ли ва лент но де ло има ду би-

ну и са мо свој ност. Про це њи вао је ско ро без 
про ма ша ја – не са мо књи ге, сли ке и фил-
мо ве, већ и дру ге про дук те пе ва ња и ми-
шље ња; чак се раз у ме вао и у му зи ку.

Дра шко Ре ђеп по се до вао је енорм ну 
епи сто лар ну енер ги ју, ко ју је ра си пао не-
ште ди ми це, на све че ти ри стра не све та. 
Би ће по треб не го ди не да се са ку пи нај ва-
жни ји део пи са ма сла тих при ја те љи ма и 
по зна ни ци ма из раз ли чи тих кул ту ра и на 
раз ли чи тим ге о граф ским од ре ди шти ма; 
пре пи ска ко ја је сти гла у Јел кин и Дра шков 
дом, у ул. Ра ди во ја Ћир па но ва 19 у Но вом 
Са ду, са чу ва на је бри гом ћер ке Мир не Ђу-
рић, зе та и дво ји це уну ка.

(Из ре чи на окру глом сто лу у Ву ко вој за
ду жби ни, 23. ма ја 2019)

Жи вот са обе 
стра не ре ке

Ве ли ки до при нос ра ду 
Ву ко ве за ду жби не

Дин ко Да ви дов је, као ду го го ди шњи члан Ву ко ве 
за ду жби не, оста вио не мер љив траг у ње ном ра ду. На 
16. из бор ној сед ни ци Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не, 
одр жа ној 8. но вем бра 2003. го ди не, Дин ко је иза бран 
за чла на Управ ног од бо ра, а на 23. Из бор ној сед ни ци 
Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не, 5. но вем бра 2010. го ди-
не, иза бран је за чла на Од бо ра за до де лу на гра де Ву-
ко ве за ду жби не за на у ку. На обе ове функ ци је остао је 
до кра ја жи во та. 

Дин ко је не по сред но био ан га жо ван и на пи са њу Син
те за Ву ко ве за ду жби не о сло је ви ма кул ту ра по је ди них 
за о кру же них про стор них кул ту ро ло шких це ли на, ко је 
је Ву ко ва за ду жби на по че ла да об ја вљу је 2005. го ди не. 
До бит ник је на гра де Ву ко ве за ду жби не за на у ку, за де-
ло Сен тан дреј ска са бор на цр ква 2001. го ди не.
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У фе бру а ру ове го ди не, Ву ко ва за ду жби на 
оста ла је без јед ног из у зет ног чла на. На пу
сти ла нас је Гро зда на Ко ма ди нић – пи сац, 
са ку пљач и чу вар на род ног бла га и де ла Ву ка 
Ка ра џи ћа, вр стан ис тра жи вач, за пи си вач 
и хро ни чар, са рад ник Срп ске и Ру ске ака де
ми је на у ка и умет но сти и члан Удру же ња 
књи жев ни ка Ср би је. 

Гро зда на је осни вач и ду го го ди шњи пред
сед ник Управ ног од бо ра огран ка Ву ко ве за ду
жби не у Чач ку (са да Удру же ње „Чу ва ри де ла 
Ву ка Ка ра џи ћа“), ко ји од осни ва ња (27. ја ну
а ра 1999) за у зи ма по себ но ме сто у Ву ко вој 
за ду жби ни.   

Огра нак по ве зу је број ну „ву ков ску по ро ди
цу“ и са ра ђу је са огран ци ма и мно гим асо ци
ја ци ја ма у Ср би ји, Ре пу бли ци Срп ској и Цр ној 
Го ри. Гро зда на је сво јим не се бич ним ра дом 
до при не ла да се ме ђу огран ци ма и „ву ков
ском по ро ди цом“ ус по ста ве број не, не рас ки
ди ве и трај не ве зе, на пол зу на шег на ро да. 

Рад Огран ка у Чач ку по стао је пре по зна
тљив по тра ди ци о нал ној ма ни фе ста ци ји, 
Мла ди чу ва ри на род не кул ту ре, по све ће ној 
мла дим ства ра о ци ма. 

У на став ку до но си мо текст Зо ри це Ле шо
вић, бли ског и ду го го ди шњег са рад ни ка Гро
зда не Ко ма ди нић.

Са мо љу бав 
спа са ва 

и хра ни ду шу  
Та је ди на, си гур на из ве сност у чо ве ко вом тра-

ја њу, смрт, од не ла је 10. фе бру а ра на сме ја не 
да не јед ног, по ства ра ла штву и људ ским вр ли-
на ма, плод ног жи во та. На пу сти ла нас је из не на-
да на ша мр Гро зда на Ко ма ди нић, књи жев ник, 
про фе сор срп ског је зи ка и књи жев но сти у пен-
зи ји, ма ги стар фи ло ло шких на у ка, пред сед ник 
Огран ка Ву ко ве за ду жби не у Чач ку од осни ва-
ња, на Са вин дан 1999. го ди не, не у мор ни ства ра-
лац, искрен при ја тељ и учи тељ и, на да све, до бар 
чо век. Ко ме мо ра ци ја по во дом смр ти Гро зда не 
Ко ма ди нић одр жа на је 12. фе бру а ра, у Га ле ри-
ји На род ног му зе ја, а са хра ње на је истог да на у 
под не на Град ском гро бљу у Чач ку. 

Про фе си о нал ну би о гра фи ју Гро зда не Ко-
ма ди нић мно ги ме ђу на ма до бро по зна ју, али 
тре ба под се ти ти још јед ном чи ме је ова вред-
на, од го вор на и не у мор на же на за ду жи ла овај 
град, род но Дра га че во, Ву ко ву за ду жби ну, зе-
мљу Ср би ју и срп ски на род. Уме сто пред ста-
вља ња ње не по след ње књи ге при по ве да ка 
„Ста ри не“, ко ју је об ја ви ла про шле го ди не, го-
во ри ла сам о њој овим ту жним по во дом, али 
по но сна, што сам би ла њен бли зак са рад ник 
и при ја тељ. Цео њен ис тра жи вач ки, про свет-
ни, на уч ни, ства ра лач ки и аутор ски рад и жи-
вот би ли су ду бо ко, иден ти тет ски за ро ње ни у 
за ви чај ну тра ди ци ју, на род ни је зик, оби ча је, 
па три јар хал ну ети ку, љу бав пре ма ро ди те љи-
ма, до му, по ро ди ци, де ци, при ја те љи ма, жи-
во ту и чо ве ку. Кра си ле су је огром на ши ри на, 
оп ти ми зам, ве дри на и то пли на ду ха. За сва-
ко га је има ла са мо ле пу реч, сва ко га је до че-
ки ва ла ср дач ним осме хом и ра ши ре них ру ку. 
И тач но је то да ни ко ви ше као она не ће с то-
ли ко стра сти и емо ци ја уз ди за ти, ве ли ча ти, по-
што ва ти и сла ви ти љу бав. Од те љу ба ви тка ла 
је нај леп ше књи жев не тка ни це, у сва ком ње-

ном обра ћа њу на на шим број ним књи жев ним 
про гра ми ма чу ла се јед но став на, али на су шна 
по ру ка: „Во ли те се, љу ди, са мо љу бав хра ни и 
спа са ва ду шу!“Ма ло је ства ра ла ца чи је су де ло 
ве ри фи ко ва ли нај ве ћи умо ви на ше на у ке, ака-
де ми ци Па вле Ивић, Дра го Ћу пић, Де јан Ме да-
ко вић, Асим Пе цо, уни вер зи тет ски про фе со ри, 
књи жев ни ци...

По след њи пут то пле ре чи на ко ме мо ра ци ји 
упу ти ли су јој ди рек тор ка На род ног му зе ја Дел-

фи на Ра јић, чи ја је уста но ва би ла до ма ћин број-
них про гра ма Огран ка Ву ко ве за ду жби не, у име 
Управ ног од бо ра би о гра фи ју и по ру ку пред сед-
ни ка Ву ко ве за ду жби не др Ми о дра га Ма тиц-
ког го во ри ла је Зо ри ца Ле шо вић Ста но је вић, о 
див ном ко ле ги јал ном од но су и при ја тељ ству 
ко је је не го ва ла са ко ле га ма из Еко ном ске шко-
ле го во ри ле су про фе сор ке Ми ле са Пе тро вић и 

Та тја на Па јић, ка ко је као про фе сор от кри-
ва ла и по др жа ва ла мла де та лен те, се ћа ла се 
но ви нар ка Ива на Су бо тић, у име Ко ла срп-
ских се ста ра, чи ји је пред сед ник Управ ног 
од бо ра Гро зда на би ла, обра ти ла се ди рек-
тор ка Исто риј ског ар хи ва Ле ла Па вло вић, а 
у име по ро ди це за хва лио је њен брат Ми-
лан Ми ја и ло вић... 

Гро зда на Ко ма ди нић, де во јач ко Ми ја и-
ло вић, ро ђе на је у Пша ни ку, се лу код Ко-
тра же у Дра га че ву, 11. ав гу ста 1940. го ди не, 
где је за вр ши ла основ ну шко лу. Учи тељ ску 
шко лу за вр ши ла је у Вр шцу, Ви шу пе да го-
шку у Ужи цу, Фи ло ло шки фа кул тет на гру-
пи за срп ски је зик и књи жев ност у Бе о гра ду 
1972. го ди не. На истом фа кул те ту ма ги стри-
ра ла је од бра нив ши рад из лек си ко ло ги је, 
под на зи вом „Ткач ка лек си ка Дра га че ва“. По 
пре по ру ци Срп ске ака де ми је на у ка, чи ји је 
члан од 1982. го ди не, за чи ји је реч ник об-
ра ди ла 9.000 ре чи из Дра га че ва и ча чан ског 
кра ја, а на по зив ру ског ака де ми ка Оље га 
Ни ко ла је ви ча Тру ба чо ва, од ла зи у Ру ску 
ака де ми ју на у ка, јер је то био пр ви реч ник 
ткач ке тер ми но ло ги је код сло вен ских на ро-
да. „Ткач ку лек си ку“ об ја ви ла је „На род на 
књи га“ из Бе о гра да, а да нас се ко ри сти као 
уџ бе ник из лек си ко ло ги је на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду. На ин си сти ра ње сед-
мо стру ког ака де ми ка Ни ки те Иљи ча Тол-
сто ја, у Мо скви по ста је је ди ни са рад ник на 

ве ли ком про јек ту Оп ште сло вен ски ет но лин гви-
стич ки реч ник „Сло вен ске древ но сти“. О то ме 
пи ше у сво јој мо но гра фи ји „С по том ци ма Ла ва 
Ни ко ла је ви ча Тол сто ја“, об ја вље ној 2008. го ди-
не, као по ет ско-до ку мен тар ном све до чан ству 
о ње ној са рад њи са Ин сти ту том за сла ви сти ку 
и бал ка ни сти ку и Ру ском ака де ми јом на у ка у 
Мо скви, чи ји са рад ник по ста је 1993.

Са лин гви сти ма Еко ном ске шко ле се дам пу-
та је осва ја ла ре пу блич ке на гра де, од 1996. до 

2003, што је и био је дан од по во да за осни ва ње 
Огран ка Ву ко ве за ду жби не, уз све срд ну по др-
шку ака де ми ка Де ја на Ме да ко ви ћа и ов да шње 
јав но сти. Об ја ви ла је 20 ву ков ских књи га са 
по но вље ним из да њи ма, чи та не су и пам ти ће 
се ње не „Ва ров ни це“, „Пред ска за ња“ и „Књи га 
о љу ба ви“ из на род не кул ту ре дра га чев ског и 
ча чан ског кра ја. Гра ди ла је мо сто ве ме ђу за ду-

жби на ри ма Ср би је, Ре пу бли ке Срп ске и Цр не 
Го ре, а плод те са рад ње су две књи ге „Ри зни-
ца на род ног ка зи ва ња 1 и 2“. Ро ман „По тка од 
сно ва“ до жи вео је че ти ри из да ња, сце на рио и 
пред ста ва ура ђе на по овом ро ма ну уче ни ци-
ма сред ње шко ле „Дра га че во“ из Гу че до не ли 
су спе ци јал ну и пр ву на гра ду на ре пу блич ком 
так ми че њу драм ских сек ци ја сред њих шко ла 
Ср би је. Жи вот не су и по уч не збир ке при по ве да-
ка „Ро са на сун цу“, „За ви чај на сно ви ђе ња“, ме-
мо ри јал на књи га „Љу би ца“, збор ник раз го во ра 
„Ју на ци Ве ли ког ра та“, ко ји је ура ди ла са жи вим 
со лун ци ма 1988, об ја вљен је 2014. го ди не, по во-
дом обе ле жа ва ња сто го ди шњи це Ве ли ког ра-
та, при по вет ке „Ста ри не“, об ја вље не су про шле 
го ди не. Књи ге су пред ста вља не ши ром Ср би је, 
Ре пу бли ке Срп ске, Цр не Го ре, у Мо скви, Швај-
цар ској, Не мач кој...  

Ак тив но сти Огран ка у Чач ку би ле су тра ди-
ци о нал не, при ред ба „Мла ди чу ва ри на род не ду-
хов не кул ту ре“ ор га ни зо ва на је са ли те рар ним 
и ли ков ним кон кур сом за уче ни ке 14 го ди на 
по во дом Да на гра да. Књи жев ни су сре ти „След-
бе ни ци Ву ка Ка ра џи ћа“ оку пља ли су и пред ста-
вља ли ства ра ла штво за ду жби на ра, а Огра нак 
је при ре ђи вао и по је ди нач на пред ста вља ња 
аутор ског де ла зна чај них ства ра ла ца и из да ња 
ма тич не Ву ко ве за ду жби не из Бе о гра да, у ко јој 
је би ла члан Управ ног од бо ра че ти ри ман да та 
и сво јим су ге сти ја ма и ак тив но сти ма обо га ћи-
ва ла рад ове на ци о нал не уста но ве.

За це ло куп ну кул тур ну и про свет ну де лат ност 
мр Гро зда на Ко ма ди нић је до би ла „Ву ко ву на-
гра ду“ Кул тур но-про свет не за јед ни це Ср би је 
за 2013. го ди ну, за из у зе тан до при нос на ци о-
нал ној кул ту ри, „Злат ну знач ку“ КПЗС, за хвал-
ни це и сре бр њак са Ву ко вим ли ком од Ву ко ве 
за ду жби не. Би ла је члан Удру же ња књи жев ни-
ка Ср би је.

Би ла је по нос сво је по ро ди це и свих ко ји су 
је по зна ва ли. Во ле ла је че сто да ци ти ра Ан дри-

ћа: „Чо век уми ре два пу та, јед ном ка да фи зич-
ки умре, а дру ги пут ка да га за бо ра ве“. Сво јим 
де лом, пле ме ни то шћу и до бро том још за жи во-
та је се би обез бе ди ла веч ност, срећ на, што јој је 
жи вот да ро вао све оно што је оста ви ла за со бом. 
Оста ће по што ва на и во ље на и на том пу ту у не-
за бо рав... СЛА ВА ЈОЈ!

Зо ри ца ЛЕ ШО ВИЋ СТА НО ЈЕ ВИЋ

Књига о љубави
Гроздана Комадинић објавила је 2014. године „Књигу о љубави из народне културе 

чачанског краја“, из које доносимо одабране изводе.

– Боље је с мужем од гумна до гумна, него (самој) од сина до сина.
– Боље је од мужа до мужа, него од сина до сина.
– До гроба: Леле! А од гроба: Ко ће мене!
– Жени сина кад хоћеш, а удај шћер кад можеш.
– Сина жени кад хоћеш, а ђевојку удај кад можеш.
– Женити се млад – рано је, а стар – доцне је.
– За злом ђевојком реци добро, а за добром како ти драго.
вЉубав, сиротиња и кашаљ се не могу сакрити.
– Не стоји кућа на земљи, него на жени.
– Сукоби међу љубавницима обнављају љубав.
– Тешко земљи куда војска прође и ђевојци која сама дође.
– У старца млада жена – биједа готова.

– Волети – зар то није почетак бола ?
– Воли, али знај да сваки почетак има свој крај.
– Враћати се старој љубави, то је као читати већ прочитану књигу, чијег се краја добро 

сећамо.
– Док постоји љубав, тужних ће бити.
– Жена је најјача када је вољена, а најслабија када воли.
– И највеће љубави биле су трагичне.
– Ко кришом плаче, тај искрено воли.
– Колико некога волиш, осетићеш тек онда када га изгубиш.
– Ко љубио никад није, тај не може ни да греши.
– Ко почиње волети, мора знати патити.
– Љубав је када двоје схвате да им не треба трећи.
– Љубав је као дете... Увек тражи оно што није дозвољено.
– Љубав је као кактус: једном цвета, а вечно боде.
– Љубав је као печурка: сазнамо да је отровна тек кад је поједемо.
– Љубав је као пустиња у којој само срећни нађу травку, а све остало је фатаморгана. 
– Љубав је као супа: прве кашике сувише вруће, задње сувише хладне.
– Љубав је најкраћи пут до туге.
– Љубав је пролазна, само су последице трајне.
 – Љубав није чудо, али чини чудеса.
– Људи морају бити помало слични да би се разумели, а помало различити да би се 

волели.
– Неверство – то је кад двоје погрешних људи раде праве ствари.
– Пре него што нађеш свог принца, мораћеш да пољубиш много жаба.
– Роб си онога кога волиш, а господар онога ко те воли.
– Туговати за оним кога волиш, много је лакше него живети са оним кога мрзиш.
– Ви који се волите, волите се и за оне који то не умеју.
– Волели смо исте ствари: ја њега, он себе.
– До пет година је слатко доба, до десет година је глатко доба, а од петнаест година је: 

„Дошло доба да се љубав проба“.
– Када једном љубави дође крај, слабићи кукају, вешти одмах нађу другу љубав, а 

паметни су је већ одавно имали у резерви. 
– Није грех волети онога кога си мрзео, већ је грех мрзети онога кога си волео.
 Приредио Славко ВЕЈИНОВИЋ

ЗА СЕЋАЊЕ

Гроздана Комадинић
(1940–2019)

Омаж Гро зда ни 
Ко ма ди нић

На ску пу у Ву ко вој за ду жби ни, 3. ма ја 
2019. го ди не, дат je спо мен-омаж Гро зда-
ни Ко ма ди нић. Го во ри ли су: Ми о драг Ма-
тиц ки, Бо шко Су вај џић, Слав ко Ве ји но вић, 
Да ни је ла Ко ва че вић Ми кић, ака де мик Дра-
гу тин Ђу кић, Ми лун ка Ми тић, Ју го слав 
Ан то нић, Љи ља на Си мић и Сла ђа на Ра ни-
то вић, кћер ка Гро зда не Ко ма ди нић. Да ни је-
ла Ко ва че вић Ми кић под се ти ла је при сут не 
на књи гу „По тка од сно ва“, ко ју је Гро зда на 
об ја ви ла 2005. го ди не. Ис та кла је да су до 
са да об ја вље на че ти ри из да ње овог ро ма на 
и да је по ње му ура ђен сце на рио и по зо ри-
шна пред ста ва, ко ји су уче ни ци ма сред ње 
шко ле „Дра га че во“ из Гу че до не ли спе ци-
јал ну и пр ву на гра ду на ре пу блич ком так-
ми че њу драм ских сек ци ја сред њих шко ла 
Ср би је. Бо шко Су вај џић је го во рио о по след-
њој Гро зда ни ној књи зи Ста ри не из на род не 
кул ту ре ча чан ског кра ја, ко ја је об ја вље на 
2018. го ди не.

Млади чувари народне културе из чачанског краја
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М
и ни стар кул-
ту ре и ин фор-
ми са ња Ср би-
је Вла дан Ву-
ко са вље вић и 

ми ни стар ка про све те и кул ту-
ре Ре пу бли ке Срп ске На та ли ја 
Три вић пот пи са ли су 4. мар та 
2019. го ди не у Све ча ној са ли 
Кар ло вач ке гим на зи је По ве-
љу о срп ском кул тур ном про-
сто ру. 

У овом ва жном до ку мен ту де-
фи ни са не су смер ни це за је-
дин стве ну кул тур но-про свет ну 
по ли ти ку срп ског на ро да. О то-
ме је го во рио ми ни стар Ву ко са-
вље вић, ко ји је ис та као да ду бо ки 
сми сао пот пи си ва ња По ве ље је-
сте у до дат ним на по ри ма у спро-
во ђе њу је дин стве не кул тур не 
по ли ти ке ко ја би тре ба ло да бу де 
при сут на у срп ском на ро ду, без 
об зи ра на по ли тич ки фор мат и 
на др жа ву у ко јој он жи ви. На-
гла сио је да су кул тур на по ли ти-
ка и кул тур ни про стор дру га чи јег 
фор ма та од по ли тич ког про сто ра 
и да на сва ком про сто ру, на ко ме 
је срп ски на род то ком ду гог исто-
риј ског тра ја ња оста вио не сум-
њи ве тра го ве свог ма те ри јал ног 
и не ма те ри јал ног кул тур ног на-
сле ђа – кроз је зик, оби ча је, пе сму, 
игру, спо ме ни ке кул ту ре... тре ба 
да по сто ји је дин стве на кул тур на 
по ли ти ка и да то бу де је дин ствен 
кул тур ни про стор. 

Кул тур ни про сто ри, на гла сио 
је да ље Ву ко са вље вић, ни су екс-
клу зив ност јед ног на ро да, већ се 
у мно гим тач ка ма до ди ру ју, про-
жи ма ју, пре пли ћу. Јер са мо онај 
на род ко ји је све стан сво је кул-
ту ре и свог иден ти те та, ко је па зи, 
чу ва и не гу је, мо же да бу де спре-
ман да пре по зна је вред но сти 
дру гих кул ту ра, да при ма ути ца-
је, али и да ути че. Та ква ме ђу соб-
на кул тур на про жи ма ња чи не 
основ кул тур ног раз у ме ва ња и 
здра во схва ће не мул ти кул ту-
рал но сти, сма тра Ву ко са вље вић. 
Ми ни стар је из ра зио уве ре ње да 
ће на срп ском кул тур ном про сто-
ру – од Хи лан да ра, пре ко Ско пља, 
Ара да, Те ми шва ра, Ко то ра, Ду-
бров ни ка, Пе ште, Бу ди ма, Сен-
тан дре је, где год жи ви срп ски 
на род и где год по сто је срп ски 
кул тур ни тра го ви – мо ћи да се 
спро во ди је дин стве на кул тур на 
и обра зов на по ли ти ка.

„Ти по те зи и стре мље ња ни-
су на ко рист са мо срп ске кул ту-
ре и тра ди ци је, не го ће би ти од 
ко ри сти и дру гим на ро ди ма са 
ко ји ма де ли мо исти ге о граф ски, 
исто риј ски и кул тур ни про стор”, 
на гла сио је Ву ко са вље вић.

Ми ни стар ка На та ли ја Три вић 
из ра зи ла је за до вољ ство што По-
ве љу о срп ском кул тур ном про-
сто ру пот пи су ју у Срем ским 
Кар лов ци ма, цен тру ду хов ног, 
кул тур ног и на ци о нал ног би ћа 
Ср ба, и да пот пи си ва ње По ве ље 
пред ста вља опре де ље ње, те жњу 
и од луч ност два ми ни стар ства, 
две ју вла да да утвр де за јед нич-
ку стра те шку кул тур но-про све-

ти тељ ску по ли ти ку. Очу ва ње 
кул тур ног и на ци о нал ног иден-
ти те та је наш при мар ни за да так, 
ис та кла је Три вић.

По ве ља по ве зу је, пре ма ње-
ним ре чи ма, све Ср бе у њи хо-
вом кул ту ро ло шком де ло ва њу, 
где год се на ла зи ли, јер гра ни-
це кул тур ног про сто ра ни је мо-
гу ће све сти у гра ни це јед ног 
по ли тич ког, од но сно др жав ног 
про сто ра. Срп ска кул ту ра је, на-
гла си ла је Три вић, је дин стве на 
на сва ком про сто ру на ко јем срп-
ски на род жи ви у окви ру или из-
ван гра ни ца ње го вих др жав них 
тво ре ви на.

„Ср би су на род са бо га том исто-
ри јом и тра ди ци јом, ко ји је, због 
спле та раз ли чи тих исто риј ских 
окол но сти, био су о чен са ве ли-
ким ис ку ше њи ма ње ног очу-
ва ња. За то смо опре де ље ни да 
уло жи мо до дат не на по ре да 
срп ски на ци о нал ни иден ти тет 
афир ми ше мо кроз ис ти ца ње по-
зи тив них вред но сти срп ског на-
ро да у свим сфе ра ма де ло ва ња”, 
ре кла је Три вић.

Срп ска кул ту ра је, кон ста то ва-
ла је ми ни стар ка, ве ли чан стве на 
и оп ста ла је упр кос број ним ис-
ку ше њи ма кроз ко је је овај на род 
про ла зио од са мог на стан ка.

„Ис ку ше ња на шег на ро да да-
нас ни су ни шта ма ња од оних у 
про шло сти. Уз сна жну свест о то-
ме, да на шњим чи ном и ја сном 
опре де ље но шћу да осна жи мо 
соп стве не вред но сти, отва ра мо 
но ву стра ни цу очу ва ња на шег 
на ци о нал ног иден ти те та”, ре-
кла је Три вић.

Она је ука за ла и на опре де ље-
ње да за јед но ра де на очу ва њу 
ма те ри јал ног и не ма те ри јал ног 
кул тур ног на сле ђа, по себ но срп-
ског је зи ка и ћи ри лич ног пи сма, 
и на ја ви ла да ће се 20. мар та у 
Ба ња лу ци одр жа ти фо рум по-
све ћен ћи ри ли ци.

„Чвр сто ве ру јем да овај до ку-
мент мо же и хо ће до дат но осна-
жи ти пут очу ва ња оног што нам 
је за јед нич ко и што чи ни основ-
но по ла зи ште на шег на ци о нал-
ног и кул тур ног би ћа, а што смо 
ду жни за ве шта ти бу ду ћим ге не-
ра ци ја ма”, ис та кла је Три вић.

Пот пи си ва њу По ве ље у нај-
ста ри јој срп ској гим на зи ји 
при су ство ва ли су пред сед ник 
По кра јин ске вла де Игор Ми-
ро вић, пред сед ник Срп ске ака-
де ми је на у ка и умет но сти 
Вла ди мир Ко стић, и пред сед ник 
Ма ти це срп ске Дра ган Ста нић.

Ме ђу при сут ни ма би ли су и 
ди рек тор На род не би бли о те ке 
Ср би је Ла сло Бла шко вић, ди рек-
тор Уни вер зи тет ске би бли о те ке 
„Све то зар Мар ко вић” Алек сан-
дар Јер ков, рек тор Уни вер зи те та 
умет но сти у Бе о гра ду Ми ле та 
Про да но вић, пред сед ник За јед-
нич ког ве ћа оп шти на Ву ко вар 
Ср ђан Је ре мић, пред став ни ци 
Бе о град ског уни вер зи те та, Од-
бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског 
је зи ка, уста но ва кул ту ре, срп ске 
за јед ни це из Ру му ни је, Ма ђар-
ске, Хр ват ске и Цр не Го ре.  С. В. 

О
вогодишњи Ђачки 
Вуков сабор, ма-
нифестација пос-
већена ђацима и 
њиховом ствара-

лаштву, трајао је од 22. до 26. 
маја. Свечано отварање 48. Ђач-
ког Вуковог сабора почело је у 
среду, 22. маја у Вуковом дому 
културе, интонирањем „Хим-
ну Вуку” у извођењу Хора Гим-
назије „Вук Караџић”, којим је 
дириговао Дарко Несторовић. 
Манифестацијује отворио Љу-
бинко Ђокић, помоћник градо-
начелника Лознице. 

Година 2019. је у знаку јуби-
леја – 800 година аутокефал-
ности Српске православне цркве, 
те је у наставку програма изве-
дена представа„Мач” у режији 
Југа Радивојевића, а по мотиви-
ма приповетке „Златно јагње” 
Светлане Велмар Јанковић. То 
је прича о детињству и одрас-
тању Растка Немањића и о др-
жави која се брани добротом и 
знањем. У представи су играли: 
Лазар Дубовац, Злата Нумана-
гић, Зоран Симоновић, Игор Да-
мњановић, Лако Николић.

Другог дана манифестације 
у преподневним часовима у 
Тршићу је одржан аетномузи-
колошка радионица гуслања, 
затим радионице пустовања и 
ткања. У послеподневним ча-
совима у свечаној сали изведе-
на је представа „Јагодићи”, која 
је део забавне и едукативне 
кампање компаније „Фриком”. 
Након представе, такође у свеча-
ној сали Вуковог дома културе, 
наступили су дечји фолклорни 
ансамбли из Лознице.

У Галерији „Мина Караџић” у 
Вуковом дому културе отворе-
на је изложба ликовних радова 
студената треће и четврте годи-
не Факултета примењених умет-
ности Универзитета уметности у 
Београду. О изложби је говорио 
проф. др Марко Лађушић, ре-
довни професор Факултета при-
мењених уметности.

Трећи дан Ђачког Вуковог 
сабора обележиле су три ра-
дионице у Тршићу: ликовна, ка-
лиграфска и радионица ткања. 
У ликовној радионици учество-
вало је 20 ученика који су пре-
тходно изабрани на ликовном 
конкурсу из основних и средњих 
школа Србије и Републике Српс-
ке. У калиграфској и радионици 
ткања учествовали су ученици 
лозничких основних школа. Ка-
лиграфску радионицу су води-
ле Марија Пуцаревић Стијовић 
и Миа Угреновић, студенткиње 
Факултета примењених умет-
ности Универзитета уметности 
у Београду.

У поподневним часовима у 
Гимназији „Вук Караџић” прог-
лашени су победници литерар-
ног конкурса „Вуково звоно”, који 
су расписали огранак Вукове 

задужбине Гимназије „Вук Ка-
раџић” и Центар за културу „Вук 
Караџић” у Лозници. Од 70 прис-
тиглих радова, награђено је се-
дам ученика.Трећег дана Ђачког 
сабора одиграна је и позориш-
на представа „Краљ Иби”, коју су 
извели ученици Гимназије „Вук 
Караџић”, полазници драмског 
студија Милован М. Радивојевић 
у Вуковом дому културе.

Завршна свечаност Ђачког Ву-
ковог сабора одржана је у суботу, 
25. маја, у Тршићу. Дан је почео 
радионицом „Царство језика” у 
Музеју језика и писма, на којој 
су ученици Гимназије „Вук Ка-
раџић” представили своје ли-
терарне радове. Радионицу је 
водила Невена Митровић, про-
фесор српског језика, председ-
ник Огранка Вукове задужбине 
Гимназије „Вук Караџић” Лоз-
ница. У галерији на Саборишту 
проглашени су најбољи радови 
ликовне радионице. 

На отвореној позорници на 
Саборишту у 13 часова почео је 
програм завршне свечаности уз 
„Химну Вуку” Стевана Ст. Мок-
рањца у извођењу Хора Гимна-
зије „Вук Караџић” и подизање 
заставе Вукових сабора, што је 
овај пут поверено Сари и Дани-
лу Лечићу, праунуцима Данила 
Лечића, првог кустоса у Вуковој 
спомен-кући. Присутне је поз-
дравио матурант Гимназије „Вук 
Караџић” из Лознице, Димитрије 
Павлов, победник Републичког 
такмичења из физике и Српс-
ке физичке олимпијаде, будући 
студент Универзитета Харвард. 
Димитрије је истакао да му је 
велика част што је његов први 
јавни говор баш на затварању 
Ђачког Вуковог сабора и што је 
део ове велике манифестације 
чије одржавање је почело 1971. 
године, првобитно као сусрети 
школа које носе Вуково име. Он 
је рекао да су предуслов за прави 
успех у животу постојање жеље 
за знањем и радозналост коју 
нам подстичу породица, профе-
сори и пријатељи. 

У наставку програма из-
ведена је представа „Велики 
одмор”Малог позоришта „Душко 
Радовић” из Београда. Предста-
ву је режирала Оља Ђорђевић по 
тексту Данице Николић, а игра-
ли су Јелена Ћурувија, Јелена 
Илић, Јована Цветковић, Милош 
Анђелковић, Арсеније Тубић и 
Богдан Богдановић. Програм за-
вршне свечаности пратили су и 
учесници Свесрпског дечјег са-
бора, деца узраста од 10 до 14 го-
дина из српске дијаспоре.

У суботу и недељу, 25. и 26. 
маја 2019, у Вуковој спомен-шко-
ли у Тршићу одржано је и Репу-
бличко такмичење из српског 
језика које се традиционално 
организује у време Ђачког Ву-
ковог сабора. 

Снежана НЕШКОВИЋ
СИМИЋ

У 
Бе о гра ду је од 1. до 21. сеп тем бра ове го-
ди не одр жан 49. Скуп сла ви ста, на ко ме су 
уче ство ва ли сту ден ти срп ског је зи ка ко ји 
уче на стра ним уни вер зи те ти ма, фи ло ло-
шког и дру гих ху ма ни стич ких усме ре ња, 

из два де се так зе ма ља (Аустри ја, Бел ги ја, Бе ло ру си ја, Бу-
гар ска, Ве ли ка Бри та ни ја, Грч ка, Ита ли ја, Ки на, Ма ђар-
ска, Се вер на Ма ке до ни ја, Не мач ка, Пољ ска, Че шка, Сло-
ве ни ја, Сло вач ка, Фран цу ска, Ру си ја, Ру му ни ја и др.). 

Се ми нар је зи ка, књи жев но сти и кул ту ре срп ског на ро-
да за стран це, на ме њен је ино стра ним сла ви сти ма, пре 
све га сту ден ти ма и на став ни ци ма ко ји же ле да уса вр ше 
зна ње срп ског је зи ка и да се упо зна ју са књи жев но шћу, 
кул ту ром и исто ри јом срп ског на ро да. По тра ди ци ји, се-
ми нар је по чео у по след њој не де љи ав гу ста, у Тр ши ћу, у 
Цен тру за кул ту ру „Вук Ка ра џић“ у Ло зни ци, у са рад њи са 
Обра зов но-кул тур ним цен тром. Пр ва не де ља је про грам-
ски би ла по све ће на уса вр ша ва њу зна ња и ра ду са лек то-
ри ма, док то ран ди ма и мла дим ис тра жи ва чи ма срп ског 
је зи ка, књи жев но сти и кул ту ре ан га жо ва ним на стра ним 
уни вер зи те ти ма (на кур су за уса вр ша ва ње лек то ра) кроз 
пре да ва ња, спе ци ја ли стич ке кур се ве, прак тич на ве жба-
ња и ра ди о ни це. На ста ви ла се у Бе о гра ду на Фи ло ло шком 
фа кул те ту, као 49. Скуп сла ви ста, где је у на ред не три не-
де ље Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар ор га ни зо вао на-
ста ву на по себ ним кур се ви ма за 60 нај бо љих сту де на та и 
лек то ра срп ског је зи ка, књи жев но сти и кул ту ре.

За вре ме тро не дељ ног бо рав ка у Ср би ји за сту ден те сла-
ви сти ке на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду ор га ни зо-
ва на је на ста ва ко ја је об у хва ти ла пре да ва ња из срп ског 
је зи ка, књи жев но сти и кул ту ре. По ред то га, ор га ни зо ва ни 
су и фа кул та тив ни (спе ци ја ли стич ки) кур се ви из са вре ме-
ног срп ског је зи ка и са вре ме не срп ске књи жев но сти, курс 
за уса вр ша ва ње лек то ра, као и „Курс на род них пе са ма и 
ига ра“ и „Ма ла шко ла ро кен ро ла“. Ве о ма ва жан део на-
ста ве би ла су сва ко днев на лек тор ска ве жба ња и до дат ни 
ча со ви кон вер за ци је, на ко ји ма су стра ни сту ден ти, рас-
по ре ђе ни по лек тор ским гру па ма, про ши ри ва ли и уса вр-
ша ва ли зна ње срп ског је зи ка.

У то ку бо рав ка у Бе о гра ду уче сни ци Ску па по се ти ли су 
ви ше на уч них и кул тур них ин сти ту ци ја: Му зеј Ни ко ле 
Те сле, Му зеј Ву ка и До си те ја, Му зеј Иве Ан дри ћа, Ин сти-
тут за срп ски је зик, На род ну би бли о те ку, Ин сти тут за срп-
ску књи жев ност и умет ност, Ву ко ву за ду жби ну, До си те је ву 
за ду жби ну и кра љев ски двор ски ком плекс Бе ли двор. У 
окви ру струч них из ле та по ла зни ци Ску па сла ви ста има ли 
су при ли ку да се упо зна ју и са ни зом кул тур но-исто риј-
ских спо ме ни ка, као што су ма на сти ри Ма на си ја и Тро но-
ша, об и шли су Бран ко ви ну и Но ви Сад (Ма ти ца срп ска), а 
упри ли чен им је и тро днев ни бо ра вак у Тр ши ћу, са пла-
ни ра ним уче шћем на Ву ко вом са бо ру. 

Одр жа ва ње 49. Ску па сла ви ста у ор га ни за ци ји Ме ђу на-
род ног сла ви стич ког цен тра и Фи ло ло шког фа кул те та по мо-
гло је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, 
Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња, Скуп шти на гра да 
Бе о гра да, За ду жби на „Де сан ка Мак си мо вић“, За ду жби на 
„Иво Ан дрић“, Ву ко ва за ду жби на, До си те је ва за ду жби на, 
На род на би бли о те ка Ср би је, Дру штво за срп ски је зик и књи-
жев ност Ср би је, Скуп шти на оп шти не Ло зни ца и др. 

Сне жа на КУ ТРИЧ КИ

М
и ни стар ство про-
све те, на у ке и тех-
но ло шког раз во ја 
ор га ни зо ва ло је у 
Ви ми на ци ју му, у 

ав гу сту ове го ди не, че твр ти пут за-
ре дом,  тро днев но струч но уса вр ша-
ва ње за 53 на став ни ка, ко ји ће од 1. 
сеп тем бра пре да ва ти срп ски је зик 
у ино стран ству.

Они се ан га жу ју на го ди ну да на, са 
мо гућ но шћу да им се про ду жи рад, 
нај ви ше на че ти ри го ди не. До пун-
ска на ста ва срп ског је зи ка у школ ској 
2019/20. го ди ни ор га ни зу је се у Не-
мач кој, Швај цар ској, Ита ли ји, Фран-
цу ској, Ве ли кој Бри та ни ји, Грч кој, 
Нор ве шкој, Дан ској, Бел ги ји, Фин ској 
и Ју жно а фрич кој Ре пу бли ци, а по ха-
ђа је око 4.800 уче ни ка. У Аустри ји, на 
при мер, ко ја има број ну срп ску ди-
ја спо ру, Ми ни стар ство про све те не 
ор га ни зу је до пун ску на ста ву на срп-
ском је зи ку. 

Циљ се ми на ра је био да на став ни-
ци до пун ских шко ла срп ског је зи ка у 
ди ја спо ри раз ме не ис ку ства, сте че на 
зна ња и да се ме ђу соб но бо ље упо зна ју, 
ка ко би уна пре ди ли рад на ор га ни зо-
ва њу ове на ста ве. То ком се ми на ра они 

су има ли при ли ку да чу ју и за ни мљи ва 
пре да ва ња ко ја ће им по мо ћи у ра ду.  

Пре да ва чи су би ли про фе со ри са 
Фи ло ло шког фа кул те та, из За во да за 
уна пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи та-
ња, ко ји ра де на про гра му обра зо ва ња 

у ино стран ству, као и пред став ни ци 
Ми ни стар ства про све те. Са њи ма су 
по де ли ли ис ку ства и на став ни ци ко-
ји су се ове го ди не вра ти ли у Ср би ју, 
по сле че ти ри го ди не ра да са де цом 
на ших гра ђа на у ино стран ству. 

До пун ска на ста ва на срп ском је зи-
ку у ди ја спо ри, ре че но је на се ми на-
ру, спе ци фи чан је ме тод ра да и уче ња, 
ко ји се мо ра при ла го ђа ва ти ђа ци ма 
раз ли чи тих уз ра ста, па сход но то ме 
и фор ми ра њу уче нич ких гру па. Оде-
ље ње мла дих об у хва та пр ви, дру ги и 
тре ћи раз ред; сред њег уз ра ста су ђа ци 
че твр тог, пе тог и ше стог раз ре да, док 
су у ста ри јем раз ре ду сед ма ци и осма-
ци. Ме ђу тим, на ста ва срп ског је зи ка 
че сто се из во ди у гру па ма ко је об у хва-
та ју уче ни ке од пр вог до осмог раз ре-
да, па је та да нео п ход но да на став ник 
иза бе ре та кав ме тод ра да ко ји ће има-
ти до бар про грам за све уз ра сте де це 
ко ја по ха ђа ју до пун ску шко лу.  

На се ми на ру је пред ста вље на и 
Да ни ца за мла де, школ ски за бав ник 
Ву ко ве за ду жби не за 2019. го ди ну, 
ево ци ра но је се ћа ње на Ми ну Ка ра-
џић Ву ко ма но вић, а о ра ду Ву ко вог 
чи та ли шта го во ри ла је ње го ва уред-
ни ца, Љи ља на М. Си мић. 

 Љи ља на М. СИ МИЋ

Семинар за наставнике српског језика у дијаспори

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Повеља о српском 
културном простору

Стручно 
усавршавање 

младих слависта

Одржан 48. Ђачки 
Вуков сабор

Манифестацију посвећену стваралаштву 
младих отворио је Љубинко Ђокић, помоћник 
градоначелника Лознице

По ла зни ци 49. Ску па сла ви ста 6. сеп тем бра 
2019. по се ти ли Ву ко ву за ду жби ну
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Богатим програмом 
у Сремским Карловцима 
и Новом Саду обележено 
195 година од рођења 
родоначелника српске 
романтичарске лирике

У 
Срем ским Кар лов ци ма 
и Но вом Са ду, од 15. до 
28. мар та одр жа ни су 
„Про лећ ни Бран ко ви 
да ни 2019“ на ко ји ма 

је обе ле же на 195. го ди шњи ца ро-
ђе ња Бран ка Ра ди че ви ћа. Том при-
ли ком из ве ден је бо га ти пе снич ки 
и сцен ски про грам и пред ста вље ни 
не ки ва жни са др жа ји не ма те ри јал-
ног кул тур ног на сле ђа Ср ба – Пе ва
ње уз гу сле.  

У Град ској би бли о те ци Но вог Са да, 
26. мар та пр ви пут је пред ста вљен 
Спо ме нар Ми не Ка ра џић, ко ји је у из-
да њу Ву ко ве за ду жби не иза шао из 
штам пе на срп ском, не мач ком и ру-
ском је зи ку. О овој вред ној и зна чај ној 
књи зи го во ри ли су Ми о драг Ма тиц ки 
и Бо шко Су вај џић.  

На гра де Пе чат ва ро ши срем ско кар
ло вач ке уру че не су ла у ре а ти ма Бо шку 
Су вај џи ћу, Ива ну Ла ло ви ћу, Ја сни Ми-
ле но вић и Са ши Ни ша ви ћу. 

При ма ју ћи ово вред но при зна-
ње Бо шко Су вај џић је ис та као да је 
Бран ко во ко ло ма ни фе ста ци ја на ко-
јој се сва ке го ди не об на вља ју су сре ти 
са вре ме не срп ске по е зи је и ро до на-
чел нич ки мла дог Бран ка у Срем ским 
Кар лов ци ма. 

Од Бран ко вог ро ђе ња, ис та као је Су-
вај џић, про те кло је 195 бур них го ди-
на. У срп ској кул ту ри жи во твор но и 

бла го род но при су тан је: у Срем ским 
Кар лов ци ма, на Стра жи ло ву, у Бран-
ко вом ко лу. Али и у исто ри ји срп ске 
књи жев но сти, књи жев ној кри ти ци, 
ан то ло ги ја ма, школ ским чи тан ка ма. 

Бран ко је био пр вак и пр ве нац и у 
фор ми. Ро до на чел ник срп ске ро ман ти-
чар ске ли ри ке, пе снич кој бу дућ но сти 

за ве штао је мно го ви ше еп ских сти хо-
ва. Пре ма Па влу По по ви ћу, ис ти че Су-
вај џић, Пут је „пе снич ка але го рич на 
са ти ра“ – по све нов „род“ у срп ској по-
е зи ји. Бран ко је био кла сич но обра зо-
ван пе сник. Нај бли жи му је ипак био 
Вук Ка ра џић и на род на пе сма. Не са мо 
у пе ва њу на род ним је зи ком, у ра спо ну 
сти хо ва, у пе снич кој сен зи бил но сти. 
На род на пе сма му је би ла и не ис црп-
ни ре зер во ар те ма и мо ти ва, фор му ла 
и фи гу ра, рит ма и зву ка. 

Мла ди Бран ко се при кљу чио ро-
ман ти чар ској пле ја ди пе сни ка уве ре-
них у бо жан ску моћ по е зи је. И ов де, 
на Бран ко вом ко лу, у Бран ко вим Кар-
лов ци ма, све до ци смо да је Бран ко ва 
пе сма пре жи ве ла. 

Бран ка смо стал но и из но ва пре и-
спи ти ва ли пре и спи ту ју ћи на тај на-
чин и на ше ту ма че ње и раз у ме ва ње 
по е зи је. Две де це ни је по сле ње го ве 
смр ти по ја ви ли су се кри тич ки су до-
ви Ла зе Ко сти ћа, а по чет ком 20. ве ка 
и Јо ва на Скер ли ћа. Но вем бар ски број 
ча со пи са Књи жев ност из 1953. го ди не 
до нео је са да већ кла сич ни есеј Ми-
ла на Ка ша ни на „Из ме ђу ор ла и ву ка“. 
Сви ови кри тич ки при сту пи са мо су 
по твр ди ли и осна жи ли зна чај „пре-
мје не“ ко ју је Бран ко оли ча вао у срп-
ској по е зи ји. 

Та ко, из ме ђу сла ве и оспо ра ва ња, из-
ме ђу „ор ла и ву ка“ и у 21. ве ку оп ста је 
овај ве чи ти мла дић срп ске ли ри ке. Из-
ме ђу оца То до ра, пре во ди о ца Ши ле ра, 
ба сно пи сца и би бли о фи ла, чи нов ни-
ка ко ји је сво јом ве ли ком би бли о те-
ком и љу ба вљу пре ма по е зи ји из вео 
Бран ка на пут, и „оца срп ске књи жев-
но сти“, Ву ка, ко ји је том пу ту дао сми-
сао и пра вац, кре тао се Бран ко у свом 
крат ко ве ком ме те ор ском жи во ту. 

Сти хо ви Бран ко ве „Де вој ке на сту-
ден цу“, на ста ли 1843. го ди не, сим бо-

лич ки су ва жни не са мо 
због то га што отва ра ју јед-
ну пе снич ку суд би ну већ и 
по пре фи ње но сти сли ка и 
су бли ми ра но сти лир ских 
осе ћа ња, исто вре ме но сен-
зу ал но-чул них и де чач ки 
не ви них. 

Бран ко во ко ло је су срет 
пе сни ка са по е зи јом у ње-
ном су шта стве ном ви ду. Бо-
гат про грам и број ни, пре 
све га мла ди уче сни ци, све-
до че о зна ча ју ове ма ни фе-
ста ци је и о по пу лар но сти 
Бран ка Ра ди че ви ћа ме ђу 
мла ди ма, пре све га као пе-

сни ка лир ске ра до сти и се те, љу ба ви 
и уми ра ња, ту ге и опо ме не, ре као је 
Бо шко Су вај џић. 

На за вр шној све ча но сти ма ни фе ста-
ци је уру че на је Ве ли ка по ве ља Бран ко
вог ко ла Ксе ни ји Ма риц ки Га ђан ски и 
пред ста вљен 113. број ли ста Бран ко. 

Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

Момчило Исић, „Милош 
Московљевић 1884–1968“. 
Београд 2017, 693 стр.

П
о сле об ја вљи ва ња 
днев ни ка Ми ло ша 
Мо ско вље ви ћа У ве
ли кој ру ској ре во лу
ци ји (2007) и Днев ник 

(Књ. 1-5, Бе о град, 2018), Мом чи ло 
Исић је на пи сао и мо но гра фи ју о 
ње го вом жи во ту и ра ду. Ова зна чај-
на мо но гра фи ја о Мо ско вље ви ћу у 
нас, са др жи одељ ке о ње го вом по-
ли тич ком ра ду (у Кра ље ви ни и у со-
ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји), као и о 
ње го вом де ло ва њу у кул ту ри, про-
све ти и на у ци, а освр нуо се на ње-
гов при ват ни и по ро дич ни жи вот, и 
рад на обим ном днев ни ку. Усле ди-
ло је и Иси ће во при ре ђи ва ње Днев
ни ка Ми ло ша Мо ско вље ви ћа, чи ме 
је свој рад о овом нео прав да но за-
по ста вље ном на уч ни ку и чо ве ку за-
о кру жио у це ло сти.

Мо ско вље вић је био су плент па про-
фе сор Тре ће бе о град ске му шке гим на-
зи је (од 9. X 1908. до 1914, ка да по ста је 
уче сник Пр вог свет ског ра та). Гим-

на зиј ску ка ри је ру про ду жио је по сле 
осло бо ђе ња 1. VI 1919. го ди не, али ка да 
је 30. X 1919. по ста вљен за ди рек то ра 
гим на зи је у Ло зни ци, под нео је остав-
ку. Та да су по че ле Мо ско вље ви ће ве 
не во ље, ко је ће се про ду жи ти и у со ци-
ја ли стич кој Ју го сла ви ји, а пра ти ће га 
до кра ја жи во та. Био је то му чан жи-
вот чо ве ка ко ји се упор но и не дво сми-
сле но бо рио за свој струч ни и на уч ни 
ин те гри тет. Моћ ни ци су се удру жи ли, 
остав ка му је ува же на 24. XII 1919, али 
је већ 30. XII 1919. по но во по ста вљен за 
про фе со ра Тре ће бе о град ске гим на зи-
је, за хва љу ју ћи упор но сти и ути ца ју 
уни вер зи тет ских про фе со ра Алек сан-
дра Бе ли ћа и Си ме Тро ја но ви ћа. На 
том по ло жа ју остао је до 23. I 1923. ка да 
је раз ре шен ду жно сти про фе со ра. Та да 
је иза бран за на род ног по сла ни ка на 
из бо ри ма за Кон сти ту ан ту. По сла ник 
је био до из бо ра у сеп тем бру 1927. ка-
да ни је иза бран за по сла ни ка.

По сле пре стан ка по сла нич ког ман-
да та про ду жа ва ју се ње го ве не во ље и 
он је од та да у тра га њу за стал ним 
за по сле њем. Вре ме је ис ко ри стио и 
док то ри рао као пр ви фи ло лог код 
Алек сан дра Бе ли ћа 17. X 1928. го ди не. 
Кон ку ри сао је за управ ни ка сту ден-
ског до ма (кра јем ок то бра 1929), али 
ни је ус пео и по ред по др шке Вла ди ми-
ра Ћо ро ви ћа и дру гих. По ку шао је и да 
до би је за по сле ње у Лек си ко граф ском 
од се ку Срп ске кра љев ске ака де ми је 
уз по моћ Алек сан дра Бе ли ћа, али и 
ту ни је ус пео, исто та ко из ма кло му 
је и ме сто про фе со ра срп ског је зи ка у 
ру ској гим на зи ји и по ред за у зи ма ња 
С. Куљ ба ки на. По сле ду гог че ка ња на 
по сао иза бран је за бла гај ни ка Срп ске 
књи жев не за дру ге (14. II 1931), али је 
до шао у су коб са пред сед ни ком Па-
влом По по ви ћем, и сме њен је 1. VII 
1933. го ди не.

Још као сту дент срп ског је зи ка от-
по чео је рад у Лек си ко граф ском од-
се ку Срп ске кра љев ске ака де ми је и 
од 26. V до 6. VI 1907. ис пи ти вао је 
го во ре По це ри не под ру ко вод ством 
А. Бе ли ћа, а по чет ком Пр вог свет ског 
ра та у Дој ра ну ис пи ти вао је та мо шње 
го во ре. Ова ис пи ти ва ња про ду жио је 
тек по сле пар ла мен тар них из бо ра 
сеп тем бра 1927. и у ле то 1928. об и-
шао је Кор чу лу, а за тим и Вис (1929), 

а он да је ра дио на те ре ну Азбу ко ви це 
(1930). За по слио се у Лек си ко граф-
ском од се ку СКА 20. VII 1933, али је 
убр зо до шао у су коб са А. Бе ли ћем. 
Ипак је 1935. уз фи нан сиј ску по моћ 
За ду жби не Са ре и Ва се Сто ја но ви ћа 
за вр шио ди ја лек то ло шка ис тра жи-
ва ња Кор чу ле, па он да по лу о стр ва 
Пе ље шца, а у ле то и то ком је се ни 
1936. ба вио се ис пи ти ва њи ма икав-
ских тра го ва у ва љев ској Ко лу ба ри, 
бе о град ској По са ви ни, По са во там-
на ви и Сре му. Те рен ска ис тра жи-
ва ња на ста вио је у до њој Ко лу ба ри. 
За хва љу ју ћи Јо ва ну Ду чи ћу од 17. 
VI II до 11. IX 1937. об и шао је че ти-
ри се ла срп ско-хр ват ске ко ло ни је у 
Мо лиј ској гро фо ви ји у Ита ли ји (на 
Ко лар че вом уни вер зи те ту одр жао је 
пре да ва ње „Ју го сло вен ска на се ља у 
Ју жној Ита ли ји”, 19. III 1938). По што 
је су коб са Бе ли ћем тра јао, из гу био 
је и ме сто у лек си ко граф ском од се ку 

СКА, ка да му је са оп ште но да ће на 
ње го во ме сто до ћи Иси до ра Се ку лић 
од 2. II 1939.

Ба ве ћи се на шим је зи ком на те ре-
ну ве о ма ра но, Мо ско вље вић је про у-
ча вао и де ло Ву ка Ка ра џи ћа. Од 1928. 
па до 1965. одр жао је ве ли ки број пре-
да ва ња о пра во пи су, реч ни ци ма, срп-
ско хр ват ском књи жев ном је зи ку. О 
Ву ку Ка ра џи ћу је др жао пре да ва ња на 
Ра дио Бе о гра ду (9. II и 8. XI 1937), на 
крат ко та ла сном ра ди ју за пре ко о ке-
ан ске исе ље ни ке (9. XI 1940), у Чач ку 
(28. II 1937), на бе о град ском Уни вер-
зи те ту (19. XI 1937), Учи тељ ској за-
дру зи „Вук Ка ра џић“ (10. I 1939), на 
Ко лар че вом на род ном уни вер зи те ту 
(4. XI 1952) итд.

По себ но је зна ча јан Мо ско вље ви ћев 
пре вод мо но гра фи је И. И. Сре зњев ског 
Жи вот и рад ња Ву ка Сте фа но ви ћа Ка
ра џи ћа (Срп ски књи жев ни гла сник, 
1937; дру го из да ње по себ но, 1987). 

На ро чи то се ис та као сво јим пре-
во ди лач ким ра дом, у по чет ку је пре-
во дио са сло ве нач ког, а доц ни је са 
ру ског (де ла Ла ва Тол сто ја, Ива на 
Тур ге ње ва, Ми ха и ла Љер мон то ва, Ле-
о ни да Ан дре је ва, Алек се ја Ре ми зо ва, 
Ма ја ков ског, Ми ха и ла Шо ло хо ва), као 
и де ла Ра бин дран та Та го ре. За ни мљи-
ви су и ње го ви пре во ди са нор ве шког, 
а био је не ко вре ме и ам ба са дор у тој 
зе мљи (Иб зе нов Пер Гинт, Рас кр шћа 
кул ту ре Ја на Мир да ла и др.).

По ред ру ских реч ни ка, Мо ско вље-
вић је ра дио и на срп ско хр ват ском 
реч ни ку, Реч ни ку Ма ти це срп ске, али 
је због сво јих ста во ва и не сла га ња са 
из да ва чи ма од у стао да бу де уред ник. 

Ан га жо вао се и на из ра ди Реч ни ка 
срп ско хр ват ског књи жев ног је зи ка с 
је зич ким са вет ни ком. Као на уч ник 
од фор ма та он је при ме тио да та кав 
реч ник не ма мо ни по сле сто го ди на 
од Ву ко вог и Броз–Иве ко ви ће вог реч-
ни ка, јер су они би ли реч ни ци са мо 
срп ског је зи ка, по што је ма те ри јал за 
њих узи ман са мо из срп ских го во ра. 
Због то га је сма трао да ово тре ба да 
ура де и из да ју за јед нич ки СА НУ, Ма-
ти ца срп ска, Ма ти ца хр ват ска и Срп-
ска књи жев на за дру га. 

По сле мно го пе ри пе ти ја Мо ско вље-
ви ћев реч ник је штам пан 1966. го ди-
не, али је због суд ских за бра на ти раж 
од 10.000 при ме ра ка уни штен, осим 
три де се так при ме ра ка ко ји су би ли 
ис по ру че ни прет плат ни ци ма или 
про да ти књи жа ри ма. Дру го из да ње 
ово га реч ни ка штам па но је 1990. у 
Бе о гра ду.

Све ове игре око реч ни ка (по чев од 
исту па ња Мир ка Те пав ца (По ли ти ка, 
од 6. III 1966), Мом чи ло Исић је осве-
тлио и до ку мен то ва но по ка зао ка ква 
су би ла беш ча шће ња пре ма јед ном 
зна чај ном на уч ни ку, ко ри сте ћи ар-
хив ску гра ђу, члан ке у ли сто ви ма (Ко
му нист, По ли ти ка и др.) и днев нич ке 
за пи се Ми ло ша Мо ско вље ви ћа.

Књи га је бо га то опре мље на илу-
стра тив ним ма те ри ја лом, а на кра ју 
је дат и ре ги стар име на. Ово је оди ста 
не за о би ла зан и сво је вр стан до при нос 
исто ри ји по ли тич ке и кул тур не исто-
ри је Ср би је од Пр вог свет ског ра та до 
на ших да на.

Ста ни ша ВО ЈИ НО ВИЋ

С
мо тра ре ци та то ра Ср-
би је „Пе сни че на ро-
да мог“ кон ти ну и ра но 
тра је већ 51 го ди ну. Ова 
ма ни фе ста ци ја је дин-

стве на је у на шој зе мљи, па је њен 
зна чај уто ли ко ве ћи. У про гра му 
ове смо тре је ис так ну то да је тех но-
ло шки раз вој го то во пот пу но по бе-
дио пи са ну реч, а на ро чи то по е зи ју 
и ње но умет нич ко ка зи ва ње. Ипак, 
чи ње ни ца да ви ше од 22.000 де це 
про ђе кроз све ни вое так ми че ња у 
то ку са мо јед не го ди не и да ре ци то-
ва ње оп ста је и тра је већ пу них пет 
де це ни ја, го во ри да је на ша за јед-
нич ка ду жност да пре по зна мо зна-

чај ове ма ни фе ста ци је, са чу ва мо је 
и не пре кид но уна пре ђу је мо.

Ви со ким кри те ри ју ми ма и ком-
пе тент ном оце њи вач ком ко ми си-
јом, на нај бо љи на чин про мо ви ше 
се умет нич ко ства ра ла штво де це и 
мла дих, афир ми шу по зи тив не кул-
тур не и умет нич ке вред но сти кроз 
књи жев не са др жа је, не гу је се је зик, 
раз ви ја љу бав пре ма по е зи ји, сти чу 
но ва зна ња и ве шти не умет нич ког 
го во ра и ин тер пре та ци је, под сти че 
на ства ра лач ко ми шље ње и фор ми-
ра ње ста ва пре ма де ци и мла ди ма 
ко ји оства ру ју за па же не ре зул та те, 
ути че на кре та ње кул тур них на ви ка 

и под сти чу кре а тив ни по тен ци ја ли 
де це и мла дих.

Од пр ве смо тре, одр жа не 1968. го-
ди не, до да нас ве ли ки број де це и 
мла дих про шао је кроз све ни вое 
так ми че ња. Мно ги од њих да нас су 
ис так ну ти глум ци, ре ди те љи, пе сни-
ци, пи сци, дра ма тур зи, про фе со ри. 
Вр ло че сто су уче шћа на смо три и 
за па же ни ре зул та ти ко је су оства-
ри ли ути ца ли и на њи хо во жи вот но 
опре де ље ње.

На 51. смо три ре ци та то ра Ср би је 
„Пе сни че на ро да мог“ уче ство ва ли су 
нај бо љи ре ци та то ри Ср би је у мла ђем, 
сред њем и ста ри јем уз ра сту, по бед-
ни ци на прет ход но одр жа ним оде-

љен ским, школ ским, оп штин ским, 
окру жним и по кра јин ским смо тра-
ма на ко ји ма је уче ство ва ло ви ше од 
два де сет хи ља да ре ци та то ра. На са-
мој смо три у Ва ље ву пред ста ви ло се 
105 нај у спе шни јих ре ци та то ра. 

У су бо ту 17. ма ја, по сле све ча ног 
отва ра ња смо тре, так ми чи ли су се ре-
ци та то ри сред њег уз ра ста, а у не де љу 
18. ма ја ре ци та то ри мла ђег и ста ри-
јег уз ра ста. За тим су у сва кој ка те го-

ри ји про гла ше ни по бед ни ци, ко ји ма 
су до де ље на од го ва ра ју ћа при зна ња 
и на гра де. 

Ву ко ва за ду жби на је, као и прет ход-
них го ди на, и ове го ди не обез бе ди ла 
на гра де за по бед ни ке так ми че ња, и 
то: три сре бр ња ка са Ву ко вим ли ком 
за тро је нај бо љих ре ци та то ра ста ри-
јег уз ра ста и де вет књи га за по бед-
ни ке у мла ђем, сред њем и ста ри јем 
уз ра сту. С. В.

51. СМОТРА РЕЦИТАТОРА СРбИЈЕ

Песниче народа мог
Савез аматера Србије и Центар за културу Ваљево организовали су смотру 
рецитатора Србије, која је одржана у Ваљеву 17. и 18. маја 2019. године

Представили се најбољи рецитатори Србије

ЗНАЧАЈНА МОНОГРАФИЈА О МИЛОШУ МОСКОВЉЕВИЋУ

Неоправдано 
запостављен научник

Пр ви се кре тар Ву ко ве за ду жби не
Ми лош Мо ско вље вић је уче ство вао у при пре ма ма 

за про сла ву 150. го ди шњи це ро ђе ња Ву ка Ка ра џи ћа 
(1937). На Осни вач кој скуп шти ни пред став ни ка про-
свет них и кул тур них уста но ва и дру шта ва, ко ја је одр-
жа на 13. ја ну а ра 1938. го ди не, осно ва но је дру штво под 
име ном Ву ко ва за ду жби на. За пред сед ни ка Управ ног 
од бо ра Ву ко ве за ду жби не иза бран је ака де мик Алек-
сан дар Бе лић, про фе сор Уни вер зи те та и пред сед ник 
Срп ске кра љев ске ака де ми је, за за ме ни ка пред сед ни-
ка др Дра го слав Јо ва но вић, рек тор Бе о град ског уни-
вер зи те та, за се кре та ра др Ми лош С. Мо ско вље вић, 
се кре тар Лек си ко граф ског од се ка Срп ске кра љев ске 

ака де ми је, а за бла гај ни ка је иза бран др Ми лан Ст. Про тић, глав ни ди-
рек тор На род не бан ке Кра ље ви не Ју го сла ви је. Ми лош је, као се кре тар, у 
За ду жби ни ак тив но ра дио све до мар та 1941. го ди не, ка да се га си рад Ву-
ко ве за ду жби не. По след ња при зна ни ца са чу ва на у ар хи ви, ко ју је пот пи-
сао Ми лош Мо ско вље вић, но си да тум 19. март 1941. 

О Бран ку Ра ди че ви ћу
„Бран ко је пр вак и пр ве нац наш. Пр вак је 

као кул тур ни бо рац из Ву ко ве гар де. Пр ве-
нац је по ли ри ци мла дој, све жој, на род ног 
и чо веч ног ду ха“, на пи са ла је јед ном при-
ли ком Иси до ра Се ку лић. И до и ста: Бран ко 
је био пр вак у ђач кој игри и пр ве нац у лир-
ској ра до сти; пр вак у рит му и пр ве нац у ме-
ло ди ји и зву ку; пр вак у еле ги ји и пр ве нац у 
са ти рич ној и але го риј ској по е ми. Бран ко је 
иза зи вао бу ре у срп ској књи жев но сти и био 
бу ра у срп ској књи жев но сти.

Пролећни 
Бранкови дани 2019

Бо шко Су вај џић го во ри на пред ста вља њу „Спо ме на ра Ми не Ка ра џић“
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По не де љак, 10. де цем бар
2018. го ди не
У До му Ву ко ве за ду жби не пред ста-

вље на је књи га Ра до ми ра Пут ни ко ви-
ћа, књи жев ни ка и из да ва ча из Ве ли ке 
Бри та ни је – Све тлост ве ле гра да, иза
бра не и но ве ба сне. Го во ри ли су књи-
жев ник Ми ло ван Ви те зо вић, Зо ран 
Ко лун џи ја и Слав ко Ве ји но вић. Др 
Дра шко Ре ђеп по слао је пи са ни при-
каз књи ге, ко ји је про чи та ла Ду ши ца 
Ма тиц ки. 

Ра до мир Пут ни ко вић је до са да у 
До му Ву ко ве за ду жби не про мо ви сао 
сво је две књи ге: Искре но Ваш у из да-
њу Из да вач ке ку ће 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. 

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, Ра до мир Пут ни ко-
вић је на ме нио свом ле га ту у Ву ко вој 
за ду жби ни, ко ме је по кло нио ви ше од 
50 сво јих књи га.   

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

је сед ни ца Про грам ског са ве та Ву ко-
вих Са бо ра – пред се да ва ла мр Сне-
жа на Не шко вић Си мић – на ко јој је 
усво јен Из ве штај о одр жа ном 85. Ву-
ко вом са бо ру и 46. Ђач ком Ву ко вом 
са бо ру. Та ко ђе, раз мо трен је и Пред-
лог про гра ма 48. Ђач ког Ву ко вог са бо-
ра и 86. Ву ко вог са бо ра. Ис так ну то је 
да ће у то ку са бор ских да на би ти из-
ве ден бо гат кул тур но-обра зов ни про-
грам, ко ји ће би ти осми шљен та ко да 
пу бли ка до жи ви Ву ка и ње го во де ло 
као не што жи во, што тра је, и као са-
став ни део на шег иден ти те та. 

Уто рак, 25. де цем бар
На све ча но сти у Ву ко вој за ду жби ни, 

књи жев ни ку Гој ку Бо жо ви ћу уру че-
но је при зна ње Ко чи ће во пе ро за зи-
му 2018. го ди не, ко је се до де љу је за 
ви со ка до стиг ну ћа у са вре ме ној књи-
жев но сти и ода ност ле по ти Ко чи ће-
ве ми сли и ре чи. Пе ро је до био 
за књи гу Ма па, а пре сти жну 
књи жев ну на гра ду Ко чи ће ва 
књи га за це ло куп но књи жев-
но ства ра ла штво. Јед но гла сну 
од лу ку о ово го ди шњем ла у-
ре а ту до нео је жи ри у са ста ву: 
Ни ко ла Ву ко лић (пред сед ник), 
Ми љен ко Јер го вић и Мла ден 
Ве ско вић. 

Че твр так, 27. де цем бар
На Сај му књи га у Ни шу 

пред ста вље но је 25. го ди ште 
за бав ни ка-ал ма на ха Да ни
ца 2018 и де се то го ди ште Да
ни це за мла де. На про мо ци ји 
су го во ри ли: проф. др Го ран 
Мак си мо вић са Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Ни шу, мр Ми лун-
ка Ми тић из Огран ка Ву ко ве 
за ду жби не у Ни шу и Је фи ми-
ја Ко цић, док то ранд на Фа кул-
те ту при ме ње них умет но сти у 
Бе о гра ду. Дра га на Јо ва но вић, 
глу ми ца На род ног по зо ри шта 
у Ни шу, ка зи ва ла је ода бра не 
сти хо ве из књи ге. 

Пе так, 28. де цем бар
Одр жа на је Три на е ста сед-

ни ца Управ ног од бо ра на ко-
јој су до го во ре не ак тив но сти 
на оства ри ва њу про гра ма 
Ву ко ве за ду жби не у на ред-
ном пе ри о ду. Управ ни од бор 
усво јио је и Уго вор о за јед нич
кој про грам ској ак тив но сти 
и са рад њи Ву ко ве за ду жби не 
и Мо кро гор ске шко ле ме наџ
мен та, с пра те ћим до ку мен-
ти ма, ко ји тре ба да до при не се 
да Ву ко ва за ду жби на и Мо кро-
гор ска шко ле ме наџ мен та за јед нич ки 
уче ству ју у ре а ли за ци ји про гра ма из 
обла сти кул тур но-обра зов них и на уч-
них де лат но сти и про мо ци ји трај них 
вред но сти де ла Ву ка Сте фа но ви ћа Ка-
ра џи ћа, ко ји ма се чу ва и не гу је срп-
ски је зик и пи смо, кул тур ни и ду хов ни 
иден ти тет срп ског на ро да.

По не де љак, 4. фе бру ар 2019.
На гра да Ра до је До ма но вић Удру-

же ња књи жев ни ка Ср би је за уку пан 
до при нос срп ској књи жев ној са ти ри 
при па ла је Ра до ми ру Пут ни ко ви ћу 
(Бе о град, 1936), књи жев ни ку из Лон-
до на, и Мом чи лу Сто ја но ви ћу (Та ба-
нов це, 1939), књи жев ни ку из Бе о гра да. 
Од лу ку је до нео жи ри у са ста ву: Ра до-
мир Ан дрић (пред сед ник), Ми ло ван 
Ви те зо вић, Пе тар Же бе љан, Ви то мир 
Те о фи ло вић, Сла ђа на Ми тро вић, Ра-
до слав Тил гер и Алек сан дар Чо трић. 
При зна ње, ко је се са сто ји из пла ке-
те и ли ков ног пор тре та Ра до ја До ма-
но ви ћа, до бит ни ци ма је уру че но на 
све ча но сти у Удру же њу књи жев ни ка 
Ср би је, 22. фе бру а ра 2019. го ди не.

Сре да, 20. фе бру ар
По во дом Да на ма тер њег је зи ка, 

на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ни шу 
пред ста вље на је Да ни ца за 2018. го-
ди ну. Уче ство ва ли су: проф. др Ире на 
Цвет ко вић Те о фи ло вић, мр Ми лун ка 
Ми тић и док то ранд Је фи ми ја Ко цић. 
У умет нич ком про гра му су уче ство ва-
ли сту ден ти Де парт ма на за срп ски је-
зик Фи ло зоф ског фа кул те та у Ни шу.

Че твр так, 21. фе бру ар
За ду жби на До си теј Об ра до вић и 

На род но по зо ри ште у Бе о гра ду, на 
при год ној све ча но сти на сце ни Ра ша 
Пла о вић, уру чи ли су на гра ду До си теј 
Об ра до вић за жи вот но де ло ака де ми-
ку Ди ми три ју Сте фа но ви ћу. Од лу ку о 
ла у ре а ту до нео је жи ри у са ста ву Во-
ји слав Је лић (пред сед ник), Слав ко 
Гор дић, Мар ко Не дић, Дра ган Си ме-
у но вић и Мир ко Ва си ље вић. На гра ду 
је Сте фа но ви ћу уру чио Ду шан Ива-
нић, пред сед ник УО За ду жби не До
си теј Об ра до вић.  

Пе так, 22. фе бру ар
У До му Ву ко ве за ду жби не је са оп-

ште но да је на гра да Ме ша Се ли мо вић, 
ко ју до де љу је ком па ни ја Ве чер ње но
во сти, за 2018. го ди ну рав но прав-
но при па ла Але ку Ву ка ди но ви ћу за 
збир ку по е зи је У ва три се Бог од ма
ра, у из да њу Кон ра са, и Ми лу Лом па-
ру за сту ди ју Цр њан ски – би о гра фи ја 
јед ног се ћа ња, у из да њу Пра во слав не 
ре чи. За на гра ду је, по 31. пут, гла сао 
Ве ли ки жи ри Ве чер њих но во сти у ко-
ме је би ло 60 ис так ну тих књи жев них 
кри ти ча ра, те о ре ти ча ра и књи жев них 
исто ри ча ра. На гра ду Ме ша Се ли мо
вић чи не скулп ту ра са ли ком ве ли ког 
пи сца, по ве ља и нов ча ни из нос. 

Че твр так, 28. фе бру ар
У Му зе ју Ву ка и До си те ја, на при-

год ној све ча но сти, обе ле же на је 70. 
го ди шњи це осни ва ња и ра да ове је-
дин стве не му зеј ске уста но ве. Том 
при ли ком пред ста вље на је и књи га 

Му зеј Ву ка и До си те ја (1949–2019), 
Ели а не Га ври ло вић, ку сто са Му зе ја 
Ву ка и До си те ја. О до са да шњем ра ду 
Му зе ја го во ри ли су Бо ја на Бо рић Бре-
шко вић, ди рек тор ка На род ног му зе ја 
у Бе о гра ду, Љи ља на Чу брић, ду го го-
ди шња управ ни ца Му зе ја Ву ка и До-
си те ја и ре цен зент књи ге Му зеј Ву ка 
и До си те ја (1949–2019), Сне жа на Не-
шко вић Си мић, ди рек тор ка Цен тра 
за кул ту ру „Вук Ка ра џић“ из Ло зни-
це, Мир ја на Дра гаш, управ ни ца За ду-
жби не „До си теј Об ра до вић“, и Ели а на 
Га ври ло вић, ку сто ски ња Му зе ја Ву ка 
и До си те ја и ау тор књи ге.  

Пе так, 15. март
За ду жби на До си теј Об ра до вић ор-

га ни зо ва ла је у До си те је вом до му 
на уч ни скуп на те му: Век про све ти
тељ ства у срп ској кул ту ри. У ра ду 
ску па уче ство ва ло је ви ше од 20 на-
уч них рад ни ка и са рад ни ка За ду-
жби не, ко ји су о иза бра ним те ма ма 
из ло жи ли сво ја са оп ште ња. У пла ну 
је да ра до ви бу ду об ја вље ни у по себ-
ном збор ни ку. 

Че твр так, 28. март
Кул тур но-про свет на за јед ни ца Бе-

о гра да, на све ча но сти у На род ном 
по зо ри шту – Ве ли ка сце на, уру чи ла 
је на гра де Злат ни бе о чуг и по себ но 
при зна ње, По ве љу ис так ну тим по је-
дин ци ма и ор га ни за ци ја ма за трај ни 
до при нос кул ту ри Бе о гра да. Бе се дио 
је проф. Ми ло ван Ви те зо вић, пред-
сед ник Кул тур но-про свет не за јед ни-
це Бе о гра да.  

Пе так, 29. март
У окви ру Ме ђу на род не го ди не је зи ка 

искон ских на ро да, Ву ко ва за ду жби на 
и Дру штво срп ско-ја кут ске са рад ње у 
Бе о гра ду одр жа ли су у До му Ву ко ве 
за ду жби не три би ну на те му „Са гла сје 
раз ли ка“ Вук Ка ра џић – Алек сеј Ку ла
ков скиј, ко ја је би ла по све ће на ства-
ра ла штву Ву ка Ка ра џи ћа и ву ков ца 
Алек се ја Ку ла ков ског, ре фор ма то-
ра ја кут ског је зи ка и кул ту ре, и уна-
пре ђи ва њу ве за Ву ко ве за ду жби не и 
Дру штва срп ско-ја кут ске са рад ње у 
Бе о гра ду. О те ми су го во ри ли при ја-
те љи и са рад ни ци Ву ко ве за ду жби не, 
чла но ви Дру штва срп ско-ја кут ске са-
рад ње из Бе о гра да и го сти из Ре пу-
бли ке Са ха (Ја ку ти ја). 

Истог да на, у ве чер њим са ти ма, у 
Ру ском цен тру за на у ку и кул ту ру у 
Бе о гра ду (Ру ски дом), одр жан је кон-
церт умет ни ка Ја ку ти је и Ср би је, као и 
уче сни ка ама тер ских дру шта ва. Пред-
ста вље не су за ни мљи во сти ја кут ске 
кул ту ре, тра ди ци је, оби ча ји и ре ли ги-
ја. Та ко ђе, при ка за не су и жи во пи сне 
фо то гра фи је из Ја ку ти је, као и тра ди-
ци о нал ни и мо дер ни на кит. 

Че твр так, 18. април
У Ву ко ва ру је осно ван огра нак Ву-

ко ве за ду жби не, ко ји ће де ло ва ти у 
окви ру Срп ског кул тур ног цен тра. 
На осни вач кој скуп шти ни иза бра но 
је ру ко вод ство Огран ка, а за ње ног 
пред сед ни ка иза бра на је про фе сор ка 
срп ског је зи ка и књи жев но сти Љи ља-
на Ба јац Ни ко лић. Све ча ној сед ни ци 

осни вач ке скуп шти не при су ство ва-
ли су пред сед ник и пот пред сед ник 
Управ ног од бо ра Ву ко ве за ду жби-
не, Бо шко Су вај џић и Бран ко Злат ко-
вић, и управ ник, Слав ко Ве ји но вић. 
Они су том при ли ком пред ста ви ли 
рад Ву ко ве за ду жби не и ње на из да-
ња, а по себ но Да ни цу 2019. Ова по се та 
чла но ва Управ ног од бо ра Ву ко ве за-
ду жби не ис ко ри шће на је и за пот пи-
си ва ње Пр о то ко ла о са рад њи Ву ко ве 
за ду жби не и Срп ског кул тур ног цен-
тра у Ву ко ва ру, ко ји су пот пи са ли др 
Бо шко Су вај џић и Ср ђан Се ку лић, ди-
рек тор Цен тра. 

Че твр так, 18. април
Ми о драг Ма тиц ки уче ство вао је у 

За је ча ру на Де се тим фе сти вал ским да-
ни ма По зо ри ште за де цу, ко ји су одр-
жа ни у шко ли Де сан ка Мак си мо вић. 
Том при ли ком Ма тиц ки је пред ста вио 
уче ни ци ма VI и VI II раз ре да шко ле Је-
да на е сто го ди ште Да ни це за мла де. 
По зо ри ште „Зо ран Рад ми ло вић“ је от-
ку пи ло је дан број ових вред них књи га 
и њи ма на гра ди ло уче ни ке за по стиг-

ну те ре зул та те на фе сти вал ским да-
ни ма. Та ко ђе, у Удру же њу Облу так 
Ма тиц ки је одр жао књи жев но ве че, а 
у шко ли Де сан ка Мак си мо вић раз го-
ва рао је и о осни ва њу огран ка Ву ко ве 
за ду жби не у Не го ти ну.    

Пе так, 3. мај
На ску пу у Ву ко вој за ду жби ни дат 

је спо мен-омаж Гро зда ни Ко ма ди нић 
(пре ми ну ла 10. фе бру а ра 2019), на ко-
ме је ис так нут Гро зда нин рад као пи-
сца, са ку пља ча и чу ва ра на род ног 
бла га и де ла Ву ка Ка ра џи ћа, вр сног ис-
тра жи ва ча, за пи си ва ча и хро ни ча ра, 
са рад ни ка Срп ске и Ру ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти и чла на Удру же ња 
књи жев ни ка Ср би је. Гро зда на је би-
ла осни вач и ду го го ди шњи пред сед-
ник Управ ног од бо ра огран ка Ву ко ве 
за ду жби не у Чач ку, а са да Удру же ња 
Чу ва ри де ла Ву ка Ка ра џи ћа. На ску пу 
су го во ри ли: Слав ко Ве ји но вић, Да-
ни је ла Ко ва че вић Ми кић, ака де мик 
Дра гу тин Ђу кућ, Ми лун ка Ми тић, 
Ју го слав Ан то нић, Љи ља на Си мић и 
Сла ђа на Ра ни то вић, кћер ка Гро зда не 
Ко ма ди нић. Да ни је ла Ко ва че вић Ми-
кић под се ти ла је при сут не на књи гу 
„По тка од сно ва“, ко ју је Гро зда на об-
ја ви ла 2005. го ди не, и по ко јој је ура-
ђе на и по зо ри шна пред ста ва. Она је 
уче ни ци ма сред ње шко ле „Дра га че-
во“ из Гу че до не ла спе ци јал ну и пр ву 
на гра ду на ре пу блич ком так ми че њу 
драм ских сек ци ја сред њих шко ла Ср-
би је. Бо шко Су вај џић је го во рио о по-
след њој Гро зда ни ној књи зи Ста ри не 
из на род не кул ту ре ча чан ског кра ја, 
ко ја је об ја вље на 2018. го ди не.  

Су бо та, 11. мај
Књи жев на олим пи ја да – Ре пу блич-

ко так ми че ње уче ни ка основ них и 
сред њих шко ла Ср би је, одр жа на је у 
Кар ло вач кој гим на зи ји у Срем ским 
Кар лов ци ма 11. и 12. ма ја. Ор га ни за-
то ри Књи жев не олим пи ја де су 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 и Кар ло вач ка 
гим на зи ја, а так ми че ње су по др жа-
ли Ву ко ва за ду жби на, По кра јин ски 
се кре та ри јат за обра зо ва ње, про пи-
се, упра ву и на ци о нал не ма њи не и 
из да вач ке ку ће. Ву ко ва за ду жби на је 
на гра ђе ним уче ни ци ма по кло ни ла 
сво је књи ге. Ви ше од 1200 уче ни ка 
основ них и сред њих шко ла из це ле 
Ср би је уче ство ва ло је на овој свет ко-
ви ни зна ња.

Че твр так, 16. мај
У До му Ву ко ве за ду жби не пред ста-

вље на је књи га Го ра не Ма ле тић, уред-
ни це Да ни це за мла де – Ни је чо век, 
ни је чи гра, ко ја чи ни из бор ау тор ских 
за го нет ки. У књи зи, ко ју је об ја ви ла 
Ла гу на 2019, на ла зи се из бор за го-
нет ки у ви ду див них сти хо ва, за бав-
них при чи ца и ига ра ре чи ма. Ви ше од 
три де сет ис так ну тих до ма ћих пи са-
ца и пе сни ка за де цу по тру ди ло се да 
ма ли ша ни ма сми сли нео бич не пи та-
ли це. А, ка ко се ис ти че у књи зи, не ма 
зна ња – без пи та ња! У пред ста вља њу 
овог вр сног де ла, по ред ау тор ке, уче-

ство ва ли су: Ми о драг Ма тиц ки, Рај ко 
Лу кач, Бо жи дар Пе шев, Слав ка Гру ји-
чић и Љи ља на Си мић. 

По не де љак, 3. јун 
Тра ди ци о нал ни јун ски про гра ми 

„Зма је вих деч јих ига ра“, 62. по ре ду, 
отво ре ни су у Спо мен-збир ци Јо ва на 
Јо ва но ви ћа Зма ја у Срем ској Ка ме ни-
ци. Под сло га ном Нек је ве дро све по 
све ту, ово го ди шња ма ни фе ста ци ја 
је на цен трал ним град ским тр го ви-
ма и ули ца ма ста рог град ског је згра 
у Но вом Са ду, као и у обра зов ним 
уста но ва ма со ци јал ног и здрав стве-
ног ста ра ња, оку пи ла ви ше од 7.000 
уче сни ка, од но сно де це и мла дих из 
Ср би је и ре ги о на, као и че тр де се так 
ства ра ла ца за де цу. 

На гра да „Зма јев штап“ ове го ди не 
до де ље на је мла дој књи жев ни ци Ива-
ни Не шић, ко ја је и отво ри ла „Зма је ве 
деч је игре“. На гра да „Зма је вих деч јих 
ига ра“ за из у зе тан до при нос по пу ла-
ри са њу књи жев но сти за де цу при-
па ла је проф. др Зо ра ни Опа чић са 
Учи тељ ског фа кул те та у Бе о гра ду, а 
на гра ду „Пла ви чу пе рак“ ове го ди не 
де ли че тво ро ау то ра – Ве сна Алек сић, 
Пе ђа Трај ко вић, Го ран Но ва ков и Зо-
ран Пе нев ски.

Уто рак, 25. јун
У Цен тру за струч но уса вр ша ва-

ње Ча чак одр жан је тра ди ци о нал ни 
про грам Огран ка Ву ко ве за ду жби не 
– „Удру же ња чу ва ри де ла Ву ка Ка ра-
џи ћа“, ко ји ће од ове го ди не но си ти 
на зив Ви дов дан ски свет(л)опи си. На 
све ча но сти је пред ста вље на књи га 
Гро зда не Ко ма ди нић Ста ри не, као 
и из да ња Ву ко ве за ду жби не: Да ни ца 
2019 и Да ни ца за мла де XI. У Про гра-
му су уче ство ва ли Бо шко Су вај џић, 
Оли ве ра Кру пеж, Слав ко Ве ји но вић 
и чла но ви Удру же ња: Зо ри ца Ле шо-
вић Ста но је вић, Ми ла Му тав џић и 
Да ни је ла Ко ва че вић Ми кић. У умет-
нич ком де лу про гра ма на сту пи ле су 
уче ни це Ва ња Го сти љац, Не ве на Ја-

њић, и Ире на Вуч ко вић, као 
и Ми ли ца Ма то вић, во кал. На 
ску пу је пред ста вље на и из ло-
жба ра до ва Ја сми не Ма ри чић, 
ау то ра идеј ног ре ше ња бу ду ће 
(но вем бар ске) на гра де за ђа ке. 
По за вр шет ку про гра ма уру че-
на су при год на при зна ња уче-
сни ци ма не дав но одр жа ног 
ску па Пе снич ке бро ја ни це До
бри це Ери ћа.   

Пе так, 12. јул
На при год ној све ча но сти у 

До му Ву ко ве за ду жби не обе-
ле же на је 190. го ди шњи ца 
ро ђе ња Ми не Ка ра џић Ву ко-
ма но вић. О зна ча ју Ву ко вог 
и ње ног ра да, али и о „Ми ни-
ном спо ме на ру“, као и о мно-
гим дру гим чи ње ни ца ма у 
ве зи с ње ним жи во том и ра-
дом го во ри ли су Ми о драг Ма-
тиц ки и Љи ља на Си мић. Ема 
Зе че вић, мла да књи жев ни ца, 
ре ци то ва ла је по е зи ју, а Ка та-
ри на Бра тић на кла ви ру је из-
ве ла две ком по зи ци је у част 
Ми не Ка ра џић. 

Пе так, 23. ав густ
Из ло жбом сли ка Де ла рат

них сли ка ра 19121918. го ди не, 
Вој ни му зеј у Бе о гра ду обе ле-
жио је 141 го ди ну свог ра да. 
На кон Бер лин ског кон гре са, 
22. ав гу ста 1878. го ди не, ука-
зом кне за Ми ла на Обре но ви-
ћа, про гла ше на је не за ви сност 
Ср би је. Истог да на, осно ван је 
и Вој ни му зеј у Бе о гра ду, ко ји 
чу ва де ла рат них сли ка ра ко ји 
су ства ра ли на ли ни ји фрон та 

у Бал кан ским ра то ви ма и у Ве ли ком 
ра ту. Срп ски рат ни сли ка ри из ло жи-
ли су сво ја де ла по чет ком 1919. го ди-
не у Па ри зу, а по чет ком ок то бра би ће 
обе ле же на сто го ди шњи ца њи хо ве пр-
ве из ло жбе у Бе о гра ду.

По не де љак, 26. ав густ
У До му Ву ко ве за ду жби не одр жа на 

је сед ни ца Про грам ског са ве та Ву ко-
вих са бо ра – пред се да ва ла Сне жа на 
Не шко вић Си мић, ди рек тор ка Цен тра 
за кул ту ру „Вук Ка ра џић“ – на ко јој је 
усво јен Из ве штај о одр жа ном 48. Ђач-
ком Ву ко вом са бо ру и утвр ђен про-
грам 86. Ву ко вог са бо ра.  

Уто рак, 17. сеп тем бар
По во дом обе ле жа ва ња 280 го ди на 

од ро ђе ња До си те ја Об ра до ви ћа и 15 
го ди на од осни ва ња За ду жби не ње му 
у част, у До си те је вом до му одр жа на је 
при год на све ча ност, под на зи вом „Бе-
о град – сто па ма До си те ја“, на ко јој је 
пред ста вље на ма па, но ве пу бли ка ци-
је и отво ре на из ло жба. 

 При ре ди ла Ду ши ца МА ТИЦ КИ
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Са све ча но сти у Ву ко вој за ду жби ни на ко јој је обе ле же на 
190. го ди шњи ца ро ђе ња Ми не Ка ра џић Ву ко ма но вић
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2019.

П
о чет ком фе бру а ра 2019. го ди не, 
у ор га ни за ци ји Дру штва за срп-
ски је зик и књи жев ност Ср би је, 
а под по кро ви тељ ством Ми ни-
стар ства про све те, на у ке и тех-

но ло шког раз во ја и Фи ло ло шког фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду, одр жан је тро днев-
ни ју би лар ни, ше зде се ти Ре пу блич ки зим ски 
се ми нар за на став ни ке и про фе со ре срп ског 
је зи ка и књи жев но сти. 

У име Дру штва за срп ски је зик и књи жев ност 
Ср би је, при сут ним уче сни ци ма се ми на ра (ко јих 
је ове го ди не би ло ви ше не го икад, при бли жно 
1400) обра ти ла се проф. др Зо на Мр каљ, пред-
сед ник овог Дру штва. 

Ше зде се ти, ју би лар ни Ре пу блич ки зим ски 
се ми нар под се тио је да су Дру штво за срп ски је-
зик и књи жев ност осно ва ли 1910. го ди не Алек-
сан дар Бе лић, Па вле По по вић и Јо ван Скер лић. 
Ра дом овог удру же ња, ко ји је пре ки дан са мо за 
вре ме ра то ва (1914–1919. и 1941–1946), ру ко-
во ди ли су пред сед ни ци Јо ван Скер лић, Па вле 
По по вић, Алек сан дар Бе лић, Ми ха и ло Сте ва-
но вић, Дра го љуб Па вло вић, Ди ми три је Ву че-
нов, Ђор ђе Ба јић, Сло бо дан Мар ко вић, Жи во јин 
Ста ној чић, Јо ван Де ре тић, Ра до је Си мић, Ва со 
Ми лин че вић, Пе тар Пе шут, Љу бо мир По по вић, 
Ми ло рад Де шић, Ду шан Ива нић, Вељ ко Бр бо-
рић, Бо шко Су вај џић и Алек сан дар Ми ла но вић. 
С по себ ним ува жа ва њем по здра вље ни су сви 
прет ход ни пред сед ни ци Дру штва, на се ми на-
ру при сут ни.

Усле ди ло је под се ћа ње на пе ри од по сле Дру гог 
свет ског ра та, ка да је ју на 1948. го ди не осно ва-
но Сла ви стич ко дру штво, у ко ме су се оку пља-
ли сла ви сти свих усме ре ња, а пре о вла ђи ва ли су 
на став ни ци срп ско хр ват ског и ру ског је зи ка и 
књи жев но сти. Го ди не 1954, због раз ли чи то сти 
ин те ре со ва ња, број ног члан ства и ши ри не обла-
сти, Сла ви стич ко дру штво се раз дво ји ло на два 
дру штва: јед но ко је оку пља чла но ве из обла сти 
срп ског је зи ка и књи жев но сти и дру го за ру ски 
је зик и књи жев ност и оста ле сло вен ске је зи ке. 
Том при ли ком об но вље но је Дру штво за срп ски 
је зик и књи жев ност.

На гла ше но је да је го ди на 2019. за Дру штво за 
срп ски је зик и књи жев ност Ср би је по себ но зна-
чај на. На вр ши ло се пу них 60 го ди на од пр вог 
се ми на ра за про фе со ре срп ског је зи ка и књи-
жев но сти ор га ни зо ва ног под по кро ви тељ ством 
та да шњег Дру штва за срп ско хр ват ски је зик и 
књи жев ност Ср би је. Ро ђен 1959, овај се ми нар, 
пре ма са зна њи ма по што ва не Бо сиљ ке Ми лић, 
до жи вот ног и не за мен љи вог се кре та ра Дру-
штва, пр во бит но је за ми шљен као оку пља ње 
чла но ва по дру жни це бе о град ских на став ни-
ка. За хва љу ју ћи ча со пи су „Књи жев ност и је-
зик” (под на зи вом ко ји но си и да нас и из ла зи 
од 1956), о се ми на ру су чу ли и на став ни ци из 
уну тра шњо сти ко ји су би ли пре ну ме ран ти овог 
ча со пи са. Жељ ни дру же ња, уз струч но уса вр ша-
ва ње и раз ме ну иде ја и ис ку ста ва, са ми на став-
ни ци су, из го ди не у го ди ну, чи ни ли Ре пу блич ки 
зим ски се ми нар све ма сов ни јим и по се ће ни јим 
ску пом. Ка ко пре 60 го ди на, та ко и да нас, ве ћи-
на нас ове се ми нар ске да не иш че ку је с ра до шћу 
и има до жи вљај пра зни ка.

Иза овог крат ког под се ћа ња на ја вље но је да 
ће мо и 2020. го ди не има ти но ве раз ло ге за сла-
вље: на вр ши ће се 30 го ди на од пр вог Так ми че-
ња из је зи ка и је зич ке кул ту ре и 110 го ди на од 
осни ва ња на ше стру ков не ор га ни за ци је.

Ме ђу нај ва жни јим ци ље ви ма на шег ре пу-
блич ког се ми на ра и на да ље се на ла зе сле де-
ћи ци ље ви и за да ци: не го ва ње срп ског је зи ка 
и књи жев но сти; љу бав пре ма ма тер њем је зи ку, 
исто ри ји, тра ди ци ји и фол кло ру срп ског на ро-
да; раз ви ја ње је зич ке кул ту ре и је зич ког сен зи-
би ли те та; ја ча ње по тре бе чи та ња књи га на ше и 
свет ске књи жев но сти, де ла кла си ка, али и са-
вре ме них књи жев ни ка, као и раз ви ја ње чи та-
лач ких ком пе тен ци ја на ших уче ни ка.

Про грам овог ску па на ла зи се у Ин фор ма то
ру ко ји су сви на став ни ци до би ли у сво јим ко-
ти за циј ским па ке ти ма, а на еле мен те ње го вог 
са др жа ја под се ћа мо и у овој хро ни ци. Упра ва 
Дру штва уло жи ла је и ове го ди не до ста тру да 
да про грам и ор га ни за ци ја Зим ског се ми на ра, 
у скла ду с мо гућ но сти ма, ис пу не мно га оче ки-
ва ња по ла зни ка. Оку пи ли смо пре да ва че из раз-
ли чи тих уни вер зи тет ских цен та ра на ше зе мље 
и ре ги о на, ода бра не прак ти ча ре из це ле Ср би је, 
ко ји су у ме то дич ким ра ди о ни ца ма при ка за ли 
сво је ино ва тив не при сту пе те ма ма из срп ског 
је зи ка и књи жев но сти.

У три се ми нар ска да на чу ло се 13 пле нар них 
пре да ва ња и при су ство ва ло ра ду 24 ме то дич-
ке ра ди о ни це, од ко јих је сва ка би ла по но вље-
на. Има ли смо при ли ку да по се ти мо бар две од 
че ти ри књи жев не ве че ри, да ви ди мо јед ну по-
зо ри шну пред ста ву у из во ђе њу да ро ви тих уче-
ни ка, по се ти мо не ко ли ко зна чај них про мо ци ја 
но вих књи га и ча со пи са, раз го ва ра мо, уз по моћ 

на шег про фе со ра Ми хај ла Пан ти ћа, са чу ве ним 
драм ским пи сцем Ду шком Ко ва че ви ћем, чу је-
мо шта о срп ском ро ма ну у 2018. има да нам ка-
же чла ни ца жи ри ја НИН-ове на гра де, го спо ђа 
Та ма ра Кр стић, до жи ви мо кон церт сла ви стич-
ког хо ра „Лу чи ну шка”. Ма да је хор „Лу чи ну шка”, 
пр во бит но са ста вљен од не ка да шњег хо ра сту-
де на та сла ви сти ке Фи ло ло шког фа кул те та, пре-
ра стао у град ски хор, остао је ве ран Фа кул те ту 
ко ји му и да ље обез бе ђу је про сто ри је за про бу. 
Са да је у хо ру 65 ак тив них чла но ва, углав ном 
про фе со ра ру ског и срп ског је зи ка и књи жев но-
сти, де сет док то ра на у ка, два де се так ма ги ста ра 
и ма сте ра, не ко ли ко прав ни ка, две глу ми це, две 
сли кар ке, док тор ну кле ар не фи зи ке, не ко ли ко 
чла ни ца ру ског по ре кла. Ру ко во ди лац овог хо-
ра је проф. др Ан дреј Та ра сјев, а на кон цер ту су 
ди ри го ва ле Мил ка Па је вић, про фе сор ка му зи-
ке, и Мир ја на Ни ко лић, про фе сор ка ру ског је зи-
ка, уз кон фе ран си је чла ни це хо ра, Бра ни сла ве 
Мар ко вић, ду го го ди шњег уред ни ка из да ња за 
срп ски је зик и књи жев ност у За во ду за уџ бе-
ни ке. На ступ хо ра „Лу чи ну шка” пред пре пу ном 
Са лом хе ро ја Фи ло ло шког фа кул те та иза звао је 
оду ше вље не свих при сут них.

Ово го ди шњи Зим ски се ми нар имао је част да 
сво јим пле нар ним пре да ва њем из је зи ка отво ри 
про фе сор Ми лан Ста кић, са те мом Срп ски гла
гол ски об ли ци под лу пом, по сле че га смо чу ли и 
про фе со ра Алек сан дра Јер ко ва са цен трал ном 
те мом: Не ма смр ти – са мо књи жев но сти. По том 
нам је про фе сор ка Ду шка Кли ко вац по да ри ла 
сво је за ни мљи ве оп сер ва ци је на те му Из срп ске 
ин тер пунк ци је, те је та ко, уз до де лу на гра да и 
при зна ња нај бо љим на став ни ци ма и нај вер ни-
јим при ја те љи ма Дру штва, про мо ци ју на ших 
из да ња и уз кул тур но-умет нич ки про грам уче-
ни ка Де ве те бе о град ске гим на зи је (под на зи-
вом: Ми лун ка Са вић – хе ро и на Пр вог свет ског 
ра та) про те као пр ви део се ми нар ског да на. У 
по по днев ном тер ми ну по ла зни ци су при су ство-
ва ли две ма ода бра ним ра ди о ни ца ма, а оне ко је, 
пре ма ми шље њу на став ни ка, бу ду оце ње не као 
нај бо ље, по но ви ће мо у окви ру на шег дру гог се-
ми на ра Ка са вре ме ној на ста ви II, да би их што 
ви ше на став ни ка чу ло и ви де ло.

К
а ко За вод за уна пре ђи ва ње обра-
зо ва ња и вас пи та ња вред ну је 
при су ство на став ни ка на Зим-
ском се ми на ру са 24 бо да, на ше 
дру же ње про те гло се и у ве чер-

ње са те, ка да смо при су ство ва ли за и ста за-
ни мљи вим књи жев ним оку пља њи ма. Ов де 
по себ но из два јам Књи жев но ве че про свет-
них рад ни ка ко ји пи шу за де цу, на че лу с ко-
ле гом Вла стом Це ни ћем, на став ни ком у ОШ 
„Вук Ка ра џић” из До љев ца; за тим пе снич ко 
ве че Не дре ма но пе ро, где смо ужи ва ли у по е-
зи ји на шег про фе со ра То ми сла ва Јо ва но ви ћа 
и обра ћа њу ко ле ги ни це доц. др Ми не Ђу рић, 
ко ја је во ди ла ово књи жев но ве че. Чу ли смо 
не што но во и о ства ра ла штву ово го ди шњег до-
бит ни ка НИН-ове на гра де, Вла ди ми ра Та ба-
ше ви ћа, што је наш про грам учи ни ло по себ-
но ак ту ел ним.

Дру ги дан се ми на ра отво ри ло је пле нар но 
пре да ва ње про фе со ра Јо ва на Де ли ћа: Отаџ би
на као бол и бо лест – Сер биа Ми ло ша Цр њан
ског, а обо га ти ла су га и ин три гант на пре да ва ња 
на ших ко ле га про фе со ра Дра га на Бо шко ви ћа: 

Мр тви – пра ви ју на ци срп ске књи жев но сти, и 
про фе сор ке Дра га не Ву ки ће вић: Еро то ло ги ја у 
на ста ви књи жев но сти. О но вим ре фор ма ма на-
ста ве и уче ња, са др жа ји ма про гра ма, ис хо ди-
ма и стан дар ди ма, чу ли смо из пр ве ру ке, од 
за ме ни ка ди рек то ра За во да за уна пре ђи ва ње 
обра зо ва ња и вас пи та ња, ко ле ги ни це Де ја не 
Су бић Ми ли јић. Су бот њи кул тур но-умет нич ки 
про грам оду ше вио је и нај ве ће скеп ти ке, а по-
по днев не ра ди о ни це и њи хо ве ак ту ел не те ме 
(на при мер, о ди ги тал ним ча со ви ма и про јект-
ној на ста ви) при бли жи ле су нам учи о ни цу са-
вре ме ног до ба. У пред ве чер њем де лу про гра ма 
ужи ва ли смо у спе ци фич ној про мо ци ји књи ге 
др Мир ја не Ста кић Сав ко вић Ро ман ти зи ра ње у 
пу ту ју ћој учи о ни ци, ко ја је раз ви је на у пред ста-
ву у ма лом, као и у пред ста вља њу Књи ге о Ву ку 
про фе со ра Бо шка Су вај џи ћа и ча со пи са Ву ко ве 
за ду жби не„Да ни ца” и „Да ни ца за мла де”.

Тре ћег да на дру же ња усле ди ло је још не ко ли ко 
за ни мљи вих те ма: „Ре ли ги о зни ате и зам” у по е
зи ји Ми ло ша Цр њан ског про фе со ра Ду шка Ба би-
ћа, за тим те ма Ка ко (про)чи та ти ре чи проф. др 
Ја сне Вла јић По по вић, ди рек тор ке Ин сти ту та за 
срп ски је зик СА НУ, као и бо гат из ве штај др Ма-
ри не Спа со је вић о 20 го ди на де ло ва ња Од бо ра 
за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка.

То ком се ми на ра ра до ва ли смо се, за јед но са 
на гра ђе ни ма, на пет раз ли чи тих кон кур са на-
шег Дру штва: за нај бо љи сред њо школ ски пи-
сме ни за да так, за нај бо љу ли те рар ну сек ци ју, 
за нај бо љу лин гви стич ку сек ци ју, за нај бо љи 
основ но школ ски и сред њо школ ски ча со пис, као 
и за нај бо љу ме то дич ку при пре му на став ни ка 
срп ског је зи ка и књи жев но сти.

Са по себ ним за до вољ ством ис ти че мо да нас 
је и ове го ди не по се ти ло око 50 на став ни ка ко-
ји из во де на ста ву срп ског је зи ка у Ре пу бли ци 
Хр ват ској, на че лу с пред сед ни цом њи хо вог 
Од бо ра за обра зо ва ње, про фе сор ком Ми ли цом 
Сто ја но вић. Та ко ђе, око 20 на став ни ка срп ског 
је зи ка из Ре пу бли ке Срп ске, уз по др шку њи хо-
вог пред сед ни ка Дру штва, про фе со ра Ран ка По-
по ви ћа, и за ме ни це пред сед ни ка, про фе сор ке 
Зо ри це Ни ки то вић, уз вра ти ло нам је по се ту 
(по што смо про шле го ди не би ли го сти њи хо-
вог се ми на ра). Као по себ но зна ча јан ис ко рак 
Дру штва у ра ду на оку пља њу свих на став ни ка 
срп ског је зи ка и књи жев но сти у на шој зе мљи 
и окру же њу, где има срп ског жи вља, ис ти че мо 
до ла зак про фе со ра Ми о дра га Јо ва но ви ћа, ко ји 
нам се, као пред став ник Ма ти це срп ске у Цр ној 
Го ри, обра тио тре ћег да на, на пле нар ном пре-
да ва њу с те мом Цр но гор ски го во ри у осно ви ци 
срп ског књи жев ног је зи ка.

Здру же ни у за јед нич ком по слу ко ји се мо-
же ра ди ти пре све га из љу ба ви и по све ће но сти, 
ове го ди не смо има ли при ли ке да при су ству је-
мо и до де ли број них при зна ња, чи ји но си о ци су 
упра во на ши на став ни ци, при сут ни по ла зни ци 
се ми на ра. Ју би лар ни Ре пу блич ки зим ски се ми-
нар је био не по сре дан по вод да се до дат но ува-
же ре зул та ти ра да про фе со ра срп ског је зи ка и 
књи жев но сти, ко ји су при пре ма ли уче ни ке за 
Так ми че ње из срп ског је зи ка и је зич ке кул ту ре 
и за „Књи жев ну олим пи ја ду”.

За хва љу ју ћи дру гом ве чи том се кре та ру на шег 
Дру штва, Ма ри ји За пу тил, про фе сор ки По жа-
ре вач ке гим на зи је и Му зич ке сред ње шко ле у 
По жа рев цу, об ра ђе ни су ре зул та ти ре пу блич ких 
так ми че ња Дру штва и из дво је ни су нај у спе шни-
ји на став ни ци ко ји су са сво јим уче ни ци ма у 

по след њих шест го ди на осво ји ли нај ви ше ре-
пу блич ких на гра да. Са ми ре зул та ти ко ји су по-
стиг ну ти у основ ним шко ла ма, гим на зи ја ма и 
сред њим струч ним шко ла ма на мет ну ли су кри-
те ри ју ме пре ма ко ји ма смо из дво ји ли нај бо ље. 
Про цес утвр ђи ва ња тач ног бро ја осво је них ре пу-
блич ких на гра да био је тран спа рен тан, те су на-
став ни ци мо гли да до пу не и ис пра ве спи ско ве 
ко је је Дру штво при пре ми ло. Све ча но уру че ње 
по ве ља, за хвал ни ца, при зна ња и спе ци јал них 
при зна ња усле ди ло је пр вог да на ску па, од мах 
по сле до де ле на гра да.

Као и ра ни јих го ди на, упо зна ли смо по ла-
зни ке се ми на ра са но вим из да њи ма Дру штва 
за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, у окви ру 
бо га те Би бли о те ке „Књи жев ност и је зик”, ко ја су 
се мо гла по гле да ти и на ру чи ти и пред ула зом у 
Са лу хе ро ја, или су их на став ни ци до би ли као 
на гра ду на по ме ну тим так ми че њи ма. Ка ко је 
од про шлог до овог Зим ског се ми на ра Дру штво 
об ја ви ло зна ча јан број но вих књи га и пу бли ка-
ци ја, по тру ди ли смо се да на ши нај бо љи на став-
ни ци као на гра ду до би ју упра во ове књи ге. 

Д
ру штво има сво ју би бли о те ку ко-
ја је на ме ње на на став ни ци ма и 
про фе со ри ма ко ји се ба ве про у ча-
ва њем и на ста вом срп ског је зи ка 
и књи жев но сти и та ко до при но си 

ис тра жи вач кој и ства ра лач кој на ста ви срп-
ског је зи ка и књи жев но сти. За хва љу ју ћи За во-
ду за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња 
и ње го вом ди рек то ру, др Злат ку Гру ша но ви-
ћу, по чет ком про шле и по чет ком ове го ди не, у 
окви ру Би бли о те ке „Књи жев ност и је зик” об-
ја вље на су два вред на из да ња: књи га про фе-
со ра Ду ша на Ива ни ћа П(ј)есник и п(ј)есма и 
књи га ко ле ги ни це Ду ши це По тић, По е ти ка 
при кри ва ња – Фол клор ни обра сци у ства ра ла
штву Сте ва на Ра ич ко ви ћа. Дру штво је обез-
бе ди ло сред ства да об ја ви и књи ге про фе со ра 
Бо ја на Ђор ђе ви ћа, Пле ме ни та ми си ја или му
ка жи ва – Срп ски књи жев ни ци као про фе со ри; 
др Мир ја не Ста кић Сав ко вић, Пу ту ју ћа учи о
ни ца (Од екс кур зи је до струч ног пу то ва ња као 
ства ра лач ке ак тив но сти), проф. др Ду шке 
Кли ко вац, Срп ски је зик у све тлу ког ни тив не 
лин гви сти ке, но ви број ча со пи са „Књи жев-
ност и је зик”, но ви број „Све та ре чи”, ча со пи-
са за сред њо школ це, Ин фор ма тор и но ве те-
сто ве са так ми че ња „Књи жев на олим пи ја да”. 
Не ко ли ко да на по сле 60. Ре пу блич ког се ми на-
ра иза шла је и ду го о че ки ва на књи га проф. др 
Љу бо ми ра По по ви ћа, Ко му ни ка тив ногра ма
тич ка ана ли за ре че ни це (мор фо ло шка ана ли
за: основ ни пој мо ви), ко ја ће би ти од ве ли ког 
зна ча ја за на став ну прак су.

Ка ко Дру штво ви ше од 70 од сто сво јих из да-
ња по кла ња на став ни ци ма и уче ни ци ма на 
раз ли чи тим так ми че њи ма и се ми на ри ма, а 
уче ству је и као спон зор у до де ли на гра да на 
так ми че њи ма дру гих дру шта ва, по кла ња сво ја 
из да ња би бли о те ка ма у Ср би ји и ди ја спо ри и 
де ли их уче сни ци ма раз ли чи тих на уч них ску-
по ва ко ји се одр жа ва ју на на шем фа кул те ту, но-
вац при ку пљен од про да је пре о ста лих књи га 
и те сто ва усме ра ва се на штам па ње но вих из-
да ња књи га, ча со пи са и ди пло ма, те не оста не 
сред ста ва за хо но ра ре ауто ри ма, при ре ђи ва-
чи ма, уред ни ци ма, лек то ри ма и ко рек то ри ма, 
осим на гра де у књи га ма. Због то га смо свим 
уче сни ци ма у овом пле ме ни том во лон тер ском 
по слу јав но за хва ли ли!

Ор га ни за ци ју 60. Ре пу блич ког зим ског се ми-
на ра по др жа ло је, као и сва ке го ди не, Ми ни стар-
ство про све те, ко је је, уз Фи ло ло шки фа кул тет и 
Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, 
ње гов идеј ни по кро ви тељ. Зо на Мр каљ је, као 
пред сед ник Дру штва за срп ски је зик и књи жев-
ност Ср би је, по себ но за хва ли ла сви ма ко ји су 
сво јим тру дом или при ло зи ма по мо гли да се 
овај ве ли ки се ми нар осми сли и упри ли чи, свим 
по дру жни ца ма Дру штва у Ср би ји, за ду жби на-
ма и из да ва чи ма ко ји су за на гра де на на шем 
се ми на ру обез бе ди ли од ре ђе ни број по кло на у 
књи га ма, или су ма те ри јал но пот по мо гли до-
ла зак по је ди них на став ни ка на ово за јед нич ко 
струч но дру же ње.

По себ на за хвал ност из ра же на је, до де ље ним 
за хвал ни ца ма и по ве ља ма, нај ак тив ни јим и ду-
го го ди шњим чла но ви ма Упра ве Дру штва ко ји 
су по све ће но по ма га ли у ор га ни за ци ји овог и 
свих бу ду ћих так ми че ња, се ми на ра Дру штва и 
у окви ру из да вач ке де лат но сти. 

По сле ана ли зе ан кет них ли сти ћа, ко је је ис-
пу ни ло ви ше од хи ља ду уче сни ка Ре пу блич ког 
зим ског се ми на ра, за кљу чу је мо да је 60. Ре пу-
блич ки зим ски се ми нар за до во љио прох те ве 
и нај и збир љи ви јих и да су са овог ју би лар ног 
се ми на ра сви по не ли нај леп ше ути ске ко је ће 
по де ли ти са ви ше од ми ли он уче ни ка на ших 
основ них и сред њих шко ла.

Зо на МР КАЉ

ОСВЕТЉЕЊА

Хроника 60. Републичког 
зимског семинара

Јубиларни семинар окупио око 1400 наставника и професора српског језика 
и књижевности из Србије, Хрватске и Републике Српске

Свечано отварање семинара у Сали хероја Филолошког факултета
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„Сагласје разлика“  
Вук Караџић – Алексеј 
Кулаковскиј

У 
окви ру Ме ђу на род не 
го ди не је зи ка искон
ских на ро да, Ву ко ва 
за ду жби на и Дру штво 
срп ско-ја кут ске са рад-

ње у Бе о гра ду одр жа ли су 29. мар-
та 2019. го ди не у До му Ву ко ве за-
ду жби не три би ну на те му „Са гла сје 
раз ли ка“ Вук Ка ра џић – Алек сеј Ку
ла ков скиј, ко ја је би ла по све ће на 
ства ра ла штву Ву ка Ка ра џи ћа и ву
ков ца Алек се ја Ку ла ков ског, ре фор-
ма то ра ја кут ског је зи ка и кул ту ре 
и уна пре ђи ва њу ве за Ву ко ве за ду-
жби не и Дру штва срп ско-ја кут ске 
са рад ње у Бе о гра ду.  

Три би ну су отво ри ли управ ник За-
ду жби не, Слав ко Ве и но вић, и пред-
сед ни ца Дру штва срп ско-ја кут ске 
са рад ње, Мил ки ца Ву ле тић, а за тим 
су се го сти ма обра ти ли Ми о драг Ма-
тиц ки и Бо шко Су вај џић, а са Фи-
ло ло шког фа кул те та Бе о град ског 
уни вер зи те та Љи ља на Ба јић. Скуп је 
уве ли чао и Вла ди мир Ва си љев, пр ви 
за ме ник ми ни стра спољ них по сло ва 
и де ла на ро да Ја ку ти је.

О те ми су го во ри ли при ја те љи и са-
рад ни ци Ву ко ве за ду жби не, чла но ви 
Дру штва срп ско-ја кут ске са рад ње из 
Бе о гра да и го сти из Ре пу бли ке Са ха 
(Ја ку ти ја), из ме ђу оста лих, Сив це ва 
Па ра ско вја Ва си љев на, док тор фи ло-
ло шких на у ка, ди рек тор ин сти ту та А. 
Е. Ку ла ков ског Се вер но-ис точ ног фе-
де рал ног уни вер зи те та, ко ја је го во-
ри ла на те му „Вук Ка ра џић и Алек сеј 
Ку ла ков скиј: па ра ле ле ства ра лач ких 
тра га ња“.

На ску пу су про чи та ни ре фе ра ти 
Мак си мо ва Јо га на Је го ро ви ча, Ку
ла ков скиј и еко ло ги ја, Но го ви цин 
Алек сан дар Па вло вич пред ста вио је 
ви део-пре да ва ње о жи во ту и ра ду А. 
Е. Ку ла ков ског Зве зда во ди ља на ро да 
Са ха, Ку зне цо ва Ана ста си ја Алек сан-
дров на го во ри ла је о чи та њу по е ме 
Ку ла ков ског у ко смо су, Со ров Сте пан 
Сте па но вич из нео је ре фе рат Ове ко ве
че но име Ку ла ков ског у род ној зе мљи 
(отаџ би ни), Не ус тро е ва Сар ги ла на 

Алек сан дров на „Ус кут, ус сэр гэ“ – ду-
хов но са крал на ту ра по ста за ма Ку ла-
ков ског. Део сти хо ва из по е ме Алек се ја 
Ку ла ков ског уче сни ци ма је про чи тао 
пре во ди лац Ми ли во је Баджо вић. 

Ми о драг Ма тиц ки и Бо шко Су вај-
џић уру чи ли су го сти ма из Ја ку ти-

је за хвал ни це и при год не по кло не у 
књи га ма ко је је об ја ви ла Ву ко ва за-
ду жби на, док су го сти из Ја ку ти је, та-
ко ђе, да ро ва ли пред став ни ке Ву ко ве 
за ду жби не сво јим из да њи ма и дру-
гим вред ним по кло ни ма на род не 
ра ди но сти. 

Истог д ана, у в ече рњим с ат има, у 
Р уском це нтру за н а уку и ку лт уру у 
Б е огр аду – „Р уском д ому“, од ржан је 
з аје дни чки ко нцерт уме тн ика Ј ак ут и је 
и С рб ије, као и уч есн ика ам ате рских 
др ушт ава. Пре дст ављ ене су з ан им љ-
ив ости ј аку тске ку лт уре, тр ад иц ије, 

об ич аја и р ел иг ије. Т ак ође, у х олу 
Р уског д ома п ос ет и оци су м огли да 
в иде и зл ожбу ж ив оп исних ф от огр аф-
ија из Ј ак ут ије, као и тр ад иц и она лни 
и м оде рни н акит. 

Ми лк ица В УЛ ЕТИЋ

Ј
ед но од нај у глед ни јих при-
зна ња, Ву ко ва на гра да ко-
ју до де љу је Кул тур но-про-
свет на за јед ни ца Ср би је за 
на ро чи те ре зул та те оства-

ре не у ства ра лач ком ра ду на ши-
ре њу кул ту ре, обра зо ва ња и на у ке 
у Ре пу бли ци Ср би ји и на све срп-
ском кул тур ном про сто ру, уру че-
на је пе тог фе бру а ра, на све ча но-
сти у Пред сед ни штву Ср би је, 55. пут.

Ву ко ву на гра ду за 2018. до би ли су 
про фе сор на род не књи жев но сти на 
Фи ло ло шком фа кул те ту др Бо шко 
Су вај џић, на род ни умет ник Пре драг 
Жив ко вић То зо вац, филм ски умет-
ник Бо жи дар Зе че вић, при вред ник 
и ме це на кул ту ре Ми лу тин Иг ња то-
вић, му зич ки умет ник проф. Смиљ ка 
Иса ко вић, ва јар и сли кар мр Ле по са-
ва Ми ло ше вић Си би но вић, ва јар, сли-
кар, гра фич ки ди зај нер Мир ко Мр кић 
Остро шки.

На гра да је при па ла и На род ној би-
бли о те ци „Ре сав ска шко ла“ из Де спо-
тов ца, драм ском пи сцу и ре ди те љу 
Бра ти сла ву Пет ко ви ћу и „По ли ти ки-
ном за бав ни ку“.

До бит ни ци Из у зет не Ву ко ве на гра-
де су књи жев ник Пе ро Зу бац, Ми тро-
вач ка гим на зи ја и По љо при вред на 
шко ла са До мом уче ни ка „Со ња Ма-
рин ко вић“ из По жа рев ца.

Ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са-
ња Вла дан Ву ко са вље вић за хва лио је 
ово го ди шњим до бит ни ци ма што де-
це ни ја ма обо га ћу ју кул тур ни и дру-
штве ни жи вот зе мље. Ву ко са вље вић 
је ис та као да су то ком прет ход них 
55 го ди на ла у ре а ти Ву ко ве на гра де, 
ван вре мен ски из во ђа чи, ства ра о ци и 
ми сли о ци, до шли у наш жи вот као но-
си о ци и твор ци из у зет них кул тур них 
про ме на, због че га ова на гра да рас-
ки да сте ге кон вен ци о нал ног, по бу ђу је 
дух и рас плам са ва ма шту.

Мно го број не го сте из Вла де Ср би је, 
кул ту ре и јав ног жи во та по здра вио је 
и ге не рал ни се кре тар Кул тур но-про-
свет не за јед ни це Ср би је, Жи во рад 
Ај да чић. Он је ре као је да је Ву ко ву на-
гра ду до са да по не ло ви ше од 500 ла у-
ре а та чи је би би о гра фи је мо гле да уђу 
у по себ ну мо но гра фи ју зна ме ни тих 
лич но сти Ср би је. Ај да чић је ис та као 
да КПЗ пла ни ра да на пра ви из ло жбу 
де ла свих ли ков них умет ни ка ко ји 
су до би ли Ву ко ву на гра ду и до дао да 
би би ло за ни мљи во да се ор га ни зу је 

ци клус књи жев них ве че ри на ко ји ма 
би би ло пред ста вље но ства ра ла штво 
књи жев ни ка на гра ђе них истим при-
зна њем, као и ци клус кон це ра та му-
зич ких умет ни ка ла у ре а та.

У име на гра ђе них за хва лио је књи-
жев ник Пе ро Зу бац. „Сви ми смо, уве-
рен сам, ра ди ли ко ли ко смо мо гли и 
ко ли ко смо уме ли да бар зр ном зла та 
или од сја јем сре бра до при не се мо на-
род ној ри зни ци. Ово ви со ко и дра го-
це но при зна ње, на дам се, при хва та мо 

као под стрек да ис тра је мо, ко ли ко мо-
же мо и ко ли ко бу де мо уме ли, у тра-
га њу за сми слом ства ра ња“, ре као је  
Зу бац и за вр шио ре чи ма Ву ка Ка ра-
џи ћа да „све што чи ниш учи ниш у ко-
рист и сла ву свог на ро да“.

Жи ри за до де љи ва ње Ву ко ве на-
гра де ра дио је у са ста ву: проф. Мом-
чи ло Ан то но вић, ака дем ски сли кар, 
Ми ло ван Ви те зо вић, књи жев ник, др 
Жар ко Ди мић, исто ри чар, проф. др 
Урош Дој чи но вић, му зич ки умет ник, 
Бо ра Ду гић, му зич ки умет ник, Се ли-

мир Ра ду ло вић, књи жев ник, проф. др 
Дар ко Та на ско вић, фи ло лог ори јен-
та ли ста, проф. др Ели за бе та Ри ста-
но вић са ВМА, Жи во рад Ај да чић, 
ре ди тељ, књи жев ник, Ра до ван Тр-
на вац Ми ћа, сли кар. На пред лог жи-
ри ја за до де љи ва ње Ву ко ве на гра де, 
Из вр шни од бор Кул тур но-про свет не 
за јед ни це Ср би је до нео је јед но гла-
сну од лу ку о до бит ни ци ма Из у зет не 
Ву ко ве на гра де. 

Ду ши ца МА ТИЦ КИ

Сла вко В еј ин овић отв ара тр иб ину „С агл асје ра зл ика“
Си вц ева П ар аск овја В ас иље вна, до ктор ф ил ол ошких н а ука, 
д ире ктор и нст ит ута А. Е. К ул ако вског

До бит ни ци на гра де

ВУКОВА НАГРАДА ДОДЕЉЕНА ПЕДЕСЕТ ПЕТИ ПУТ

Дело човека хвали Бо шко Су вај џић је ро ђен 13. апри-
ла 1965. у Дра ги њу. Гим на зи ју је 
учио у Шап цу. Основ не, ма ги стар-
ске и док тор ске сту ди је за вр шио 
је на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе-
о гра ду. Био је ру ко во ди лац на уч-
но и стра жи вач ког про јек та Срп ско 
усме но ства ра ла штво у ин тер
кул тур ном ко ду Ин сти ту та за 
књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду 
(2010–2016). 

Од 2010. до 2014. го ди не вр шио је 
ду жност пред сед ни ка Дру штва за 
срп ски је зик и књи жев ност Ср би је. 
Од 2011. го ди не оба вља ду жност за-
ме ни ка управ ни ка Ме ђу на род ног 
сла ви стич ког цен тра (Фи ло ло шки 
фа кул тет, Бе о град). Ви ше го ди шњи 
је члан Пред сед ни штва Удру же ња 
драм ских пи са ца Ср би је (Бе о град). 
Пред сед ник је Управ ног од бо ра Ву-
ко ве за ду жби не. 

Као пред сед ник Ме ђу на род ног 
ко ми те та сла ви ста, нај ста ри је и нај-
у ти цај ни је ме ђу на род не на уч но-
струч не сла ви стич ке ор га ни за ци је 
на све ту (2013–2018), ор га ни зо вао 
је исто риј ски 16, Ме ђу на род ни кон-
грес сла ви ста у Бе о гра ду (2018).

Бо шко Су вај џић је ре дов ни про-
фе сор и управ ник Ка те дре за 
срп ску књи жев ност са ју жно сло-
вен ским књи жев но сти ма Фи ло ло-
шког фа кул те та у Бе о гра ду. Пр ви је 
пред сед ник об но вље ног Удру же ња 
фол кло ри ста Ср би је (2014). Глав ни 
је уред ник Го ди шња ка Ка те дре за 
срп ску књи жев ност са ју жно сло вен
ским књи жев но сти ма (Фи ло ло шки 
фа кул тет, Бе о град) и члан ре дак ци-
ја ча со пи са Ана ли Фи ло ло шког фа
кул те та (Фи ло ло шки фа кул тет, 
Бе о град), Књи жев ност и је зик (Дру-
штво за срп ски је зик и књи жев ност 
Ср би је, Бе о град), као и уред ни штва 
еди ци је Са вре ме на срп ска дра ма и 
ча со пи са Дра ма, ко је из да је Удру-
же ње драм ских пи са ца Ср би је.

Су вај џић је об ја вио ви ше на уч-
них мо но гра фи ја, ан то ло ги ја, сту-
ди ја, рас пра ва и при ка за у до ма ћој 

и стра ној струч ној пе ри о ди ци. За 
књи гу Ила ри он Ру ва рац и на род на 
књи жев ност до био је на гра ду Ву ко-
ве за ду жби не за на у ку у 2007. го ди-
ни, а за књи гу Пе вач и тра ди ци ја 
на гра ду „Ми ле Не дељ ко вић“ за нај-
бо љу фол кло ри стич ку књи гу у 2010. 
го ди ни.  

Бо шко Су вај џић је пу бли ко-
вао збир ку пе са ма Со не ти. Ва тре 
(2013). У еди ци ји „Иза бра не дра ме“ 
Удру же ња драм ских пи са ца Ср би је 
иза шла му је књи га иза бра них дра-
ма Пе ри те о ри он (2015). 

За збир ку пе са ма Со не ти. Ва тре 
до био је на гра ду „За ду жби не Ве се-
ли на Лу чи ћа“ за нај бо ље књи жев но 
оства ре ње на став ни ка и са рад ни-
ка Уни вер зи те та у Бе о гра ду за 2014. 
го ди ну, а за збир ку Ани ма ви ва на-
гра ду „Ми ро слав Ан тић“ за 2016. 
го ди ну. За збир ку пе са ма На пра ви 
ва здух (Кул тур ни цен тар Но вог Са-
да, 2018) до био је на гра ду Бран ко вог 
ко ла „Пе чат ва ро ши срем ско кар ло-
вач ке“. До бит ник је на гра де „Злат ни 
бе о чуг“ Кул тур но-про свет не за јед-
ни це Бе о гра да за трај ни до при нос 
кул ту ри Бе о гра да (2016) и Ву ко ве 
на гра де (2018). Та ко ђе, но си лац је 
при зна ња „Ми о драг Ђу кић“ за до-
при нос у ра ду Удру же ња драм ских 
пи са ца Ср би је (2016).

Је дан од на гра ђе них, 
проф. др Бо шко Су вај џић

Уч есн ици тр иб ине

Ра зм ена п ов еља и з ахва лн ица – Вл ад имир В ас иљев, п рви з ам еник 
м ин истра спо љних п осл ова и д ела н ар ода Ј ак ут ије, 
и др М и одраг М ати цки

Српско-јакутска сарадња
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ДРАГАНУ ХАМОВИЋУ НАГРАДА 
ЗА РОДОЉУбИВУ ЛИРИКУ

„Одзиви Филипу 
Вишњићу“ 

за 2019. 

Н
а гра да „Од зи ви Фи ли пу Ви шњи-
ћу“ за 2019. го ди ну, ко ја се у кон-
ти ну и те ту од 1996. го ди не до де-
љу је за ро до љу би во пе сни штво, 
при па ла је пе сни ку Дра га ну 

Ха мо ви ћу (1970) из Бе о гра да. У Обра зло же-
њу на гра де сто ји да се при зна ње до де љу је „за 
за чу дан, игрив и бру шен пе снич ки ис каз са-
вре ме ног ро до љу бља, ко ји сим бо ли за ци јом 
сва ко днев ног и ак ти ви ра њем ар хе тип ског 
тво ри сло је ви ту сли ку про ши ре не за ви чај-
но сти и упи су је ме мо ри јал на ме ста кул тур-
но и сто риј ске вер ти ка ле, по че му је до сто јан 
след бе ник слав ног узо ра пе сни ка бу не“.

Од лу ку о на гра ди, ко ју је За ду жбин ско дру-
штво „Пр ви срп ски уста нак“ из Ора шца до де-
ли ло 24. пут, до нео је жи ри у са ста ву: ака де мик 
Ма ти ја Бећ ко вић, пред сед ник, и чла но ви ака-
де мик Ми ло сав Те шић, Дра ган Ла ки ће вић, Вла-
ди мир Ја гли чић и др Иван Злат ко вић. По во дом 
до де ле на гра де об ја вље на је збир ка пе са ма Дра-
га на Ха мо ви ћа под на зи вом Из вод из ма тич не 
књи ге (Ора шац, 2019, 136 стр.). По го вор књи зи 
„Од ар хе ти па до веч но сти: о сло је ви ма лир ског 
иден ти те та“ на пи сао је Ни ко ла Ма рин ко вић. 

Књи жев на ака де ми ја, по све ће на ово го ди-
шњем ла у ре а ту, одр жа на је 13. фе бру а ра 2019. 
го ди не у На род ној би бли о те ци „Све ти Са ва“ у 
Аран ђе лов цу. О пе сни ку и о ње го вој но вој књи-
зи го во рио је књи жев ни кри ти чар и пи сац По-
го во ра збир ци Из вод из ма тич не књи ге, Ни ко ла 
Ма рин ко вић.

Прем да је пе снич ко при зна ње све ча но уру че-
но то ком Сре тењ ске ака де ми је оп шти не Аран-
ђе ло вац, 14. фе бру а ра 2019. го ди не, у Дво ра ни 
„Парк“ у Аран ђе лов цу, са жа ље њем ис ти че мо 
да је пре ки ну та два де сет дво го ди шња тра ди ци-
ја уру чи ва ња на гра де у окви ру зва нич ног про-
гра ма про сла ве Сре те ња и Да на др жав но сти, 15. 
фе бру а ра, на ме сту зна ме ни тог збо ра у Ора шцу. 
На да мо се ипак да ће убу ду ће ор га ни за то ри др-
жав ног про гра ма про сла ве у Ора шцу има ти ви-
ше слу ха за не го ва ње успо ме на на не у мр лог 
уста нич ког на род ног пе ва ча Фи ли па Ви шњи-
ћа, као и за низ нај бо љих са вре ме них срп ских 
ро до љу би вих пе сни ка.

Дра ган Ха мо вић је ро ђен у Кра ље ву 30. ок то-
бра 1970. го ди не. Од 2003. жи ви и ра ди у Бе о-
гра ду, где је ина че ди пло ми рао, ма ги стри рао и 
док то ри рао на Фи ло ло шком фа кул те ту, на те ма-
ма из срп ске по е зи је 20. ве ка. Пи ше пе сме, есе је, 
кри ти ке, ба ви се уред нич ким и при ре ђи вач ким 
ра дом. Био је глав ни и од го вор ни уред ник ча-
со пи са По ве ља и управ ник На род не би бли о те ке 
„Сте фан Пр во вен ча ни“ у Кра ље ву, уред ник у За-
во ду за уџ бе ни ке, а са да ра ди као са рад ник Ин-
сти ту та за књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду. 

Об ја вио је књи ге: Мра ко ви, ру ге (пе сме, 1992), 
На ме ште ник (по е ма, 1994), Ства ри ов да шње 
(есе ји, 1998), Пе снич ке ства ри (есе ји, 1999), 
По след ње и пр во (есе ји и кри ти ке, 2003), С обе 
стра не (есе ји и кри ти ке, 2006), Ма тич на књи
га (пе сме, 2007), Ал бум ра них сти хо ва (пе сме, 
2007), Ле то и ци та ти. По е зи ја и по е ти ка Јо ва
на Хри сти ћа (сту ди ја, 2008), Пе сма од по чет
ка (есе ји, кри ти ке и за пи си, 2009), Ра ич ко вић 
(сту ди ја, 2011), Же же но и не жно (пе сме, 2012), 
Ма тич ни про стор (есе ји, 2012), Змај у ја је ту 
(на ив не пе сме, 2013), Ти ска (пе сме и по не ки 
за пис, 2015), Пут ка ус прав ној зе мљи (сту ди-
ја, 2016), Мо мо тра жи Ка по ра (сту ди ја, 2016), 
Пре ко ве ка (есе ји, 2017), Ли ца јед ни не (за пи си, 
2018) и Бе жа ниј ска ко са (пе сме и ве нац ма лих 
при ча, 2018). 

Је дан је од ауто ра ко лек тив не мо но гра фи је 
Мо ра ва (2006). По ред ни за књи га и те мат ских 
збор ни ка, при ре дио је и Са бра не пе сме Но ви це 
Та ди ћа (2012) у пет то мо ва. 

До бит ник је На гра де „Ми лан Бог да но вић“ за 
књи жев ну кри ти ку (2006), На гра де СА НУ из Фон-
да ци је Бран ка Ћо пи ћа (2008) за збир ку Ма тич
на књи га. По во дом збир ке Змај у ја је ту при мио 
је „Зма јев пе снич ки штап“ на Зма је вим деч јим 
игра ма и На гра ду „Мом чи ло Те шић“ (2014). За 
књи гу Пут ка ус прав ној зе мљи до би ја На гра ду 
„Ђор ђе Јо ва но вић“ (2016), а за Ме ко је згро Зма је-
ву на гра ду Ма ти це срп ске (2017). За књи жев ни 
рад при па ла му је и Ок то бар ска на гра да гра да 
Кра ље ва (2016).

Бран ко ЗЛАТ КО ВИЋ

Ј
у би леј на уч ног ча со пи са Књи жев на 
исто ри ја, ко ји је 2018. на пу нио 50 го-
ди на не пре ки ну тог из ла же ња, при ли-
ка је да се под се ти мо нај ва жни јих тре-
ну та ка у по лу ве ков ном по сто ја њу ове 

пу бли ка ци је. За ми сао о по кре та њу књи жев-
но на уч ног ча со пи са ко ји би до при нео укљу-
че њу на ше на у ке о књи жев но сти у са вре ме не 
свет ске књи жев но те о риј ске то ко ве оства ри ла 
се 1968. го ди не, на та ла су дру штве ног пре и-
спи ти ва ња ста ња у срп ској на уч ној и књи жев-
ној пе ри о ди ци. Ова је иде ја, ме ђу тим, пре тог 
тре нут ка го ди на ма са зре ва ла, пре све га ме-
ђу са рад ни ци ма но во фор ми ра ног Ин сти ту-
та за те о ри ју књи жев но сти и умет но сти (ка-
сни је, Ин сти ту та за књи жев ност и умет ност), 
као и мла дим, но ва тор ским сна га ма Фи ло ло-
шког фа кул те та, за сно ва на на све сти о кон-
крет ној по тре би да се ре ши пи та ње пред ста-
вља ња струч ној јав но сти ре зул та та ра да ис-
тра жи вач ких про је ка та за сно ва них на но вим 
ме то до ло шким и те о риј ским прет по став ка ма. 
Та ко се од са мих по че та ка, од 1964. го ди не, 
раз ми шља ло о по кре та њу ча со пи са (под име-
ном Кри ти ка) ка ко би се и на тај на чин обез-
бе дио и уна пре дио про цес оса мо ста љи ва ња 
Ин сти ту та, од но сно обез бе дио про стор за но ве 
стру је у на шој на у ци о књи жев но сти. 

Пре бро див ши по чет ну кри зу и став ши на но-
ге, Ин сти тут је, за јед но са ре форм ским фа кул-
тет ским са рад ни ци ма, мо гао да по ну ди струч ни 
ка дар за из во ђе ње та квог по ду хва та: као пан дан 
во де ћем на уч ном ча со пи су за на у ку о књи жев-
но сти ко ји је из ла зио на Фи ло ло шком фа кул те ту 
при ка те дри за срп ску књи жев ност, При ло зи ма 
за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор, по-
кре нут је ча со пис Књи жев на исто ри ја. Ње гов 
глав ни уред ник био је са рад ник Ин сти ту та и 
бу ду ћи осни вач и ру ко во ди лац про јек та „Исто-
ри ја срп ске књи жев не пе ри о ди ке”, Алек сан дар 
Пе тров, док су ре дак ци ју чи ни ли на ши ис так ну-
ти про фе со ри и струч ња ци, Јо ван Де ре тић, Ва-
со Ми лин че вић, Мир ја на Ми о чи но вић, Ма ри ја 
Ми тро вић и Ми о драг Си би но вић. 

Но во гла си ло се од пр вог бро ја кри тич ки од-
ре ди ло пре ма ста њу у на шој на у ци о књи жев-
но сти: у увод ном тек сту „Ча со пис Књи жев на 
исто ри ја”, из ре че на је оштра оце на тре нут не 
ме то до ло шке и те о риј ске не до стат но сти:

Ча со пис Књи жев на исто ри ја по ја вљу је се у 
тре нут ку ка да се срп ска на у ка о књи жев но сти 
на ла зи у не за вид ном ста њу. На ша књи жев на на-

у ка за о ста је за са вре ме ним схва та њи ма и мо-
дер ним ме то ди ма у ис пи ти ва њу књи жев них 
по ја ва. То за о ста ја ње при сут но је на свим под-
руч ји ма, оно да је тон свим при сту пи ма књи жев-
ном де лу: на ша књи жев на те о ри ја је још увек 
кла си ци стич ки нор ма тив на, на ша исто ри ја 
књи жев но сти је по зи ти ви стич ка, а на ша књи-
жев на кри ти ка је пре те жно им пре си о ни стич ка. 
Из у зе ци од пра ви ла по сто је, али они су штин-
ски не ме ња ју оп шту, не по вољ ну сли ку це ли не. 
(Књи жев на исто ри ја 1968, I, 1: 3). 

У скла ду са на ве де ним, уред ни штво је на гла-
си ло кри тич ки став пре ма увре же ним при сту-
пи ма и вред но сти ма, и по др шку све му „што је 
мла до, мо дер но и на пред но“, ис ти чу ћи да у на шој 
сре ди ни „по сто је љу ди ко ји се ба ве про у ча ва њем 
књи жев но сти а чи је спо соб но сти ни су ис ко ри-
шће не“, бу ду ћи да не мо гу да до ђу до из ра жа ја 
због по сто је ћих од но са у на у ци. Ча со пис је тре-
ба ло да бу де гла си ло упра во тих за по ста вље них, 
углав ном мла ђих, на уч ни ка, опет – без тре нут ног 
и ра ди кал ног рас ки да са иде ја ма и пред став ни-
ци ма по сто је ћег ста ња на у ке о књи жев но сти. 

У пр вим бро је ви ма удар на ру бри ка би ла је 
„Окру гли сто”, по све ће на ак ту ел ним про бле ми-
ма на у ке о књи жев но сти – со ци о ло шком, од но-
сно сти ли стич ком ме то ду, пи та њи ма исто ри је 
и пе ри о ди за ци је срп ске књи жев но сти, драм ске 
књи жев но сти, срп ске књи жев не кри ти ке. Став 
ре дак ци је био је да про у ча ва ње књи жев них по-
ја ва мо ра да удру жи књи жев но те о риј ска и књи-
жев но-исто риј ска са зна ња, као и кри тич ки од нос 
пре ма есте тич ким вред но сти ма, и да би, без за-
не ма ри ва ња ис пи ти ва ња од но са књи жев но сти 
пре ма ствар но сти, по себ на па жња тре ба ло да бу-

де по све ће на ме то до ло ги ји на у ке о књи жев но-
сти, исто риј ској и те о риј ској по е ти ци, књи жев ној 
ево лу ци ји, књи жев ном жи во ту, из у ча ва њу од но-
са пре ма дру гим умет но сти ма, кри тич ком из да-
ва њу до сад нео бја вље них тек сто ва. 

Од ше стог бро ја 1969. го ди не уве де но је и 
си сте мат ско про у ча ва ње срп ске књи жев не 
пе ри о ди ке, од го ва ра ју ћом ру бри ком са шест об-
ја вље них сту ди ја. Од сле де ћег бро ја, Књи жев
ну исто ри ју, ко ју је из да вао „Обод” са Це ти ња, 
пре у зе ло је из да вач ко пред у зе ће „Вук Ка ра џић“. 
Про ме на из да ва ча убр зо је пра ће на и про ме-
ном од го вор ног уред ни ка (Јо ван Де ре тић). Глав-
ни про блем у оп ста ја њу ча со пи са пред ста вља ла 
је фи нан сиј ска кри за у из да ва штву, од но сно 
слаб до ток сред ста ва из Ре пу блич ке за јед ни це 
кул ту ре Ср би је.

Ка да је за пре ти ла опа сност да се уга си ча со-
пис у ко ме је ре зул та те ис тра жи ва ња об ја вио 
ве ли ки број ис так ну тих про у ча ва ла ца књи жев-
но сти, ме ђу ко ји ма и ин сти тут ских са рад ни ка и 
чла но ва про је ка та, Књи жев на исто ри ја је, кра-
јем 1991. го ди не, по ста ла гла си ло Ин сти ту та, 
што је омо гу ћи ло обез бе ђи ва ње од го ва ра ју ћих 
сред ста ва и кон ти ну и тет из ла же ња. За глав ног 
уред ни ка име но ван је Ду шан Ива нић док су у 
уре ђи ва њу у го ди на ма ко је сле де из ре до ва до-
ма ћих на уч ни ка уче ство ва ли Ма ри ја Ми тро-
вић, Та ња По по вић, Вла ди сла ва Риб ни кар, Гој ко 
Те шић, Но ви ца Пет ко вић, Ха ти џа Кр ње вић, Је-
ле на Но ва ко вић, Гво зден Ерор, Мир ја на Д. Сте-
фа но вић, Ста ни ша Тут ње вић, Ми ло сав Шу тић, 
Ве сна Ма то вић, Бо јан Јо вић, Ду шка Ма риц ки.

Од 2001. ду жност уре ђи ва ња Књи жев не исто
ри је пре у зео је ди рек тор Ин сти ту та, Ми о драг 
Ма тиц ки, што се по ка за ло де ло твор ним ка да 
је реч о ста ра њу да се ча со пи су обез бе де сред-
ства за ре дов но из ла же ње, да се омо гу ћи пра-
ће ње и пред ста вља ње ак ту ел них ис тра жи ва ња 
и ра да на на уч но и стра жи вач ким про јек ти ма 
Ин сти ту та, као и отво ре ност за раз не прав це и 
то ко ве ис тра жи ва ња у обла сти на у ке о књи жев-
но сти. По себ но је зна чај но што је на ста вље на 
прак са да у ча со пи су на уч ну ка ри је ру за поч ну 
мно ги мла ди ис тра жи ва чи из Ин сти ту та, и што 
је ре дак ци ја ча со пи са по ма га ла и са рад ни ци ма 
на уч них цен та ра ко ји су тек оку пља ли на уч ни 
ка дар, на ка те дра ма за књи жев ност но во о сно-
ва них фи ло ло шких фа кул те та, и у Ин сти ту ту за 
срп ску кул ту ру – При шти на/Ле по са вић.

Но ви усло ви, са др жа ни у из ме ње ним окол-
но сти ма у са вре ме ној (на у ци о) књи жев но сти 
и кул ту ри, зах те ви ма и функ ци о ни са њу на ше 

књи жев но на уч не пе ри о ди ке у окви ру си сте ма 
на у ке у Ср би ји, на мет ну ли су по тре бу за при-
ла го ђа ва њем са др жи не и об ли ка ча со пи са. Ток 
пре о бра жа ја Књи жев не исто ри је, за по чет 2015. 
го ди не под уред ни штвом Ти хо ми ра Бра јо ви-
ћа са XVLII го ди штем, до вео је до об на вља ња 
са ста ва ре дак ци је и укљу чи ва ња но вог кру-
га са рад ни ка, до про ме не гра фич ког из гле да 
и уво ђе ња но вих ру бри ка и те ма. До ма ћи део 
уред ни штва су чи ни ли Ире на Шпа ди јер, Та ња 
По по вић, Да ни је ла По по вић, Дра га на Ву ки ће-
вић, Ми лан Миљ ко вић, Игор Пе ри шић. Од бро ја 
159 по сао глав ног и од го вор ног уред ни ка пре-
у зи ма Бо јан Јо вић, док се ре дак ци ја уста љу је 
у са ста ву Бо јан Ђор ђе вић, Да ни је ла По по вић, 
Сне жа на Ми ло са вље вић Ми лић, Сла ђа на Ја-
ћи мо вић, Игор Пе ри шић, Мар ко Авра мо вић, 
Ве сна Елез, Ду ња Ду ша нић, са уред ни ци ма из 
ре ги о на Са њом Ма цу ром, Мар ја ном Ђу кић, од-
но сно Љи љом Ба ња нин.

Н
а пра гу ула ска у но вих пе де сет 
го ди на при су ства у до ма ћем и 
ме ђу на род ном на уч ном про сто-
ру, уз на ме ру да се и да ље уна-
пре ђу је ква ли тет по ну ђе них 

тек сто ва и при ло га, као и да се ува жа ва ју и 
чу ва ју те ко ви не ра да прет ход них ре дак ци ја и 
уред ни ка, уз не го ва ње већ по сто је ћих, де лом 
об но вље них ру бри ка (Сту ди је, Огле ди, При ло
зи, Пој мов ни, Оце не, При ка зи, Бе ле шке), по себ-
на па жња је по све ће на осми шља ва њу и об ја-
вљи ва њу те мат ских бло ко ва и про блем ских 
тек сто ва у скла ду са ак ту ел ним кре та њи ма у 
на у ци о књи жев но сти и кул ту ри уоп ште. 

У ту свр ху за сно ва не су ру бри ке Чи та ње тра
ди ци је и На сле ђе мо дер ни зма, на ме ње не са вре-
ме ним уви ди ма у ли те рар но на сле ђе прет ход них 
сто ле ћа, од но сно раз ма тра њу књи жев но раз у ђе-
ног и на не ки на чин још де ло твор но при сут ног 
два де се тог ве ка, за тим Кон тек сти, ру бри ка у ко-
јој се об ја вљу ју ода бра ни ра до ви ком па ра тив ног, 
ин тер кул тур ног и мул ти ме ди јал ног при сту па, 
као и оде љак под на зи вом У сре ди шту, пре све га 
за на уч не рас пра ве о пи та њи ма и про бле ми ма 
од на ро чи тог зна ча ја за на уч ну јав ност. По себ-
ни при сту пи по је ди ним ауто ри ма и про бле ми-
ма да ти су у окви ри ма ру бри ке Ви ђе ња, док је 
про бле ма ти ка но ве ком па ра ти сти ке, ко ја пре-
ва зи ла зи уоби ча је на књи жев на по ре ђе ња (нпр. 
од нос књи жев но сти/умет но сти и ра та, ар хе о ло-
ги је, еко но ми је, му зи ке, спи ри ти зма, итд.) об у-
хва ће на ру бри ком Пре пли та ња. 

Све ово је усло ви ло да се на ста ви са већ од-
ра ни је за по че тим по ме ра њем у кон цеп ци ји 
ча со пи са, где се, по ред чи сто ју го сла ви стич ко-
ср би стич ке усме ре но сти па жња по све ти ла и 
про бле ма ти ци дру гих европ ских – сла ви стич-
ких и за пад но е вроп ских – књи жев но сти, као и 
ак ту ел них те о риј ско-ме то до ло шких усме ре ња.

Та ко ђе, ожи вље на је тра ди ци ја окру глих сто-
ло ва на ра зно вр сне бит не те ме и ства ра о це 
(Ми лан Ка ша нин, Бо ри слав Ми хај ло вић Ми-
хиз, Ни ко ла Ми ло ше вић, са бра на де ла Бран ка 
Миљ ко ви ћа), чи ме се уна пре ђу је не по сре дан 
по врат ни од нос ауто ра, слу ша ла ца/чи та ла ца и 
уред ни штва. Осим то га, на ста вља ју ћи тра ди ци ју 
пру жа ња про сто ра на уч ном под млат ку, Књи жев
на исто ри ја је, као део пра ће ња Ме ђу на род ног 
кон гре са сла ви ста одр жа ног 2018. го ди не у Бе-
о гра ду, об ја ви ла ра до ве мла дих сла ви ста пред-
ста вље не на па нел-ди ску си ја ма.

Пе де се то го ди шњи ца из ла же ња Књи жев не 
исто ри је обе ле же на је при год ним про гра ми ма 
– окру глим сто лом, пред ста вља њем у ме ди ји ма, 
као и би бли о гра фи јом, об ја вље ном у за себ ном 
бро ју 166, ко ја је об у хва ти ла 2016 је ди ни ца у 163 
све ске до 2018. го ди не. Тре ћа у ни зу (би бли о гра-
фи ју пр вих пе де сет бро је ва ура дио је про фе сор 
То ми слав Јо ва но вић /1981: 537–565/; би бли о-
граф ски по пис и опис тек сто ва пр вих 28 го ди-
шта, од но сно 100 бро је ва ча со пи са при пре ми ла 
је за сто ти број Ми ли ца Ки сић /1996: 649–717/), 
но ва би бли о гра фи ја, по ред укљу чи ва ња но вих 
бро је ва, уз из ра ду до дат них ре ги ста ра, про ши-
ри ла је по сто је ће по дат ке. По у зда ност је обез-
бе ђе на уви дом у сва ки рад, је зи ком и пи смом 
тек ста; раз вр ста ње по је ди нач них од ред ни ца је 
спро ве де но ал фа бет ски пре ма нај пот пу ни јем 
об ли ку пре зи ме на и име на ауто ра; раз ре ше ни 
су сви ини ци ја ли и не пот пу на име на, док је за 
име на стра них ауто ра из вр ше на фо нет ска тран-
скрип ци ја и све од ред ни це су на ве де не ћи ри-
лич ким пи смом. Би бли о гра фи ју пра те имен ски 
и пред мет ни ре ги стар – пр ви об у хва та сва име-
на и раз ре ше не ини ци ја ле ко ји су са др жа ни у 
би бли о граф ском опи су, укљу чу ју ћи и на по ме не, 
док је у пред мет ном ре ги стру ви дљив са др жај 
об ра ђе них чла на ка, пред ста вљен пред мет ним 
од ред ни ца ма и по до дред ни ца ма, а сре ђен лек-
си ко граф ски, азбуч ним ре до сле дом, и као та кав 
пред ста вља по пис свих пред ме та, те ма и са др-
жа ја об ра ђе них ра до ва. У ње му су гру пи са ни 
и об је ди ње ни сви члан ци ко ји го во ре о јед ном 
пред ме ту, лич но сти, ге о граф ском под руч ју или 
исто риј ском до га ђа ју. 

По себ ну вред ност овог ре ги стра пред ста вља 
по ве зи ва ње ло гич ких це ли на упо тре бом упут-
ни ца, ко ји ма се ус по ста вља ју екви ва лент не, 
хи је рар хиј ске и асо ци ја тив не ве зе из ме ђу упо-
тре бље них пој мо ва – од ред ни ца. На тај на чин 
би ло је мо гу ће по ве за ти тер ми не са ви ше раз-
ли чи тих зна че ња, по ве за ти пој мо ве по над ре-
ђе но сти или оку пи ти све пој мо ве са бли ским 
зна че њем и ус по ста ви ти њи хо ве ве зе.

Ча со пис је то ком свог тра ја ња био и остао 
отво рен за све ауто ре/аутор ке из зе мље, ре ги о на 
и ино стран ства. У про те клих не ко ли ко го ди на, 
Књи жев на исто ри ја је увр шће на на ме ђу на род-
не ли сте (ли сту МКС – Ме ђу на род ног ко ми те та 
сла ви ста, ERIH PLUS – Euro pean Re fe ren ce In dex 
for the Hu ma ni ti es and So cial Sci en ces, ли сту ита-
ли јан ског ми ни стар ства за на у ку), што, уз за-
до вољ ство због до сад по стиг ну тог, исто вре ме но 
на ла же и по што ва ње но вих, зах тев ни јих стан-
дар да у про це су уре ђи ва ња, при пре ме и са мог 
об ја вљи ва ња. Да нас ра до ви про ла зе па жљи-
во раз ра ђен си стем уред нич ког и ано ним ног 
ре цен зент ског чи та ња. На овај на чин ме ђу-
на род на ре дак ци ја ча со пи са на сто ји да у сва-
ком но вом бро ју по диг не ква ли тет об ја вље них 
чла на ка и ус по ста ви пре ци зне кри те ри ју ме и 
ви сок стан дард ака дем ског пи са ња и на уч ног 
ис тра жи ва ња. За сту пље ност тре ћи не тек сто ва 
из дру гих на ци о нал них сре ди на или на дру гим 
је зи ци ма са мо је је дан од њих. На уч на кон ку-
рен ци ја на стра ни ца ма Књи жев не исто ри је по-
ста ла је још из ра зи ти ја, са на сто ја њем да се у 
вре ме ну ко је пред сто ји уве ћа на уч ни углед и 
пре стиж ча со пи са и ње го вих са рад ни ка.

Бо јан ЈО ВИЋ

ЈУБИЛЕЈ

Књижевна историја, 
првих педесет година

Пола века излажења овог научног часописа обележено је пригодним програмима – округлим столом, 
представљањем у медијима, као и библиографијом, објављеном у засебном броју

На слов не ко ри це ча со пи са „Књижевна историја“
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Јубилеј павиљона 
„Цвијета Зузорић“

У Га ле ри ји УЛУС-а 24. де цем бра 2018. го ди не 
отво ре на је по став ка до ку мен тар ног ка рак те-
ра – Исто риј ски мо мен ти из жи во та Умет
нич ког па ви љо на „Цви је та Зу зо рић“ 1928–1945, 
аутор ке Оли ве ре Ву ко тић. Из ло жба је при ре ђе-
на по во дом 90 го ди на од отва ра ња Умет нич-
ког па ви љо на, култ ног ме ста на ше кул ту ре и 
умет но сти. Пре де вет де це ни ја на ини ци ја ти-
ву та да шњег на чел ни ка оде ље ња Ми ни стар-
ства про све те Бра ни сла ва Ну ши ћа отво рен је 
Умет нич ки па ви љон Цви је та Зу зо рић – пр ви на-
мен ски га ле риј ски про стор код нас. Оли ве ра Ву-
ко тић, аутор ка из ло жбе, ис та кла је да је Ну шић 
пред ло жио да се па ви љон и удру же ње зо ву по 
Цви је ти Зу зо рић, зна ме ни тој Ду бров чан ки. Пр-
ва из ло жба је отво ре на кра јем де цем бра 1928. 
го ди не, а из ла га ли су ве ли ка ни по пут Уро ша 
Пре ди ћа, Ми ле не Па вло вић Ба ри ли, То ме Ро-
сан ди ћа, Бе те Ву ка но вић... Умет нич ки па ви љон 
је од свог осни ва ња од и грао зна чај ну уло гу на 
ши ре њу ли ков не кул ту ре и не го ва њу ли ков ног 
жи во та у Ср би ји. Да нас је се ди ште Удру же ња 
ли ков них умет ни ка Ср би је. 

Ан дри ће ва на гра да 
за 2018. го ди ну
            
До бит ник Ве ли ке на гра де Иво Ан дрић за жи-

вот но де ло за 2018. го ди ну је пи сац и ака де мик 
Го ран Пе тро вић, док је на гра да са име ном на-
шег но бе лов ца за нај бо љу књи гу у прет ход ној 
го ди ни до де ље на Рај ку Пе тро ву Но гу за збир ку 
пе са ма Со нет и смрт. На гра де ла у ре а ти ма уру-
че не су 27. ја ну а ра 2019. го ди не у Ан дри ће вом 
ин сти ту ту у Ви ше гра ду. 

ФЕСТ, 47. пут

У Цен тру Са ва глу мац Чи но Да рин, про та го ни-
ста ар ген тин ско-шпан ског фил ма „Цр ни ан ђео“, 
22. фе бру а ра 2019. го ди не све ча но је отво рио 
47. Фест. Ово го ди шња филм ска смо тра по че ла 
је про јек ци јом ви ше стру ко на гра ђи ва ног фил-
ма „Ми ље ни ца“ Јор го са Лан ти мо са. У де сет да на 
Бе о град је био свет ска пре сто ни ца фил ма. Пре-
ми јер но је при ка за но 125 фил мо ва у 13 дво ра на 
у гра ду, са укуп но око 500 про јек ци ја. На про гра-
му су би ли фил мо ви раз ли чи тих жан ро ва, те ма, 
ка ко у так ми чар ском, та ко и у ре ви јал ном де-
лу. Па жњу пу бли ке при ву као је и наш на гра ђе-
ни филм у Бер ли ну „Ша во ви“, али и хо ли вуд ска 
оства ре ња „Же на“, „Хлад ни рат“, „Зе ле на књи га“ 
и мно ги дру ги. Фил мо ви су се так ми чи ли у две 
се лек ци је, у глав ној и у про гра му Срп ски филм. 
Се лек ци ја Срп ски филм би ла је ве о ма ја ка, а у 
глав ном так ми чар ском про гра му по ја ви ла су 
се зна чај на ре ди тељ ска име на, по пут Оли ви јеа 
Са ја са, Ги јо ма Ни клуа или Реј фа Фај нса. Жи-
ри у про гра му Срп ски филм пред во дио је из у-
зе тан по зна ва лац ис точ но е вроп ског и срп ског 
фил ма, про фе сор са пе кин шке филм ске ака де-
ми је, Ванг Јао, а жи ри Ме ђу на род ног глав ног 
про гра ма пред во дио је Го ран Бог дан, јед на од 
нај ве ћих ре ги о нал них филм ских зве зда. Сло-
ган ко ји је пра тио 47. Фест био је „Без за шти те“, 
по што су сви гле да о ци по зва ни да гле да ју фил-
мо ве без огра ни че ња. 

„Бер ни ни је ва шко ла 
и рим ски ба рок“ 
у На род ном му зе ју

По во дом 140 го ди на од ус по ста вља ња ди пло-
мат ских од но са из ме ђу Ита ли је и Ср би је, де сет 
го ди на од ус по ста вља ња стра те шког парт нер-
ства из ме ђу Ри ма и Бе о гра да, као и 175 го ди на 
по сто ја ња На род ног му зе ја, 7. мар та 2019. го-

ди не у На род ном му зе ју у Бе о гра ду отво ре на је 
из ло жба „Бер ни ни је ва шко ла и рим ски ба рок: 
Ре мек-де ла из Па ла те Ки ђи у Ари чи“. По став ка 
је об у хва ти ла 55 зна чај них де ла, а реч је о ре-
пре зен та тив ној ко лек ци ји ба рок не умет но сти 
ко ја пред ста вља Рим као глав но се ди ште ши-
ре ња ба ро ка и Ђо ва на Ло рен ца Бер ни ни ја као 
јед ног од нај зна чај ни јих ба рок них умет ни ка 
уоп ште. По ред ње го вих де ла, на из ло жби су би ла 
пред ста вље на де ла број них ба рок них мај сто ра, 
ме ђу ко ји ма су Пје тро да Кор то на, Бор го њо не, 
Сал ва тор Ро за, Ђо ва ни Ба ти ста Га у ли, Ка ва ли-
јер д’Ар пи но, Ђа чин то Ђи ми ња ни, Ма ти ја Пре-
ти, Ан дреа По цо, као и фран цу ски и фла ман ски 
умет ни ци ко ји су у то вре ме бо ра ви ли у Ри му. 
Ко лек ци ја Па ла те у Ари чи, гра ду у бли зи ни Ри-
ма, ве за на је за пле мић ку по ро ди цу Ки ђи чи-
је име и но си, по ро ди цу бан ка ра из Си је не ко ја 
је би ла ме ђу нај зна чај ни ји ма у Ри му у 17. ве ку. 
Из ло жбу је при ре дио про фе сор Фран че ско Пе-
тру чи, кон зер ва тор Па ла те Ки ђи, а де ла су би ла 
из ло же на до 26. ма ја 2019. го ди не.

Се ћа ње на До бри цу Ери ћа
      
Срп ски књи жев ник, пе сник, про зни и драм-

ски пи сац До бри ца Ерић пре ми нуо је 29. мар-
та 2019. у 83. го ди ни. До бри ца Ерић је ро ђен 
1936. у се лу До ња Цр ну ћа у Гру жи (код Гор њег 

Ми ла нов ца). За вр шио je 
че ти ри раз ре да основ не 
шко ле у Вра ћевш ни ци и 
опро бао сре ћу – ка ко је 
и сам го во рио – у мно-
гим за на ти ма... До бри ца 
Ерић је био жи ви лир ски 
из вор на шег на род ног 
ду ха, нео до љи ви пе сник 
за ви чај них шу ма диј-
ских пре де ла, оду ше вље-
ни глас у сла ву жи во та и 
ра ђа ња, али и гор ки глас 
по бу не про тив не прав де 

учи ње не ње го вом сло бо дар ском на ро ду. Пле нио 
је и до ти цао ду ше слу ша ла ца и чи та ла ца свих 
на ра шта ја, уз ње го ву пе сму сви су по ста ја ли не-
по сред ни ји и бе за зле ни ји. Пам ти ће мо ње го ве 
ре чи као из ра сле из на ше род не и ро ђе не зе мље. 
Сво јим бо га тим ства ра ла штвом на сво је вр стан 
на чин обе ле жио је жи вље ње на шу ма диј ском и 
срп ском про сто ру. Био је лир ски здра ви чар Гру-
же, сли кар при ро де, се ла, де тињ ства и љу ба ви, 
пи сац пе са ма за де цу. Не за о би ла зан је у ан то ло-
ги ја ма и уџ бе ни ци ма. Пи сао је по е зи ју и про зу, 
са ра ђи вао у број ним ли сто ви ма и ча со пи си ма. 
Пр ву збир ку пе са ма об ја вио је 1959. го ди не, а 
до смр ти ви ше од сто ти ну књи га по е зи је, про-
зе, ан то ло ги ја, сли ков ни ца... Пе сме су му ушле у 
чи тан ке, ан то ло ги је, школ ске лек ти ре. До бит ник 
је ни за зна чај них на гра да и при зна ња: Мла до 
по ко ле ње, Го ра нов ве нац, На гра да Зма је вих деч
јих ига ра, Не вен, Ву ко ва на гра да...

Оти шао је ве ли ки пе сник чи је опус је обо га-
тио жи вот мно гим ге не ра ци ја ма ко је су жи ве ле 
на овим про сто ри ма.

Да ни Бе о гра да 2019.

Све ча ном сед ни цом Скуп шти не гра да и про-
гла ше њем до бит ни ка на гра да гра да Бе о гра да, 
16. апри ла 2019. го ди не по че ли су Да ни Бе о гра
да. Под сло га ном По глед са Ка ле мег да на, Бе о гра-
ђа ни и њи хо ви го сти су до 19. апри ла мо гли да 
пра те број не про гра ме, као и три ве ли ка кон цер-
та раз ли чи тих жан ро ва, на ко ји ма су на сту пи ли 
Ри бља чор ба, Бо ја на Ста ме нов, Ти ја на Дап че-
вић, вој ни ор ке стар Би нич ки... Град ски се кре тар 
за кул ту ру Иван Карл ис та као је да је ма ни фе-
ста ци ја здру же ни по ду хват ода бра них град ских 
кул тур них уста но ва ме ђу ко ји ма су За вод за за-
шти ту спо ме ни ка кул ту ре, Би теф те а тар, По зо-
ри ште лу та ка Пи но кио, Ма ло по зо ри ште Ду шко 
Ра до вић, Деч ји кул тур ни цен тар Бе о гра да, Му-
зеј гра да Бе о гра да, Му зеј африч ке умет но сти и 
дру ги. По себ но су би ла еду ка тив на јав на во ђе-
ња по гра ду, од че га су два про гра ма ре а ли зо-
ва на на Ка ле мег да ну, а тре ћи је био по се бан и 
ти цао се раз вит ка и исто ри је Бе о гра да за вре ме 
ди на сти је Обре но вић.

Ср би ја на Би је на лу 
у Ве не ци ји
Ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са ња Вла дан 

Ву ко са вље вић све ча но је отво рио Па ви љон Ср-
би је на 58. Би је на лу са вре ме не умет но сти у 
Ве не ци ји и по звао по се ти о це да по гле да ју по-
став ку Ђор ђа Озбол та, умет ни ка ко ји ове го ди-
не пред ста вља Ср би ју ра дом По вра так гу бит ка 
ме мо ри је. Он је до дао да је за да так умет но сти 
да свет учи ни ви дљи вим, а Ђор ђе Озболт чи ни 
да ње гов ин тим ни свет се ћа ња по ста не сви ма 
ви дљив и до сту пан. Ву ко са вље вић је ре као да 
је Ми ни стар ство и ове го ди не, на 58. смо три 
са вре ме не умет но сти, пру жи ло зна чај ну по-
др шку пред став ни ку Ср би је, ко јег је ода брао 
Струч ни са вет Ми ни стар ства кул ту ре. Са вет 
је про це нио да умет ни ков рад на аутен ти чан 
на чин од го ва ра на те му умет нич ког ди рек то-
ра Рал фа Ру го фа – Да жи ви те у за ни мљи вим 
вре ме ни ма. Нај ста ри ја ме ђу на род на из ло жба 
ви зу ел не умет но сти, Би је на ле у Ве не ци ји зва-
нич но је отво ре на 11. ма ја 2019. го ди не до де лом 
на гра да на цен трал ној из ло жби „Да жи ви те у 
за ни мљи вим вре ме ни ма“.

Сто осам де сет го ди на 
Пр ве бе о град ске гим на зи је

Ове го ди не нај ста ри ја бе о град ска гим на зи-
ја сла ви 180 го ди на од осни ва ња, 18. ју на 1839. 
го ди не ука зом кне за Ми ло ша Обре но ви ћа. По-
во дом то га ди рек тор, на став ни ци и ђа ци шко-
ле од лу чи ли су да ни зом при ред би, кон це ра та 
и ака де ми ја обе ле же це лу го ди ну.

Пр ва ака де ми ја је одр жа на у ма ју 2019. го ди-
не у Рек то ра ту, а дру га у ју ну у На род ном по зо-
ри шту. Гим на зи ја бе о град ска, ка ко се пр во бит но 
зва ла, ста ри ја је и од На род ног му зе ја и На род-
не би бли о те ке, а осни ва њем ове три ин сти ту ци-
је Бе о град је по стао кул тур ни цен тар Ср би је. За 

ско ро два ве ка по сто ја ња Пр ва бе о град ска гим-
на зи ја из не дри ла је број на ве ли ка име на, ме ђу 
ко ји ма су краљ Пе тар Пр ви Ка ра ђор ђе вић, вој-
во де Ра до мир Пут ник, Жи во јин Ми шић и Сте па 
Сте па но вић, као и члан Мла де Бо сне Га ври ло 
Прин цип, офи цир и оба ве шта јац Дра гу тин Ди-
ми три је вић Апис, али и број ни пи сци, ака де ми-
ци, но ви на ри, пе сни ци, по ли ти ча ри, сли ка ри, 
ма те ма ти ча ри, ле ка ри и ком по зи то ри. Из два ја-
мо са мо не ке: Сте ван Сре мац, Љу бо мир Не на до-
вић, Ла за Ла за ре вић, Во ји слав Илић, Све то зар 
Мар ко вић, Или ја Га ра ша нин, Сте ван Мо кра њац, 
Јо ван Цви јић, Ми хај ло Пе тро вић Алас, Ми лан 
Ву ја кли ја, Бра ни слав Ну шић, Оскар Да ви чо, Мо-
ша Пи ја де, Пе тар Ко чић и мно ги дру ги. Пр во-
бит ни на зив Гим на зи ја бе о град ска но си све док 
је би ла је ди на у Бе о гра ду.

Ме ђу тим, по отва ра њу Дру ге и Тре ће гим-
на зи је, и у скла ду са број ним ре фор ма ма ко-
је су усле ди ле, шко ла по чи ње да ме ња на зи ве. 
Јед но вре ме по сле Пр вог свет ског ра та би ла је 
Пр ва му шка гим на зи ја. Ме ђу тим, њу ка сни је 
по чи њу да по ха ђа ју и де вој ке те би ва спо је на 
са Че твр том жен ском гим на зи јом и но си на-
зив Пр ва гим на зи ја. На кон то га, шко ла до би ја 
име по свом бив шем уче ни ку, сли ка ру, но ви-
на ру, књи жев ном кри ти ча ру и пре све га ре во-
лу ци о на ру и уче сни ку На род но о сло бо ди лач ке 
бор бе, Мо ши Пи ја ди. Ме ђу тим, убр зо по уки да-
њу усме ре ног обра зо ва ња, за јед но са ста ту сом 
кла сич не гим на зи је вра ћен је и ста ри на зив, 
Пр ва бе о град ска гим на зи ја, ко ји се од 1990. го-
ди не ви ше ни је ме њао.

Из ло жба де ла 
Ђу ре Јак ши ћа
Ви ше од 40 де ла Ђу ре Јак ши ћа из не ко ли ко 

му зеј ских ко лек ци ја са ли ков ним ства ра ла-
штвом умет ни ка ко ји је обе ле жио срп ску кул-
ту ру и умет ност 19. ве ка, чи не Из ло жбу Ђу ра 
Јак шић: Из ме ђу ми та и ствар но сти, ко ја је 
отво ре на у Га ле ри ји Ма ти це срп ске у Но вом Са-
ду. Из ло жбу су за јед нич ки ре а ли зо ва ли Га ле ри-
ја Ма ти це срп ске и На род ни му зеј у Бе о гра ду, а 
аутор ка је Сне жа на Ми шић. Ме ђу из ло же ним 
де ли ма је и јед на до са да јав но сти не по зна та 
сли ка из при ват ног вла сни штва, ко ја до пу њу је 
по зна ва ње ли ков ног ства ра ла штва овог умет ни-
ка. Са став ни део из ло жбе је и мул ти ме ди јал на 
пре зен та ци ја ико но ста са из цр кве Све тог ве ли-
ко му че ни ка Про ко пи ја у Срп ској Цр њи, ко ји је 
био пр ви ве ли ки сли кар ски по сао мла дог Ђу ре 
Јак ши ћа. Кре и ра на је и вир ту ел на шет ња из-
ло жбом.

Из ло жба је у Га ле ри ји Ма ти це срп ске би ла 
отво ре на до 21. ју на 2019. го ди не, а за тим је при-
ка за на и у На род ном му зе ју у Бе о гра ду, од 28. 
ју на до 15. сеп тем бра 2019. го ди не.

Срп ски му зеј 
у Сен тан дре ји
Ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са ња Ср би је, 

Вла дан Ву ко са вље вић, и др жав ни се кре тар за 
са рад њу са цр ква ма и на ци о нал ним ма њи на ма 
у Вла ди Ма ђар ске, Ми клош Шол тес, отво ри ли су 
у Сен тан дре ји но ви Му зеј Срп ске пра во слав не 
епар хи је бу дим ске, у при су ству па три јар ха срп-
ског Ири не ја.

По ре чи ма ми ни стра Ву ко са вље ви ћа, Му зеј 
ће би ти но ва, са др жај на тач ка на овом ме сту бо-
га тог пам ће ња. Он је до дао да је Ми ни стар ство 
кул ту ре и ин фор ми са ња Ср би је 2018. го ди не 
из но сом од пет ми ли о на ди на ра су фи нан си-
ра ло уре ђе ње му зеј ског из ло жбе ног про сто ра, 
а да је 2019. го ди не обез бе ђе но 330.000 евра за 
за вр ше так ра до ва у окви ру об но ве и адап та ци-
је згра де но вог Цр кве ног му зе ја у Сен тан дре ји. 
У име Вла де Ре пу бли ке Ср би је, ми ни стар Ву-
ко са вље вић је по себ но за хва лио Вла ди Ре пу-
бли ке Ма ђар ске, без чи је би по мо ћи и по др шке 

про је кат об но ве био знат но ком пли ко ва ни ји 
и ду же би тра јао. Отва ра њу нај ве ћег срп ског 
му зе ја из ван гра ни ца Ср би је, ин сти ту ци је ко-
ја све до чи o при су ству срп ске кул ту ре на про-
сто ру Епар хи је бу дим ске пре и на кон Ве ли ке 
се о бе Ср ба 1690, при су ство ва ли су и др жав ни 
се кре тар за ве зе са цр ква ма и ма њин ским за-
јед ни ца ма у Вла ди Ма ђар ске, Шол тес Ми клош, 
ге не рал ни се кре тар пред сед ни ка Ср би је, Ни ко-
ла Се ла ко вић, ми ни стар про све те, на у ке и тех-
но ло шког раз во ја, Мла ден Шар че вић, и дру ге 
ви со ке зва ни це.

Но ва стал на из ло жбе на по став ка са ви ше од 
450 екс по на та са др жи вред на умет нич ка де ла 
на чи јем при ку пља њу су по све ће но ра ди ле Га-
ле ри ја и Би бли о те ка Ма ти це срп ске, а ви зу ел-
ни иден ти тет це ло куп ног из ло жбе ног про сто ра, 
као и осми шља ва ње кон цеп ци је стал не из ло-
жбе не по став ке, ре а ли зу је се у са рад њи са Га-
ле ри јом Ма ти це Срп ске из Но вог Са да.

Одр жа но 
64. Сте ри ји но по зор је
У Но вом Са ду је 26. ма ја отво ре но 64. Сте ри-

ји но по зор је пред ста вом Ате љеа 212 из Бе о гра-
да Пе три јин ве нац Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа, 
у дра ма ти за ци ји Ми ле Ма шо вић Ни ко лић и у 
ре жи ји Бо ба на Скер ли ћа.

Фе сти вал, под сло га ном По бу на –  жен ски род 
отво ри ла је глу ми ца Све тла на Бој ко вић.  

По из бо ру се лек то ра ово го ди шњег Сте ри ји-
ног по зор ја, дра ма тур га Све ти сла ва Јо ва но ва, у 
се лек ци ји на ци о нал не дра ме из ве де но је осам 
пред ста ва, а пу бли ка је мо гла да ви ди пред ста-
ве из Ср би је, Не мач ке, Ре пу бли ке Срп ке и Цр-
не Го ре. 

Осим Пе три ји ног вен ца, у се лек ци ји на ци о-
нал не дра ме, из ве де на је пред ста ва Зла же на 
Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, у ре жи ји Иве Ми ло-

ше вић и из во ђе њу На род ног по зо ри шта у Су бо-
ти ци; Не у стра ши ве –  као и све сло бод не де вој ке 
Та ње Шљи вар, у ре жи ји Са ло ме Даст мал хи и из-
во ђе њу Дој чес те а тар из Бер ли на.

Пу бли ка је ви де ла и пред ста ву Ка ро ли на Ној
бер Не бој ше Ром че ви ћа, у адап та ци ји и ре жи-
ји Ко ка на Мла де но ви ћа и из во ђе њу На род ног 
по зо ри шта Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња лу ке, Ха
са на ги ни ца пре ма мо ти ви ма дра ме Љу бо ми ра 
Си мо ви ћа, у ре жи ји Ан дра ша Ур ба на и из во ђе-
њу Но во сад ског по зо ри шта, Ко зо цид аутор ке и 
ре ди тељ ке Ви де Ог ње но вић, у из во ђе њу Град-
ског по зо ри шта Под го ри ца, и мно ге дру ге.

У се лек ци ји Кру го ви пу бли ка је има ла при ли-
ку да ви ди и пред ста ве Ки клоп, пре ма ро ма ну 
Ран ка Ма рин ко ви ћа, Ита ка, пре ма Хо ме ро вој 
Оди се ји, Ку ћа лу та ка. Ле че ње, Маг де Фер тач.

У окви ру ово го ди шњег Сте ри ји ног по зор ја, у 
фо а јеу Сце не Пе ра До бри но вић, у Срп ском на-
род ном по зо ри шту, отво ре на је из ло жба у част 
ово го ди шње до бит ни це Сте ри ји не на гра де за 
на ро чи те за слу ге на уна пре ђе њу до ма ће по зо-
ри шне умет но сти и кул ту ре Све тла на Бој ко вић 
– Умет ност глу ме и тра га ње за исти ном, ауто-
ра Зо ра на Мак си мо ви ћа.

Са јам књи га у Пе кин гу

На ме ђу на род ном Сај му књи га у Пе кин гу, 28. 
ав гу ста ове го ди не,  пред ста вље на је из да вач ка 
де лат ност Ср би је. Тим по во дом ор га ни зо ван је 
низ кул тур них про гра ма ко ји су успе шно про-
мо ви са ли и наш кул тур ни и ду хов ни иден ти-
тет и на ци о нал ну кул ту ру. Штанд Ср би је, по ред 
мно го број них по се ти ла ца, об и шли су и сту ден-
ти срп ског је зи ка са Уни вер зи те та за стра не је-
зи ке у Пе кин гу. 

У про грам ском де лу обе ле же не су зна чај не 
го ди шњи це из срп ске исто ри је и књи жев но сти 
– 810. го ди шњи ца на стан ка Сту де нич ког ти пи
ка Све тог Са ве, зна ме ни тог спи са угра ђе ног у 
те ме ље срп ске цр кве, др жа ве и кул ту ре, као и 
800. го ди шњи ца сти ца ња срп ске цр кве не са мо-
стал но сти. У по себ ном про грам ском де лу Сај-
ма, одр жан је фо рум из да ва ча из це лог све та, 
на ко ме су уче ство ва ли пред став ни ци Ака дем-
ске књи ге из Но вог Са да. При мет но је по ве ћа но 
ин те ре со ва ње из да ва ча из Ки не за исто риј ске 
пу бли ка ци је, кла сич на и са вре ме на де ла срп-
ске књи жев но сти, би о граф ску ли те ра ту ру о Ни-
ко ли Те сли и Ми хај лу Пу пи ну, као и за де чи ју 
књи жев ност. 

При ре ди ла Ка та ри на Г. СА ВИЋ

КУЛТУРНИ МОЗАИК

Све тла на Бој ко вић Фо то Тан југ
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З
бор ник Са вре ме на срп ска фол
кло ри сти ка V, чи ји су уред ни-
ци проф. др Ва лен ти на Пи ту-
лић, проф. др Бо шко Су вај џић, 
др Бран ко Злат ко вић и Де јан 

Ри стић, об ја вљен је 2018. го ди не и са др жи 
ра до ве еми нент них на уч ни ка и ис тра жи-
ва ча из зе мље и ино стран ства. Збор ник се 
отва ра ре чи ма проф. др Бо шка Су вај џи ћа 
ко ји ис ти че зна чај овог ме ђу на род ног на-
уч ног ску па ко ји се ба ви срп ском кул тур-
ном ба шти ном на Ко со ву и Ме то хи ји. Мул-
ти ди сци пли нар ни при ступ фол кло ри ста, 
ет но ло га, ет но му зи ко ло га, ет но лин гви ста, 
лин гви ста, ан тро по ло га, књи жев них исто-
ри ча ра и ме то ди ча ра на ста ве књи жев но-
сти и је зи ка – све до чи о при су ству, по себ-
но сти и не из бри си во сти срп-
ског усме ног и ма те ри јал ног 
ства ра ла штва у сло вен ском 
кон тек сту на Ко со ву и Ме то-
хи ји. У увод ном тек сту, та ко-
ђе, ис ти че се да ће Удру же ње 
фол кло ри ста Ср би је ра ди ти 
на пре во ду на срп ски је зик 
мо но гра фи је Ива на Сте па но-
ви ча Ја стре бо ва Оби ча ји и пе
сме Ср ба у Тур ској, об ја вље не 
у Пе тро гра ду 1886/1889. 

Збор ник са др жи 478 стра на на 
срп ском, ру ском и бу гар ском је-
зи ку и са сто ји се од 29 ра до ва, 
гру пи са них у три це ли не, на кон 
че га сле де и При ло зи. 

Пр ву те мат ску це ли ну чи-
ни пет ра до ва ко ји осве тља ва-
ју ет но граф ску сту ди ју Ива на 
Сте па но ви ча Ја стре бо ва, ру ског 
кон зу ла у При зре ну, ко ји је оба-
вљао не са мо ди пло мат ску, већ 

и на уч ну де лат ност. При лог Мир ја не За кић 
усме рен је на из у ча ва ње ла за рич ких пе-
са ма у Ја стре бо вље вој мо но гра фи ји. Го во-
ри о број ним по је ди но сти ма ко је се од но се 
на уче сни ке об ред не по вор ке, али и о кон-
ти ну и ра но сти спро во ђе ња ових про лећ них 
оп хо да до на ших да на. О фо нет ским ка рак те-
ри сти ка ма ла за рич ких пе са ма из на ве де не 
мо но гра фи је ре зул та те сво јих ис тра жи ва-
ња си сте ма тич но је, у де вет та ча ка, из ло-
жио Ми о драг Јо ва но вић. О хри шћан ским 
сим бо ли ма у за пи си ма Ива на Сте па но ви-
ча Ја стре бо ва пи са ла је Ва лен ти на Пи ту лић, 
ис ти чу ћи да се древ но и бо га то па ган ско на-
сле ђе под ути ца јем хри шћан ства ме ња ло и 
об ли ко ва ло. Аутор ка ис ти че да пе сме као чу-
ва ри иден ти те та све до че о по ве за но сти цр-
кве и до ма и да је у њи ма са чу ва но бо га то 
ко лек тив но на сле ђе ко је по ка зу је да су ве ко-
ви роп ства до при не ли „кон зер ви ра њу“ оби-
ча ја и утвр ђи ва њу ње го ве „жи ла во сти“. Из 
ком па ра тив не пер спек ти ве Бо шко Су вај џић 
раз ма трао је ва ри јант ност лир ских пе са ма 
у за пи си ма Ива на Сте па но ви ча Ја стре бо-
ва пре ма Ер лан ген ском ру ко пи су и Ву ко вим 
збир ка ма. Иако пе сме по ти чу са раз ли чи тих 

ло ка ли те та и од раз ли чи тих пе ва ча и за пи-
си ва ча, те при па да ју и раз ли чи тим вре ме-
ни ма, за ни мљи ва је њи хо ва уни вер зал ност 
и по ве за ност. Пр ви те мат ски део за вр ша ва 
се про у ча ва њем Го ра на ца у Ја стре бо вље вој 
сту ди ји ко ји ма се ба ви ла Ве сел ка Тон че ва – 
опи си на се ља, ре ли ги о зност, исла ми за ци ја, 
го вор, тра ди ци о нал ност и об ред ност.

Дру га це ли на Збор ни ка са др жи осам ра-
до ва и за по чи ње сту ди јом Бо ја на Јо ва но-
ви ћа о кр сној сла ви на про сто ру Ко со ва и 
Ме то хи је. По овом об ре ду Ср би се раз ли ку ју 
од дру гих су сед них на ро да, а по сла ва ма се 
и ме ђу соб но раз ли ку ју. За то је од нос пре ма 
сла ви и на чи ну ње ног про сла вља ња, ис ти че 
аутор, по ка за тељ ста ња срп ског на ци о нал ног 
иден ти те та. Освр ћу ћи се на ка ли нар ке и ла-
за ри це, Ве сна Мар ја но вић ис ти че зна чај ка-
ли нар ки ко је пред ста вља ју уса мљен слу чај 
у ко ле дар ским оп хо ди ма чи ји су уче сни ци 
би ли ис кљу чи во му шкар ци.

Кул ту ром оде ва ња на про сто ру Ко со ва и 
Ме то хи је ба ви ла се Мир ја на Мен ко вић. Про-
у ча ва ју ћи ру ко пи сну гра ђу из за о став шти не 
Хри сти фо ра Цр ни ло ви ћа, као и са чу ва ни фо-
то ма те ри јал о оде ва њу три кон фе си о нал не 
гру пе (пра во слав ци, ка то ли ци и му сли ма ни) 
у При зре ну и Ска дру, кра јем 19. и по чет ком 
20. ве ка, ис та кла је да се уоча ва ју два ти па 
жен ске оде ће – срп ски гра ђан ски ко стим и 
тип гра ђан ске но шње ори јен тал ног по ре-
кла (ди ми је, ко шу ље, џу бе и до ла ма), док се 
у по гле ду му шке но шње раз ли ку ју три ти-
па, у за ви сно сти од кро ја чак ши ра: шал ва-
ре, по тур ли је и са ке. О гра ђан ској оде ћи, са 

по себ ним освр том на де лат ност Ра до сла ва 
Гру ји ћа, пи са ла је и Би ља на Цин цар Ко стић. 
Аљо на Алек се јев на Ми хај ло ва је пред ста ви-
ла пре глед фо то гра фи ја из ру ских фон до ва 
чи ја је те ма ти ка цр кве на ар хи тек ту ра Ста ре 
Ср би је и ло кал ног ста нов ни штва у тра ди ци-
о нал ним но шња ма. По ја ва фо то гра фи ја, ка-
ко ис ти че аутор ка, све до чи о со ли дар но сти 
ру ске јав но сти са Ју жним Сло ве ни ма.

У
спе шну исто риј ску до ку мен та-
ци ју пру жа и лек сич ка гра ђа, 
а ди ја ле кат ски реч ник При-
зрен ца Ди ми три ја Че ме ри-
ки ћа пру жио је по у зда ни је-

зич ки ма те ри јал за чи та ње тра ди ци о нал-
не кул ту ре При зре на и ка рак те ра ње го вог 
ста нов ни штва на раз ме ђи ве ко ва. О то ме 
го во ри Та ња Ми ло са вље вић у ра ду ко ји је 
на сло ви ла Је зич ка сли ка при зрен ског чо ве
ка с кра ја XIX и по чет ка XX ве ка. Дан ка Ла-
јић Ми хај ло вић и Је ле на Јо ва но вић об зна-
ни ле су јав но сти зна чај на те рен ска ис тра-
жи ва ња ко је су сре ди ном про шлог ве ка на 
про сто ру Ко со ва и Ме то хи је оба вља ле са-
рад ни це Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ, 

Ми ли ца Или јин и Рад ми ла Пе тро вић. У 
за вр шном ра ду ове те мат ске це ли не Збор-
ни ка, Зо на Мр каљ усред сре ђу је па жњу на 
зна чај кул тур не ба шти не Ко со ва и Ме то-
хи је у на став ној прак си, уз под се ћа ње на 
ре чи Ста ни сла ва Ви на ве ра о ду жно сти чи-
та лач ке пу бли ке да се оба ве сти о ле по ти, 
сла ви и ја ду Ста ре Ср би је.

Тре ћи део Збор ни ка са др жи три на ест ра-
до ва. По чи ње ра дом Ан дре ја Мо ро за ко ји 
ис тра жу је го вор све ти те ља у ле ген да ма, у 
ко ји ма се реч из јед на ча ва са де лом, јер из-
го во ре ни са др жај ме ња свет, а по ру ка че сто 
оста је не ра зу мљи ва слу ша о ци ма. Пред мет 
ра да Бран ка Злат ко ви ћа је сте пре да ње о Ка-
ра ђор ђе вом ро ђе њу ко је је по чет ком 20. ве ка 
на Ко со ву за бе ле жио Ни ко ла Зе га. Пре да ње 
све до чи о за вр ше ном про це су ства ра ња кул-
та Во жда Ка ра ђор ђа и у ин тер на ци о нал ном 
кон тек сту пред ста вља мит ску при чу о ро ђе-
њу ју на ка. Рад Сми ља не Ђор ђе вић Бе лић 
за сни ва се на те рен ској гра ђи из ти моч ког 
кра ја у ис точ ној Ср би ји и у цен тру па жње 
је су из у ча ва ња култ них ме ста – по себ но за-
вет них кр сто ва. Рад Ма ри је Миљ ко вић те-
ме љи се на за пи си ма на род них умо тво ри на 
са Ко со ва и Ме то хи је ко ји на ста ју три де се-
тих го ди на XX ве ка и по себ но се из два ја ју 
„срод ство по Бо гу“, од но сно кум ство и по бра-
тим ство, при че му је ду хов но срод ство из јед-
на че но са крв ним срод ством. У ко а у тор ском 
ра ду, Со ња Пе тро вић и Де јан Илић ис тра жу-
ју пре да ња о па ду срп ског цар ства у Тур ској 
хро ни ци Кон стан ти на Ми ха и ло ви ћа. Ма ри-

ја Бје ли ца ис ти че зна чај, уло гу 
и по себ но сти при зрен ског пре-
пи са Ду ша но вог за ко ни ка. Ире-
на Ар сић ис тра жу је до при но се 
Ми ро сла ва Пан ти ћа у про у ча-
ва њу тра го ва ко сов ске тра ди-
ци је и об ра де ко сов ског ми та 
у ста рој ду бро вач кој књи жев-
но сти. Сла ви ца Га ро ња Ра до ва-
нац ис ти че да је жи вот у Ста рој 
Ср би ји по слу жио као ли те рар на 
ин спи ра ци ја и ру ском ди пло-
ма ти, пу то пи сцу и ис тра жи ва чу 
бал кан ских про сто ра, Алек сан-
дру Гиљ фер дин гу, уз осврт на 
не из о став но пре да ње о Ко сов-
ској би ци. Сне жа на Са мар џи ја 
ис тра жу је при су ство усме них 
на род них жан ро ва и за пи са у 
пу то пи сним за бе ле шка ма Бра-
ни сла ва Ну ши ћа о Ко со ву. Ко со-
во је би ло ин спи ра ци ја, ис ти че 
Дра ги ша Бо јо вић у сво ме тек-
сту, и за фол кло ри стич ка ин-

те ре со ва ња Гри го ри ја Бо жо ви ћа, ко ји се са 
по себ ним пи је те том се ћа гу сла ра ко ји су 
му обе ле жи ли де тињ ство. Пу то пи сно ства-
ра ла штво овог ауто ра пред ста вља пред мет 
ис тра жи ва ња и у ра ду Кри сти не Ми тић, и то 
у по гле ду ре ша ва ња про бле ма вер ске раз ли-
чи то сти: по што ва њем ту ђег или на ме та њем 
свог. При кра ју овог де ла Збор ни ка на ла зи 
се рад Алек сан дре По пин о кле тви као апе-
ла тив ном жан ру, про ис те клом из ма гиј ске 
мо ћи ре чи, а њен ре пре зент, уко ре њен у тра-
ди ци ји, је сте сва ка ко Ла за ре ва кле тва ко ји 
ини ци ра ди ја лог и са са вре ме ним ства ра о-
ци ма. Фол клор не осно ве не мо гу ће је из бе-
ћи и у са вре ме ном срп ском ро ма ну, о че му 
је пи сао Ми о драг Ма тиц ки на осно ву ро ма-
неск ног опу са Јан ка Ву ји но ви ћа. 

Збор ник се сво ди по ет ским при ло гом Дра-
га на Ха мо ви ћа Об ја шње ње „При зре на“, те до-
ку мен том Из ве шта ја о упо ко је њу и са хра ни 
Ива на Сте па но ви ча Ја стре бо ва у Со лу ну, као 
и фо то гра фи ја ма уче сни ка и број них до га ђа-
ја са ме ђу на род ног на уч ног ску па одр жа ног 
12. и 13. ок то бра 2017. го ди не у При зре ну и 
у Ве ли кој Хо чи.

Ја сми на П. ПИВ НИЧ КИ

ФЕСТИВАЛ ШКОЛСКИХ ПРЕДСТАВА 
У ЛУГАВЧИНИ

Театар саткан 
од најлепших 
ђачких снова

С
е ло Лу гав чи на, на се ље зби је ног ти па об гр-
ље но ме ан дри ма ре ке Је за ве, на ла зи се у 
По ду нав ском ре ги о ну на ме сту на ко јем је 
не ка да би ла гу ста шу ма Лом ни ца, у алу ви-
јал ној до ли ни Ве ли ке Мо ра ве и бли зу ње не 

ле ве оба ле. У тој ле пој пи то ми ни, већ 154 го ди не, све-
тли ОШ „Бран ко Ра ди че вић” као кул тур ни и обра зов но-
вас пит ни све ти о ник. И баш та ма ла се о ска шко ла већ 
је да на ест го ди на успе шно ор га ни зу је Фе сти вал драм-
ског ства ра ла штва „Те а тар од сно ва” на ко јем се так ми че 
школ ске пред ста ве у тра ја њу од 15 до 45 ми ну та. 

На је да на е стом „Те а тру од сно ва”, одр жа ном у До му 
кул ту ре у Лу гав чи ни 23. и 24. апри ла 2019. го ди не, уче-
ство ва ло је укуп но 12 школ ских пред ста ва из По жа рев ца, 
Сме де рев ске Па лан ке, Сме де ре ва, Аза ње, Це ров ца, Ми хај-
лов ца, Ло зо ви ка, Ве ли ке Пла не и Лу гав чи не. Пре ма про-
по зи ци ја ма фе сти ва ла, жи ри за сва ку пред ста ву би ра и 
ди пло мом на гра ђу је нај у спе шни јег мла дог глум ца, а до-
де љу ју се и три глав не на гра де. До бра стра на фе сти ва ла је 
и то што, по сле сва ког пред ста вља ња, уче ни ци и на став-
ни ци до би ју крат ку по врат ну ин фор ма ци ју о сцен ском из-
во ђе њу, ко ја, уз по хва ле, са др жи и пре по ру ку о драм ском 
го во ру или о то ме ка ко би се по је ди на драм ска ре ше ња бо-
ље из ве ла, што омо гу ћа ва да ље уна пре ђи ва ње ра да школ-
ских драм ских сек ци ја и гру па. Те са ве те су да ро ви ти и 
вред ни уче сни ци ово го ди шњег „Те а тра од сно ва” до би ја ли 
од Вла ди сла ва Не ши ћа, ре ди те ља По зо ри шта „Па тос” из 
Сме де ре ва, Ива на То до ро ви ћа, сту ден та за вр шне го ди не 
глу ме Фа кул те та драм ских умет но сти у Бе о гра ду (кла са 
Ива на Јев то ви ћа и аси стен та Ми хај ла Лап то ше ви ћа), Ва-
лен ти не Илић, аси стен та на Ка те дри за срп ски је зик са 
ју жно сло вен ским је зи ци ма на Фи ло ло шком фа кул те ту у 
Бе о гра ду, и Да ни је ле Ко ва че вић Ми кић, пред сед ни це ча-
чан ског Огран ка Ву ко ве за ду жби не. 

Пу бли ка је мо гла да ужи ва у школ ским пред ста ва ма као 
ко нач ним про дук ти ма драм ских про це са за сно ва них на 
ен ту зи ја зму, кре а тив но сти, мар љи во сти и по све ће но сти 
за јед нич ком ци љу свих уче сни ка. У жан ров ском по гле ду, 
до ми ни рао је из бор ко ме ди ја и бај ки, што и је сте у скла-
ду са основ но школ ским уз ра стом и оче ки ва њи ма пу бли-
ке. По је дан уче ник из сва ке шко ле до био је ди пло му за 
нај бо ље од и гра ну уло гу, та ко да су се сво јим ро ла ма по-
себ но ис та кли сле де ћи уче ни ци: Алек сан дра Та на ско вић, 
Сер геј Бун да ло, Сте фан Ми ло је вић, Ни ко ли на Ра до ји чић, 
Фи лип Стој чић, Ни ко ла Ла ко вић, Ла зар Пет ко вић, Вељ ко 
Осто јић, Ми на Ра дој ко вић, Ка та ри на Ивић, До ро те ја Ђур-
ђе вић и Ан ђе ла Ко ја ди но вић. 

Пр ву на гра ду, ко ја се до де љу је за нај у спе шни ју пред ста-
ву у це ли ни (текст, из во ђе ње, под јед нак ква ли тет сцен ског 
го во ра и на сту па свих ли ко ва, ат мос фе ра, од но си из ме-
ђу ли ко ва, сце но гра фи ја и ко стим), жи ри је до де лио ОШ 
„Ол га Ми ло ше вић” из Сме де рев ске Па лан ке за пред ста ву 
„Мо ја див на луц ка ста по ро ди ца”, ко ју је из ве ла ге не ра ци-
ја уче ни ка че твр тог раз ре да. У из во ђе њу су уче ство ва ли 
сви уче ни ци, а ин клу зив ни при ступ ни је био пре на гла-
шен, већ са суп тил но ис ка за ном по ру ком. Оства ре на је 
од лич на ин тер ак ци ја са пу бли ком, из во ђа чи су би ли ујед-
на че ни, од но си у пред ста ви су би ли пре ци зни, а текст је 
при ла го ђен уз ра сту.

Дру гу на гра ду, за нај бо љи ви зу ел ни ути сак (ко стим и 
сце но гра фи ју), жи ри је до де лио ОШ „Де сан ка Мак си мо-
вић” из По жа рев ца, за пред ста ву „Кра љев ски фе сти вал”. 
Сце но гра фи ја је би ла функ ци о нал на, а ко сти ми ефект ни 
и у скла ду са уло га ма.

Тре ћу на гра ду, за сцен ско из во ђе ње, осво ји ла је ОШ 
„Бран ко Ра ди че вић” из Лу гав чи не за пред ста ву „Док тор-
ка на се лу”. Из бор пред ста ве не гу је успо ме ну на за ви чај-
ног драм ског ства ра о ца Жи ку Ла зи ћа, као и аутен тич ни 
го вор мо рав ског се ла ко сов ско-ре сав ског ди ја лек та сме-
де рев ско-вр шач ког го вор ног ти па. Сви уче сни ци су би ли 
усред сре ђе ни и усме ре ни јед ни на дру ге од по чет ка до 
кра ја пред ста ве.

Ме ђу тим, би ло је мно го ви ше оних ко ји су не ким драм-
ским аспек том за слу жи ва ли по себ не на гра де, па бих ба рем 
реч ју по хва ли ла и пред ста ве „Му ва ње”, ОШ „Све ти Са ва” из 
По жа рев ца, за адап та ци ју и дра ма ти за ци ју ро ма на Ро бер-
та Та ка ри ча „Шест и по нај го рих му ва ња од по стан ка све-
та”, и пред ста ву „Сне жа на и се дам па ту ља ка” ОШ „Ра до мир 
Ла зић” из Аза ње, за ко сти мо гра фи ју и сце но гра фи ју у чи јој 
су из ра ди очи глед но уче ство ва ли и уче ни ци. Од лич на ор-
га ни за ци ја и ле па ат мос фе ра то ком два фе сти вал ска да на 
ука зу ју на то да би ор га ни за тор мо гао да уз диг не фе сти вал 
са ре ги о нал ног на ре пу блич ки ни во, а ра ду је и ути сак да је 
уче сни ци ма би ло ја сно да на гру ди ма сви но се не ви дљи-
ву знач ку за кре а тив ност, ис трај ност и дру гар ство. Баш те 
за јед нич ке на гра де нај че шће ће се и се ћа ти он да ка да их 
жи вот не оба ве зе уда ље од школ ских сно ва. 

Да ни је ла КО ВА ЧЕ ВИЋ МИ КИЋ

Уче сни ци „Те а тра од сно ва“

САВРЕМЕНА СРПСКА ФОЛКЛОРИСТИКА V

Фолклорно наслеђе Срба 
са Косова и Метохије 

у словенском контексту

При зрен Пле нар на сед ни ца у До му кул ту ре у Ве ли кој Хо чи

Црква Богородица Љевишка
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На Го ди шњој скуп шти ни Огран ка 
Ву ко ве за ду жби не, под на зи вом Дру-
штво „Вук Ка ра џић“ – Ниш, де цем бра 
2018. го ди не, са при хва ће ним Из ве-
шта јем о ра ду, фи нан си ја ма и усво-
је ним Про гра мом ра да за на ред ни 
пе ри од, иза бра ни су но ви чла но ви 
ру ко вод ства. У Управ ни од бор иза-
бра ни су: проф. др Ире на Цвет ко вић 
Те о фи ло вић, са Фи ло зоф ског фа кул-
те та у Ни шу, Рај ка За те за ло, проф, у 
ОШ „Иво Ан дрић“ у Ни шу, и Је фи ми ја 
Ко цић, док то ранд Фа кул те та умет но-
сти у Бе о гра ду. У Над зор ни од бор Дру-
штва иза бра ни су: проф. др Би ља на 
Миљ ко вић Се ли мо вић, са Ме ди цин-
ског фа кул те та у Ни шу, проф. Не вен ка 
Бо жо вић и Ма ја Ми цић, сту дент Фи-
ло зоф ског фа кул те та.

Ин тен зив ни рад Огран ка по чео је 
од мах по сле Скуп шти не, на ни шком 
Сај му књи га. Том при ли ком је пред ста-
вље но 25. го ди ште за бав ни ка – ал ма-
на ха Да ни ца и де се то го ди ште Да ни це 
за мла де. 

Тра ди ци о нал ни кон курс за уче ни ке 
сред њих шко ла, ко ји се рас пи су је кра-
јем сва ке го ди не, а при зна ња до де љу-
ју по во дом да на Све тог Са ве, и 2019. 
го ди не, по 18. пут, успе шно је ре а ли зо-
ван. Ода бра не су две те ме: пр ва је би-
ла ве за на за обе ле жа ва ње 670 го ди на 
од об ја вљи ва ња Ду ша но вог за ко ни ка 
и 120 го ди на од ро ђе ња Де сан ке Мак-
си мо вић, а дру га те ма је би ла ве за на 
за жи вот Раст ка Пе тро ви ћа – 120 го-
ди на од ро ђе ња и 70 го ди на од ње го ве 
смр ти. Пр ва те ма би ла је Лир ски ди
ја лог пе сни ки ње и ца ра – Тра жим по
ми ло ва ње, а дру га, Раст ко Пе тро вић: 
го вор љу ди, сли ке дру штва и кра је ва у 
ње го вом ства ра ла штву. 

По ред при спе лих ра до ва сред њо-
шко ла ца, а на ини ци ја ти ву проф. Ве-
сне Ко цић, из ОШ Сте фан Не ма ња у 
Ни шу, уче ство ва ли су и уче ни ци VI 
раз ре да те шко ле, ван кон ку рен ци је. 
Ов де ва ља по ме ну ти још јед но име – 
то је Ми ли ца Сте ва но вић, уче ни ца VI 
раз ре да ОШ Ду шан Ра до вић из Ни ша, 
ко ја већ две го ди не пот пу но са мо-
стал но уче ству је на за да те те ме. Од 
при спе лих ра до ва, ко ми си ја је нај ви-
шу оце ну и овог пу та да ла Ву ку Мар-
ко ви ћу, уче ни ку II раз ре да Гим на зи је 
Све то зар Мар ко вић у Ни шу, за ње гов 
сти хо ва ни при лог Лир ски раз го вор пе
сни ки ње и ца ра – „Тра жим по ми ло ва
ње“ Де сан ке Мак си мо вић и „За ко ник“ 
ца ра Ду ша на.

На тра ди ци о нал ној све ча но сти по-
во дом Да на Све тог Са ве, при зна ња и 
на гра де су уру че ни уче ни ци ма и њи-
хо вим мен то ри ма, а нај бо љи рад, Ву ка 
Мар ко ви ћа, би ће об ја вљен у Да ни ци.

Ове го ди не је по во дом Да на ма тер-
њег је зи ка на Фи ло зоф ском фа кул те-
ту у Ни шу пред ста вље на нај но ви ја 
Да ни ца Ву ко ве за ду жби не. Уче ство-
ва ли су: проф. др Ире на Цвет ко вић Те-
о фи ло вић ко ја је го во ри ла о уло зи и 
зна ча ју Да ни це, мр Ми лун ка Ми тић, 
са по себ ним освр том на зна чај не до-
га ђа је при ка за не у књи зи и ана ли-
тич ким при сту пом по ет ских до ме та 
и док то ранд Је фи ми ја Ко цић, ко ја 
је при ка за ла при пре мље не тек сто-
ве о Да ни це за мла де. У умет нич ком 
про гра му су уче ство ва ли и сту ден ти 
Де парт ма на за срп ски је зик Фи ло зоф-
ског фа кул те та у Ни шу. 

Би ља на МИЉ КО ВИЋ СЕ ЛИ МО ВИЋ

ЧА ЧАК

Пе снич ке бро ја ни це 
До бри це Ери ћа

На Дан сло вен ске пи сме но сти и кул-
ту ре, ко ји ће убу ду ће би ти обе ле жа ван 
као др жав ни пра зник Све тих Ки ри-
ла и Ме то ди ја, 24. ма ја 2019. го ди не 

Удру же ње „Чу ва ри де ла Ву ка Ка ра џи-
ћа“ у Чач ку ор га ни зо ва ло је струч ни 
скуп под на зи вом „Пе снич ке бро ја-
ни це До бри це Ери ћа“. Иако ба шти ни 
20 го ди на ис трај ног ра да на очу ва њу 
срп ског је зи ка и ћи ри лич ког пи сма и 
не го ва њу на род не кул ту ре, Удру же ње 
је овим струч ним ску пом на сто ја ло да 
ука же на трај не вред но сти Ери ће вог 
опу са и нео п ход ност ње го вог про у-
ча ва ња у кор пу су де ла на ци о нал не 
књи жев но сти. Ре чи ма по др шке скуп 
су отво ри ли Го ри ца Ста но је вић, ди-
рек тор Цен тра за струч но уса вр ша ва-
ње, и Бог дан Три фу но ви ћа, ди рек тор 
Град ске би бли о те ке, у чи јој ма лој са-
ли је скуп одр жан. 

По ре чи ма Да ни је ле Ко ва че вић Ми-
кић, пред сед ни це Удру же ња „Чу ва ри 
де ла Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа“, 
на ску пу је под не то 13 са оп ште ња на 
осно ву струч них ра до ва ко ји ће би-
ти об ја вље ни у збор ни ку у ав гу сту 
2019. го ди не. Иде ја је да се на пра-
ви на чин ва ло ри зу је књи жев ни опус 
До бри це Ери ћа, ко ји ни је у до вољ ној 
ме ри за сту пљен у на став ном пла ну 
и про гра му, и да се под стак не раз ме-
на при ме ра до бре прак се и уна пре ди 
струч но уса вр ша ва ње на став ни ка. 

О де лу До бри це Ери ћа уче сни ци 
ску па го во ри ли су ве о ма на дах ну то и 
књи жев но те о риј ски уте ме ље но, при-
ла зе ћи опу су пе сни ка из раз ли чи тих 
угло ва: од емо тив них, лич них се ћа-
ња, ино ва тив них ме то дич ких мо де ла 
по ве зи ва ња на ста ве срп ског је зи ка и 
књи жев но сти на при ме ри ма Ери ће-
вих пе са ма, до уже струч них ра до ва 
са за вид ном на уч ном апа ра ту ром о 
фол клор ним еле мен ти ма, ко му ни-
ка тив но сти, ро до љу бљу и вас пит ном 
по тен ци ја лу, те мат ско-мо тив ским и 
је зич ко-стил ским од ли ка ма Ери ће-
вих де ла, њи хо вој уло зи и ме сту у 
на ци о нал ној књи жев но сти и дру гим 
ва жним по е тич ким аспек ти ма. Из ла-
га ња на став ни ка обо га ће на су и би о-
граф ским тек стом о пе сни ку Ми ли це 
Ба ко вић, пен зи о ни са ног би бли о те-
ка ра са вет ни ка, за тим, но ви нар ским 
ин тер вју ом и су сре ти ма са До бри цом 
Ери ћем Зо ри це Ле шо вић Ста но је вић 
и за па жа њи ма Го ра на Мар ко ви ћа, 
вла сни ка ИК „Пче ли ца“, и Алек сан-
дре Бо јо вић о уре ђи ва њу Ери ће вих 
књи га и са рад њи са њим. 

Као при лог у на ја вље ном збор ни ку 
би ће об ја вље не и пе сме афир ми са них 
пе сни ка Ве ро љу ба Ву ка ши но ви ћа, Ви-
о ле те Јо вић, Ми ло ја Ра до ви ћа и Дра-
гу ти на А. Ђу ки ћа и пе сни ка – ђа ка, 
ко је су при сти гле на пра те ћи Ли ков ни 
и ли те рар ни кон курс „Де тињ ство обо-
је но сти хом“, као и спи сак свих  шко ла 
на гра ђе них на овом кон кур су, а то су 
основ не шко ле: „Ми лин ко Ку шић“ из 
Ива њи це, „Краљ Алек сан дар I“ из Гор-
њег Ми ла нов ца, „Ака де мик Ми лен ко 
Шу шић“ из Гу че и „Мар ко Па јић“ из 
Ви че, као и Удру же ње учи те ља Чач ка 
за за јед нич ки ли ков ни про је кат „Ћи-
лим – по ље Ка ли по ље“.  З. Л. С.

бА ВА НИ ШТЕ

Да ни ћи ри ли це 2019.

Осам на е сти Деч ји са бор „Да ни ћи-
ри ли це“ по чео је ре за њем слав ског 
ко ла ча на сам дан Све тих Ћи ри ла и 
Ме то ди ја у Хра му Ус пе ња Пре све те 
Бо го ро ди це у Ба ва ни шту. Дан ка сни-
је, у су бо ту, 25. ма ја, у 12 са ти у про сто-
ри ја ма ОШ „Бо ра Ра дић“ одр жа на је 
све ча на до де ла на гра да нај у спе шни-
јим уче сни ци ма кон кур са, на ко ји је 
ове го ди не сти гло 3.327 ра до ва, од ко-
јих је из ди ја спо ре 519.

Жи ри, у са ста ву др Ми о драг Ма тиц-
ки, др Рај ка Уљ ман ски и Љи ља на Си-
мић, за ли те рар не, и др Су за на По лић, 
мр Дра ган Би снић, мр Вје ра Ме дић и 
Ми ли ца Мар ко вић, за ли ков не ра до-
ве, на гра дио је 105 уче ни ка а 96 по-
хва лио. Сви на гра ђе ни и по хва ље ни 
уче ни ци до би ли су ди пло ме, по хва-
ле и вред не књи ге, ку пље не уз по моћ 

Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех-
но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, 
или до би је не од из да ва ча, а сви уче-
сни ци кон кур са из ди ја спо ре до би ће 
при зна ње ЧУ ВАР СРП СТВА. По ред на-
гра ђе не де це, њи хо вих на став ни ка и 
ро ди те ља, до де ли на гра да су при су-
ство ва ли пред сед ник Скуп шти не оп-
шти не Ко вин, Зо ран Бра да њи, ко ји је 
по здра вио при сут не у име ло кал не 
са мо у пра ве. Обра ти ли су се и чла но-
ви жи ри ја, Љи ља на Си мић и др Су за-
на По лић, деч ји пе сни ци, Рај ко Лу кач, 
Бо жи дар Пе шев и Мо шо Ода ло вић, и 
Сла во мир Гво зде но вић у име Са ве за 
Ср ба у Ру му ни ји. У име ор га ни за то ра 
Са бо ра го во рио је Ва са Си ми чић, ди-
рек тор ОШ „Бо ра Ра дић“, а при сут ни-
ма се обра ти ла и пред сед ни ца Ак ти ва 
же на „Ду га“ из Ба ва ни шта.

Де ца су уче ство ва ла у ра ду ра ди о-
ни ца ка ли гра фи је, ве за, ке ра ми ке и 
пле те ња цвет них ве на ца.

Уче ни ци Ру ске шко ле на Но вом Бе-
о гра ду и чла но ви КУД „Аца Об ра до-
вић“ из Ба ва ни шта при ка за ли су сво је 
на ци о нал не игре.

Да се сви за сла де и ове го ди не су 
се по тру ди ле чла ни це Ак ти ва же на 
„Ду га“ из Ба ва ни шта, ко је су ор га ни-
зо ва ле так ми че ње за нај леп ши и нај-
у ку сни ји ко ла чић.

Са бор се одр жа ва под по кро ви тељ-
ством Ми ни стар ства про све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср-
би је и оп шти не Ко вин.

Нај у спе шни јим уче сни ци ма кон-
кур са сво је књи ге су по кло ни ли из-
да ва чи: Ву ко ва за ду жби на, Про ме теј, 
СА НУ, Ака де ми ја СПЦ, Ка и рос Срем-
ски Кар лов ци, Срп ска књи жев на за-
дру га, ЈРЈ Мој из да вач, Слу жбе ни 
гла сник, Из да ва штво РТС-а, Но во сти 
и Ја сен.

Са бор су ме диј ски ис пра ти ли РТС 
– Ре дак ци ја Зна ње има ње, Те ле ви зи-
ја Пинк, еми си ја Жи ки на ша ре ни ца, 
а ТВ Пан че во је сни ми ло ре пор та жу 
у Ба ва ни шту.

Удружење „Дани ћирилице 
Баваниште“ под покровитељством 

Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја 

Републике Србије
26222Баваниште, 

ул. Жарка Зрењанина бр. 3
тел. 013/751-080 и 065 5 751 080

www.danicirilica.org.com
danicirilice@gmail.com

расписује

КОНКУРС

намењен ученицима основних 
школа из следећих области:

1. Литерарни рад на тему ЉУБАВ
2. Минијатура на тему ЉУБАВ
3.  Илустрација народне песме 

или приче о ЉУБАВИ
4.  Калиграфски препис песме 

или прозног текста о  љубави
5.  Иницијал (прво слово имена 

учесника)
6.  Израда лутке у ношњи 

из бакиног родног краја

Напомене

– Ли те рар ни рад не тре ба да бу де 
ду жи од јед не ку ца не стра не. Илу стра-
ци ја, ка ли граф ски текст и ини ци јал, у 
за ви сно сти од уз ра ста уче сни ка, мо гу 
да бу ду ве ли чи не у ра спо ну од 20х20 
до 50х70 цм. Ка ли граф ски текст тре ба 
да са др жи од 10 до 30 ре чи.    

– Илу стра ци ја, ка ли граф ски текст 
и ини ци јал и ми ни ја ту ра мо гу да се 
из во де у свим дво ди мен зи о нал ним 
тех ни ка ма укљу чу ју ћи вез.

– Лут ку ви си не до 30 цм тре ба на пра-
ви ти од при род ног ма те ри ја ла и обу ћи 

је у но шњу из ба ки ног род ног кра ја, уз 
оба ве зну на зна ку ко ји је то крај.

– По дат ке као што су име уче сни ка 
и мен то ра, на зив шко ле и раз ред тре ба 
на пи са ти на по ле ђи ни ра да. На лут ке 
и ве зе не ра до ве по треб но је да се за-
ши је ко ма дић кар то на и на ње му на-
пи шу тра же ни по да ци.

– Сред њо школ ци и од ра сле осо бе 
мо гу да уче ству ју ван кон ку рен ци је.  

– Ра до ви из ра ђе ни од не по сто ја них 
ма те ри ја ла не ће би ти оце ње ни.

– Ра до ви се не вра ћа ју.
– Ре зул та ти  Кон кур са  би ће об ја-

вље ни на сај ту www.da ni ci ri li ce.org.rs 
до 15. ма ја 2020. го ди не.

Мо ле се учи те љи, ве ро у чи те љи, на-
став ни ци, про фе со ри и ро ди те љи да 
по мог ну за ин те ре со ва ним уче ни ци-
ма, као и да нај бо ље ра до ве до ста ве на 
адре су „Да на ћи ри ли це“ до 3. апри ла 
2020. го ди не. 

Струч ни жи ри про гла си ће три нај-
бо ља ра да за сва ки уз раст, а њи хо ви 
ауто ри ће до би ти ди пло ме и на гра де. 
На гра де и за хвал ни це до би ће и нај у-
спе шни ји уче сни ци ван кон ку рен ци-
је. Сви уче сни ци из ра се ја ња до би ће 
при зна ње ЧУ ВАР СРП СТВА.

Ор га ни за тор ће на гра ди ти и нај у-
спе шни јег на став ни ка и про гла си ти 
нај у спе шни ју шко лу.

До де ла на гра да пред ви ђе на је за 23. 
мај, а за де цу из ра се ја ња кра јем ју ла 
или по чет ком ав гу ста 2020.

 Ве ра СЕ КУ ЛИЋ

ЛО ЗНИ ЦА

Ис ку ства на дах ну та 
ле по том ре чи 

Огра нак Ву ко ве за ду жби не Гим-
на зи је „Вук Ка ра џић“ већ се дам на-
ест го ди на по кре ће и осми шља ва 
ак тив но сти ко ји ма је циљ чу ва ње 
на ше тра ди ци је, кул ту ре и ду хов но-
сти, обе ле жа ва ња ју би ле ја, а све за-
рад све тли је и леп ше бу дућ но сти. Са 
ве ли ким ен ту зи ја змом и уз све срд ну 

по др шку Цен тра за кул ту ру „Вук Ка ра-
џић“ у Ло зни ци успе ва мо да да ру је мо 
сво јој око ли ни по ет ске ко ла же, ли те-
рар не и лин гви стич ке ра ди о ни це, 
ака де ми је, школ ски ча со пис и дру ге 
зна чај не ак тив но сти, ду бо ко ве ру ју-
ћи да на тај на чин по твр ђу је мо свој 
иден ти тет, чу ва мо до сто јан ство сми-
сле не ре чи и да пре да но и бри жљи во 
не гу је мо свој ма тер њи је зик.

Ме ђу на род ни пра зник Дан ма тер
њег је зи ка тра ди ци о нал но смо обе-
ле жи ли 21. фе бру а ра. Гим на зи јал ке 
Јо ва на Пан те лић, Ни ко ли на Ни кић и 
Ан ђе ли на Ва си лић, уче ни це тре ћег 
раз ре да, ка зи ва ле су по ет ски ко лаж 
У ре чи ма жи ве ће мо веч но ис пред Ву-
ко ве ку ће. 

По во дом го ди шњи це Бо ја на Чо ке-
ши ни, на Ла за ре ву су бо ту, гим на зи јал-
ци су, у свој ству Ву ко вих за ду жби на ра, 
та ко ђе ре ци то ва ли при го дан по ет ски 
ко лаж у прат њи хо ра ОШ „Ан та Бо ги-
ће вић“. На тај на чин је и овај пут ода та 

по шта ју на ци ма ко ји су се жр тво ва ли 
за сло бо ду бу ду ћих по ко ље ња. 

У окви ру 48. ђач ког Ву ко вог са бо ра, 
у на шем за ви ча ју ни за ли су се ра зно-
вр сни кул тур ни до га ђа ји. Хор на ше 
шко ле, под ди ри гент ском па ли цом 
ди рек то ра Дар ка Не сто ро ви ћа, про-
фе со ра му зич ке кул ту ре, улеп шао је 
и отва ра ње ово го ди шњег са бо ра у Ву-
ко вом до му кул ту ре, као и ње го во за-
тва ра ње на отво ре ном са бо ри шту у 
Тр ши ћу. Бе сед ник на за тва ра њу ове 
кул тур не ма ни фе ста ци је био је гим-
на зи ја лац Ди ми три је Па влов, ви ше-
стру ки по бед ник нај ви ших ни воа 
так ми че ња из фи зи ке и бу ду ћи сту-
дент на Хар вар ду. 

Ака де ми ја по во дом 17. ли те рар-
ног кон кур са „Ву ко во зво но“, ко ји су 
рас пи са ли Огра нак Ву ко ве за ду жби-
не на ше шко ле и Цен тар за кул ту ру 
„Вук Ка ра џић“ (Ло зни ца), упри ли че-
на је 24. ма ја ове го ди не. Уз дир љи во 
се ћа ње на проф. Ми ло ва на М. Ра ди-
во је ви ћа, осни ва ча на шег огран ка, 
ака де ми ја је по че ла пе сма ма Ра сти, 
ра сти, мој зе ле ни бо ре и Ми смо де ца 
не ба, у из во ђе њу гим на зи јал ке Та ма-
ре Та нац ко вић, а про те кла је у зна ку 
скла па ња но вих и не го ва ња ста рих 
при ја тељ ста ва. На гра ђе ни уче ни ци, 
њи хо ви мен то ри и ро ди те љи овом 
при ли ком би ли су на ши го сти, а 
при сти гли су из Сме де рев ске Па лан-
ке, Круп ња, Бе о гра да, Бе лог По то ка и 
Би је љи не.  

Под се ћа мо вас да су уче сни ци по-
ме ну тог ли те рар ног кон кур са основ-
ци и сред њо школ ци ко ји су би ли пред 
кре а тив ним ис ку ше њи ма да се оства-
ре као пе сни ци, при по ве да чи и за пи-
си ва чи ле ген ди из на род ног жи во та. 

У ка те го ри ји сред њих шко ла на гра-
ђе ни су сле де ћи уче ни ци:

Пр ва на гра да за нај а у тен тич ни-
је за бе ле же ну анег до ту из на род ног 
жи во та, у ка те го ри ји сред њих  шко-
ла, при па ла је Мар ку Јо ва но ви ћу (I6 
раз ред), XIV бе о град ска гим на зи ја, за 
на слов Ви ли но ко ло, као и Алек сан дру 
Про ти ћу, уче ни ку II раз ре да гим на зи-
је Сред ње шко ле у Круп њу, за на слов 
Ра ђев ме да љон.

Пр ву на гра ду за нај у спе ли ји ци клус 
пе са ма осво јио је Во ји слав Дур ма но-
вић (I1), Гим на зи ја „Фи лип Ви шњић“, 
Би је љи на.

У ка те го ри ји основ них шко ла на-
гра де су уру че не на сле де ћи на чин.

За крат ку при чу Је дан су мрак ме 
је под се тио на те бе пр ва на ра да, у 
ка те го ри ји осно ва ца, при па ла је Љу-
бо ми ру Жив ко ви ћу (VI II3), ОШ „Ва са 
Ча ра пић“, Бе ли По ток.

За нај у спе ли ји ци клус пе сма пр ву 
на гра ду де ле Не ма ња Спа сић (VII3), 
ОШ „Ол га Ми ло ше вић“, Сме де рев ска 
Па лан ка, и Ан ђе ли ја Стан ко вић (VII5), 
ОШ „Ни ко ла Те сла“, Бе о град.

По себ ну по хва лу за уче шће на кон-
кур су, за исти ни ту анег до ту Ба кин ко
лач, за слу жи ли су Са ра Пет ко вић и 
Ђор ђе Стој ко вић, уче ни ци VII раз ре да 
спе ци јал ног оде ље ња ОШ „Ди ми три је 
То до ро вић Ка плар“ из Кња жев ца.

На гра де су обез бе ди ли: Ву ко ва за-
ду жби на из Бе о гра да, Цен тар за кул-
ту ру „Вук Ка ра џић“, Гим на зи ја „Вук 
Ка ра џић“ и Ту ри стич ка ор га ни за ци-
ја Ло зни ца.

На кон чи та ња на гра ђе них ли те рар-
них ра до ва усле ди ли су по себ но дир-
љи ви тре ну ци на овој ака де ми ји, ко ји 
су би ли по све ће ни по хва ље ним уче-
ни ци ма из Кња жев ца, оправ да но од-
сут ним. Пред сед ник Огран ка Не ве на 
Ми тро вић обра зло жи ла је кри те ри јум 
на гра ђи ва ња ове див не де чи це, по том 
је про чи та ла про прат но пи смо ко ле-
ги ни це Сне жа не Ђу рић, де фек то ло-
га и мен то ра по ме ну тих уче ни ка. Са 
пу бли ком су та ко ђе по де ље ни ути сци 
у ве зи са при год ним су сре том упри-
ли че ним на гра ђе ној Са ри Пет ко вић 
из Кња жев ца, ко ја је сти ца јем окол-
но сти би ла наш гост два да на ра ни је 
у прат њи сво га оца. По том је про чи та-
на и исти ни та ле ген да Ба кин ко лач уз 
екс пли цит ну по ру ку да су бла го сло ве

ИЗ РАДА ОГРАНАКА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Уче сни ци „Да на ћи ри ли це“ 2019.

Ре ци тал гим на зи ја ла ца на Чо ке ши ни, по ред ма на сти ра

Са Го ди шње скуп шти не Огран ка у Нишу
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ни сви тре ну ци ка да дру ги ма да ру је мо 
раз у ме ва ње, ра дост и ле по ту.

Већ сле де ћег ју тра на ста ви ло се на-
ше са бо ро ва ње у Тр ши ћу, у Му зе ју је-
зи ка и пи сма, где су гим на зи јал ци 
уче ство ва ли у ли те рар ној и лин гви-
стич кој ра ди о ни ци пре зен ту ју ћи сво-
ја ис тра жи ва ња по све ће на те ма ма 
као што су: пе снич ки је зик у тек сто-
ви ма бен да Ван Гог, нај че шће је зич-
ке (пра во пи сне) не до у ми це, сим бо ли 
у по е зи ји В. П. Ди са, као и по стиг ну ћа 
на пла ну ауто по е тич ких и драм ских 
са ста ва, крат ке при че и слич но.

По чет ком ју на при дру жи ли смо се 
кре а тив ној еки пи (цр кве ном хо ру из 
Ба ње Ко ви ља че, ет но хо ру „Ло зи це“) 
и при пре ми ли ака де ми ју у част ду-
го го ди шњег не го ва ња срп ско-ру ског 
при ја тељ ства. Гим на зи јал ци су том 
при ли ком пе ва ли уз ги та ру и из ра-
жај но ка зи ва ли по е зи ју и на ру ском 
и на срп ском је зи ку.  

Не ко ли ко да на ка сни је усле ди ло 
је див но по ет ско ве че по све ће но ло-
знич ком да ро ви том пе сни ку мла ђе 
ге не ра ци је Дра га ну Мар ко ви ћу. 

Ву ко ви за ду жби на ри из ло знич ке 
гим на зи је та ко ђе су по сти гли за па-
же не ре зул та те на так ми че њи ма: из 
Књи жев не олим пи ја де (у Срем ским 
Кар лов ци ма), из Срп ског је зи ка и је-
зич ке кул ту ре (у Тр ши ћу), као и на ре-
пу блич кој смо три Ре ги о нал ног цен тра 
за та лен те (у Пан че ву). Пред став ни-
ку на шег огран ка при па ла је по себ-
на част да у име Ву ко ве за ду жби не у 
Тр ши ћу, на по ме ну том ре пу блич ком 
так ми че њу, до де ли сре бр ња ке нај у-
спе шни јим так ми ча ри ма. 

На ста ви ће мо са истим ела ном да 
не гу је мо свој ма тер њи је зик. Мла ди 
за ду жби на ри из Ву ко вог за ви ча ја гра-
де мо сто ве при ја тељ ства ди љем Ср би-
је и ши ре – уз по ру ку: нај бит ни је је да 
ре чи не бу ду зи до ви већ про зо ри.

Не ве на МИ ТРО ВИЋ,
Све тла на М. СПА ЈИЋ 

ЖА бЉАК 

На из во ру
Ву ко ва је зи ка

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

Цен трал ни дио про гра ма би ло је 
уру че ње на гра да уче ни ци ма ста ри јих 
раз ре да основ них шко ла у Цр ној Го ри 
ко је су осво ји ли на кон кур су за ли те-
рар не, ли ков не и ре збар ске ра до ве. 

Уче сни ке ма ни фе ста ци је и го сте по-
здра вио је Слав ко Ве ји но вић, управ-
ник Ву ко ве за ду жби не из Бе о гра да, 
ко ји је ис та као да је Фон да ци ја Ву ко ве 
за ду жби не Жа бљак, Шав ник, Плу жи не 
из бо ри ла по себ но мје сто у ве ли кој ву-
ков ској по ро ди ци. Из у зет но зна чај на и 
са др жај на ње на ак тив ност пре по зна-
је се по ма ни фе ста ци ји кул тур но о-
бра зов ног ка рак те ра - Пе тров дан ски 
пје снич ки ви је нац и На из во ру Ву ко ва 
је зи ка, у окви ру ко је се рас пи су је на-
град ни кон курс из ли те рар них, ли ков-
них и руч них ра до ва за основ не шко ле 
у Цр ној Го ри. Циљ је да се кроз овај рад 
са уче ни ци ма од не гу је под мла дак ко-
ји ће на ста ви ти да чу ва ве ли ко бла го 
ко је нам је оста вио Вук Сте фа но вић 
Ка ра џић. По себ но при зна ње нај бо љим 
уче ни ци ма је сте и то што се при зна-
ње уру чу је баш на Пе тров дан, ов дје у 
Пет њи ци, у спо мен-пар ку Ву ко ви ко-
ри је ни, ис та као је Ве ји но вић.

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.

У кон ку рен ци ји ли те рар них ра до ва 
уче ни ка сед мог раз ре да, пр ва на гра да 

при па ла је Те о до ри Ра ду ло вић из ОШ 
„Ду шан Ба јо вић“, Жу па Ник шић ка, 
дру га Ма ри ји Кр ста јић, ОШ „Ду шан 
Об ра до вић“ из Жа бља ка а тре ћа Алек-
сан дри За ру би ци, ОШ „Шав ник“.

У кон ку рен ци ји осмих и де ве тих 
раз ре да, нај бо ље оци је ње ни ра до ви 
су Ај не Му лић, ОШ „Ду шан Ко раћ“ из 
Би је лог По ља, од но сно Ан дре је Вук-
че вић ОШ „Вук Ка ра џић“ из Под го ри-
це. Дру го мје сто осво ји ли су ра до ви 
Те о до ре Об ра до вић, ОШ „Ду шан Об-
ра до вић“ са Жа бља ка, и Ва си ли се 
Илин чић, ОШ „Вук Ка ра џић“ – Под го-
ри ца. Рад Мла де на Ву ја чи ћа, ОШ „Ми-
ли ја Ник че вић“ из Ник ши ћа, осво јио 
је тре ће мје сто.

У кон ку рен ци ји ли ков них ра до ва, 
пр ву на гра ду осво ји ли су Ива Пе јо вић 
и Пе тар Да кић ОШ „Ок то их“ из Под-
го ри це, као и Па вле Па ви ће вић, ОШ 
„Вла до Ми лић“ из Под го ри це.

Дру га на гра да при па ла је Мир ку Цу-
па ри, ОШ „Вла до Ми лић“ из Под го ри це, 
Те о до ри Об ра до вић ОШ „Д. Об ра до вић“ 
– Жа бљак и Ана ста си ји Ра бре но вић, 
ОШ „Ми ле ва Ла јо вић“ – Ник шић. Тре-
ћа на гра да при па ла је Јо ва ни Шу ћур 
из ОШ „Ми ле ва Ла јо вић“ из Ник ши ћа 
и Ог ње ну Ће ра ни ћу из Шав ни ка..

У ка те го ри ји руч ни ра до ви, од но-
сно су ве ни ри, пр ва на гра да при па ла 
је Јо ва ну Ник че ви ћу из Плу жи на, од-
но сно гру пи „Ма ђи о ни ча ри“ из ОШ 
„Шу њо Пе ши кан“ – Це ти ње. Дру го мје-
сто при па ло је сек ци ји „Пле те ње“ из 
ОШ „Ми лан Ло пи чић“ – Ник шић, од-
но сно гру пи под руч ног одје ље ња ОШ 
„Ок то их“ из Под го ри це, док су тре ће 
мје сто осво ји ли ра до ви Ал ме Ра ма да-
ни из ОШ „Дру га основ на“ из Бу две, 
од но сно Вла ди ми ра Јо цо ви ћа из ОШ 
„ Бог дан Ко тли ца“ из Бо а на и Јо ван ке 
Гло ма зић из ОЦ Плу жи не.

Управ ник Фон да ци је Бу до Но во сел 
уру чио је при зна ња свим шко ла ма из 
ко јих до ла зе на гра ђе ни уче ни ци. 

У кул тур но-за бав ном про гра му 
уче ство ва ли су уче ни ци ОШ „Ду шан 
Об ра до вић“ и на род ни гу слар Исак 
Си ми ће вић, Дра ги Пет ко вић – фру ла, 
док је за во ђе ње про гра ма би ла за ду-
же на Стој ка Па вло вић, на став ни ца из 
Основ не шко ле „Ду шан Об ра до вић“ . 

 Ви до мир Вит ко ШПА ЊЕ ВИЋ

ЉУ бЉА НА

Сре тењ ски 
кон церт 2019 

– XIV Сре тењ ски 
са бор

Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Љу-
бља ни, у са рад њи са Сло ве нач ком 
ака де ми јом зна но сти и умет но сти 
(СА ЗУ) ор га ни зо вао је 15. фе бру а ра 
2019. го ди не, у Мест ном му зе ју Љу-

бља на, че тр на е сти Сре тењ ски са бор. 
Том при ли ком из ве ден је при го дан 
кул тур но-умет нич ки про грам под на-
зи вом Сре тењ ски кон церт 2019 у сла
ву на у ке и ро до љу бља. У про гра му је 
уче ство вао Ме шо ви ти хор Све ти Ро
ман Слат ко по јац из Пе тро ва ра ди на, 
под ди ри гент ском па ли цом Ев ге ни је 
Вла ди ми ров не Ко јић. 

Са бор ска све ча ност би ла је по све ће-
на обе ле жа ва њу 100 го ди на се ћа ња на 
Па ри ску ми ров ну кон фе рен ци ју (18. 1 – 
28. 6. 1919). На све ча ној сед ни ци при-
сут ни су чу ли бе се ду Де ја на Жи да на, 
пред сед ни ка Др жав ног збо ра Ре пу-
бли ке Сло ве ни је. Уче сни ци ма ску-
па обра ти ли су се и ака де мик Ан дреј 
Крањц из Сло вен ске ака де ми је зна но-
сти и умет но сти и про фе сор др Бо жи-
дар Је зер ник с Фи ло зоф ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Љу бља ни. Све ча ност 
је сво јим на сту пом уве ли чао Ме шо-
ви ти хор Све ти Ро ман Слат ко по јац 
из Пе тро ва ра ди на, ко ји се кон цер том 
ду хов не и све тов не му зи ке пред ста-
вио и на Бле ду, 16. фе бру а ра, код спо-
ме ни ка Ми хај ла Пу пи на. 

 Жи во рад АН ДРЕ ЈИЋ

ОШ „Вла ди слав Риб ни кар”

Ме ђу на род ни дан књи ге за де цу обе ле жа ва се од 1967. 
го ди не, на дан ка да је ро ђен Ханс Кри сти јан Ан дер сен, 
дан ски књи жев ник, без чи јих бај ки се не мо же за ми сли-
ти од ра ста ње де це ши ром све та, а уве ден је у ци љу про-
мо ци је деч је књи жев но сти и чи та ња ка ко би се скре ну ла 
па жња јав но сти на по тре бе нај мла ђих чи та ла ца.

Је да на е сто го ди ште Да ни це за мла де, школ ског за-
бав ни ка за 2019. го ди ну, део ка лен да ра Да ни ца Ву ко ве 
за ду жби не, по све ће но је ства ра ла штву за де цу и ства ра-
ла штву де це ауто ра и оглед ни је ча со пис ко ји пред ста-
вља са вре ме не деч је пи сце са нај но ви јим оства ре њи ма. 
Ово је да на е сто го ди ште Да ни це за мла де пред ста вље но 
је 2. апри ла 2019. го ди не, сим бо лич но на Ме ђу на род ни 
дан књи ге за де цу, у би бли о те ци ООШ „Вла ди слав Риб-
ни кар“, уче ни ци ма пе тог раз ре да ко ји су до шли у прат-
њи на став ни ца.

Да ни цу за мла де уче ни ци ма је 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 лич но сти Да ни це за 
мла де за 2019. го ди ну, о пе сни ку Бран ку Сте ва но ви ћу, о 
Ва љев ској гим на зи ји ко ја је шко ла огле да ло и узор и Ђа
ку  пе сни ку го ди не Да ни це за мла де, про шло го ди шњем 
уче ни ку ге не ра ци је ООШ „Вла ди слав Риб ни кар“, а са да 
уче ни ку Ма те ма тич ке гим на зи је, Лу ки Ба ро ви ћу. Лу ка је 
овом при ли ком го во рио сти хо ве три сво је пе сме ко је су 
об ја вље не у Да ни ци за мла де: Хва ла ма ми ро ди и тет ки 
при ро ди, Ми ло за дра го и Опро штај.

Мла дој пу бли ци пред ста ви ли су се и књи жев ни ци Слав-
ка Пет ко вић Гру ји чић и Рај ко Лу кач ко ји су чи та ли сво је 
при че и пе сме и ужи ва ли у над му дри ва њу са ђа ци ма, а 
ђа ци су за крај ле пог дру же ња про чи та ли не ко ли ко пе са-
ма из ово го ди шње Да ни це за мла де.

 Мир ја на ШО ШКИЋ

Књи жев ни су срет у Зе му ну

Ви ше го ди шња са рад ња Ву ко ве за ду жби не и Еко ном ске 
шко ле „На да Ди мић“ по ка зу је да у овој струч ној шко ли 
има мно го уче ни ка и на став ни ка ко ји во ле књи гу и чи-
та ње, ле пу реч и дру же ње са књи жев ни ци ма. За чла но ве 
Ли те рар не сек ци је „Сре мац“ та кви су сре ти су нај леп ши 
јав ни час и при ли ка да се учи од нај бо љих књи жев них 
ства ра ла ца. Ове го ди не су нам кра јем мар та сво ја про зна 
и по ет ска де ла пред ста ви ли књи жев ни ци „Да ни це за мла-
де“, Бо жи дар Пе шев и Оли вер Јан ко вић, а о ово го ди шњем 
бро ју ча со пи са го во ри ла је уред ни ца Ву ко вог чи та ли шта, 
Љи ља на Си мић.

Уче ни ци и на став ни ци шко ле за ин те ре со ва но су слу ша-
ли пе сме Бо жи да ра Пе ше ва, на ро чи то пе сму „Ср бо бран ска 
му за“, по све ће ну иде ал ној дра гој на шег ро ман ти ча ра Ла зе 
Ко сти ћа, а за тим и дир љи ву еле ги ју о не дав но пре ми ну лој 
књи жев ни ци Гро зда ни Олу јић. Овај све стра ни ства ра лац 
сли ко ви то нам је го во рио о из во ри ма сво је ин спи ра ци је 
и кре а тив ним „му ка ма“ да пе сму ко нач но уоб ли чи, об ја-
шња ва ју ћи свој рад као стал но пре пра вља ње, са мо кри тич-
но ме ња ње де ла – по не кад и у пре ви ше ва ри јан ти. Не ка да 
пе сма не по ста не по е зи ја, не иза зо ве осе ћа ње и бо ље ју је 
по це па ти не го об ја ви ти да би би ла још јед на у збир ци, са-
ве то вао је Пе шев мла дим књи жев ним ства ра о ци ма, ко јих 
је би ло нај ви ше на овом књи жев ном су сре ту. 

Оли вер Јан ко вић нам је био пр ви пут у го сти ма, а свој 
рад пред ста вио је пе сма ма раз ли чи тих лир ских те ма и то-
но ва, од ро до љу би вих до ми са о них. Ве ли ко ин те ре со ва ње 
овај аутор је иза звао про чи тав ши по гла вље из свог ро ма на 
„Сре ћан крај“, у ко ме де чак од па пи ра, по име ну Сре ћан 
Крај, од лу чу је да ис ко ри сти при ли ку и опро ба пра ви жи-
вот, ван стра ни ца књи ге, у ко јој се све ле по за вр ша ва. „По-
треб но је осе ти ти жи вот и ње го ве исти ни те при че и при 
том по мо ћи дру ги ма да бу ду срећ ни.“ Ре че ни ца из увод ног 

по гла вља по зва ла је све па жљи ве слу ша о це да про чи та ју 
овај ро ман и да обо га те свој свет још јед ним нео бич ним 
по гле дом на ствар ност ко ја нас окру жу је. 

У дру гом де лу овог књи жев ног су сре та пред ста вље ни 
су нај бо љи ра до ви чла но ва Ли те рар не сек ци је „Сре мац“ 
и на гра ђе ни ра до ви уче ни ка са ово го ди шњих ли те рар них 
так ми че ња. Про чи та на су на гра ђе на де ла про шло го ди-
шњих ма ту ра на та, пе сме Ни ко ле Јо си мо ви ћа из ци клу-
са „По ста ње“ и крат ка при ча „Са че ку ша“ Не ве не Са ко вић. 
Њи хо ви ра до ви су штам па ни у „Да ни ци за мла де“ Ву ко ве 

за ду жби не јер су по бед ни ци Ли те рар ног кон кур са „Ву ко-
во зво но“ у Ло зни ци.

По том смо слу ша ли на гра ђе не ра до ве чла но ва „Срем ца“, 
Мар ка Но ва ко ви ћа и Ни не Ра до ва но вић, уче ни ка тре ћег 
раз ре да, као и нај бо ље ра до ве са школ ског ли те рар ног кон-
кур са, ме ђу ко ји ма се ис ти че пе сма Ла за ра Прен до ви ћа, 
уче ни ка че твр тог раз ре да. На кра ју овог мар тов ског су-
сре та пи сци и уред ни ца Ву ко вог чи та ли шта по кло ни ли 
су школ ској би бли о те ци сво је књи ге, као и књи ге и ча со-
пи се За ду жби не.

 Сне жа на ОБ РА ДО ВИЋ

Свет ски дан по е зи је

У на шој шко ли, „Ру ђер Бо шко вић“, 21. мар та 2019. го ди не 
обе ле жен је Свет ски дан по е зи је. У го сти ма су би ли Љи-
ља на Си мић, уред ни ца Чи та ли шта Ву ко ве за ду жби не, и 
пе сни ци: Бо жи дар Пе шев и Рај ко Лу кач. На по чет ку књи-
жев ног су сре та пред ста вљен је ча со пис Да ни ца за мла де за 
2019. го ди ну и но ви број ли ста Ђач ки ку так, ко ји из ла зи 
у ОШ „Ру ђер Бо шко вић“. Пе сни ци су чи та ли сво је пе сме, 

али су ре ци та тор ску по моћ пру жи ли и уче ни ци На ђа Ве-
сић и Ма те ја Ћу му ри ја, 6В. Пе сни ци су на кра ју го во ри ли 
о му ка ма ства ра лач ког ра да и по зва ли шко лар це да што 
ви ше чи та ју ка ко би бо ље пи са ли.

 Ве сна ЛУ КО ВИЋ

Ср би у Те ми шва ру

Се ди ште Са ве за Ср ба у Ру му ни ји 13. апри ла ове го ди не 
по се ти ли су чла но ви удру же ња гра ђа на Да ни ћи ри ли це 
из Ба ва ни шта, у прат њи Љи ља не Си мић из Ву ко ве за ду-
жби не и пе сни ка Мо ше Ода ло ви ћа, Рај ка Лу ка ча и Бо жи-
да ра Ке ше ља, лич но сти по себ но за бе ле же не у из да вач кој 
пу бли ка ци ји Ву ко ве за ду жби не – Да ни ца. О Да ни ци је по-
дроб ни је го во ри ла Љи ља на Си мић, пред ста вља ју ћи је као 
део Ву ко ве тра ди ци је, ко ја глав ну па жњу усред сре ђу је на 
очу ва ње срп ског је зи ка и пи сма, на фол клор и усме ну 
књи жев ност, као ка нон на ци о нал не кул ту ре и кул тур ног 
мо ста из ме ђу ма тич не зе мље, Ср ба у ре ги о ну и срп ске ди-
ја спо ре. Љи ља на Си мић је да ро ва ла при мер ке Да ни це Са-
ве зу, као и дру га из да ња Ву ко ве за ду жби не, а од удру же ња 
гра ђа на Да ни ћи ри ли це и ње не пред сед ни це Ве ре Се ку-
лић на пол зу чи та ла ца би бли о те ке Са ве за и би бли о те ке у 
шко ли До си теј Об ра до вић да ро ва но је сто ти нак на сло ва 
књи га за де цу, као и са бра на де ла до а је на срп ске мо дер не 
књи жев но сти. По се та је би ла пле ме ни ти су срет Ср ба из 
за гра нич ја и ма ти це. Го сте су до че ка ли по ча сни пред сед-
ник Са ве за Ср ба у Ру му ни ји проф. др Сла во мир Гво зде но-
вић и се кре тар Са ве за Ср ба Зла ти бор ка Мар ков. Про фе сор 
Гво зде но вић про вео је го сте кроз ин фра струк ту ру Са ве за 
Ср ба ре кав ши да је то „срп ска ку ћа“ у Те ми шва ру. Го во-
рио је и о ор га ни зо ва но сти, кул ту ри и ду хов но сти срп ске 
ма њи не у Ру му ни ји, ње ним ак тив но сти ма, тра ди ци ји и 
про шло сти. По себ но је на гла сио да Ср би у Ру му ни ји ужи-
ва ју сва пра ва и да има ју Дан срп ског је зи ка и Дан Све тог 
Са ве као за кон ски при зна те пра зни ке. Го сти ма је при ка-
за на це ло куп на сли ка о Ср би ма у Ру му ни ји. Ре чи то ком 
са стан ка су укра си ли сти хо ви го сту ју ћих пе сни ка, ко ји су 
при год но ре ци то ва ли сво је пе сме. „По здра ви те ћи ри ли цу 
и ре ци те јој да је и ми чу ва мо ов де“, по ру чио је по ча сни 
пред сед ник Гво зде но вић го сти ма.

 Ни ко ла ЛА КИЋ

Ме ђу на род ни по зо ри шни 
фе сти вал за де цу у За је ча ру

Ми о драг Ма тиц ки уче ство вао је, 18. апри ла, у За је ча-
ру на Де се тим фе сти вал ским да ни ма По зо ри ште за де цу. 
Овај тро днев ни фе сти вал одр жан је у шко ли Де сан ка Мак
си мо вић и за то вре ме из ве де но је осам пред ста ва из пет 
зе ма ља. По ред Ср би је, у про гра му су уче ство ва ли мла ди 
из Бу гар ске, Ки не, Фран цу ске и Хр ват ске, ко ји су до при-
не ли ме ђу на род ном ка рак те ру фе сти ва ла. 

Фе сти вал је све ча но отво рио Ми о драг Ма тиц ки, ко ји 
је ис та као да По зо ри ште „Зо ран Рад ми ло вић“ у За је ча-
ру, Ву ко ва за ду жби на у Бе о гра ду и Ву ков са бор по кре ћу 
ши ро ку ак ци ју так ми че ње шко ла и мла дих у игро ка зи-
ма ли те рар них де ла. Са сво јим на став ни ци ма мла ди би 
ула зи ли у тај не дра ма ти за ци је лек ти ре, глу мом би ожи-
вља ва ли ли те ра ту ру, а при том и му зич ки на до гра ђи ва ли 
оно што тра је са мо у сло ви ма, ис та као је Ми о драг Ма тиц-
ки. Нај у спе шни ји игро ка зи уче ство ва ли би на Ву ко вом 
са бо ру. Ми о драг Ма тиц ки пред ста вио је уче ни ци ма VI и 
VI II раз ре да шко ле Је да на е сто го ди ште Да ни це за мла
де. По зо ри ште је том при ли ком от ку пи ло је дан број ових 
вред них књи га и њи ма на гра ди ло уче ни ке за по стиг ну те 
ре зул та те на фе сти вал ским да ни ма. Та ко ђе, у Удру же њу 
Облу так Ма тиц ки је одр жао књи жев но ве че, а у шко ли 
Де сан ка Мак си мо вић раз го ва рао је и о осни ва њу огран ка 
Ву ко ве за ду жби не у Не го ти ну.    

 Љи ља на СИ МИЋ

ВУ КО ВО ЧИ ТА ЛИ ШТЕИЗ РАДА ОГРАНАКА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Уче сни ци „Сре тењ ског са бо ра“

Љи ља на Си мић, Рај ко Лу кач и Слав ка Пет ко вић 
Гру ји чић у раз го во ру са шко лар ци ма уста но ве 
„Вла ди слав Риб ни кар“ 

Гости Књи жев них су срета у Зе му ну

Уче ни ци ОШ „Ру ђер Бо шко вић“
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ВУКОВЕ 
ЗАДУжБИНЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ву ко ва за ду жби на, Бе о град, Кра ља Ми ла на 2
Тел. 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

ГАбРИЈЕЛА ШУбЕРТ

О српској 
књижевности 

и култури
У окви ру Еди ци је Сту ди је о Ср би ма, 

ко ју су по кре ну ли Ма ти ца срп ска, Ву-
ко ва за ду жби на и За вод за уџ бе ни ке, 
штам па на је књи га Га бри је ле Шу берт 
О срп ској књи жев но сти и кул ту ри. То 
је 24. књи га из ове еди ци је, у ко јој се 
по себ но об ра ђу ју те ме из усме не књи-
жев но сти, ет но ло ги је и фол кло ра. При-
ре ђи ва чи су проф. др Бо шко Су вај џић 
и др Ве сна Ма то вић. Уред ник из да ња 
је ака де мик Ми ло рад Ра до ва но вић, 
ко ји је, за јед но с проф. др Јо ва ном Де-
ли ћем, до пи сним чла ном СА НУ, и ре-
цен зент овог де ла. Штам па ње књи ге 
фи нан си ра ло је Ми ни стар ство кул ту-
ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је. 

На гла си мо још јед ном да је циљ 
еди ци је Сту ди је о Ср би ма да при-

На почетку Савског шеталишта на Кале-
мегдану, које од Савске алеје води до Париске 
улице и Француске амбасаде, налази се Мало 
степениште са декоративном чесмом. 

Према нацрту Јелисавете Начић, прве 
жене архитекте у Србији, 1903. године по-
чело је грађење необарокног малог степе-
ништа, које се састоји од два полукружна 
крака и одморишта са којег се излази на пла-
то шеталишта. У склопу степеништа налази 
се чесма, чији централни детаљ представља 
бронзана лавља глава. Монументалности 
степеништа допринео је и зелени рипањски 
камен (керсантит), од којег су степенице ис-

клесане, а који се у то време доста користио 
приликом подизања репрезентативних бе-
оградских здања. Као први објекат парковс-
ке архитектуре у Београду, Мало степениште 
је допринело општој атмосфери парка, која 
је била блиска италијанским узорима рене-
сансних вртова. 

Јелисавета Начић је, као архитекта, први 
посао добила као цртач у Министарству 
грађевинарства. Према многим мишљењима 
најлепши Јелисаветин пројекат јесте здање 
ОШ „Краљ Петар Први“ (Краља Петра бр. 5), 
у непосредној близини Саборне цркве у Бео-
граду. Зграда је завршена 1906. године и пред-

стављала је један од најмодернијих школских 
објеката у Србији. Јелисавета је осмислила и 
изглед Цркве Светог Александра Невског на 
Дорћолу, која је саграђена у неовизантијском 
стилу, а завршена је 1927. године. Успела је 
да се запосли у београдској општини и тако 
добије значајне пројекте за рад, који су јој 
донели много приватних поруџбина. Тако 
је пројектовала зграду у Господар Јовановој 
45, на Дорћолу, затим кућу књижара Марка 
Марковића из 1904. године, која је недавно 
проглашена за споменик културе, а сада се у 
њој налази један угоститељски објекат, као и 
друге вредне грађевине.  С. В. 

У ВУКОВОЈ ЗАДУЖБИНИ МОЖЕТЕ НАБАВИТИ СЛЕДЕЋА ИЗДАЊА
Даница за 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2007, 2008. год. – 800 дин./ ком.
Даница за 2009. год. – 900 дин./ком.
Даница за 1994, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019. год. – 1.000 дин./ком.
Даница за младе II (2011) – 250 дин./ком.
Даница за младе IV (2012), V (2013), VI (2013), VII (2014), VIII 

(2015), IX (2016), X (2017), XI (2019),   – 300 дин./ком. 
Даница за 1827, 1828, 1829, 1834. год. (фототипска издања) 

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

1.000 дин./ком.
Актуелности Вукових порука – Округли сто Вукове 

задужбине (2008) – 400 дин./ком.   
Творци српског књижевног језика, Зборник радова. Издавачи: 

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

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

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

Вук Стефанович Караджич, Сербское устное народное 
наследие (Српска усмена народна баштина). Приредио, предговор 

и напомене написао проф. др Бошко Сувајџић. Издавачи: Вукова 
задужбина и Чигоја штампа (2015) – 3.000 дин./ком.  

Вук Стефановић Караџић, Le patrimoine oral serbe (Српска 
усмена народна баштина). Приредио, предговор и напомене 
написао проф. др Бошко Сувајџић. Издавачи: Вукова задужбина 
и Чигоја штампа (2018) – 3.000 дин./ком.  

Књига Вук Караџић, Српске народне приповијетке, све 
Вукове народне приче у једној књизи. Издавачи: Вукова 
задужбина и Лагуна, 2017 – 1.000 дин/ком.

Дејан Михаиловић, Хронологија Вуковог живота и дела – 
Издавачи: Вукова задужбина и Лагуна, 2017 – 150 дин/ком.

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

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

Бачка кроз векове, Зборник радова (2014). Издавач: Вукова 
задужбина (едиција Синтезе) – 4.000 дин./ком.

Трокњижје: Слојеви култура Срема, Баната и Бачке. 
Издавач: Вукова задужбина (2014) – 8.500 дин./ком.

Старо српско рударство, Историја рударства у Срба (2002). 
Аутори: Сима Ћирковић, Десанка Ковачевић-Којић, Ружа Ћук 
(едиција Синтезе) – 1.000 дин./ком.

Студије о Србима – Славистика – Србистика (изабрани 
радови), Владимир П. Гутков. Издавачи: Завод за уџбенике и 

наставна средства, Вукова задужбина и Матица српска – 800 
дин./ком.

Студије о Србима – Говори Срба и Хрвата у Мађарској, 
Предраг Степановић. Издавачи: Вукова задужбина, Матица 
српска и Дечје новине – 800 дин./ком.

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

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

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

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

Преписка XIII (1863–1864), Сабрана дела Вука Стефановића 
Караџића. Издавачи: Вукова задужбина, Просвета, Београд (2014) 
– 1.500 дин./ком.

О језику и књижевности III/2, Вук Стефановић Караџић. 
Издавачи: Вукова задужбина, Просвета, Београд (2014) – 1.500 
дин./ком.

Књиге се могу наручити поштом: Вукова задужбина, Краља 
Милана 2, 11000 Београд; телефоном 011/2683-890, 011/2682-
803 и мејлом: dusica.maticki@vukova-zaduzbina.rs

ПОЗИВ ЗА ПРЕТПЛАТУ

Име __________________________________________________________________

Презиме  _____________________________________________________________

Организација – установа ______________________________________________

ПИБ __________________________________________________________________

Адреса _______________________________________________________________

Поштански број ______________________________________________________

Телефон ______________________________________________________________

Факс  _________________________________________________________________
 
И-мејл  _______________________________________________________________

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

Претплата се може извршити:

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

На тел. 011/2683-890, 011/2682-803

На мејл адресу: dusica.maticki@vukova-zaduzbina.rs,
slavkovejinovic24@gmail.com

Текући рачун: 205-8530-09



Обновљене Мале степенице Јелисавете Начић

бли жи на шој јав но сти до стиг ну ћа 
стра них сла ви ста и да се та са зна ња 
увр сте у на уч ни фонд. Вред ност ових 
књи га је у то ме што има мо при ли ку 
да ви ди мо ка ко нас, на шу кул тур ну и 
ду хов ну ба шти ну, дру ги ви де и вред-
ну ју. Њи хо ви до при но си до пу њу ју 
ре зул та те ко је су оства ри ли до ма ћи 
ис тра жи ва чи. С. В. 

ВИДОЈЕ ГОЛУбОВИЋ

Механе 
и кафане старог 

Београда
У по след ње вре ме по ја ви ло се ве ли-

ко ин те ре со ва ње за бе о град ске ка фа-
не, ко је ни су са мо ме сто не ког по ро ка, 
већ су део иден ти те та Бе о гра да, ка ко 
кул тур ног та ко и по ли тич ког. Под се-
ти мо се да су у ка фа на ма ста рог Бе-
о гра да на ста ја ли нај леп ши сти хо ви 

срп ског пе сни штва. Та кве ме ха не и 
ка фа не већ го ди на ма ис тра жу је Ви до-
је Го лу бо вић, и пи ше о њи ма, о че му 
све до чи и нај но ви је Ла гу ни но из да-
ње „Ме ха не и ка фа не ста рог Бе о гра-
да“, Београд, 2019. 

Не зна се ко је из ми слио ка фа не, 
али је чи ње ни ца да су ка фа не и ме-
ха не на ше нај ви тал ни је ин сти ту ци је, 
ко је нас упо зна ју са ду хом про шлих 
вре ме на. Ка фа не су и кон церт ни по-
ди ју ми, и опер ске ку ће, и цир ку си, и 
но вин ске ре дак ци је, а по по тре би и 
на род не скуп шти не, као и ме ста са-
ста на ка, ка ко при ват них та ко и по-
слов них. Ка фа не су би ле све до ци 
за ве ра, успе ха, на ста ја ња но вих за ко-
на, а не ка да су и вла де па да ле у ка фа-
ни. Ви до је Го лу бо вић пра ти исто ри ју 
ме ха на и ка фа на у Бе о гра ду од сред-
њег ве ка до сре ди не 20. ве ка, ка да 
ка фа не по ла ко не ста ју, а за ме њу ју их 
не ка дру га ме ста оку пља ња, ко ја не-
ма ју та кву уло гу у жи во ту Бе о гра да. 
На рав но, ка фа на је би ло и у дру гим 
кра је ви ма све та, зва ле су се и бир ти је, 
бир цу зи, ре сто ра ни, го сти о ни це, би-
феи, ка ра ван-са ра ји...

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. 

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.

Позив за награде Вукове задужбине 
за 2019. годину

Мно ги пу то пи сци су у сво јим бе-
ле шка ма, про ла зе ћи кроз Бе о град, 
по ми ња ли ме ха не, ка фа не, а то је по-
мо гло ауто ру књи ге да са чу ва од за-
бо ра ва ме ста где су се оне на ла зи ле. 
До ку мен тар но сти књи ге до при но се 
са чу ва не фо то гра фи је, ко је су је ди ни 
до каз по сто ја ња по је ди них ка фа на. 
Књи га „Ме ха не и ка фа не ста рог Бе о-

гра да“ је ве о ма за ни мљи во шти во за 
сва ког љу би те ља Бе о гра да, али и за 
оне ко ји же ле да обо га те сво је зна ње, 
као и за го сте глав ног гра да Ср би је. 
Та ко ђе, мо же би ти и ин спи ра ци ја за 
оне ко ји се ба ве жи во том глав ног гра-
да, али и по у здан во дич за кре та ње 
кроз вре ме и про стор на шег гра да.

Ка та ри на Г. СА ВИЋ


