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Т
ри де сет дру га скуп шти-
на Ву ко ве за ду жби не 
одр жа на је 7. но вем бра 
2019. го ди не у На род-
ној би бли о те ци Ср би је. 

Сед ни ци су при су ство ва ли: проф. др 
Љу бин ко Ра ден ко вић, до пи сни члан 
СА НУ и за ме ник пред сед ни ка Скуп-
шти не Ву ко ве за ду жби не, проф. др 
Љу бо мир По по вић, проф. др Алек-
сан дар Ми ла но вић, Жи во рад Ај да-
чић, ге не рал ни се кре тар КПЗ, Ва-
ња Ву ле вић, пред став ник Ми ни-
стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња 
Ре пу бли ке Ср би је, Љу бин ко Ђо кић, 
за ме ник гра до на чел ни ка Ло зни це, 
Сне жа на Си мић Не шко вић, ди рек-
тор Цен тра за кул ту ру Вук Сте фа
но вић Ка ра џић у Ло зни ци, Се ку ла 
Пе тро вић, пред сед ник Над зор ног 
од бо ра Ву ко ве за ду жби не, и Зо ран 
Ко лун џи ја, ди рек тор и осни вач ИК 
„Про ме теј” у Но вом Са ду. Из огра-
на ка Ву ко ве за ду жби не, сед ни ци су 
при су ство ва ли: мр Ми лун ка Ми тић 
(Ниш), Да ни је ла Ко ва че вић Ми кић 
(Ча чак), др Ју го слав Ан то нић (Ве ли-
ка Мо шта ни ца), Фон да ци ја Ву ко ве 
за ду жби не у Гра ди шки (Сње жа на 
Миљ ко вић и Рај ка Го лић), Фон да-
ци ја Жа бљак-Шав ник-Плу жи не 
(То маш Ђу ро вић) и Жи во рад Ан-
дре јић (Фон да ци ја Ву ко ве за ду жби-
не у Љу бља ни). 

Сед ни цу је отво рио Бо шко Су вај џић, 
пред сед ник Управ ног од бо ра Ву ко ве 
за ду жби не, ко ји је по здра вио при сут-
не уте ме љи ва че Ву ко ве за ду жби не, 
до бро тво ре, ве ли ке до бро тво ре, пред-

став ни ке огра на ка, за ду жби на ре, по-
ве ре ни ке, чла но ве од бо ра За ду жби не, 
пре ну ме ран те на Да ни цу и све при ја-
те ље и по што ва о це име на и де ла Ву-
ка Ст. Ка ра џи ћа и Ву ко ве за ду жби не 
и пред став ни ке ме ди ја. 

На по чет ку сед ни це, с при год ним 
ре чи ма, оба ве стио је при сут не да су 
нас из ме ђу две скуп шти не на пу сти ли 

Дра шко Ре ђеп, Гро зда на Ко ма ди нић 
и Дин ко Да ви дов и за мо лио их да им 
ми ну том ћу та ња ода ју по част.   

 Ми о драг Ма тиц ки бе се дио је на те-
му Да ни ца за мла де Ву ко ве за ду жби не 
као ма ле на за ду жби на. Слав ко Ве ји-
но вић обра зло жио је Из ве штај о ра ду 
Ву ко ве за ду жби не за пе ри од но вем-
бар 2018 – ок то бар 2019, док је Бо шко 

Су вај џић де таљ ни је обра зло жио пла-
ни ра не про грам ске ак тив но сти Ву ко-
ве за ду жби не у на ред ном пе ри о ду.  

У ди ску си ји ко ја је за тим усле ди ла 
го во ри ли су: Сње жа на Миљ ко вић (по-
себ но је ука за ла на по стиг ну те ре зул-
та те у ра ду Фон да ци је, а пре све га на 
упи си ва њу пре ну ме ра на та на Да ни
цу 2010 у Гра ди шки); Гој ко Ма ло вић 

(Ар хив Ју го сла ви је), Мар та Фрајнд, 
Ве ра Ми лан ко вић и Жи во рад Ан дре-
јић (Љу бља на). Скуп шти на је, за тим, 
усво ји ла Из ве штај о ра ду Ву ко ве за-
ду жби не за пе ри од но вем бар 2018 – 
ок то бар 2019. го ди не и Про грам ра да 
Ву ко ве за ду жби не за пе ри од но вем-
бар 2019 – ок то бар 2020. 

У окви ру тач ке днев ног ре да – До
пу на ор га на и те ла Ву ко ве за ду жби не, 
Скуп шти на је иза бра ла два но ва чла-
на у Управ ни од бор: др Је ле ну Јо ва но-
вић, до пи сног чла на СА НУ, и Да ни је лу 
Ко ва че вић Ми кић, пред сед ни цу Удру-
же ње „Чу ва ри де ла Ву ка Ка ра џи ћа“ у 
Чач ку. У Од бор за на гра ду у умет но-
сти, иза бра на су три но ва чла на: др 
Ми ли ја на Си мо но вић и Па вле Ме да-
ко вић из Бе о гра да и Мир ко Де мић, 
књи жев ник из Кра гу јев ца. У Од бор 
за на гра ду у на у ци иза бран је др Бо-
јан Јо вић, ди рек тор Ин сти ту та за књи-
жев ност и умет ност у Бе о гра ду. 

Скуп шти на је при хва ти ла и од лу ке 
од бо ра за до де лу на гра да Ву ко ве за ду-
жби не за на у ку и за умет ност у 2019. 
го ди ни. На гра ду за умет ност за 2019. 
го ди ну до био је Стан ко Ко стић, умет-
ник фо то гра фи је из Бе о гра да, док је 
на гра ду за на у ку до био Зо ран Жив ко-
вић за књи гу МЕ ДИ ТЕ РАН СКИ СВЕ ТИ
О НИК, Ме ди те ран ски свет у срп ској 
књи жев но сти.

На сед ни ци су, та ко ђе, уру че на и 
при зна ња Ву ко ве за ду жби не – Ве ли
ки до бро твор, До бро твор и За хвал ни
це за до при нос оства ри ва њу про гра ма 
Ву ко ве за ду жби не.

 С. Ве ји но Вић

У 
Ву ко вој за ду жби ни од 1994. го-
ди не по кре ну то је из да ва ње Да
ни це, го ди шња ка на чи ње ног по 
узо ру на беч ки за бав ник Да ни
цу Ву ка Ка ра џи ћа (1827–1829; 

1834), ко ји као на ци о нал на чи тан ка и књи га 
за на род из ла зи не пре кид но два де сет и се-
дам го ди на. 

Иде ја о по кре та њу Да ни це за мла де по те кла 
је од мог бра та Ми лен ка Ма тиц ког (1936–2002), 
ауто ра ви ше ро ма на и књи га пе са ма на ме ње них 
мла ди ма, ко ји је ду ги низ го ди на у ли сту По ли
ти ка уре ђи вао до да так По ли ти ку за де цу. Он 
ме је на во дио на иде ју о по себ ном до дат ку Да
ни ци Ву ко ве за ду жби не на ме ње ном мла ди ма, 
јер тек та да ће она би ти окре ну та вас ко ли ком 
чи та ли шту на ву ков ски на чин. Као пред сед ник 
Управ ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не до био сам 
по др шку на Скуп шти ни да про грам Ву ко ве за-
ду жби не у ве ћој ме ри окре не мо мла ди ма. То 
смо чи ни ли пре ко огра на ка Ву ко ве за ду жби-
не ко ји су у сво јим пла но ви ма ра да при хва ти-
ли так ми че ња мла дих по шко ла ма усме ре них 
не го ва њу срп ског је зи ка и пи сма (Ву ко во зво
но – Огра нак при Ло знич кој гим на зи ји, Да ни 
ћи ри ли це у Ба ва ни шту, На из во ру Ву ко вог је зи
ка при Фон да ци ји Ву ко ве за ду жби не Жа бљак – 
Шав ник – Плу жи не, Ћи ри ли ца огле да ло срп ске 
ду ше – Огра нак ВЗ у Ве ли ком По пов цу, Так ми-
че ње мла дих при Огран ку Ву ко ве за ду жби не у 
Сом бо ру...). У ве ли кој Да ни ци об ја вљи ва ли смо 
при ло ге на ме ње не мла ди ма, али смо се тек не-
ко ли ко го ди на ка сни је од лу чи ли да Да ни цу за 
мла де по кре не мо као по себ но из да ње.

У вре ме ну ка да је срп ска пе ри о ди ка на ме ње-
на мла ди ма по ста ла ве о ма скром на и без ве ћег 
ути ца ја, на осно ву пред ло га ко ји је јед но гла сно 
при хва ти ла Скуп шти на Ву ко ве за ду жби не, од 
2007. по кре нут је и Школ ски за бав ник ДА НИ ЦА 
ЗА МЛА ДЕ.

У крат ком увод ни ку пр вог го ди шта ука зао 
сам на прет ход не та кве из да вач ке по ду хва те у 
про шло сти, на за бав ни ке, ал ма на хе и цвет ни-

ке на ме ње не мла ди ма, „срп ској ју но сти”, ка ко 
је До си теј озна ча вао циљ ну гру пу сво јих чи та те-
ља, ко ји су об ја вљи ва ни од 18. до кра ја 20. ве ка, 
на ин фор ма тив ну, ана ли тич ку и за бав ну стра ну 
Да ни це за мла де, на на ме ну (мла ди ма у ма ти-
ци и ди ја спо ри), на на че ло стро гог из бо ра са мо 
нај бо љих, ан то ло гиј ских при ло га из про дук ци-
је про те кле го ди не. Да ни ца за мла де, као школ-
ски за бав ник, пру жа ла би под сти ца је у ши ре њу 
обра зо ва ња и ин фор ми са ња на ших нај мла ђих, 
не го ва ла би њи хо ву пи са ну реч и раз ме ну иде-
ја, бе ле жи ла би и чу ва ла дра го це не мо мен те из 
деч јег све та и ђач ког до ба, на мо де ран на чин 
про ду жи ла би и про ду би ла тра ди-
ци ју Ву ко вог за бав ни ка Да ни це, би-
ла би смо тра оно га нај зна чај ни јег и 
нај вред ни јег што се у про те клој го-
ди ни до го ди ло мла ди ма и за мла-
де, што је њи ма би ло на ме ње но или 
су они са ми оства ри ли.

У пр вом го ди шту за 2009. го ди-
ну, док је Да ни ца за мла де штам-
па на са мо у окви ру ве ли ке Да ни це, 
као „глав ни и од го вор ни уред ник” 
по ве рио сам из вр шни уре ђи вач ки 
по сао Со њи Ми ло ва но вић, али сам 
од дру гог го ди шта, ка да је кре ну ла 
Да ни ца за мла де и као по себ но из-
да ње, пре у зео уку пан рад око уре-
ђи ва ња. Од пе тог го ди шта за 2013. 
ре дак ци ју је по пу ни ла Гор да на Ма ле тић, из ван-
ре дан ро ман си јер и пи сац за мла де, са ко јом 
успе шно са ра ђу јем до да нас. 

Да ни ца за мла де до при не ла је да у Ву ко вој 
за ду жби ни по след њих го ди на ве о ма успе шно 
ожи ви рад „Ву ко вог чи та ли шта”. Њим ру ко во-
ди Љи ља на Си мић ко ја се не се бич но за ла же 
да се оства ре мно ге по се те уче ни ка по је ди них 
шко ла, го сто ва ња са Да ни цом за мла де по шко-
ла ма и по је ди ним ме сти ма у ма ти ци и ра се-
ја њу, те мат ска по се ла у Ву ко вој за ду жби ни са 
при ме ре ним пре да ва њи ма и ра ди о ни ца ма по-
све ће ним де лу Ву ка Ка ра џи ћа и ње го ве ћер ке 
Ми не. Ове ак тив но сти до при не ле су да се Ву ко-

ва за ду жби на чвр шће по ве же са мла ди ма, да у 
ра зним школ ским сре ди на ма от кри је не слу ће-
не та лен те мла дих. 

Зма је во ко ло

То ком два на ест го ди на из да ва ња Да ни це за 
мла де као де ла ве ли ке Да ни це, али исто вре ме но 
и као по себ ног из да ња са сво јом па ги на ци јом, 
про фи ли са ли су се одељ ци ко ји об др жа ва ју њен 
осо бит склоп и ве ли ку жан ров ску раз у ђе ност. 

По ред ан то ло гиј ских из бо ра при ло га нај-
бо љих књи жев ни ка за мла де, по чев од Јо ва на 

Јо ва но ви ћа Зма ја, чи је име сим бо-
лич но озна ча ва срп ског пи сца за 
де цу, сле ди ли су из бо ри при ло га 
Љу бо ми ра П. Не на до ви ћа, Ми ле-
те Јак ши ћа, Во ји сла ва Или ћа, Бра-
ни сла ва Ну ши ћа, Гри го ра Ви те за, 
Де сан ке Мак си мо вић, Ми ре Алеч-
ко вић, Дра га на Лу ки ћа, Ми ро сла-
ва Ан ти ћа, Бран ка В. Ра ди че ви ћа, 
Ду шка Ра до ви ћа, Мом чи ла Те ши-
ћа... У ово „Зма је во ко ло” укљу чи-
ва ни су пи сци за мла де ко ји су у 
про те клој го ди ни, а и прет ход ним 
де лом, би ли у жи жи ин те ре со ва ња 
нај мла ђих чи та ла ца. У раз го во ри-
ма са њи ма они су от кри ва ли тај не 
свог ства ра ла штва, са ве то ва ли по-

тен ци јал не мла де пи сце, по свом из бо ру, ка да је 
реч о пе сни ци ма, из два ја ли су по три сво је пе-
сме ко је су им нај дра же и ко је су од ре ди ле њи-
хов ства ра лач ки пут. У одељ ку Лич ност го ди не, 
ко јим смо ши ри ли „Зма је во ко ло”, на шли су се: 
Љу би во је Ршу мо вић, Мо шо Ода ло вић, Сло бо дан 
Ста ни шић, Де јан Алек сић, Рај ко Лу кач, Ве сна 
Алек сић, Урош Пе тро вић, Ми лан Мр даљ, Зо ри ца 
Ба јин Ђу ка но вић, Вла ди сла ва Вој но вић, Бран ко 
Сте ва но вић, а у го ди шту за 2020. би ће пред ста-
вље на Ве сна Ви до је вић Га јо вић.

Стал ни одељ ци ан то ло гиј ских из бо ра пе са-
ма и при ча по све ће них мла ди ма, об ја вље ни у 
про те клој го ди ни или на ру че ни или по сла ти ре-

дак ци ји, об ја вљу ју се у одељ ци ма: Пе сме на ших 
ства ра ла ца за де цу и При че на ших ства ра ла ца 
за де цу, али ове ру бри ке исто вре ме но пра ти и 
оде љак у ко јем су рав но прав но за сту пље ни и нај-
мла ђи ства ра о ци: Пе сме и при че мла дих ства
ра ла ца. По ка за ло се да мла де по себ но за ни ма 
жан ров ски шар са ста ва на ме ње них ра зо но ди и 
пу них ху мо ра, за го не та ња, му дро ли ја и под у ка 
као што су: Ба сне, За го нет ке, Сло ва ри ца, Му дро
ли је и мо зга ли це, Ша ле и за вр зла ме, На у чи мо се 
ле пом по на ша њу, Је лов ник за уну чад, у ко ји ма 
на ла зи мо оби ље ша љи вих сти хо ва, крат ких при-
ча, до ско чи ца, као и оде љак Ка лен дар у сти ху. 

У по себ ном одељ ку Шко ла огле да ло и узор при-
ка зи ва ли смо успе хе и рад шко ла ко ји су у про-
те клој го ди ни осо би то за па же ни. Овај оде љак 
пра ти стал на ру бри ка Час опи са ча со пи са у ко јој 
се пред ста вља ју нај у спе ли ји школ ски ли сто ви и 
ча со пи си и под сти че њи хов рад и ме ђу соб но по-
ве зи ва ње елек трон ским пу тем. По се бан оде љак 
Хро ни ка ва жних до га ђа ја у пот пу но сти је на ме-
њен мла ди ма, фе сти ва ли ма, так ми че њи ма на 
ко ји ма мла ди уче ству ју. Нај у спе шни ји се у овом 
одељ ку из два ја ју, а об ја вљу ју на гра ђе ни ли те рар-
ни и сли кар ски ра до ви, по себ но ка да је реч о так-
ми че њи ма из обла сти срп ског је зи ка и пи сма.   

Мла ди го во ре – Азбуч ник 
срп ске ду хов но сти

Је дан од глав них ци ље ва ко ји је оства рен уз по-
моћ Да ни це за мла де је сте утвр ђи ва ње, уз по моћ 
мла дих, пој мов ни ка срп ске ду хов но сти. Нај у спе-
ли ји при ло зи са кон кур са за мла де ко је ор га ни-
зу је Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Ба ва ни шту под 
на зи вом „Да ни ћи ри ли це”, од 2002. го ди не по све-
ће ни су је зи ку и пи сму. Нај бо љи при ло зи об ја-
вљи ва ни су у Да ни ци за мла де, а у ши рој вер зи ји 
и као по себ ни збор ни ци. Сва ке го ди не мла ди ма 
су „за да та те ма” би ле ре чи ко је чи не основ ду-
хов но сти срп ског на ро да: ћи ри ли ца, ве ра, на да, 
љу бав, ми ло ср ђе, до бро та, ко лев ка, част, чо век, 
брат, мо сто ви, бу ди мо љу ди, све ти ња, да се ја 
пи там, са чу вај мо ћи ри ли цу, мај ка. Иза бра не ре-
чи је су те жи шне ре чи срп ског је зи ка. Са реч ју ко
лев ка, уз ко ју се пе ва ју успа ван ке, мај ке ша пу ћу 
де те ту пр ве ре чи ма тер њег је зи ка, њи ма их ушу-
шка ва ју, де те се њи ма за љу ља ва у ма ги ју је зи ка, 
у ту си лу из ра жај но сти и очо ве че ња. 

На овим кон кур си ма са ко јих сти же на сто-
ти не иза бра них ра до ва из ви ше од 500 шко ла, 
до би ли смо и ви ше успе лих љу бав них пе са ма у 
ко ји ма се опе ва пр ва љу бав или ра ста ја ње ко је 
и да ље тра је и ти шти.

Наставак на страни 3 

БЕСЕДА Ми о ДрАгА МА тиц ког

Даница за младе Вукове задужбине 
као малена задужбина

оДрЖАНА 32. СкУПШтиНА ВУкоВЕ ЗАДУЖБиНЕ

Континуитет успешног рада

Ми о драг Ма тиц ки

Са по след ње скуп шти не Ву ко ве за ду жби не



2МАрт 
2020.

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, ћи ри лич ног пи сма; проф. 
др Дра го љуб Пе тро вић за укуп ни до-
при но с и зу ча ва њу срп ског је зи ка и не-
го ва њу срп ске је зич ке кул ту ре и проф. 
др Ми ло рад Пу по вац за 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. 

Про фе сор Дра го љуб Пе тро вић, ко-
ји ни је мо гао да до ђе на све ча ност, 
упу тио је пи смо у ко ме је ис та као 
да и по сле свих ових го ди на про ве де
них у Ма ти ци срп ској, сти гао сам да 
оста рим. И ка да се, да нас, на ла зим 
пред из ла ском из жи во та, чи ни ми 
се да ни ка да ни сам иза шао из Ма ти
це. Ни ка да ни сам умео про це њи ва ти 
не сво је де ло – јер, за то тре ба би ти 
и не ле по пре тен ци о зан – не го ни оно 
што сам чи нио. И оста вио Ма ти ци и 
у Ма ти ци. Бро јим у то, ис пред све га, 
пет то мо ва ди ја ле кат ског реч ни ка. 
Ја их за сно вао и по мо гао им да ста ну 
на но ге, а дру ги им, бо љи од ме не, по
мо гли да по ста ну оно што сад је су.

И за све те го ди не, пре ма сво јим 
схва та њи ма и сво јим мо ћи ма, слу
жио свом за на ту. И свом по зва њу. 
Без ра чу на и без остат ка. Као што 
се слу жи на ро ду из ко га си по те као. И 
он мо же би ти „и ова кав“, „и она кав“, 
„и ни ка кав“. Али је он тај и ти бо љег 
не маш. Ма ти ца је јед на, као што и 
мај ка мо же би ти јед на. И кад се љут
неш на њу, та се чи ње ни ца не мо же 
про ме ни ти. Мо жеш ти да се хлад неш 
и да се не за ми слиш над сво јом по вр
шно шћу и нео д ме ре но шћу. А Ма ти ца 
то не ће ни при ме ти ти. Она је са бра
ла сва ис ку ства ко ја је мо гла са бра
ти под свим ца ре ви ма и ће са ри ма. И 
све их над жи ве ла, па има пра ва и да 

не ви ди, и не чу је, ни шта ми мо оно
га што је ње на нај ви ша и не по ре ци ва 
ми си ја: да слу жи они ма ра ди ко јих је 
и уте ме ље на.

А ако су не ки од ње и от па ли – не
ка су. Ни су је ни за слу жи ва ли, а њој су 
омо гу ћи ли да бу де чи сти ја.

Би ла је при ви ле ги ја на ћи се у њој. И 
иза ћи из ње с при зна њем да на њој ни
си оста вио сен ку.

Хва ла јој што је има мо, за кљу чио је 
у пи сму проф. Дра го љуб Пе тро вић. 

М. М.

Повеља Просвјете 
митрополиту 
Амфилохију 
и епископу Јоаникију

У Ву ко вој за ду жби ни у Бе о гра ду, 
7. фе бру а ра 2020. го ди не уру че на су 
ово го ди шња при зна ња По ве ља „Про
свје те“ ми тро по ли ту цр но гор ско-
при мор ском Ам фи ло хи ју и епи ско пу 
бу дим ско-ник шић ком Јо а ни ки ју. С 
об зи ром на то да ми тро по лит Ам фи-
ло хи је ни је мо гао да при су ству је све-
ча но сти, при зна ње је у ње го во име 
при мио епи скоп Јо а ни ки је. 

До де ла при зна ња отво ре на је све-
то сав ском хим ном „Ус клик ни мо с 
љу ба вљу“, на кон че га се оку пље ни ма 
обра тио пред сед ник бе о град ског од бо-
ра „Про свје те“ Ми ли мир Му чи ба бић.

Срп ско кул тур но и про свјет но дру-
штво „Про свје та“ осно ва но је 1902. 
го ди не у Са ра је ву и да нас де лу је на 
свим про сто ри ма срп ских зе ма ља.

По ве ља „Про свје те“ се до де љу је сва-
ке го ди не у окви ру Све то сав ске ака-

де ми је оним по је дин ци ма ко ји су се 
ис та кли у очу ва њу срп ског иден ти те-
та и са бор но сти срп ског на ро да.

У име Ву ко ве за ду жби не Мир ко Мр-
кић Остро шки по кло нио је вла ди ци 
Јо а ни ки ју ре љеф „Вук Ка ра џић“, те ра-
ко та, 2016, ура ђен по ли то гра фи ји Јо-
зе фа Кри ху бе ра из 1865. го ди не. С.В.

Задужбинари Вукове 
задужбине (103)

Огранак Вукове задужбине 
Бела Вода: 
Божидар Новокмет, Светомир Југо-

вић, Бојана Васић, Гвозден Петровић. 

Велики добротвори
Горан Весић, Београд 
Небојша Ђурановић, Београд 
Милунка Митић, Ниш

Добротвори
Анка Жугић, Жабљак
Драгутин Ђукић, Чачак
Гојко Маловић, Београд. С.В.

Дарови Вуковој 
задужбини 

За ду жби на ри, при ја те љи и са рад-
ни ци Ву ко ве за ду жби не да ри ва ли су 
овој уста но ви сво је књи ге и књи ге 
дру гих ауто ра: Ди ми три је О. Го ле мо-
вић, То маш Ћо ро вић и Сла ви ца Га ро-
ња из Бе о град, Жар ко Ди мић, Срем ски 
Кар лов ци, Не бој ша Ку зма но вић, Но ви 
Сад и Се ку ла Пе тро вић, Бе о чин. 

Дра ган Р. Мла ђе но вић из Бе о гра да 
по кло нио је ВУ КО ВУ ЛИ РУ, Цвет ник 
сто пе де сет „жен ских“ пе са ма из пр ве 
књи ге (Беч, 1841) са нот ним за пи си ма 
њи хо вих нај леп ших ме ло ди ја. 

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.

Признање 
Мокрогорске школе 
менаџмента

По во дом обе ле жа ва ња де сет го ди на 
од осни ва ња и по чет ка ра да, Мо кро-
гор ска шко ла ме наџ мен та до де ли ла 
је Ву ко вој за ду жби ни За хвал ни цу за 
ве ли ку по др шку у раз во ју и ра ду шко-
ле. За хвал ни цу је уру чио Ср ђан Ја ни-
ћи је вић, осни вач и ди рек тор шко ле, а 
при зна ње је при мио Бо шко Су вај џић, 
пред сед ник Управ ног од бо ра Ву ко ве 
за ду жби не.  С.В.

> > > из броја у број > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
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У Све ча ној са ли До ма Ву ко ве за-
ду жби не 27. де цем бра 2019. го ди-
не пот пи сан је Про то кол о са рад њи 
из ме ђу Ву ко ве за ду жби не и Срп-
ског про свјет ног и кул тур ног дру-
штва Про свје та у Бе чу. 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 Ср ђан Ми јал ко вић, 
пред сед ник Срп ског про свјет ног 
и кул тур ног дру штва Про свје та 
Аустри ја. Овим про то ко лом на ста-
вља се про цес бо љег по ве зи ва ња и 
ве ће са рад ње Ву ко ве за ду жби не и 
беч ке Про свје те, ко ја тра је већ ви-
ше го ди на. 

У Про то ко лу је по себ но на зна че но 
да Про свје та Аустри ја и Ву ко ва за-
ду жби на има ју за јед нич ки ин те рес 
да ме ђу соб но са ра ђу ју, а све у ци-
љу уна пре ђе ња оба вља ња основ не 
де лат но сти, са гла сно са утвр ђе ним 
сво јим про гра ми ма и пла но ви ма 
ра да. У том сми слу, у Про то ко лу је 

утвр ђе но да ће обе стра не раз ме њи-
ва ти ин фор ма ци је из обла сти кул-
ту ре, на у ке, умет но сти, не го ва ња и 
очу ва ња срп ског је зи ка и пи сма и 
дру штве них пи та ња и да ће јед на 
дру гој пру жа ти по моћ из по је ди них 
обла сти ко ји ма се ба ве. Ис так ну то 
је, та ко ђе, да ће обе стра не за јед нич-
ки обе ле жа ва ти ју би ле је и зна чај-
не го ди шњи ца из кул ту ре и исто ри је 
обе зе мље, по себ но у кон тек сту про-
мо ци је, не го ва ња и очу ва ња срп ског 
је зи ка и пи сма, кул ту ре и тра ди ци је 
и да ће, у окви ри ма сво јих мо гућ но-
сти, ак тив но ра ди ти на про ши ре њу 
кул тур не са рад ње из ме ђу Ре пу бли-
ке Ср би је и Ре пу бли ке Аустри је. 

Пот пи си ва њу Про то ко ла, у име 
Ву ко ве за ду жби не, при су ство ва ли 
су Ми о драг Ма тиц ки, Слав ко Ве ји-
но вић, Сне жа на Бо јић, Љи ља на Си-
мић, као и Де јан Ма сти ло вић, члан 
Глав ног од бо ра СПКД Про свје та 
Аустри ја.  С. В.

По во дом школ ске сла ве Све ти Са-
ва, у На род ном по зо ри шту у Бе о гра-
ду 27. ја ну а ра одр жа на је Све то сав ска 
ака де ми ја „Ко рак да ље“, у при су ству 
нај ви ших др жав них пред став ни ка, цр-
кве них ве ли ко до стој ни ка, ди пло мат-
ског ко ра, уче ни ка, про фе со ра, као и 
број них лич но сти из јав ног жи во та.

Ми ни стар про све те, на у ке и тех но-
ло шког раз во ја Мла ден Шар че вић по-
же лео је сви ма срећ ну школ ску сла ву 
Све ти Са ва и у свом го во ру по ру чио 
да про шлу го ди ну пам ти мо по обе-
ле жа ва њу осам ве ко ва ауто ке фал но-
сти СПЦ, по кру ни са њу пр вог срп ског 
кра ља и да, сло бод но мо же мо ре ћи, 
сла ви мо и осам ве ко ва ра да на обра-
зо ва њу на ци је ко ју је за по чео наш 
Све ти Са ва. За хва љу ју ћи ње му и они-
ма ко ји су сле ди ли ње гов пут, ис та као 
је ми ни стар Шар че вић, да нас у Ср би-
ји има мо ви ше од ми ли он уче ни ка и 
сту де на та, ви ше од 120.000 за по сле-
них у си сте му обра зо ва ња и на у ке и 
број не уста но ве и ин сти ту ци је.

Ака де ми ја је по че ла хим ном „Бо же 
прав де“, а за по се ти о це је при ре ђен бо-
гат кул тур но-умет нич ки про грам. То-
ком да на ми ни стар Шар че вић у Вла ди 
Ре пу бли ке Ср би је уру чио је до бит ни ци-
ма тра ди ци о нал не Све то сав ске на гра де 
за из у зет не ре зул та те у обла сти обра зо-
ва ња и вас пи та ња. Све то сав ске на гра де 
до де љу ју се по је дин ци ма, уста но ва ма 
и ком па ни ја ма за из у зет не ре зул та-
те у обла сти обра зо ва ња и вас пи та-
ња, у уна пре ђе њу обра зов но-вас пит не 
прак се и раз во ју на уч них и умет нич-
ких до стиг ну ћа у обла сти обра зо ва ња и 
вас пи та ња. За 2019. го ди ну ове на гра ду 
је при ми ло 28 до бит ни ка. С. В.

Друштво „Свети Сава“

На при год ној све ча но сти у На род ној 
би бли о те ци Ср би је, 25. ја ну а ра 2020. 
го ди не, Дру штво „Све ти Са ва“ обе ле-
жи ло је сво ју сла ву у част пр вог ар-
хи е пи ско па и про све ти те ља срп ског. 
Про грам је по чео слу жбом Све том Са-
ви и се че њем слав ског ко ла ча. До ма-
ћин сла ве ове го ди не је био проф. др 
Љу бин ко Ра ден ко вић. Бе се ду о Све том 
Са ви го во рио је проф. др То ми слав Јо-
ва но вић, а из ве штај о ра ду Дру штва 
„Све ти Са ва“ под нео је др Љу бо драг 
П. Ри стић, пред сед ник Дру штва. Иза-
бра не тек сто ве о Све том Са ви чи та ла 
је Те о до ра Ми клу шев, сту дент ки ња 
срп ске књи жев но сти, а за тим су уру-
че на при зна ња и на гра де Дру штва 
„Све ти Са ва“ и про чи та на са оп ште ња 
о на гра да ма Све то сав ског књи жев-
ног кон кур са. Та ко ђе, про чи та ни су и 

пр во на гра ђе ни ра до ви. У му зич ком 
де лу про гра ма на сту пи ло је Пе вач ко 
дру штво „Мо кра њац“.  С.В.

Уручене повеље 
Матице српске

Два де сет дру гог ја ну а ра 2020. у Ма-
ти ци срп ској уру че не су по ве ље за не-
го ва ње срп ске је зич ке кул ту ре за 2018. 
го ди ну, ко је сти ца јем окол но сти, ка ко 
је то на по ме нуо пред сед ник Ма ти це, 
ни су мо гле да бу ду уру че не ра ни је. Од-
лу ку о на гра ђе ни ма до нео је 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, 
на сед ни ци одр жа ној 12. мар та 2019. 
го ди не. При зна ње су до би ли: Срп-
ска ака де ми ја на у ка и умет но сти за 

Са за јед нич ке сед ни це Са ве та и Управ ног од бо ра

Управни одбор и Савет Вукове задужбине

Светосавска академија „Корак даље“

Пот пи сан Про то кол о са рад њи Ву ко ве 
за ду жби не и Срп ског про свјет ног 
и кул тур ног дру штва Про свје та Аустри ја

У Све ча ној са ли До ма Ву ко ве за ду-
жби не 16. ок то бра 2019. го ди не одр-
жа на је за јед нич ка сед ни ца Са ве та 
и Управ ног од бо ра Ву ко ве за ду жби-
не, на ко јој су раз мо тре не при пре ме 
за одр жа ва ње 32. Скуп шти не Ву ко ве 
за ду жби не.

На сед ни ци су раз мо тре ни и усво-
је ни ма те ри ја ли ко ји ће се до ста ви ти 
Скуп шти ни на рас пра ву и од лу чи ва-
ње: Из ве штај о ра ду Ву ко ве за ду жби-
не за пе ри од но вем бар 2018 – ок то бар 

2019; Пред лог Пла на ра да Ву ко ве за-
ду жби не за пе ри од но вем бар 2019 – 
ок то бар 2020; Пред лог кан ди да та за 
до де лу при зна ња Ву ко ве за ду жби не 
(Ве ли ки до бро твор, До бро твор и За
хвал ни ца за до при нос оства ри ва њу 
про гра ма Ву ко ве за ду жби не), као и 
Пред лог кан ди да та за до пу ну ор га на 
и те ла Ву ко ве за ду жби не. Скуп шти на 
Ву ко ве за ду жби не, као и прет ход них 
го ди на, одр жа на је 7. но вем бра у На-
род ној би бли о те ци Ср би је. С. В.

Пот пи си ва ње Про то ко ла

Уче сни ци све ча не ака де ми је и Мла ден Шар че вић, ми ни стар

Школ ска сла ва Све ти Са ва

Све ти Са ва про гла шен је за школ ску сла ву и обе ле жа ва се 27. ја ну-
а ра. Тог да на све шко ле има ју рад ни, али не на став ни дан. Оби чај је 
да се сла ви и да се у шко ла ма ор га ни зу ју све ча не при ред бе и ака де-
ми је у част Све тог Са ве.

Све ти Са ва, као школ ска сла ва, обе ле жа ва се од 1840. го ди не, на 
пред лог Ата на си ја Ни ко ли ћа, рек то ра Ли це ја у Кра гу јев цу. У од лу ци 
та да шњег По пе чи тељ ског про све ште ни ја, пред став ни ци др жав не и 
цр кве не вла сти про пи са ли су да се Све ти Са ва про гла ша ва за „па тро-
на свих на ших шко ла и да се нај све ча ни је про сла вља”.

Све до 1945. го ди не сла вљен је Све ти Са ва, а та да је, од лу ком вла сти 
уки нут. Као школ ска сла ва по но во се сла ви од 1990. го ди не.

Са уру чи ва ња по ве ља ла у ре а ти ма Матице српске
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О
д бор Ву ко ве за ду жби не за на гра-
ду у на у ци одр жао је 1. но вем-
бра 2019. го ди не сед ни цу на ко јој 
је раз мо трио пред ло ге за на гра-
ду Ву ко ве за ду жби не за на у ку у 

2019. и до нео од лу ку о ла у ре а ту. 

Сед ни ци су при су ство ва ли: проф. др Сло бо дан 
Гру ба чић, до пи сни члан СА НУ, пред сед ник, ака-
де мик На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић, проф. др Љу-
бин ко Ра ден ко вић, до пи сни члан СА НУ, проф. др 
Бо шко Су вај џић, проф. др Дра га на Мр ше вић Ра-
до вић и др Ми ло је Ва сић. Сед ни ци ни су при су-
ство ва ли: проф. др Пре драг Ј. Мар ко вић и проф. 
др Рај на Дра ги ће вић (оправ да но од сут ни).

На сед ни ци су раз мо тре ни сле де ћи пред
ло зи за на гра де: 

Зо ран Жив ко вић, МЕ ДИ ТЕ РАН СКИ СВЕ ТИ О
НИК, Ме ди те ран ски свет у срп ској књи жев но сти 
(Ма ти ца срп ска Но ви Сад, Ма ти ца срп ска – Дру-
штво чла но ва у Цр ној Го ри, Под го ри ца, 2019);

Ми лан Двор ник, На род ни оби ча
ји Ср ба у Ба ра њи (Бе ли Ма на стир, 
2019). Пред лог проф. др Љу бин ка Ра-
ден ко ви ћа, до пи сног чла на СА НУ; 

Ва лен ти на Пи ту лић, Са зда де се 
бе ла цр ква. Срп ско на род но ства
ра ла штво Ко со ва и Ме то хи је. Ан-
дри ћев ин сти тут, Ан дрић град; 

Ве сна Ка рин, Пле сна прак са Ди
на ра ца у Вој во ди ни (Уни вер зи тет 
у Но вом Са ду – Ака дем ска књи га, 
Но ви Сад); 

Ми лић Ми ли ће вић, Срп ска вој
ска, огле ди о бит ка ма (Срп ски ге-
не а ло шки цен тар, Бе о град); 

Га бри је ла Шу берт, О срп ској књи
жев но сти и кул ту ри, еди ци ја Сту
ди је о Ср би ма, Ма ти це срп ске, Ву ко ве за ду жби не 
и За во да за уџ бе ни ке, 2019. 

На кон рас пра ве, у ко јој су уче ство ва ли сви 
чла но ви Од бо ра, кон ста то ва но је да две књи ге 
ис пу ња ва ју усло ве из кон кур са, а то су књи га 
Зо ра на Жив ко ви ћа МЕ ДИ ТЕ РАН СКИ СВЕ ТИ О
НИК, Ме ди те ран ски свет у срп ској књи жев но
сти и књи га Ми ла на Двор ни ка На род ни оби ча ји 
Ср ба у Ба ра њи.

Чла но ви Од бо ра су јав ним гла са њем од ли чи-
ли да се на гра да за на у ку у 2019. го ди ни до де ли 
Зо ра ну Жив ко ви ћу за књи гу МЕ ДИ ТЕ РАН СКИ 
СВЕ ТИ О НИК, Ме ди те ран ски свет у срп ској књи
жев но сти.

У обра зло же њу из да ва ча –Ма ти це срп ске, 
Дру штво чла но ва, Под го ри ца, пред сед ник проф. 
др Је ли ца Сто ја но вић, и Ма ти це срп ске, Но ви 
Сад, пред сед ник проф. др Дра ган Ста нић–ис ти че 
се да Ме ди те ран ски све ти о ник, са под на сло вом 
Ме ди те ран ски свет у срп ској књи жев но сти, у 
свом пр вом де лу пред ста вља ори ги нал ну сту ди-
ју на срп ском је зи ку о фе но ме ни ма Ме ди те ра-
на. У дру гом де лу књи ге аутор по ка зу је ка ко су 
се ти по зна ти ме ди те ран ски фе но ме ни ма ни-
фе сто ва ли у срп ској про зи уXIX и XXвеку.

Пред лог две ју Ма ти ца срп ских ово де ло пред-
ста вља као оригиналнo за ми шље ну и оства ре ну 
сту ди ју на срп ском је зи ку, по све ће ну фе но ме ну 
„књи жев ног Ме ди те ра на где су се на чу де сан 
на чин су сре ли про стор и исто ри ја“, као и зна чај-
ним оства ре њи ма и ве за ма ко је је срп ска кул ту-

ра оства ри ла у при мор ском ам би јен ту, у јед ном 
де лу све та, да кле, чи ја ли те ра ту ра сво је „жи ве 
бо је и ра фи ни ра не ва ле ре“ цр пи из бо га те ри-
зни це на род ног је зи ка и пам ће ња.

У дру гом де лу ове књи ге, аутор у сво јој има-
го ло шкој ана ли зи по ка зу је ка ко су се по зна ти 
ме ди те ран ски фе но ме ни не по сред но ма ни-
фе сто ва ли у срп ској про зи XIX ве ка, ина че ве-
ка Ву ко ве епо хе, као и на ред ном, XX ве ку. Они 
по твр ђу ју сли ку о отво ре ној и ко му ни ка тив ној 
књи жев но сти ко ја је и на том про сто ру за др жа-
ла сво ја пре да ња, сво ју ети ку и нај ве ћи део сво-
је укуп не тра ди ци је. 

Књи га Ме ди те ран ски све ти о ник го во ри о 
ве за ма и тра ди ци ји ко ју је срп ска књи жев ност 
и кул ту ра оства ри ла на про сто ру Ме ди те ра на. 
Исто вре ме но, она по ка зу је и на чин на ко ји су 
Ср би као на род при ма ли све у куп не им пул се 
Ме ди те ра на, али и осва ја ли тај та ко зна чај ни 
део све та и, без об зи ра на све исто риј ске ме не и 
иза зо ве, по ста ја ли при род ни и ин те грал ни део 

ме ди те ран ског дру штве ног и ци-
ви ли за циј ског мо за и ка.

Ме ди те ран де лу је као ко хе рент-
ни и ве зив ни чи ни лац, об је ди ња ва 
ви ше срп ских пи са ца, без об зи ра 
на њи хо во ме сто и зна чај у исто-
ри ји. Пре свих, то су Стје пан Ми-
тров Љу би ша, Си мо Ма та вуљ, Иво 
Ћи пи ко и Вла дан Де сни ца. Сви су 
они срп ску књи жев ност нај зна чај-
ни је и нај сна жни је обо га ти ли ам-
би јен том при мор ских ма сли ња ка 
и тим тем пе ра мен том ме ди те ран-
ских гра до ва, нај че шће сте шње них 
из ме ђу мо ра и обли жњих бр да.

Сви ови пи сци по себ но су за слу-
жни за осва ја ње јед ног та ко над-

моћ ног и дра го це ног про сто ра свет ске кул ту ре 
и ци ви ли за ци је, чи ме су, ан дри ћев ски ре че но, 
„знат но про ши ри ли ге о граф ску осно ви цу срп-
ске књи жев но сти“. Та ко је срп ска про за, од мах 
на кон Ву ко ве ре фор ме, на Ме ди те ра ну от кри-
ла но ве и ра зно ли ке ре ги је и ди ја лек те срп ског 
је зи ка, ра зним те ма ма и мо ти ви ма, од па три-
јар хал них до мо дер них.

На тим стра ни ца ма се на аутен ти чан на чин 
„коп но до ди ру је с мо рем и пла нин ски ва здух 
ме ша с мор ским, а срп ска књи жев ност вен ча-
ва с мо рем“. Ту ју на ци срп ске про зе, нај че шће 
с обли жњих при мор ских ви со ва, у том но вом 
при мор ском ам би јен ту, ра за пе ти из ме ђу ста рог 
мо ра ла и но вог вре ме на, сти чу свој но ви, ме ди-
те ран ски иден ти тет.

Де ла срп ске про зе осве тље на ме ди те ран ским 
те ма ма и ути ца ји ма пре по зна ју се и по при по-
ве дач кој аутен тич но сти сво јих ства ра ла ца, бо-
гат ством је зи ка сво јих ју на ка, при по ве да њем као 
за во дљи вим спо јем исто ри је и ле ген де, уз вид-
но осла ња ње на на род ну тра ди ци ју. Она не са мо 
што све до че о при су ству срп ске књи жев но сти и 
кул ту ре на Ме ди те ра ну, већ по ка зу ју и на чи не 
на ко је су по ста ле ме ди те ран ске. Та ко је, пре ма 
Ме ди те ран ском све ти о ни ку, срп ска књи жев ност 
ин спи ри са на ме ди те ран ским те ма ма, по твр ђу је 
исто риј ско срп ско при су ство на Ме ди те ра ну, као 
и над и сто риј ску и над вре мен ску вред ност и зна-
чај Ме ди те ра на и ме ди те ран ског све та уоп ште. 

Бо шко СУ ВАј Џић

П
о што ва ни пред сед ни че 
Скуп шти не Ву ко ве за ду-
жби не, пред сед ни че Управ-
ног од бо ра Ву ко ве за ду жби-
не, дра ги го сти, при ја те љи 

и по што ва о ци де ла Ву ка Ка ра џи ћа. При-
па ла ми је част да у име Од бо ра за умет-
ност Ву ко ве за ду жби не про гла сим ла у-
ре а та за 2019. го ди ну.

Од бор у са ста ву: до пи сни члан СА НУ 
Све ти слав Бо жић, пред сед ник, Ми ли ја-
на Си мо но вић, Бран ко Злат ко вић, Ђор ђе 
Ма ло вра зи ћ и Па вле Ме да ко вић, чла но-
ви, одр жао је са ста нак 31. ок то бра 2019. и 
од тро ји це пред ло же них кан ди да та, књи-
жев ни ка Ра до ми ра Ми ћу но ви ћа, ли ков ног 
умет ни ка До бри ја Сто ја но ви ћа и умет-
нич ког фо то гра фа Стан ка Ко сти ћа, јед но-
гла сно је до нео од лу ку да се ово го ди шња 
на гра да Ву ко ве за ду жби не за умет ност до-
де ли у мет нич ком фо то гра фу, 
чла ну УЛУ ПУДС-а, го спо ди ну 
Стан ку Ко сти ћу.

Стан ко Ко стић је у пе ри о-
ду март-април 2019. го ди не 
имао ве о ма за па же ну из ло-
жбу ПРИ ЧЕ О ВО ДЕ НИ ЦИ у 
Га ле ри ји на у ке и тех ни ке СА-
НУ. По ни ру ћи у је дан да нас 
ско ро за бо ра вље ни свет, ко ји 
ми обич ни љу ди не ка да и не 
при ме ћу је мо, Ко стић ни је пу-
ки до ку мен та ри ста-фо то граф 
јед ног за бо ра вље ног вре ме на. 
Ње го во умет нич ко око пре по-
зна је у ста рим во де ни ца ма 
дух јед ног на ро да у вре ме ну 
и про сто ру, ње гов не и мар ски по тен ци јал, 
и исто вре ме но као ис ку сни мај стор фо то-
гра фи је от кри ва нам ле по те срп ског при-
род ног ам би јен та. 

Не ка да у го то во за би тим, а исто вре ме-
но та ко ле пим при род ним це ли на ма, во-
де ни це су се као из вор чо ве ко вог оп стан ка 
про из вод њом хле ба као основ не жи вот не 
на мир ни це, го то во уто пи ле у ам би јен тал-
ну сре ди ну сво јом ле по том и функ ци о нал-
но шћу. Ко стић је на тај на чин ове ко ве чио 
ве ков ну бор бу чо ве ка са при ро дом и кро-
те ћи ње ну сна гу ста вио је у функ ци ју сво-
га пу ког пре жи вља ва ња. Ли ца и вред не 
ру ке во де ни ча ра, же на ко је ме се хлеб под 
са чом или по ма жу у про це су пре тва ра ња 
зр на у хлеб но бра шно, до де та ља као што 
су др ве но кле па ло, др ве на бра ва и вра-
та, па све до хо ри зон тал ног др ве ног или 
ме тал ног ко ла, вре те на, уста ва, ци пу на и 
ба да ња, да кле глав них де ло ва јед не во де-
ни це, оста ју не са мо вр хун ска фо то гра фи-
ја за бе ле же на у про сто ру и вре ме ну, већ и 
тра јан до ку мент јед не ста ре и го то во за-
бо ра вље не про фе си је, и бор бе чо ве ка да 
у вре ме ну бе зду шне на пред не ин ду стри-
ја ли за ци је али и де ху ма ни за ци је сва ке 
вр сте, ове ко ве чи о бич ног чо ве ка ко ји и у 
та квом, 21. ве ку, дан-да нас, чу ва ју ћи и не-
гу ју ћи тра ди ци ју, одо ле ва мно го број ним 
ци ви ли за циј ским на ср та ји ма.

То ком апри ла 2019. го ди не Стан ко Ко-
стић нам је по да рио још јед ну аутор ску из-
ло жбу по ста вље ну у Ет но граф ском му зе ју 
под на зи вом Ор на мент – Зна ко ви и укра
си на ку ћа ма Бра ни че ва. Овом из ло жбом 
Ко стић от кри ва по се бан дар за де таљ, али 
је ње го ва фо то гра фи ја исто вре ме но и вре-
дан до ку мент о гра ђе вин ском уме ћу са 
по себ ним ак цен том на сим бо ли ку упра во 
тих де та ља-ор на ме на та. И ово га пу та, на-
шем ла ич ком оку ти де та љи оста ју углав-
ном не за па же ни, јер су део це ли не у ко ју 
се са вр ше но ута па ју.

Те ста ре, на жа лост углав ном оро ну ле и 
пу сте ле по ти це, под се ћа ју у вре ме ну са-
да шњем на ста ре да ме на ко ји ма је зуб 
вре ме на оста вио тра го ве ста ре ња, али ко-
је сво јо м ле по том, и у та квом ста њу, иза-
зи ва ју емо ци ју и по што ва ње пре ма они ма 
ко ји су та зда ња ство ри ли и они ма ко ји су 
их на ру чи ли и за жи во та ко ри сти ли.

А што се ти че де та ља, да-
кле ор на ме на та, ту је је дан 
ве ли ки кон гло ме рат сим бо-
ла, ко ји са мо струч ном оку 
ода ју сво ју пре по зна тљи вост 
и зна че ње. Од нео лит ског, 
брон за ног, грч ко-рим ског, 
ро меј ског до срб ско-сред-
њо ве ков ног, но во ве ков ног, 
се це си је и по не где чак са вре-
ме ног из ра за. И ако све ове 
де та ље-сим бо ле по сма тра мо 
и сло жи мо се у јед ном, да су-
ин спи ра ци ју на шли у ро зе ти, 
он да их мо же мо ту ма чи ти и 
као ру ком оме ђе ни Сун ча ни 
круг ко ји, у пер со ни фи ка ци-

ји Сун ца, пред ста вља из во ри ште енер ги-
је на шег све у куп ног жи во та на пла не ти 
Зе мљи. Та ко да на шњи, са вре ме ни чо век, 
за хва љу ју ћи ис тан ча ном оку фо то гра фа-
умет ни ка Стан ка Ко сти ћа, мо же да нас 
про ту ма чи ти сим бо ли ку ових ор на ме-
на та као основ не жи вот не по ру ке ко је 
су оста ле као не ми све до ци на фа са да ма 
ових ку ћа, а то су по све ће ност по ро ди ци 
и њи хо ву ду хов ну вер ти ка лу и сна гу уте-
ме ље ну у про шло сти.

Жи ри ко ји је од лу чи вао о овој на гра-
ди це нио је упра во овај пи о нир ски, мо же 
се сло бод но ре ћи, и ро до љу би ви при ступ 
фо то гра фи ји, јер је отр гао од за бо ра ва оне 
ду хов не и мо рал не вред но сти ко је су кра-
си ле на шег се ља ка, до ма ћи на. Не го ва ње 
и не за бо рав ових вр ли на мо гу се упо ре-
ди ти и са пу та њом ко јом је ко ра чао и сам 
Вук Ка ра џић са ку пља ју ћи на род не пе сме 
и умо тво ри не.

Јед на од њих је и ци ти ра на у ка та ло гу 
ове из ло жбе и гла си До бру чо ве ку све до бро 
сто ји. Ову по сло ви цу, у ње ном ме та фо-
рич ком зна че њу, с пра вом мо же мо из го-
во ри ти и упу ти ти на шем ово го ди шњем 
ла у ре а ту Ву ко ве на гра де за умет ност за 
2019. го ди ну, умет нич ком фо то гра фу 
Стан ку Ко сти ћу. 

Па вле Ме ДА Ко Вић

В
у ко ва на гра да за 2019. го ди ну, ко ју 
56. пут до де љу је Кул тур но-про свет-
на за јед ни ца Ср би је, уру че на је ис-
так ну тим по је дин ци ма и уста но-
ва ма по чет ком фе бру а ра 2020. на 

све ча но сти у Пред сед ни штву Ср би је.

До бит ни ци овог из у зет ног при зна ња су: драм-
ска умет ни ца Гор да на Ђур ђе вић Ди мић, филм-
ски умет ник Ра до слав Зе ле но вић, сли ка ри 
Сло бо дан ка Ра кић Ше фер и Дра ган Мар ти но-
вић Мар тин, ар хе о лог Је ле на Бо ро вић Ди мић, 
пе да гог, сце на ри ста и ре ди тељ Ми ро слав Ми ка 

Алек сић, књи жев ни ци Ми лош Јан ко вић и Ду-
шко М. Пе тро вић, би бли о те кар Ја сми на Нин ков, 
ком по зи тор и во ди тељ Ми ња Су бо та.

Из у зет ну Ву ко ву на гра ду за 2019. го ди ну до-
би ли су  и сто ри чар ан ти ке Бо ја на Бо рић Бре-
шко вић, књи жев ник Ђор ђо Сла до је, ОШ „Бран ко 
Ра ди че вић“ из Ста па ра, Са бор фру ла ша Ср би је 
„Ој, Мо ра во“, ко ји се одр жа ва у При сло ни ци, по-
жа ре вач ка Шко ла за основ но и сред ње му зич ко 
обра зо ва ње „Сте ван Мо кра њац“.

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 ре као је да је 
на гра да уста но вље на 1964. го ди не, сто го ди на од 

Ву ко ве смр ти, као јед но од нај ве ћих при зна ња у 
срп ској кул ту ри, умет но сти, про све ти и на у ци. 
Он је оце нио да не ма мно го на гра да ко је има ју 
та ко ду гу тра ди ци ју и чи ји су ла у ре а ти нај зна-
чај ни је лич но сти из свих обла сти умет но сти и 
кул ту ре, ве ли ки ства ра о ци, кул тур ни пре га о ци 
и они ко ји су кул ту ру по др жа ва ли и по ма га ли.

Др жав ни се кре тар Ми ни стар ства кул ту ре и 
ин фор ми са ња Ср би је Алек сан дар Га јо вић че-
сти та ју ћи до бит ни ци ма ис та као је да Ву ко ва на-
гра да сло ви као ис каз нај ду бљег по што ва ња за 
пре га ла штво ис так ну тих по је ди на ца и ин сти ту-
ци ја и она пред ста вља нај ви ше мо гу ће при зна-
ње у срп ској кул ту ри, од но сно на у ци.

У име на гра ђе них за хва ли ла је ди рек тор ка На-
род ног му зе ја у Бе о гра ду, Бо ја на Бо рић Бре шко-
вић. Обра ћа ју ћи се при сут ни ма на све ча но сти она 
је оце ни ла да је ово углед но при зна ње од раз си-
сте мат ске бри ге за на пре дак Ср би је и све срп ског 
кул тур ног про сто ра, под се ћа ју ћи нас на из у зет-
ност по је ди на ца и уста но ва. „На гра да пред ста вља 
сна жан им пулс, на дах ну ће, до каз ква ли те та и ви-
со ко оба ве зу је“, ис та кла је Бо рић Бре шко вић.

Жи ри за до де луе Ву ко ве на гра де за 2019. го-
ди ну ра дио је у са ста ву: проф. др Дар ко Та на-
ско вић, фи ло лог ори јен та ли ста, пред сед ник; 
Жи во рад Ај да чић, ре ди тељ, књи жев ник; проф. 
Ми ло ван Ви те зо вић, књи жев ник; Зо ран Гу то-
вић, из да вач; 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 Ели-
за бе та Ри ста но вић, про фе сор ВМА; Ра до ван Тр-
на вац Ми ћа, сли кар.

Ду ши ца МА ТиЦ Ки

рЕЧ БоШкА СУВАЈЏиЋА

Одбору за науку Вукове 
задужбине

рЕЧ ПАВЛА МЕДАкоВиЋА

Одбору за уметност Вукове 
задужбине

Бо шко Су вај џић Па вле Ме да ко вић

ДоДЕЉЕНА 56. ВУкоВА НАгрАДА

Признање које обавезује

 До бит ни ци Ву ко ве на гра де за 2019. Сни мио Ан ђел ко Ва си ље вић

Даница за младе 
Вукове задужбине 

као малена 
задужбина

Наставак са стране 1

Та ко ђе, мла ди су ду бо ко до жи вље но, про зом 
у ко јој до ми ни ра тон пре но ше ња „с ко ле на на 
ко ле но”, за ро ни ли у пам ће ње тра гич них, ду бо-
ко сет них до га ђа ја ко је су њи хо ви пре ци по ку-
ша ва ли да им пре не су при чом о чој ству ста рих 
рат ни ка. Уче ни ци из да ле ког ра се ја ња (Јо ха нес-
бург, Аме ри ка, Аустра ли ја, Не мач ка, Ита ли ја) и 
из за гра нич ја (Ба ња Лу ка, Би је љи на, Ник шић) 
от кри ва ју у сво јим при ло зи ма ра дост са ко јом 
им се „ја ви ла” ћи ри ли ца, срп ско пи смо. Та де ца 
ћи рил ска сло ва до жи вља ва ју као да су до би ли 
жељ но оче ки ва не кућ не љу бим це за цео жи вот. 
Иако се они слу же и дру гим пи сми ма, иако се 
дру же са де цом дру гих на ро да, та на ша де ца за-
хва љу ју ћи ћи ри ли ци ус по ста вља ју ле пе кон так те 
са тзв. дру ги ма, уме ју да се по ра ду ју ка да стран-
ци, у знак па жње и из ра до зна ло сти, по ку ша ва ју 
да про ник ну у је зик ћи ри ли це и Ву ко ву азбу ку.

То је био раз лог да у Ба ва ни шту, на про сла ви 
Да на ћи ри ли це, пред ло жи мо 2016. го ди не да се 
по сле пет на ест го ди на тра ја ња ове ус пе ле ма ни-
фе ста ци је дру же ња са де цом и ћи рил ским сло-
ви ма об ја ви по се бан збор ник ра до ва уче ни ка 
на гра ђе них на про те клим так ми че њи ма „Да-
на ћи ри ли це”, као сво је вр сни „азбуч ник срп ског 
иден ти те та”. Та кав збор ник об ја ви ли су Ву ко ва 
за ду жби на и њен Огра нак у Ба ва ни шту 2018. го-
ди не под на сло вом ко ји му нај ви ше од го ва ра: 
Мла ди го во ре. Азбуч ник срп ске ду хов но сти.

Хо ћу да ка жем, у овом сво је вр сном ал ма на-
ху на ла зи се основ бу ду ћег азбуч ни ка срп ског 
иден ти те та.

Ми о драг МА ТиЦ Ки
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В
у ков са бор, нај ста ри ја и 
нај зна чај ни ја кул тур на 
ма ни фе ста ци ја код Ср-
ба, и ово га пу та мо гао 
се по хва ли ти ве ли ким 

бро јем уче сни ка и ра зно вр сно шћу 
при ка за ног про гра ма. По здрав ну 
реч Са бо ру упу тио је гра до на чел-
ник Ло зни це, Ви до је Пе тро вић, а 
бе се ду је из го во рио ре ди тељ Емир 
Ку сту ри ца ко ји је ис та као да су спас 
је зи ка и пам ће ње до стиг ну ћа Ву ка 
Ка ра џи ћа у ли те ра ту ри.

Осам де сет ше сти Ву ков са бор одр-
жан је од 9. до 15. сеп тем бра 2019. у 
Ло зни ци и Тр ши ћу. Про гра мом ма ни-
фе ста ци је обе ле жен је зна ча јан ју би-
леј – Осам ве ко ва ауто ке фал но сти 
Срп ске пра во слав не цр кве.

Са бор је све ча но отво рен из ло жбом 
„Сте фан Пр во вен ча ни у књи жев но сти 
и умет но сти“, аутор ки Дан ке Спа со је-
вић и Ива не Хрен ко из На род не би-
бли о те ке „Сте фан Пр во вен ча ни“ из 
Кра ље ва. На кон отва ра ња из ло жбе, 
пред ста вље на је мо но гра фи ја „Ма-
на стир Жи ча, цен тар Ар хи е пи ско пи-
је, Епар хи је и са бо ра у сред њем ве ку“, 
др Дра го љу ба Да ни ло ви ћа, про фе со-
ра исто ри је у Гим на зи ји Кра ље во, у 
из да њу Исто риј ског ар хи ва Кра ље-
во. О књи зи су го во ри ли аутор и Ве-
сна Ми ло је вић, ди рек тор Исто риј ског 
ар хи ва у Кра ље ву. Са бор су све ча но 
отво ри ли Љу бин ко Ђо кић, по моћ ник 
гра до на чел ни ка Ло зни це, и др Мар-
ко Ми лен ко вић, др жав ни се кре тар у 
Ми ни стар ству про све те, на у ке и тех-
но ло шког раз во ја у Вла ди Ре пу бли-
ке Ср би је. На кон све ча ног обра ћа ња, 
усле дио је кон церт опер ске ди ве, Ја-
дран ке Јо ва но вић.

Дру гог са бор ског да на у Гим на зи ји 
„Вук Ка ра џић“ пред ста вљен је Срп ски 
на род ни илу стро ва ни ка лен дар „Да-
ни ца“, као и „Да ни ца за мла де“. О овим 
из да њи ма Ву ко ве за ду жби не го во ри-
ли су др Ми о драг Ма тиц ки, уред ник 
„Да ни це“, проф. др Бо шко Су вај џић, 
пред сед ник Управ ног од бо ра Ву ко ве 
за ду жби не, и Љи ља на Си мић.

Дру гог са бор ског да на у Стал ној по-
став ци сли ка Ми ће По по ви ћа и Ве ре 

Бо жич ко вић По по вић пред ста вље на 
је књи га „Ву ко ве при че о ре чи ма“, у 
из да њу ИК „Ла гу на“, о че му је го во-
рио др Ми о драг Ма тиц ки.

Истог да на у Ву ко вом до му кул ту-
ре је при ка зан игра но-до ку мен тар ни 
филм „Ср би јо, ду шо мо ја“ Зо ра на Гру-
ји ћа. Филм о тра гич ној суд би ни че-
ти ри Ја дра на у вре ме Пр вог свет ског 
ра та, сни мљен је 2018. го ди не по во-
дом обе ле жа ва ња 100 го ди на од за-
вр шет ка Ве ли ког ра та. У про гра му су 

уче ство ва ли глум ци По зо ри шта КУД 
„Ка ра џић“ и чла но ви гру пе пе ва ча 
КУД „Ка ра џић“.

Тре ћег са бор ског да на у Му зе ју је зи-
ка и пи сма у Тр ши ћу отво ре на је из ло-
жба „Ве не ци јан ски из да ва чи срп ских 
књи га 1519-1824“, ауто ра Вла ди ми ра 
Ан ђел ко ви ћа у Цен тру за ис тра жи ва-
ње ди ги тал не кул ту ре. Ова из ло жба 
је на ста ла по во дом обе ле жа ва ња ју-
би ле ја 500 го ди на од из да ва ња пр вих 
срп ских књи га у Ве не ци ји. На ви ше од 
50 па ноа пред ста вље ни су број ни ар-
те фак ти ко ји све до че о бо га тој исто-
ри ји Ср ба у Ве не ци ји. О из ло жби су 
го во ри ли Ду шан Зло ко ли ца, уред ник 
кул тур них про гра ма у На род ној би-

бли о те ци Ср би је и аутор. Истог да на 
у Стал ној по став ци сли ка Ми ће По-
по ви ћа и Ве ре Бо жич ко вић По по вић 
пред ста вљен је ча со пис „Је зик да нас“, 
тра ди ци о нал но по све ћен из да вач кој 
де лат но сти Ма ти це срп ске. О ча со пи-
су је го во ри ла др Ра да Сти јо вић, уред-
ник ча со пи са, др Бран ко Злат ко вић, 
др Ми о драг Ма тиц ки и проф. др Бо-
шко Су вај џић.

Че твр тог са бо р ског да на у Обра зов-
но-кул тур ном цен тру „Вук Ка ра џић“ 

у Тр ши ћу одр жан је Окру гли сто по-
во дом обе ле жа ва ња ју би ле ја – „По ла 
ве ка од осни ва ња ча со пи са Рас ков-
ник“, срп ског књи жев ног ча со пи са 
по све ће ног књи жев но сти и кул ту ри 
на се лу. Ча со пис су осно ва ли Дра ги ша 
Ви то ше вић и До бри ца Ерић 1968. го-
ди не, а из ла зио је, уз не ко ли ко пре ки-
да, све до кра ја ХХ ве ка. О ча со пи су су 
го во ри ли др Ве сна Ма то вић, др Бран-
ко Злат ко вић и др Не ве на Ви то ше вић, 
кћер ка Дра ги ше Ви то ше ви ћа.

У то ку овог са бор ског да на отво ре на 
је и исто риј ско-до ку мен тар на из ло-
жба „Ми ло рад Рај че вић, пр ви Ср бин 
ко ји је про пу то вао цео свет“, ауто ра 
Го ра на Ви ли ћа, ку сто са исто ри ча ра у 

Му зе ју Ја дра. На три де сет па ноа при-
ка за не су фо то гра фи је и раз ли чи та 
до ку мен та уз тек сту ал ни опис пу то ва-
ња Ми ло ра да Рај че ви ћа по свим кон-
ти нен ти ма кра јем XIX и по чет ком ХХ 
ве ка. Из ло жбу је отво рио Де јан Ста ло-
вић, град ски ме на џер.

Пе тог са бор ског да на одр жа на су 
три про гра ма. У Обра зов но-кул тур-
ном цен тру „Вук Ка ра џић“ у Тр ши ћу 
пред ста вљен је Збор ник ра до ва „Уну-
тра шње пу то ва ње Јан ка Ву ји но ви ћа“ 
ко ји су из ла га ни то ком окру глог сто-
ла у ма на сти ру Тро но ша при ли ком 
обе ле жа ва ња ју би ле ја – се дам ве-
ко ва ма на сти ра Тро но ша. У збор ни-
ку су за сту пље ни ра до ви 22 ауто ра, 
уни вер зи тет ских про фе со ра, књи-
жев них кри ти ча ра и пи са ца из Ср-
би је, Ре пу бли ке Срп ске и Пољ ске и 
је дан аутор ски текст о Ја дру. О Збор-
ни ку су го во ри ли: др Ми о драг Ма тиц-
ки, проф. др Да ни ца Ан дре је вић, др 
Мар ко Па о ви ца, др Ми лан Лу кић и 
Јан ко Ву ји но вић. Та ко ђе, пред ста вље-
не су при род не и кул тур но-исто риј ске 
зна ме ни то сти Бо ке Ко тор ске и Хер цег 
Но вог уз при ка зи ва ње ви део пре зен-
та ци је. По здрав ну реч упу ти ла је Ана 
Зам бе лић Пи шта ло, ру ко во ди лац Се-
кре та ри ја та за кул ту ру у оп шти ни 
Хер цег Но ви. О Град ском му зе ју „Мир-
ко Ком не но вић“ у Хер цег Но вом го во-
ри ла је Сла ви ца Бо жо вић, ди рек тор ка 
Му зе ја, а о ту ри стич ким вред но сти ма 
овог под руч ја го во рио је Ђор ђе Ста-
ној ло вић, из Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
Хер цег Но ви. Овај са бор ски дан за вр-
шен је кон цер том Срп ског хо ра „Све ти 
Се ра фим Са ров ски“ из Зре ња ни на, ко-
ји не гу је хор ске ду хов не ну ме ре, срп-
ских, ру ских и грч ких ком по зи то ра, 
аутор ске ком по зи ци је, на ци о нал не 
ро до љу би ве пе сме, ро ман се и ста ро-
град ске пе сме. Кон церт је одр жан у 
Ву ко вом до му кул ту ре.

Ше стог да на Ву ко вог са бо ра у 
Обра зов но-кул тур ном цен тру „Вук 
Ка ра џић“ у Тр ши ћу одр жан је 49. Ме-
ђу на род ни на уч ни са ста нак сла ви ста 
у Ву ко ве да не. Одр жа но је пред ста-
вља ње „Спо ме на ра Ми не Ка ра џић“ са 
пре во ди ма на не мач ки и ру ски је зик. 
Уред ни ци су др Ми на Ђу рић и проф. 

др Бо шко Су вај џић. О књи зи су го во-
ри ли др Ми о драг Ма тиц ки и проф. др 
Бо шко Су вај џић. Пред ста вље на је еди-
ци ја „Сту ди ја о Ср би ма“ и „Сту ди ја о 
срп ској књи жев но сти“ аутор ке др Га-
бри је ле Шу берт. Из да ва чи су Ма ти ца 
срп ска, За вод за уџ бе ни ке и Ву ко ва за-
ду жби на. О књи зи су го во ри ли аутор, 
проф. др Бо шко Су вај џић и др Ве сна 
Ма то вић. Истог да на пред ста вљен 
је на уч ни збор ник ра до ва „Са вре ме-
на срп ска фол кло ри сти ка VI“, о че му 
су го во ри ли др Да ни је ла Пет ко вић и 
проф. др Бо шко Су вај џић. Истог да на 
у Ву ко вом до му кул ту ре у Ло зни ци 
пред ста ви ло се Дру штво гу сла ра „Ба-
јо Пи вља нин“ из Бе о гра да и Гу слар ска 
сек ци ја „Вук Ка ра џић“ Ло зни ца.

У не де љу, 15. сеп тем бра, у Тр ши ћу 
је одр жа на за вр шна све ча ност 86. Ву-
ко вог са бо ра. Про грам за вр шне све-
ча но сти под сло га ном Осам ве ко ва 
ауто ке фал но сти Срп ске пра во слав не 
цр кве за по чео је отва ра њем из ло жбе 
фо то гра фи ја „Хи лан дар“ у Обра зов-
но-кул тур ном цен тру „Вук Ка ра џић“ 
у Тр ши ћу, ауто ра Рај ка Ка ри ши ћа, 
срп ског фо то гра фа и но си о ца ви со-
ког зва ња кан ди да та мај сто ра фо то-
гра фи је. Из ло же не фо то гра фи је су 
на ста ле при ли ком ауто ро вих по се-
та ма на сти ру Хи лан да ру, мо ну мен-
тал ном срп ском спо ме ни ку кул ту ре. 
Из ло жбу је отво ри ла Ма ри на Цве та-
но вић, ку стос исто ри чар умет но сти у 
Цен тру за кул ту ру.

На кон отва ра ња из ло жбе, про грам 
је на ста вљен на са бо ри шту у Тр ши ћу, 
по ди за њем за ста ве Ву ко вих са бо ра и 
„Хим ном Ву ку“ Сте ва на Сто ја но ви ћа 
Мо крањ ца у из во ђе њу хо ра Гим на зи је 
„Вук Ка ра џић“. По здрав ну реч упу тио је 
гра до на чел ник Ло зни це, Ви до је Пе тро-
вић, ко ји је ис та као да је бо ље уме ти, 
не го има ти, и да су ре зул та ти у кул ту-
ри по стиг ну ти ду го го ди шњим ра дом. 
Бе сед ник ово го ди шњег Ву ко вог са бо ра 
био је про сла вље ни ре ди тељ, Емир Ку-
сту ри ца, ко ји је из ме ђу оста лог ка зао 
да је спас је зи ка и пам ће ње до стиг ну ћа 
Ву ка Ка ра џи ћа у ли те ра ту ри.

Про грам је на ста вљен по зо ри шном 
пред ста вом „Од бе гли принц“, по тек-
сту проф. др Бо шка Су вај џи ћа, а по-
во дом обе ле жа ва ња ју би ле ја – осам 
ве ко ва ауто ке фал но сти Срп ске пра-
во слав не цр кве. Пред ста ва при ка зу-
је Све тог Са ву у на род ном пре да њу 
и сред њо ве ков ној књи жев но сти. У 
пред ста ви су игра ли: Љу бин ка Кла-
рић, Алек сан дар Срећ ко вић Ку бу ра, 
Јо а ким Та сић, Ста ша Ни ко лић, Не над 
Ћи рић, Ђор ђе Бран ко вић, Иван За бла-
ћан ски и Мар ко Ва си ље вић. Во ди те љи 
про гра ма би ли су Ива на Ми лен ко вић 
и Дра ган Ву че лић. У на став ку про гра-
ма Са бор ско по се ло на сту пио је фол-
клор Срп ског кул тур ног цен тра „Вук 
Сте фа но вић Ка ра џић“ из Бач ке То по-
ле, са сво јим пе сма ма и игра ма.

Сне жа на не ШКо Вић Си Мић

В
у ко ва за ду жби на је, тра-
ди ци о нал но, уче ство ва-
ла на 64. Ме ђу на род ном 
бе о град ском сај му књи-
га одр жа ном од 20. до 

27. ок то бра 2019. Би ла је то при ли ка 
за су сре те са за ду жби на ри ма и чи-
та о ци ма и за пред ста вља ње из да-
вач ке про дук ци је Ву ко ве за ду жби-
не из про те кле го ди не. 

Да ни ца за мла де пред ста вље на је 
24. ок то бра у са ли „До бри ца Ерић“.

Уче ство ва ли су: др Ми о драг Ма-
тиц ки и Гор да на Ма ле тић, уред ни ци, 
Љи ља на Си мић, уред ни ца „Ву ко вог 
чи та ли шта“, ауто ри и уче ни ци основ-
них и сред њих шко ла. У вре ме ну ка да 
је срп ска пе ри о ди ка на ме ње на мла-
ди ма по ста ла ве о ма скром на и без ве-
ћег ути ца ја, на осно ву пред ло га ко ји 
је јед но гла сно при хва ти ла Скуп шти на 
Ву ко ве за ду жби не, од 2007. по кре нут је 
и Школ ски за бав ник ДА НИ ЦА ЗА МЛА
ДЕ, за ми шљен као бо га то илу стро ва ни 
го ди шњак, са школ ским ка лен да ром 
и рас по ре дом ча со ва, ко ји би се по ја-
вљи вао по чет ком но ве школ ске го ди-
не. Ђа ци прет плат ни ци до би ја ли би га 
пр вих да на на ста ве и ко ри сти ли то ком 
це ле го ди не, ре као је Ма тиц ки. Он је с 
по но сом ис та као да је Да ни ца за мла
де до при не ла да у Ву ко вој за ду жби-
ни по след њих го ди на успе шно ожи ви 
рад „Ву ко вог чи та ли шта“. Ру ко во ди лац 
„Чи та ли шта“ Љи ља на Си мић се не се-
бич но за ла же да се оства ре мно ге по-
се те уче ни ка, го сто ва ња са Да ни цом 
за мла де по шко ла ма и по је ди ним ме-
сти ма у ма ти ци и ра се ја њу, те мат ска 
по се ла у Ву ко вој за ду жби ни са при-

ме ре ним пре да ва њи ма и ра ди о ни ца-
ма по све ће ним де лу Ву ка Ка ра џи ћа 
и ње го ве ћер ке Ми не. Ове ак тив но сти 
до при не ле су да се Ву ко ва за ду жби-
на чвр шће по ве же са мла ди ма, да у 
ра зним школ ским сре ди на ма от кри-
је не слу ће не та лен те мла дих, да, на 
при мер, са мо при Огран ку Ву ко ве за-
ду жби не у гим на зи ји из Ло зни це, око 
так ми че ња „Ву ко во зво но“, из дво ји че-
ти ри та лен то ва на мла да пе сни ка ко ји 
су, у ме ђу вре ме ну, об ја ви ли по себ не 
књи ге пе са ма, да по је ди ни мла ди пи-
сци ко ји са ра ђу ју у Да ни ци за мла де 
стек ну име овен ча но мно гим ли те-
рар ним на гра да ма.   

У при јат ној ат мос фе ри, сво је сти хо-
ве и при че ка зи ва ли су пи сци: Ве сна 
Алек сић, Бран ко Сте ва но вић, Бо жи-
дар Пе шев, Љи ља Ву кић, Ме ла ни ја 
Ри мар, Сла ђа на Ри стић, Слав ка Гру-
ји чић Пет ко вић, Ми ле на Се фе ро вић, 
Гор да на Ти мо ти је вић, Ми ло је Ра до-
вић. Пред ста вља њу Да ни це за мла де 
при су ство ва ла су де ца из основ них и 
сред њих шко ла.

Ве ли ка Да ни ца Ву ко ве за ду жби не 
за 2019. го ди ну пред ста вље на је у са-
ли „Бо ри слав Пе кић“ 25. ок то бра. Уче-
ство ва ли су: Бран ко Злат ко вић, Не над 
Ива но вић, Ни ко ли на Ни на Ба бић, Ми-
о драг Јо ви чић, Љи ља на Си мић. Мо де-
ра тор је би ла Ду ши ца Ма тиц ки.

Два де сет и ше сто го ди ште Да ни це 
по све ће но је го ди шњи ци Срп ског рјеч
ни ка и Ср би ма на Ко со ву и Ме то хи ји. 
За то је уред ник Да ни це, уме сто уоби-
ча је не увод не ре чи, об ја вио при лог 
„Ра ђа ње Ву ко вог Срп ског рјеч ни ка“. 
На по чет ку пред ста вља ња про чи та не 
су ре чи уред ни ка Да ни це Ми о дра га 

Ма тиц ког ко ји је ис та као да 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. 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 Реч-
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 
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. 

Са др жај Да ни це у крат ким цр та-
ма пред ста вио је Бран ко Злат ко вић. 
Он је ис та као 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. У овом го ди шту Да ни це об ја вље на 
је пе сма Бо шка Су вај џи ћа „Мој Ду-
чић“, а Ми ро љуб То до ро вић је ука зао 
на сво ја при по вед на књи жев на упо-
ри шта, на крат ке про зне за пи се ко ји 
су утвр ђи ва ли раз вој не са мо ње го вог, 
већ и све оп штег на шег про зног ства-
ра ла штва. Јед на од стал них ру бри ка 
Да ни це Бо жу бо ри до би ла је на зив по 
бо жу ру и оно ме шта нам то цве ће, да-
нас, зна чи. У овој ру бри ци ви ше при-
ло га је по све ће но срп ским хе ро и на ма 
са Ко со ва и Ме то хи је. Ка та ри на Гра-
на та Са вић пи ше о кне ги њи Ми ли ци, 
а за ову при ли ку об ја ви ли смо о дло-
мак из „Сло ва о Је фи ми ји“ Све тла не 
Вел мар-Јан ко вић, ко ја је би ла ви ше-
го ди шњи са рад ник Ву ко ве за ду жби не 
и ко ја је трај ни за ду жби нар, пре све га 
прет пла том уна пред на при мер ке Да
ни це ко ји се сва ке го ди не по кла ња ју 
нај бо љем бо го сло ву При зрен ске бо го-
сло ви је, ре као је Злат ко вић.

Не над Ива но вић у крат ким цр та-
ма из ло жио је свој при лог „Ву ко ва 
со ба на из ло жби о срп ској лек си ко-
гра фи ји“.

Осам ве ко ва од про гла ше ња ауто-
ке фал но сти срп ске цр кве у Да ни ци је 
обе ле же но бе се до м е пи ско па Те о до си-
ја „Све ти Са ва и ње гов зна чај за Ко со-
во и Ме то хи ју и срп ску др жа во твор ну 
тра ди ци ју“ ко јом је за по чет стал ни 
оде љак – Све то сав ска чи тан ка. Му-
зи ко лог Дра ган Р. Мла ђе но вић је при-
ло жио свој при ступ те ми: „Све ти Са ва, 
Ср бљак и срп ско цр кве но по ја ње“. 

Сво ју пе сму „Сен ка ора хо ва“ го во-
ри ла је на дах ну то Ни ко ли на Ни на Ба-
бић. Део сво је при че „Од раз“ про чи тао 
је мла ди про за и ста Ми о драг Јо ви чић.
Љи ља на Си мић је про чи та ла од ло мак 
из ре пор та же „У тра га њу за бо жу ри-
ма“ Ва лен ти не Пи ту лић.

У му зич ком де лу на сту пио је Дра-
ган Р. Мла ђе но вић.

Ду ши ца МА ТиЦ Ки
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Дани Николаја 
Тимченка

У 
Кул тур ном цен тру у Ле сков цу, од 5. до 7. 
де цем бра 2019. го ди не, одр жа ни су Да ни 
Ни ко ла ја Тим чен ка, ис так ну тог књи жев-
ног пре га о ца овог кра ја, у ор га ни за ци ји 
за ду жби не ко ја но си ње го во име. О до са-

да шњем ра ду За ду жби не бе се дио је њен пред сед ник 
Јо ван Пеј чић, на те му: Го ди не за на ма, го ди не пред на
ма. На Три би ни по све ће ној Ни ко ла ју Тим чен ку и ње-
го вој књи зи На стра ни чо ве ка. За пи си о срп ској про
зи го во ри ли су На та ли ја Лу до шки, Дра ган Ра до вић и 
Вла ди мир Ми чић (при ре ђи вач).

У окви ру ове ма ни фе ста ци је, у Кул тур ном цен тру у 
Ле сков цу, пред ста ви ла се и Ву ко ва за ду жби на. Го во ри-
ли су Ми о драг Ма тиц ки, Бо шко Су вај џић и Слав ко Ве-
ји но вић, ко ји су при сут не упо зна ли са про гра ми ма и 
ак тив но сти ма Ву ко ве за ду жби не, а по себ но са ње ном 
бо га том из да вач ком де лат но шћу. На ску пу је, та ко ђе би-
ло ре чи и о До му Ву ко ве за ду жби не – спо ме ни ку кул-
ту ре од ве ли ког зна ча ја, у ко јем се Ву ко ва за ду жби на 
на ла зи од 1988. го ди не. 

На Три би ни је пред ста вље на и књи га Алек сан дра Јо-
ва но ви ћа О исто ри ји, се ћа њи ма и са мо ћи. Есе ји и кри
ти ке о срп ској про зи 20. ве ка. О овом зна чај ном де лу 
го во ри ли су Мар ко Не дић, Јо ван Пеј чић и аутор. У су-
бо ту, 7. де цем бра уче сни ци ма ни фе ста ци је по се ти ли су 
„Ле гат Ни ко ла ја Тим чен ка“ и при су ство ва ли све ча ном 
уру чи ва њу на гра де „Ни ко лај Тим чен ко“, ко ја је ове го-
ди не до де ље на Мар ти Фрајнд. 

Слав ко Ве ји но Вић

Ч
и та ју ћи на ја ве о књи-
га ма ко је су до би ја ле 
књи жев не на гра де че-
сто сам се пи та ла шта 
би пи сац чи је име на-

гра да но си ми слио о тек сту ко ји је 
до био на гра ду. Да ли би му се књи-
га до па ла или би се пи тао у ка квој 
ве зи су ње гов жи вот и рад са на гра-
ђе ним де лом? Да ли би га на гра да 
об ра до ва ла или на љу ти ла, а то ви-
ше не мо же да ка же лич но?

Да нас сам се на шла у уло зи ауто ра 
књи ге ко ја је по ча ство ва на на гра дом 
Ни ко ла ја Тим чен ка и, при род но, по-
ста ви ла се би то исто пи та ње.

Прет по ста вљам да би га об ра до ва-
ло што се у на сло ву по ми ње реч „по-
зо ри ште“, бу ду ћи да је и сам по све тио 
део свог кри ти чар ског и ис тра жи вач-
ког ра да ле ско вач ком по зо ри шту и 
об ја вио две дра го це не мо но гра фи је 
о овом те а тру. А за тим сам по че ла да 
схва там, чи та ју ћи из но ва соп стве ни 
текст, да је то тек пр ви на го ве штај да-
ле ко ду бљих ве за из ме ђу Тим чен ка, 
чо ве ка и пи сца, и пе сни ка о ко ји ма се 
у мо јој књи зи го во ри. Ни су они де ли-
ли са њим са мо раз у ме ва ње и љу бав 
пре ма по зо ри шту. Де ли ли су и ско ро 
иден тич не суд би не. Би ли су на слич-
не на чи не скла ња ни са ве ли ке сце не 
срп ске књи жев но сти и кри ти ке, гру-
бље или под му кли је су по ти ски ва ни у 
сен ку. За сва ког од њих на ла жен је не-
ки из го вор због ко јег је био на па дан, 
пре ћут ки ван или ти хо скрај нут. Код 
сва ког од њих тај про цес је имао дру-
ге ви до ве, па чак ни је био ве зан са мо 
за је дан ре жим, иако је плашт ћу та-
ња био пре ба чен пре ко њих 
нај те мељ ни је по сле Дру гог 
свет ског ра та, у вре ме ка да 
је Тим чен ко био гру бо по-
ти снут у сен ку, пре ћут ки-
ван, из ло жен не у ме сним 
кри ти ка ма и при мо ран да 
се ба ви по сло ви ма да ле ко 
ис под свог ин те лек ту ал ног 
по тен ци ја ла.

Као чи та лац књи ге Пе сни
ци у по зо ри шту Тим чен ко 
би се из но ва срео са То до-
ром Ма ној ло ви ћем, еру ди-
том, пе сни ком, драм ским 
пи сцем и кри ти ча рем, при-
мо ра ним да не ко ли ко де це-
ни ја жи во та ри по ву че но у 
Зре ња ни ну и по вре ме но 
пи ше по зо ри шне кри ти ке. 
Па са ве чи то по бу ње ним 
и не за у ста вљи вим Ви на-
ве ром, не по доб ним и кри-
тич ки рас по ло же ним од 
пр вог до по след њег тек ста, 
чи ју ка пи тал ну сту ди ју За
но си и пр ко си Ла зе Ко сти ћа 
ни јед на др жав на из да вач-
ка фир ма ни је хте ла да 
му об ја ви за жи во та. И са 
Алек сан дром Или ћем, пи-
сцем европ ског обра зо ва ња 
и фор ма та, ко ји је сво је од би ја ње да 
жи ви у ску че ном ду хов ном све ту по-
сле ра та пла тио жи во том. Или са пе-
сни ком ко ји је умро пре ра но и ти ме 
из бе гао да бу де про ка жен и пот це њи-
ван као на за дан и на ци о на ли стич ки, 
Мом чи лом На ста си је ви ћем, као и са 
увек бун тов ним и не схва ће ним Ра де-
том Дра ин цем. А на ро чи то са ве ли ким 
из гна ни ци ма Раст ком Пе тро ви ћем и 
Ми ло шем Цр њан ским. Пр вог су по-
ку ша ва ли да ућут ка ју још на по чет ку 
ка ри је ре осу да ма цр кве, а по сле ра та 
про гла ша ва њем за мо рал но по ли тич-

ки не по доб ног и на зад ног и оста ви ли 
га да жи вот окон ча у ту ђи ни. А нај-
ве ћег од свих, Цр њан ског, др жа ли су 
де це ни ја ма у из гнан ству. Би ле су по-
треб не де це ни је и ге не ра ци је мла ђих 
и хра брих кри ти ча ра да го ди на ма ра-
де на њи хо вој ре ха би ли та ци ји, да их 
из вла че из сен ке и по но во их уве ду 
у наш кул тур ни круг, об ја вљи ва њем 
њи хо вих де ла, упо зна ва њем ши ре јав-
но сти са њи хо вим де лом и зна ча јем, 
кри тич ким про це њи ва њем и от кри-
ва њем њи хо вих вред но сти.

Тим чен ков по нов ни су срет са пи-
сци ма ана ли зи ра ним у есе ји ма – по-
гла вљи ма мо је књи ге ни је, да кле, 
био са мо су срет пи са ца са ових про-
сто ра ко је је за де си ла иста суд би на. 
То је по нов ни су срет пи са ца ве ли ког 
обра зо ва ња, ши ри не и отво ре но сти 
ми шље ња, срод них по раз у ме ва њу 
љу ди, исто ри је, кул ту ре, тач ни је ре-
че но, ми сле ћих љу ди из ме ђу ко јих 
по сто ји исто вет ност, је дин ство и пре 
све га јед на сна жна ка рак тер на осо би-
на. Би ло да су на сту па ли гла сно, по ле-
мич ки, или да су сво је ви ђе ње све та 
из ра жа ва ли и бра ни ли ти хо и по сто-
ја но са мо кроз сво ја де ла, они су, као 
и Тим чен ко, би ли љу ди ве ли ког ин те-
гри те та, по сто ја ни и не пот ку пљи ви. 
Спрем ни да сво ју по е ти ку, сво је де ло 
и свој став бра не и због то га ис па шта-
ју. Чи та ју ћи о њи ма, под се ћа ју ћи се на 
њих кроз ове есе је, Тим чен ко би се на-
шао ме ђу сво јом ду хов ном бра ћом. И 
ве ру јем да би се осе ћао при јат но.

Су срет ко ји се од и грао из ме ђу Тим-
чен ка, још жи вог и при сут ног за хва-
љу ју ћи за ду жби ни ко ја но си ње го во 
име и бри не о ње го вом де лу, и пи са ца 

при сут них у овој књи зи, има још је-
дан ва жан аспект. Он све до чи о то ме 
да се пра ве вред но сти не мо гу уга си-
ти по ти ски ва њем у сен ку или ола ким 
по ри ца њи ма из по ли тич ких или по-
мод них раз ло га. Оне оста ју да све тле 
из сен ки у ко је их скла ња ју, на ра дост 
свих нас. И за то ве ли ко хва ла За ду-
жби ни и жи ри ју ко ји су тај су срет 
ви ше све тло сти ко је зра че из сен ке 
омо гу ћи ли по ве зи ва њем име на Ни-
ко ла ја Тим чен ка и к њи ге Пе сни ци у 
по зо ри шту.

Мар та ФРАјнД

П
о во дом 150 го ди на од 
ро ђе ња Сло бо да на Јо-
ва но ви ћа, у Га ле ри ји 
СА НУ, од 5. до 27. но-
вем бра 2019. ор га ни-

зо ва на је из ло жба „Свет и вре ме 
Сло бо да на Јо ва но ви ћа (1869–1958)“ 
ауто ра др Бо ри са Ми ло са вље ви ћа, 
ви шег на уч ног са рад ни ка Бал ка но-
ло шког ин сти ту та СА НУ.

Сло бо дан Јо ва но вић је јед на од нај-
зна чај ни јих лич но сти на ци о нал не 
и ре ги о нал не дру штве не сце не пр ве 
по ло ви не 20. ве ка. Био је про фе сор 
Бе о град ског уни вер зи те та, пред сед-
ник Срп ске кра љев ске ака де ми је, 
рек тор Бе о град ског уни вер зи те та, 
де кан Прав ног фа кул те та, уред ник 
Срп ског књи жев ног гла сни ка, пред-
сед ник и пот пред сед ник Ми ни стар-

ског са ве та Кра ље ви не Ју го сла ви је, 
осни вач и пред сед ник Срп ског кул-
тур ног клу ба. Шко ло вао се у Мин-
хе ну, Ци ри ху, Же не ви и Па ри зу. У 
Бал кан ским ра то ви ма и Пр вом свет-
ском ра ту био је шеф Рат ног прес-
би роа Вр хов не ко ман де. Уче ство вао 
је у ра ду че ти ри вла де, два пу та као 
пред сед ник и два пу та као пот пред-
сед ник. По сле април ског сло ма, 1941, 
Јо ва но вић као пот пред сед ник вла де 
еми гри ра у Ен гле ску, где ће про ве сти 
Дру ги свет ски рат, а ју ла 1946. го ди не 
у Бе о гра ду је осу ђен у од су ству на 20 
го ди на ро би је с при нуд ним ра дом, 
уз кон фи ска ци ју имо ви не. Умро је у 
Лон до ну 1958, а ре ха би ли то ван је тек 
2007. го ди не. Ње го ви по смрт ни оста-
ци пре не ти су у Бе о град 2011.

На из ло жби су при ка за ни сви 
аспек ти жи во та и ра да Сло бо да на Јо-

ва но ви ћа, као и кул тур не и дру штве-
но-исто риј ске окол но сти и при ли ке 
у ко ји ма је де ло вао и ра дио. По став-
ку отва ра ју два пор тре та, пр ви, ко-
ји је на сли као Мар ко Му рат у вре ме 
док је Јо ва но вић био на че лу Уни-

вер зи те та у Бе о гра ду, и ко ји се рет ко 
ви ђа бу ду ћи да се на ла зи у Све ча ној 
са ли Рек то ра та, и дру ги, Уро ша Пре-
ди ћа, а за тва ра ју је два рет ка фил ма 
и се ри ја слај до ва из по ро дич не за о-
став шти не пу тем ко јих упо зна је мо 
Јо ва но ви ћа и као ве ли ког ху ма ни-
сту и љу би те ља жи во ти ња. То по-
твр ђу ју и пи сма ко ја је слао сво јим 
се стри ћи ма и у ко ји ма је, у ви ду ба-
сни, го во рио о број ним до го дов шти-

на ма ње го вих љу би ма ца. По се ти о ци 
Га ле ри је СА НУ би ли су у при ли ци 
да ви де до ку мен та ко ја го во ре о Јо-
ва но ви ће вој ди пло мат ској ка ри је ри 
и про фе сор ском ра ду, као и књи ге 
ње го вог пра де де Кон стан ти на Ма-
рин ко ви ћа, ме ђу ко ји ма су и ва жни 
пре во ди по пут оног под на сло вом 
„От кри ће Аме ри ке” ко ји се чу ва у На-
род ној би бли о те ци Ср би је. Би ле су 
из ло же не и фо то гра фи је ње го вог оца 
Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа, ко ји је био 
по след њи пред сед ник Срп ског уче-
ног дру штва, и ње го ве мај ке, ро ђа ка, 
по ро дич не ку ће у Си ми ној ули ци. Је-
дан од ку ри о зи те та из ло жбе је ори-
ги нал но кућ но ка на бе ко је је ње го ва 
се стра про да ла не по сред но пред ру-
ше ње тог објек та ше зде се тих го ди на 
про шлог ве ка и ко је се као вре дан 
екс по нат чу ва у Му зе ју при ме ње не 
умет но сти у Бе о гра ду.

У окви ру ју би ле ја, у СА НУ је 7. и 8. 
но вем бра о др жан на уч ни скуп по све-
ћен Сло бо да ну Јо ва но ви ћу.

Ду ши ца МА ТиЦ Ки

З
а јед ни ци срп ских књи-
жев них за ду жби на, као 
по себ ном ви ду за ду-
жби нар ства, го ди не 2005. 
при кљу чи ла се и За ду-

жби на „Ни ко лај Тим чен ко”. Овај 
на ро чит вид за ду жби нар ства – оку-
пља ње љу ди око де ла ве ли ких пи-
са ца и зна чај них ства ра ла ца – по-
ве зу ју је дин стве не иде је и на сто ја-
ња: про у ча ва ње ства ра ла штва оних 
ауто ра на чи јем де лу и до при но су 
срп ској кул ту ри су уте ме ље не; бри-
га о об ја вљи ва њу њи хо вих де ла; ор-
га ни зо ва ње на уч них ску по ва, три-
би на, окру глих сто ло ва на ко ји ма 
се раз го ва ра о раз ли чи тим аспек-
ти ма њи хо вог ра да; под сти ца ње и 
раз вој ства ра ла штва; афир ма ци ја 
мла дих ауто ра, све са на ме ром да 
се ути че на књи жев ну и кул тур ну 
кли му, на раз вој кул ту ре и про мо-
ви са ње оних ду хов них вред но сти 
ко је би до при не ле оп штој ху ма ни-
за ци ји дру штва.

Пле ме ни том во љом Ру жи це Тим-
чен ко, удо ве Ни ко ла ја Тим чен ка, у 
Ле сков цу је пре пет на е стак го ди на 
сво је де ло ва ње за по че ла за ду жби-
на ко ја но си име овог зна чај ног ми-
сли о ца, фи ло зоф ског пи сца, есе ји сте, 
исто ри ча ра књи жев но сти и књи жев-
ног кри ти ча ра. Сле де ћи при ме ре за-
ду жби на ве ли ких срп ских пи са ца, 
Ру жи ца Тим чен ко је као осни вач из-
ја вом во ље од 22. апри ла 2005. уте ме-
љи ла За ду жби ну и од ре ди ла основ не 
прав це ње ног де ло ва ња. Већ ско ро 15 
го ди на, ко ли ко по сто ји ова за ду жби на, 
љу ди оку пље ни око ње на сто је да сво-
јим лич ним и про фе си о нал ним ан га-
жо ва њем ре а ли зу ју за цр та не ци ље ве: 
очу ва ње и афир ма ци ја де ла Ни ко ла ја 
Тим чен ка; бри га о за о став шти ни – о 
об ја вље ним и нео бја вље ним ру ко пи-
си ма и о Тим чен ко вој би бли о те ци; 
ва ло ри за ци ја ње го вог ства ра ла штва; 
одр жа ва ње ма ни фе ста ци је Да ни Ни-
ко ла ја Тим чен ка; уста но вље ње На-
гра де „Ни ко лај Тим чен ко” за нај бо ље 
де ло из обла сти на у ке о књи жев но-
сти; по др жа ва ње кре а тив ног ра да на 
по љу књи жев но сти и умет но сти ко ји 
до при но си раз во ју кул тур ног ства ра-
ла штва Ле сков ца.

По шту ју ћи во љу осни ва ча, За ду-
жби на го ди на ма ра ди на об ра ди Тим-

чен ко вих ру ко пи са, на те мат ском 
оку пља њу ње го вих об ја вље них тек сто-
ва ко ји су ра су ти по број ним ча со пи-
си ма и гла си ли ма бив ше Ју го сла ви је. 
До са да је об ја вље но је да на ест књи-
га по свим на уч ним кри те ри ју ми ма 
ко је стру ка под ра зу ме ва. Оку пља-
њем тек сто ва из ча со пи сне и ру ко-
пи сне за о став шти не ис по ста ви ли су 
се број ни прав ци ње го вог ин те ре со-
ва ња и ства ра ла штва у сфе ри на у ке 
о књи жев но сти: ан тич ке те ме, го ди на 
1952. у срп ској књи жев но сти, са вре-
ме на срп ска про за, фран цу ске те ме, 
Ни ко ла Ми ло ше вић, Вас ко По па, Ми-
ро слав Кр ле жа, књи жев на ло го ро ло-
ги ја, књи жев на ба шти на Ле сков ца. 

Ва ло ри за ци ји и афир ма ци ји ње го-
вог ра да пре суд но до при но си ма ни-
фе ста ци ја Да ни Ни ко ла ја Тим чен ка 
ко ја оку пља из у зет не по зна ва о це и 
про у ча ва о це те ма ко ји ма се Тим чен-
ко ба вио и на окру глим сто ло ви ма и 
три би на ма пре ци зи ра ње гов до при-
нос срп ској исто ри ји књи жев но сти, 
књи жев ној кри ти ци и исто ри ји срп-
ске књи жев не кри ти ке.

Об ја вљен је збор ник ра до ва о Тим-
чен ко вом де лу – Мо рал и вред ност 
кри тич ке ре чи, као и мо но гра фи ја о 
Тим чен ку – Есте ти ка и ети ка књи
жев не ре чи Дра га не Бе дов ко ја је сво ја 
ис тра жи ва ња о Тим чен ко вом ба вље-
њу са вре ме ном срп ском про зом од-
бра ни ла као док тор ски рад.

За ду жби на је об ја ви ла јед ну ли-
ков ну мо но гра фи ју и де вет књи га у 
би бли о те ци На гра да „Ни ко лај Тим-
чен ко”. До са да шње ак тив но сти За-

ду жби не пред ста вио је у ле то пи су 
Го ди не за на ма, го ди не пред на ма се-
кре тар За ду жби не и пр ви до бит ник 
по ве ље за из у зе тан до при нос ра ду За-
ду жби не – Пре драг Ста јић.

Осно ван је Ле гат Ни ко ла ја Тим чен
ка ко ји ра ди као по себ но оде ље ње На-
род не би бли о те ке „Ра до је До ма но вић”. 
Оства ре на је са рад ња са фа кул те ти ма 
из Ни ша, Но вог Са да, Ба ња лу ке. Ус по-
ста вље на је са рад ња са За ду жби ном 
„До си теј Об ра до вић”, са да и са Ву ко-
вом за ду жби ном.

У ло кал ној сре ди ни афир ма ци ја ли-
ка и де ла Ни ко ла ја Тим чен ка оства-
ру је се ка ко про мо ви са њем ње го вог 
ра да на Да ни ма Ни ко ла ја Тим чен ка, 
та ко и са рад њом са шко ла ма, пре све-
га са ле ско вач ком гим на зи јом, чи ји је 
ђак био и Тим чен ко. У Гим на зи ји је 
осно ван „Тим чен ков ку так”, про стор 
у ко јем су из ло же не ње го ве књи ге и 
књи ге до бит ни ка на гра де ко ја но си 
ње го во име. 

Сва ке го ди не За ду жби на књи га ма 
на гра ђу је нај бо ље гим на зи јал це и 
нај у спе шни је уче ни ке и на став ни ке 
ко ји су оства ри ли за па же не ре зул та те 
на так ми че њи ма ко ја ор га ни зу је Дру-
штво за срп ски је зик и књи жев ност 
Ср би је – на Књи жев ној олим пи ја ди и 
так ми че њу из срп ског је зи ка и је зич-
ке кул ту ре. Ти ме се Тим чен ко сим бо-
лич ки вра ћа свом гра ду, а ње го во се 
де ло при бли жа ва они ма ко ји до ла зе 
за на ма. У то ме је, ве ру је мо, и сми сао 
по сто ја ња и ра да За ду жби не „Ни ко-
лај Тим чен ко”.

Би ља на Ми Чић

Задужбина „Николај 
Тимченко”

У Лесковцу је пре петнаестак година основана задужбина 
која носи име значајног мислиоца, филозофског писца, есејисте, 
историчара књижевности и књижевног критичара

У Ле га ту ни ко ла ја Тим чен ка

БЕСЕДА ДоБитНицЕ НАгрАДЕ 
„НикоЛАЈ тиМЧЕНко“ ЗА 2019.

Светлости из сенке

Мар та Фрајнд го во ри бе се ду

Свет и време Слободана Јовановића

Пр ви Сло бо дан ме ђу Ср би ма

Пред сед ник Ор га ни за ци о ног од бо ра за при пре му обе ле жа ва ња ве ка и 
по од Јо ва но ви ће вог ро ђе ња,ака де мик Ко ста Ча во шки, под се тио је да је 
Сло бо дан Јо ва но вић пр ви ме ђу Ср би ма по нео то име. „Ње гов отац Вла-
ди мир био је ве ли ки по кло ник Џо на Стју ар та Ми ла па је у ње го ву част, 
од но сно у част сло бо де, свом пр вен цу дао име Сло бо дан, а кће ри име 
Прав да. За ни мљи во је да се ње го во име вр ло ле по при ми ло ме ђу Ср би-
ма, па да нас има мно го Сло бо да на и Сло бо дан ки, али име Прав да ни је, 
мо жда и због то га што је у Ср ба основ но на че ло и вред ност сло бо да, док 
се до прав де мно го не др жи. Је смо сло бо до љу би ви, али ни смо прав до љу-
би ви“, ре као је Ча во шки.
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М
и ни стар ство кул ту ре и 
ин фор ми са ња Ре пу бли-
ке Ср би је по кре ну ло је 
„Вре мен ску ли ни ју кул-
ту ре Ре пу бли ке Ср би је и 

Ср ба ван ма ти це“, а ре а ли зо вао За вод за 
про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, с ци-
љем да на ин тер не ту на јед ном ме сту 
бу ду пред ста вље не нај ва жни је лич но-
сти, до га ђа ји и објек ти кул ту ре Ср би је и 
срп ског на ро да.

У прес-са ли Ми ни стар ства кул ту ре 16. ја-
ну а ра 2020. го ди не јав но је пред ста вље на 
„Вре мен ска ли ни ја кул ту ре”. При сут ни ма 
су се обра ти ли др Де јан Ма сли ко вић, по-
моћ ник ми ни стра кул ту ре и ин фор ми са-
ња за ди ги та ли за ци ју кул тур ног на сле ђа 
и са вре ме ног ства ра ла штва, и др Вук Ву-
ки ће вић, ди рек тор За во да за про у ча ва ње 
кул тур ног раз вит ка. 

Пре ма ре чи ма др Ву ка Ву ки ће ви ћа, „Вре-
мен ска ли ни ја кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је и 
Ср ба ван ма ти це“ је сте зна ча јан про је кат на 
ко ме је тим За во да ра дио то ком про те кле 
го ди не. „Вре мен ска ли ни ја“ об у хва та пе ри-
од од пра и сто ри је до да на шњих да на и та ко 
пред ста вља кон ти ну и тет, до ме те и ши ри ну 
кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је и Ср ба ко ји жи ве 
ван на ше др жа ве. Же ља нам је би ла да од-
ред ни це мо гу да се пре тра жу ју пре ма зах-
те ви ма ко ри сни ка“, ис та као је Ву ки ће вић и 
до дао: „У овом тре нут ку смо по себ но од ре-
ди ли таг за же не ко је су би ле ак ту ел не на 
по љу кул ту ре. При ли ком та го ва ња до би ја 
се и пре глед же ље ног са др жа ја“.

Про је кат тре нут но са др жи ви ше од 1.600 
по је ди нач них од ред ни ца ре ле вант них за 
кул ту ру Ре пу бли ке Ср би је и срп ског на ро-
да ван ма ти це. Од ред ни це су илу стро ва не 
фо то гра фи ја ма и ауди о ви зу ел ним ма те ри-
ја ли ма, а по ве за не су ка ко ме ђу соб но та ко 
и са спо ља шњим из во ри ма, ка ко би се за-
ин те ре со ва ни ма омо гу ћи ло лак ше до ла-
же ње до же ље них са др жа ја.

Са др жај „Вре мен ске ли ни је“ мо же би ти 
пре тра жи ван пре ма кључ ним ре чи ма, ка-
те го ри ја ма обла сти кул тур ног на сле ђа и 
умет но сти, као и та го ви ма. Пре тра жи ва-
ње пре ма кључ ним ре чи ма од но си се на 
на сло ве од ред ни ца, али и на пре тра жи-
ва ње са мих тек сто ва ко ји ма се од ред ни-
це опи су ју.

Пре тра жи ва ње је омо гу ће но пре ма је да-
на ест ка те го ри ја, али и знат но ве ћем бро ју 
пот ка те го ри ја. Ка те го ри је су за са да по ре-
ђа не пре ма азбуч ном ре ду: ар хи тек ту ра, 
ауди о ви зу ел не умет но сти, ви зу ел не умет-
но сти, из во ђач ке умет но сти, књи жев ност, 
кул тур но на сле ђе, ма ни фе ста ци је, ме ди ји, 
му зи ка, на у ка, уста но ве.

Та го ви ће мо ћи да бу ду до да ва ни и бри-
са ни у за ви сно сти од из бо ра те ма, при о ри-
те та и ак ту ел но сти.

Про је кат је трај ног и ин тер ак тив ног 
ка рак те ра, што под ра зу ме ва да ће би ти 
отво рен за све су ге сти је ко је до при но се 
ње го вом уна пре ђе њу. „Вре мен ска ли ни ја 
кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је и Ср ба ван ма-
ти це“ за ми шље на је та ко да сви за ин те-
ре со ва ни мо гу упу ти ти сво је пред ло ге и 
су ге сти је, ко је би допринелe то ме да про-
је кат у што ве ћој ме ри од го во ри на за да так 
пред ста вља ња и про ми шља ња це ли не кул-
ту ре на ше зе мље и на ро да, ка ко пред до-
ма ћом та ко и пред стра ном јав но шћу. Због 
то га ће по сто ја ти и оп ци ја за пред ла га ње 
но вих од ред ни ца или из ме ну по сто је ћих. 
Про је кат се за са да на ла зи у по чет ној фа зи 
и пла ни ра се ње го во стал но уна пре ђи ва-
ње, ка ко у до ме ну са др жа ја, та ко и у до ме-
ну функ ци о нал но сти и ди зај на.

У овом тре нут ку по сто је од ред ни це на срп-
ском је зи ку, на ћи ри лич ном и ла ти нич ном 
пи сму, као и је дан број од ред ни ца на ен гле-
ском је зи ку. Пред ви ђе но је да уско ро све од-
ред ни це бу ду до ступ не на ен гле ском је зи ку, 
а за тим и на дру гим свет ским је зи ци ма.

Циљ овог про јек та је да при бли жи кул ту-
ру свим гра ђа ни ма Ре пу бли ке Ср би је, а по-
себ но де ци и мла ђим ге не ра ци ја ма, као и 
ту ри сти ма ко ји по се ћу ју на шу зе мљу. Тај 
циљ пре по зна ли су и до ма ћи и ино стра ни 
ме ди ји, по пу т Ра дио-те ле ви зи је Ср би је, Ра-
дио-те ле ви зи је Ре пу бли ке Срп ске, Ра дио-
те ле ви зи је Вој во ди не, По ли ти ке и Тан ју га 
ко ји су из ве шта ва ли о зна ча ју „Вре мен ске 
ли ни је кул ту ре“ и пре не ли број не те ле ви-
зиј ске и ра дио при ло ге, члан ке и ве сти.

У по след ње две го ди не ово је тре ћи про-
је кат За во да за про у ча ва ње кул тур ног 
раз вит ка ко ји до при но си раз во ју са др-
жа ја о кул ту ри на ин тер не ту. По ред ду го-
го ди шњег про јек та и пор та ла e-Kултура, 
за хва љу ју ћи ко ме је знат но олак ша но при-
ку пља ње ста ти стич ких по да та ка о кул ту-
ри Ср би је, ко је нај ве ћим де лом об ја вљу је 
За вод за ста ти сти ку – раз ви је на је при пре-
мље на и об ја вље на ин тер нет пре зен та ци ја 
на уч ног ча со пи са Кул ту ра, ко ја на адре-
си ca so pi skul tu ra.rs омо гу ћа ва чи та ње и 
пре тра жи ва ње свих тек сто ва об ја вље них 
у овом на уч ном ча со пи су пре ма раз ли чи-
тим кри те ри ју ми ма од ње го вог осни ва ња 
пре ви ше од 50 го ди на до да нас.

За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка 
је уче ство вао и у раз ви ја њу ин тер ак тив не 
ма пе кул ту ре Ср би је, као сег мен та Пре тра
жи ва ча кул тур ног на сле ђа и том при ли ком 
је са ра ђи вао са Ми ни стар ством кул ту ре и 
ин фор ми са ња и Ре пу блич ким ге о дет ским 
за во дом.

Н
а гра да „Од зи ви Фи ли пу Ви шњи-
ћу“ за 2020. при па ла је  пе сни-
ку Ма ној лу Га ври ло ви ћу (1945) 
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 а у тен ти чан и си м б оли ча н поетски 
изр аз савремене родољубиве одређености, ко-
ја до ма ћом ма те ри јом и ма те рњ ом мел од и-
ј ом животвори богатство песничких слика, 
древ ни х ви зи ја и архе ти пск их  знам ењ а из 
завичајне обичајности, на ци о нал не по ве сти 
и из на род но г лир ског, еп ског и ми то ло шког 
фон да, по че му је до сто јан следбеник славног 
узора песника буне“.

Од лу ку о на гра ди, ко ју За ду жбин ско дру штво 
„Пр ви срп ски уста нак“ из Ора шца до де љу је два-
де сет пе ти 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 на гра де об ја вље на је збир ка пе са ма 
Ма ној ла Га ври ло ви ћа под на зи вом Срп ски ви
но град (Ора шац, 2020, 125 стр.). По го вор књи зи 

„Ве нац за ли ца и сли ке све та“ на пи сао је Дра-
ган Ла ки ће 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 2020. 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 
Срп ски ви но град, Дра ган Ла ки ће вић.

Пе снич ко при зна ње све ча но је у ру че но на 
Сре те ње, 15. фе бру а ра 2020. го ди не, у Цр кви 
Ваз не се ња Го спод њег у Ора шцу.

Ма ној ле Га ври ло вић је ро ђен 1945. го ди не у 
Бје лу ши код Ари ља. За вр шио је Фи ло ло шки фа-
кул тет у Бе о гра ду. Био је глав ни и од го вор ни 
уред ник ра ди ја Сту дент ски град и управ ник На-
род не би бли о те ке „Пе тар Ко чић” у Бе о гра ду.

Об ја вио је књи ге пе са ма: „Сун це и ко чи је” 
(Про све та, 1973), „За ча ра но ог њи ло” (Про све-
та, 1975), „Буб ње ви на Кар па ти ма” (СКЗ, 1979), 
„Све тлост ћи ри ли це” (СКЗ, 1988), „Чу вар злат не 
ја бу ке” (БИГЗ, 1991), „Не де ља у за ви ча ју” (СКЗ, 

1994), „Злат на че сма – иза бра не и но ве пе сме” 
(Про све та, 1997), „Чу вар бе лог ме се ца” (Дра га-
нић, 2003), „При је зди на љу бав – иза бра не и но ве 
пе сме” (Про све та, 2004), „Мо ли тва за Кра гу је вац 
– по е ма од 23 пе ва ња” (Спо мен парк „Кра гу је-
вач ки ок то бар”, 2006), „Цр на пла вет” (СКЗ, 2011), 
„Пче ле бо га Пе ру на” (СКЗ, 2015), „Сло вен ска ро-
са” (СКЗ, 2017), „Не бе ска сви ла” (Про све та, 2018), 
„Жу бор ме се чи не” (Про све та, 2019). Пе сме су му 
пре во ђе не на ру ски, ен гле ски, пољ ски, швед ски, 
ита ли јан ски, укра јин ски, бе ло ру ски, јер мен ски, 
сло вач ки, че шки и ма ке дон ски је зик. 

До бит ник је „Ву ко ве на гра де”, на гра де „Ми-
лан Ра кић”, „По ве ље за жи вот но де ло” Удру же-
ња књи жев ни ка Ср би је, на гра да „Злат ни бе о чуг 
гра да Бе о гра да”, „Пе чат ва ро ши срем ско кар ло-
вач ке”, „Злат но пе ро” (у Мо скви), „Змај Ог ње ни 
Вук”, „Ве ли ки школ ски час”, „Пе ро де спо та Сте-
фа на Ла за ре ви ћа”, „Пе чат кне за Ла за ра”, „Љу бо-
стињ ска ро зе та”, „Злат ник Све тог Са ве”, „Злат но 
сло во ћи ри ли це”, „Си ја књи га мај ке Ан ге ли не”, 
„Во ји слав Илић Мла ђи”, на гра де „Лим ских ве че-
ри по е зи је”, Злат не знач ке Кул тур но-про свет не 
за јед ни це Ср би је, Пла ке те Удру же ња књи жев-
ни ка Ср би је „Си мо Ма та вуљ”, и још три де се так 
на гра да на књи жев ним кон кур си ма. Од 1992. 
го ди не има ста тус ис так ну тог умет ни ка. 

Жи ви и ра ди у Бе о гра ду.
Бран ко ЗЛАТ Ко Вић

Зоја Карановић, Вуков речник 
и српска култура – Књига 
о заборављеним световима

Д
е ла Ву ка Ка ра џи ћа пред ста вља ју не-
пре су шан из вор ис тра жи ва ња, у пр-
вом ре ду лин гви стич ких, али и оних 
са ши ром, кул ту ро ло шком ди мен зи-
јом. Мо но гра фи ја Зо је Ка ра но вић Ву

ков реч ник и срп ска кул ту ра – Књи га о за бо ра вље
ним све то ви ма, об ја вље на 2019. го ди не у из да њу 
Ву ко ве за ду жби не и Из да вач ке ра ди о ни це СВИ-
ТАК из По же ге, упра во пред ста вља са гле да ва ње 
ода бра них те ма са раз ли чи тих аспе ка та, у пр вом 
ре ду фол кло ри стич ког, али и из лин гво кул ту ро ло-
шког и се ман тич ког угла. Сто га је са др жај ове књи-
ге под јед на ко ва жан до при нос фол кло ри сти ци и 
ср би сти ци уоп ште.

Књи га са др жи пред го вор Мир ја не Д. Сте фа но вић 
(стр. 5–11), у чи јем је на сло ву Реч као обра зац кул ту
ре са др жа на су шти на ка ко Ву ко вог лек си ко граф ског 
ра да та ко и на уч не па ра диг ме ко ју Зо ја Ка ра но вић 
до след но спро во ди у сво јим ис тра жи ва њи ма. Сле-
ди де сет ра до ва. Се дам је на гра ђи из пр вог, а три из 
дру гог из да ња Ву ко вог Рјеч ни ка. 

Мо но гра фи ја за по чи ње те мом о Ву ко вом Рјеч ни ку 
као из во ру зна ња о срп ској кул ту ри (стр. 15–37). По-
ла зе ћи од иде је да је кон цеп ци ја, са др жај и 
на чин об ра де од ред ни ца у Ву ко вом Рјеч ни
ку илу стра ци ја ње го вог по и ма ња на род ног 
жи во та, ду хов не и ма те ри јал не кул ту ре Ср-
ба, од лич на осно ва за ре кон струк ци ју сли-
ке све та Ву ко вог до ба, аутор ка на осно ву 
реч нич ких ин фор ма ци ја син те тич ки гра-
ди ар хи тек то ни ку срп ске сли ке све та би-
ра ју ћи еле мен те ко ји су ре пре зен та тив ни 
за иш чи та ва ње кул тур ног ко да јед ног на-
ро да. Зо ја Ка ра но вић ус по ста вља па ра ле лу 
са ста њем у са вре ме ном дру штву и на гла-
ша ва по тре бу за чу ва њем тра ди ци о нал них 
вред но сти, с по себ ним освр том на срод нич ке од но се, 
ко ји су по ста ли све де ни ји, или су са свим из гу бље ни, 
што ука зу је на де гра да ци ју и на сил ну де струк ци ју 
по ро дич не за јед ни це да нас.

Сле ди блок „На вре ла ва ра од дун до ло ва до ла” по-
све ћен об ред ној лек си ци. Јед на је те ма оп штег ка-
рак те ра под на сло вом Об ред на лек си ка и об ре ди у 
Р јеч ни ку (1818) Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа (стр. 41–
52). Ту су ана ли зи ра не од ред ни це ко је се од но се на 
об ред но-оби чај ну прак су ве за ну за кри зне тре нут ке 
у чо ве ко вом жи во ту, ка лен дар ске про ме не у при ро ди 
и аграр не пра зни ке ко ји се на њих од но се, са по себ-
ним фо ку сом на Бо жић. Аутор ка пра ти ге не зу ин-
те ре со ва ња В. Ка ра џи ћа, ко ји је од по чет ка ис ти цао 
ва жност об ре да за по зна ва ње кул ту ре на ро да пре ко 
по е зи је, што је у ши рем за хва ту ин кор по ри рао у Рјеч
ник. Ре ги стар об ред не лек си ке фор ми ран је на осно ву 
од ред ни ца, али и сти хо ва ко ји се на во де уз од ре ђе не 
од ред ни це или као са став ни де ло ви об ја шње ња не-
ке дру ге лек се ме. Од зна ча ја је ту ма че ње сим бо ли ке 
са мих об ре да, с ци љем да се раз у ме и ис так не њи хо-
ва кул ту ро ло шка ком по нен та. Ак ту е ли зу је се зна чај 
по зна ва ња об ред не прак се као еле мен та тра ди ци о-
нал не кул ту ре у са вре ме ном жи во ту.

Дру га те ма је по све ће на об ред ној лек си ци и ри ту-
ал ној прак си у ве зи с ро ђе њем у Ву ко вом Рјеч ни ку 
(1818) (стр. 53–62). На во де се ва жни по да ци о ри ту ал-
ним рад ња ма ко је се оба вља ју при ро ђе њу де те та и 
ука зу је на сло же ност са др жа ја и ком плек сност функ-
ци ја по сту па ка ко ји се спро во де око но во ро ђен че та 
и доц ни је, а лу стра тив ног су и апо тро пеј ског ка рак-
те ра и спа да ју у об ре де одва ја ња од оног све та и ње-
го во по сте пе но уво ђе ње у за јед ни цу.

На ред ни блок „Ср бљи при по ви је да ју да је Го лу бац 
гра ди ла Ђур ђе ва Је ри на, ра ди го лу бо ва” по све ћен је 

Ву ко вом ра ду на на род ним пре да њи ма. У ра ду под 
на сло вом Вук Ка ра џић са ку пљач, ре дак то р и из у ча
ва лац пре да ња (од Рјеч ни ка до Жи во та и оби ча ја) 
(стр. 65–80) от кри ва ју се по ступ ци тран спо но ва ња 
усме ног пре да ња (на ра тив ног са др жа ја из усме ног 
ме ди ја) у пи са ну фор му, при че му су по на вља ње, ре-
ди го ва ње и па ра фра зи ра ње, као и до да ва ње но вих 
де та ља, по твр да Ву ко вог од но са пре ма аутен тич ном 
кон тек сту. 

У окви ру ис тра жи ва ња Ву ко в Р јеч ни к и пре да ња 
на гра ни ци све то ва (стр. 81–94), аутор ка на осно ву 
де таљ не ана ли зе и ар гу мен то ва но и зно си но ви по-
глед на уоби ча је не и при хва ће не ста во ве о Ву ко вом 
„ра ци о нал но-про све ти тељ ском” од но су пре ма фол-
кло ру од но сно пре ма мит ској, ма гиј ској и чу де сној 
ствар но сти као спо ред ном и не по жељ ном фол клор-
ном еле мен ту.

У че твр том де лу мо но гра фи је „Ој, де вој ко, Ој да на, 
не ме ћи се но га ма” го во ри се о сме хов но м и ерот ском 
у кон тек сту пре мо дер ног осе ћа ња све та у Ву ко вом 
Рјеч ни ку из 1818. го ди не (стр. 97–112). Аутор ка ту ма-
чи да је код Ву ка сра мот но, као и ина че у сме хов ној 
кул ту ри, у функ ци ји жи во та и ње го вог об на вља ња, те 
да су у тзв. оп сце ној и ска то ло шкој лек си ци и ко мен-
та ри ма, ко ји ма оби лу је Рјеч ник, при сут ни ре флек си 
об ред не сме хов но сти и сме хов ног фол кло ра (у ша-
љи вим, ерот ским и че сто без о бра зним пе сми ца ма, 
при ча ма, уз ре чи ца ма, по сло ви ца ма, ру га ли ца ма, од-
но сно опи си ма об ред не и ма гиј ске прак се, или њи-
хо вим фраг мен ти ма ко ји су се не ка да из во ди ли у 
апо тро пеј ске и пло до но сне на ме ре). 

Оста ла ис тра жи ва ња у овој мо но гра фи-
ји по све ће на су фло рал ним од ред ни ца ма 
и при ка за на су у пе том де лу књи ге „Ле па 
Па ва у ко ви љу спа ва”. У ра ду о све ту фло-
ре у Ву ко вом Рјеч ни ку (1818) (стр. 115–129) 
реч је о овом лек си ко граф ском де лу као 
нај ста ри јој књи зи на срп ском је зи ку и чи-
та вом ју жно сло вен ском про сто ру у ко јој се 
на ла зе и на род ни на зи ви би ља ка. Ис ти че 
се да је Ву ков Рјеч ник зна чај на смер ни ца 
у исто ри ји срп ске ет но гра фи је и ет но бо та-
ни ке. При ку пље на и реч нич ки ор га ни зо-
ва на гра ђа та ко по ста је кор пус за из ра ду 

бу ду ћих бо та нич ких реч ни ка, као и из вор за про у ча-
ва ње на род не пер цеп ци је биљ ног све та.

У при ло гу под на сло вом У по чет ку бе ше реч – из
во ри шта фло рал не но ми на ци је и при ро да би ља ка 
у Ву ко во м Р јеч ни ку (1852) (стр. 131–142), фло рал ни 
лек сич ки слој по сма тран је из пер спек ти ве мо ти-
ва ци је име но ва ња би ља ка, ко јом се от кри ва нај-
ди рект ни ја ко ре ла ци ја чо ве ка и ње го ве нај бли же 
око ли не, али и кон кре ти за ци ја тем по рал ног и спе-
ци јал ног аспек та у име ни ма би ља ка, на чи ње на пре-
ма ме ри чо ве ка. 

Аутор ка се ба ви и биљ ним све том у фра зе о ло-
ги зми ма у Ву ко во м Р јеч ни ку (1852) (стр. 143–155). 
До ла зи до са зна ња да нај до ми нант ни ји струк тур-
но-се ман тич ки мо де ли фра зе о ло ги за ма са фи то-
ним ском ком по нен том у Ву ко вом Рјеч ни ку је су они 
ко ји ма се вре мен ски иден ти фи ку је, од ме ра ва или 
кван ти фи ку је од ре ђе на по ја ва, при че му ни је екс-
пли ци ран вре мен ски ори јен тир, не го је он ко ди ран 
у це лом ис ка зу са те жи штем на биљ ци. 

Мо но гра фи ја се за вр ша ва Биљ ним све том у ви ђе
њу Ву ка Ка ра џи ћа у Рјеч ни ку1852. где је пред ста вље-
но око 350 лек се ма – фи то ни ма са лек си ко граф ским 
члан ком (стр. 159–183). На са мом кра ју је по пис бо-
га те ли те ра ту ре, на по ме на о овом из да њу и ин декс 
име на. У на по ме ни аутор ка на во ди да је „ве ћи на тек-
сто ва ко ји се на ла зе у овој књи зи об ја вље на ра ни је, о 
че му се да ју по да ци уз сва ки рад по је ди нач но. Не ки 
од ра до ва на ста ли су у ко а у тор ству с Ја сми ном Дра-
жић и ов де их с ње ном до зво лом, са ма њим или ве-
ћим из ме на ма, об ја вљу јем”. Без об зи ра на то што су 
ови ра до ви већ за жи ве ли у на у ци, ова ко на јед ном 
ме сту, те мат ски по ве за ни, пред ста вља ју јед ну вр сту 
син те зе и ком плет ни ји по глед на Ву ко ве реч ни ке.

Гор да на ШТА Сни

До са да шњи ла у ре а ти

На гра ду „Од зи ви Фи ли пу Ви шњи ћу“ до 
сада су до би ли: Та на си је Мла де но вић, Ма-
ти ја Бећ ко вић, Сте ван Ра ич ко вић, Ми о драг 
Па вло вић, Сло бо дан Па ви ће вић, Љу бо мир 
Си мо вић, Ми ло ван Да ној лић, Сло бо дан 
Ра ки тић, Рај ко Пе тров Но го, Дра ган Ко лун-
џи ја, Ђор ђе Ни ко лић, Дра го мир Брај ко-
вић, До бри ца Ерић, Пе тар Па јић, Ми ло сав 
Те шић, Ђор ђо Сла до је, Дра ган Ла ки ће вић, 
Вла ди мир Ја гли чић, Ран ко Јо во вић, Ми ле на 
Мар ко вић, Ђор ђе Не шић, Кр сти во је Илић, 
Ми ро слав Мак си мо вић, Дра ган Ха мо вић.

Награда „Одзиви Филипу Вишњићу“ 
за 2020. Манојлу Гавриловићу

НАУЧНА и ДрУШтВЕНА АктУЕЛиЗАциЈА 
ВУкоВог РЈЕЧНИКА

Извор знања о српској 
култури

ВрЕМЕНСкА ЛиНиЈА кУЛтУрЕ рЕПУБЛикЕ СрБиЈЕ 
и СрБА ВАН МАтицЕ

Култура на интернету

ин тер нет од ред ни ца о Ву ку Ка ра џи ћу
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Р
е пу блич ки зим ски се ми-
нар за на став ни ке срп-
ског је зи ка и књи жев-
но сти, 61. по ре ду, отво-
рен је 7. фе бру а ра 2020. 

го ди не. Пред сед ни ца Дру штва за 
срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, 
проф. др Зо на Мр каљ, по здра ви ла 
је у че сни ке се ми на ра и ис та кла да 
је про шле го ди не про сла вљен ве ли-
ки ју би леј, ше зде сет го ди на тра ја ња 
тра ди ци о нал ног Ре пу блич ког зим-
ског се ми на ра за на став ни ке и про-
фе со ре срп ског је зи ка и књи жев но-
сти. Под се ти ла 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, те 
да се и 2020. го ди не на вр ша ва 110 
го ди на од осни ва ња овог удру же ња 
и 30 го ди на од пр вог Так ми че ња из 
је зи ка и је зич ке кул ту ре. 

Ме ђу нај ва жни јим ци ље ви ма овог 
се ми на ра и на да ље се на ла зе сле де ће 
те ме: 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. На све му ово ме пре да но су 
ра ди ли и ра де ма тич ни ко ле ги јум и 
број не по дру жни це Дру штва.

Про грам ово го ди шњег Ре пу блич ког 
зим ског се ми на ра пред ста вљен је у 
Ин фор ма то ру ко ји су по се ти о ци до-
би ли у сво јим ко ти за циј ским па ке ти-
ма, а с еле мен ти ма ње го вог са др жа ја 
мо гли су се упо зна ти и пу тем сај та. 
Дру штво је ово га пу та оку пи ло пре да-
ва че из раз ли чи тих уни вер зи тет ских 
цен та ра, 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 12 пле нар них пре да ва ња 
и при су ство ва ло ра ду 26 ме то дич ких 
ра ди о ни ца, од ко јих је сва ка би ла по-
но вље на. По ла зни ци су има ли при-
ли ку да ода бе ру ли те рар но ве че ко је 
ће по се ти ти, да по гле да ју по зо ри шну 
пред ста ву „Срп ска Ати на” (у из во ђе њу 
да ро ви тих уче ни ка ОШ „Ни ко ла Те сла” 
из Ра ко ви це), да при су ству ју пред ста-
вља њу де ла но бе лов ке Ол ге То кар чук, 
раз го ва ра ју, уз по моћ проф. др Ми хај-
ла Пан ти ћа, са ве ли ка ном срп ске по е-
зи је, ака де ми ком и школ ским пи сцем 
Љу бо ми ром Си мо ви ћем, као и да се, 
љу ба зно шћу проф. др Алек сан дра Јер-
ко ва, упо зна ју са про дук ци јом ро ма-
на у про те клој го ди ни.

Ово го ди шњи Зим ски се ми нар сво-
јим пле нар ним пре да ва њем из књи-
жев но сти отво рио је про фе сор др 
Ду шан Ива нић са те мом Ге не за срп

ске при по ви јет ке, по сле ко га је на сту-
пи о проф. др Вељ ко Бр бо рић, с те мом 
Ста тус срп ског је зи кау Ср би ји и из
ван Ср би је (обра зов ни аспек ти). О спе-
ци фич но сти ма сва тов ских пе са ма и 
об ре да, у окви ру те ме, ори ги нал но на-
сло вље не, Ја, за о ва од ком ши је, је дем 
но ге ко ко ши је го во ри ла је про фе сор ка 
на род не књи жев но сти, фол кло ри ста 
др Зо ја Ка ра но вић, а по сле про шло го-
ди шње из у зет но ус пе ле књи жев не ве-
че ри про свет них рад ни ка ко ји пи шу 
за де цу, о На став ни ци ма ства ра о ци
ма, кра ћим пле нар ним пре да ва њем 
пред ста вио се Вла ста Це нић, на став-
ник у ОШ „Вук Ка ра џић” из До љев ца.

Ја сми на Се нић, ру ко во ди лац драм-
ске сек ци је ОШ „Ни ко ла Те сла” из 
Ра ко ви це, на пи са ла је сце на рио за 
пред ста ву „Срп ска Ати на”, же ле ћи 
да нам, са чла но ви ма ње не драм ске 
сек ци је, пред ста ви де лић исто ри ја та 
Но вог Са да, ко ји ће 2021. го ди не би ти 
европ ска пре сто ни ца кул ту ре.

Су бот њи кул тур но-умет нич ки про-
грам при ка зао нам је чла но ве му-
зич ке гру пе „Ме со” и проф. др Бо шка 
Су вај џи ћа у све тлу њи хо вог му зич-
ког та лен та, док су нам по по днев не 
ра ди о ни це и њи хо ве ак ту ел не те ме 
(на при мер, о са др жа ји ма но вих про-
гра ма на ста ве и уче ња, фор ми ра њу 
чи та лач ког уку са, ма па ма ума, о про-
јект ној на ста ви) при бли жи ле учи о ни-
цу са вре ме ног до ба.

Тре ћег да на дру же ња чу ли смо још 
не ко ли ко ра зно род них за ни мљи вих 
те ма: др Ели за бе та Ка ра лић из За во да 
за вред но ва ње ква ли те та обра зо ва ња 
и вас пи та ња из не ла је ре зул та те ис-
тра жи ва ња на те му „По стиг ну ћа уче
ни ка на за вр шном ис пи ту из срп ског 
је зи ка – ана ли за не тач них од го во ра из 
обла сти Ве шти на чи та ња и раз у ме
ва ње про чи та ног. Проф. др Алек сан-
дар Јо ва но вић и проф. др Алек сан дар 
Ми ла но вић го во ри ли су о про гра ми-
ма, ци ље ви ма и ор га ни за ци ји ра да 
ОКЦ „Вук Ка ра џић” у Тр ши ћу, у окви-
ру те ме Мла ди и ср би сти ка – сред њо
школ ски кур се ви на ци о нал них на у ка. 
Проф. др Рај на Дра ги ће вић уве ли ча-
ла је за вр шни дан се ми на ра сво јим 
пре да ва њем Сло је ви лек си ке са вре ме
ног срп ског је зи ка, а с ин три гант ном 
те мом Срп ски ро ман у 2019. се ми нар 
су за кљу чи ли проф. др Алек сан дар 
Јер ков и проф. др Вла ди мир Гво зден, 
књи жев ни кри ти чар и те о ре ти чар.

И 
овом при ли ком, нај-
бо љи уче ни ци и на-
став ни ци на гра ђе ни 
су на пет раз ли чи тих 
кон кур са Дру штва: за 

нај бо љи сред њо школ ски пи сме ни 
за да так, за нај у спе шни ју 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.

Ово го ди шњи Ре пу блич ки зим ски 
се ми нар спе ци фи чан је по то ме што 
га је пр ви пут по се ти ло 62 на став ни ка 
ко ји пре да ју срп ски је зик на Ко со ву и 
Ме то хи ји, а као и прет ход них го ди на, 
при кљу чи ло се и 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, 39 на став ни ка 
срп ског је зи ка из Ре пу бли ке Срп ске 
и не ко ли ко на став ни ка из Цр не Го ре. 
На сто ја ње  Дру штва, али и дру гих зна-
чај них удру же ња по пут Ву ко ве за ду-
жби не и Ко сов ско ме то хиј ског од бо ра 
при Ма ти ци срп ској, је сте да рад 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 год има срп ског жи вља, 
бу де на још ве ћу за јед нич ку ра дост, те 
да с дру гим се ми на ром Дру штва, Ка 
са вре ме ној на ста ви срп ског је зи ка и 
књи жев но сти, уз вра ти мо по се ту на-
шим ко ле га ма из зе мље и ре ги о на.

Као и ра ни јих го ди на, пре ко из ло жбе 
књи га пред ула зом у Са лу хе ро ја, на-
став ни ци су мо гли да се упо зна ју 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”.

Дру 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. С по но сом ис ти че мо 
да је књи га 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, 
об ја вље на у овој би бли о те ци, до би ла 
на гра ду „Ђор ђе Јо ва но вић”. По ред по-
ме ну те књи ге, то ком про те кле го ди-
не про мо ви са на је у Рим ској дво ра ни 
Град ске би бли о те ке књи га др Мир ја не 
Ста кић Сав ко вић, Пу ту ју ћа учи о ни
ца (Од ек скур зи је до струч ног пу то
ва ња као ства ра лач ке ак тив но сти) и 
проф. др Ду шке Кли ко вац, Срп ски је
зик у све тлу ког ни тив не лин гви сти
ке, а на сво ју про мо ци ју че ка књи га 
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. Прет по ста вља мо да ће 
за на ста ву би ти ве о ма ко ри сна и књи-
га доц. др На та ше Стан ко вић Шо шо, 
Де ло Бра ни сла ва Ну ши ћа у на ста ви, 
ко ја је упра во сти гла из штам па ри је 
„Чи го ја”. По себ но за хва љу је мо 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, ко ји је про шле го ди не 
одо брио ма те ри јал ну по моћ за два из-
да ња Дру штва (књи гу про фе со ра Ду-
ша на Ива ни ћа П(ј)есник и п(ј)есма и 
на гра ђе ну књи гу Ду ши це По тић) и 
ко ји је имао раз у ме ва ња да у но вој 
акре ди та ци ји одо бри кон цепт ве ли ког 
Ре пу блич ког зим ског се ми на ра, ко ји 
од у да ра од нор ме ко ју је за све се ми-
на ре про пи са ло Ми ни стар ство про-
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја. У 
окви ру ко ти за циј ског па ке та на шли су 
се но ви број ча со пи са „Књи жев ност и 
је зик”, Ин фор ма то р и но ви број „Све-
та ре чи”, ча со пи са за сред њо школ це, 
а ста ра и но ва из да ња и че твр ти број 
Ле то пи са на ла зе се у ком пле ти ма на-
гра да или се мо гу на ру чи ти.

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 Фи ло ло шком фа кул те ту.

Ор га ни за ци ју 61. 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. До ла зак 
на став ни ка на 61. Ре пу блич ки зим ски 
се ми нар у ова ко им по зант ном бро ју, 
нај ве ћем до са да, по себ но при су ство 
ве ли ког бро ја на став ни ка и про фе со ра 
из уну тра шњо сти, ко ји су и то ком рас-
пу ста одво ји ли вре ме за струч но уса-
вр ша ва ње и уна пре ђи ва ње на став не 
прак се, вред но је по ме на и ди вље ња.

Зо на МР КАЉ

Ж
и ри за до де лу На-
гра де „Де јан Ме-
да ко вић“, на за-
вр шној сед ни ци 
одр жа ној 25. де-

цем бра 2019. го ди не у До му Ву ко ве 
за ду жби не, у са ста ву: проф. др Бо-
шко Су вај џић, пред сед ник; Ра до ван 
По по вић, члан; Ми ла дин Ми ло ше-
вић, члан, до нео је јед но гла сно од-
лу ку да на гра да „Де јан Ме да ко вић“ 
Из да вач ког пред у зе ћа „Про ме теј“ за 
2019. го ди ну при пад не Жељ ку Мар-
ко ви ћу, но во сад ском књи жев ни ку и 
но ви на ру, за књи гу Пи смо (ре пор-
тер ски ро ман), аутор ско из да ње, Но-
ви Сад 2019. У нај у жем из бо ру на-
шла се још књи га Сло бо да на Зу ба-
но ви ћа Друм за Ка ре ју (Слу жбе ни 
гла сник, 2019).

Све ча но уру че ње на гра де оба вље-
но је у Град ској ку ћи у Но вом Са ду, 17. 
ја ну а ра 2020, а на гра ду ла у ре а ту уру-

чио је Па вле Ме да ко вић. О на гра ђе-
ном де лу го во ри ли су Бо шко Су вај џић, 
пред сед ник жи ри ја, и Зо ран Ко лун џи-
ја, ди рек тор и осни вач Про ме те ја. 

У по здрав ној ре чи Бо шко Су вај-
џић је ис та као да је Пи смо Жељ ка 
Мар ко ви ћа чуд на и чу де сна књи га. 
Ре пор та жа, пу то пис, би о гра фи ја, ме-
мо ар ски спис, ро ман, емо ци о нал на 
лич на ис по вест, ис по вест јед ног вре-
ме на. Пу то ва ње кроз је дан жи вот и 
жи вот згу снут у јед ном пу то ва њу. За-
сно ва на на лич ној ис по ве сти и се ћа-
њи ма Ма те То ли ћа, она се пре тва ра у 
уз бу дљи ву и дра ма тур шки об ра ђе ну 
фик ци о нал ну чи ње ни цу, ко ја све до чи 
ко ли ко сна гом си ро ве исти не, то ли ко 
и убе дљи во шћу књи жев ног по ступ ка. 
Пи смо, за сно ва но на ме мо ар ским бе-
ле шка ма, не по сред ним раз го во ри ма 
на Фру шкој го ри бе ле же ним у дик та-
фон, на се ћа њи ма и ути сци ма, уз бу-
дљи во је и по тре сно шти во. О на шим 
мај ка ма, од ра ста њи ма, за ви ча ји ма. О 

од но су из ме ђу цен тра и мар ги не. О 
на си љу, пат њи и љу ба ви.

У ду ху са ме на гра де, Пи смо је књи-
га ду бо ког и трај ног се ћа ња, ме да ко-
ви ћев ског, врд нич ког. Књи га „срп ског 
се ве ра“ ко ли ко и аме рич ких пре де ла 
и зра че ња. Жи ва књи га о жи вим љу-
ди ма и до га ђа ји ма. Али и пост мо-
дер ни стич ко шти во о жи во ту јед ног 
умет нич ког по ступ ка.

Књи га Жељ ка Мар ко ви ћа пред ста-
вља до ку мен тар но-ли те рар но оства ре-
ње. Пу то пи сна сто ри ја ко ја се од ви ја 
од Бо сто на у Ма са чу сет су до Врд ни ка 
и Фру шке го ре. Уво ђе њем дик та фо на 
као књи жев ног ју на ка у ро ман по сти-
же се нео п ход на ве ро до стој ност. Ипак, 
ово ни је би о граф ска про за. У цен тру 
ро ма неск ног све та је бес по штед на оп-
сер ва ци ја пси хе јед ног чо ве ка, ра зор но 
по ме ре не пост хум ним мај чи ним пи-
смом у ко ме му се пре до ча ва да је це-
ло ку пан ње гов жи вот био фик ци ја, да 
пра ва исти на о ње го вом по ре клу пред-

ста вља тра у ма ти зо ва ну ис по вест о 
му че ни штву и жр тви. Би блиј ском му-
че ни штву и жр тви ње го ве мај ке. Ко ли-
ко је Мар ко ви ћев ро ман књи га о Ма ти 
То ли ћу и ру дар ском све ту, то ли ко је и 
по све та Ани ци То лић, жр тви си ло ва-
ња и па то ло шких му че ња у мла до сти, 
ко ја је жи вот по све ти ла то ме да де-
те ко је је ус пе ла да ро ди и очу ва бу де 
по ште ђе но стра шних, ра зор них, тра у-
ма тич них са зна ња. Да бу де по ште ђе но 
исти не за рад ду бље исти не о љу ба ви и 
пат њи. Али исти на ће ис пли ва ти он да 
ка да јој се чо век нај ма ње на да. Исти на 
ће за бли ста ти као бук ти ња у све сти јед-
ног чо ве ка, у све сти јед ног чо ве чан ства 
у чо ве ку. И при зва ће вре ме на, стра шна, 
го ла и кр ва ва, као си ро во све до чан ство 
о пат њи и му че ни штву, али и хе рој ству 
же не ко ја се це ло га жи во та жр тво ва ла 
за сво је де те. 

Ово је, да кле, књи га о Мај ци. О врд-
нич кој ви ли сво га до ба. О на шим мај-
ка ма у на ма.

Ова је књи га и па но ра ма ру дар ске 
ци ви ли за ци је на Фру шкој го ри, не-
ствар на ис ко пи на гра ђан ског све та у 
„раз мјер ним“ вре ме ни ма по сле рат-
ног си ро ма штва и гла ди. 

Ова је књи га и дир љи ва ис по вест о 
за ви ча ју и при ја тељ ству, о Ста рој Ко-
ло ни ји и ру дар ском све ту ко ји ви ше 
не по сто ји. Умет нич ка ре пор та жа о 
из у зет ним, фа сци нант ним људ ским 
суд би на ма.

Ова је књи га пу то пис, а њен је ју нак 
пут ник. Од Ка ло че у Бо сни код До бо-
ја, до Врд ни ка и Фру шке го ре, пре ко 
Фран цу ске до Аме ри ке. Пси хо а на ли за 
епо хе. Фа сци нан тан опис ша ро ли ког 
све та ру дар ске ци ви ли за ци је – љу ди, 
оби ча ја, ка рак те ра, мо ра ла, при ја тељ-
ства, жи во та и смр ти у Ста рој ко ло ни-
ји у Врд ни ку. 

Ова је књи га из вр сно уоб ли че на и 
пре до че на умет нич ка би о гра фи ја јед-
не људ ске суд би не. У ко јој се огле да ју 
све мо гу ће и не ис при ча не људ ске суд-
би не. Ре ци мо, она ко јој је име Те о фил 
Молч ко, глав ни ин же њер руд ни ка 
угља, у пен зи ји, на Ста рој Ко ло ни ји, 
ко ји уми ре од ту ге за уби је ним фру-
шко гор ским руд ни ком.

„Ма то се у Аме ри ци бр зо уве рио да 
су љу ди из ну тра сву да исти; си сте ми 
и уре ђе ња, фор ме и си ту а ци је у ко-
ји ма жи ве су без гра нич ни ка ле и до-
скоп жи во та и дру штве них ига ра, али 
оно су штин ско, из ну тра, оно што их 
по кре ће и чи ни љу ди ма или не љу ди-
ма, исто је и у Ву сте ру и у Врд ни ку, и 
у Па ри зу и у Бо сто ну и би ће исто док 
је све та и Бо га, ко ји га је ство рио, не-
ма сум ње. ’Сви се сме је мо и пла че мо 
на истом је зи ку’, ре као ми је.“

Књи га Жељ ка Мар ко ви ћа је ко а у-
тор са жи во том Ма те То ли ћа. „При-
ча о чо ве ку ко ји је тра гао за сво јим 
иден ти те том и про паст јед не ру дар-
ске ци ви ли за ци је на Фру шкој го ри.“ О 
скла па њу и рас кла па њу жи во та. По-
ре кла. За ви ча ја. Соп ства. О на си љу и 
о тра у ма ма. О не у ни шти во сти жи во-
та. О љу ба ви. О на ма.

Бо шко СУ ВАј Џић

оДрЖАН 61. рЕПУБЛиЧки ЗиМСки СЕМиНАр 
ЗА НАСтАВНикЕ СрПСког ЈЕЗикА и кЊиЖЕВНоСти

Представљени иновативни 
приступи у настави

Из у зет на по се ће ност

У три се ми нар ска да на одр-
жа но је 12 пле нар них пре да ва-
ња и 26 ме то дич ких ра ди о ни ца. 
Ово го ди шњи Ре пу блич ки зим-
ски се ми нар спе ци фи чан је по 
то ме што га је пр ви пут по се ти-
ло 62 на став ни ка ко ји пре да ју 
срп ски је зик ју жно од Ибра, на 
Ко со ву и Ме то хи ји, а као и прет-
ход них го ди на, Се ми на ру се при-
кљу чи 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, 39 на став-
ни ка срп ског је зи ка из Ре пу бли-
ке Срп ске и не ко ли ко на став ни ка 
из Цр не Го ре.

До са да шњи до бит ни ци

На гра ду „Де јан Ме да ко вић” уста но-
ви ла је 2008. го ди не Из да вач ка ку ћа 
„Про ме теј” у знак трај ног се ћа ња на 
ве ли ког срп ског исто ри ча ра умет но-
сти, ме мо а ри сту, пе сни ка, хро ни ча ра 
и про за и ка. До са да шњи ла у ре а ти овог 
углед ног књи жев ног при зна ња би ли 
су Мо мо Ка пор, Ми о драг Б. Про тић, 
Мир ко Де мић, Ва си ли је Кре стић, Ра-
ди вој Ста ни вук, Алек сан дар Га та ли-
ца, Дин ко Да ви дов, На да Ми ло ше вић 
Ђор ђе вић, Љу бо мир Си мо вић, Ми ли-
сав Са вић и Алек сан дар Ђу ри чић.

Са пле нар не сед ни це

НАгрАДА „ДЕЈАН МЕДАкоВиЋ“ 

Признање књизи дубоког и трајног сећања

Па вле Ме да ко вић уру чу је на гра ду 
Жељ ку Мар ко ви ћу Уче сни ци све ча не сед ни це у Град ској ку ћи
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Су бо та, 14. сеп тем бар 2019.
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 54. Мо
крањ че ве да не у ком плек су Мо крањ че ве род не 
ку ће у Не го ти ну, ко ји су тра ја ли до 20. сеп тем-
бра. Пред сед ник оп шти не Не го тин по же лео је 
до бро до шли цу при сут ни ма и уру чио пла ке-
ту ми ни стру Ву ко са вље ви ћу, док је Бо јан Су-
ђић, ди ри гент и ди рек тор му зич ке про дук ци је 
РТС-а, одр жао при год ну бе се ду. По сле це ре мо-
ни је све ча ног отва ра ња, у са ли До ма кул ту ре 
„Сте ван Мо кра њац“, одр жа но је нат пе ва ва ње 
хо ро ва у ко ме су уче ство ва ли хо ро ви из Сје-
ди ње них Аме рич ких Др жа ва, Ру си је, Ру му ни-
је, Хо лан ди је, Ма ке до ни је, Цр не Го ре, за тим из 
За је ча ра, Ва ље ва и Хор РТС-а. Хор Ко ри кос из 
Њу јор ка пр ви је аме рич ки хор ко ји се до сад 
по ја вио на не го тин ском фе сти ва лу и убе дљи-
ви је по бед ник тра ди ци о нал ног нат пе ва ва ња 
хо ро ва. По ред нат пе ва ва ња хо ро ва из зе мље и 
све та, до 20. сеп тем бра ор га ни зо ва ни су и број-
ни ка мер ни и во кал но-ин стру мен тал ни кон-
цер ти. На пу бли ку је по се бан ути сак оста вио 
на ступ те но ра Љу бо ми ра По по ви ћа на отва-
ра њу фе сти ва ла, ка да је из вео чу ве ну „Ше сту 
ру ко вет“ Сте ва на Сто ја но ви ћа Мо крањ ца, као 
и про грам џе за и на ступ Јо ва на Ма љо ко ви ћа. 
Сед мо днев ни Мо крањ че ви да ни у Не го ти ну 
окон ча ни су ве ли ким дво ча сов ним кон цер том 
Хо ра и Сим фо ниј ског ор ке стра Ра дио-те ле ви-
зи је Ср би је „Мо кра њац и Мо царт“, с ди ри ген-
том Бо ја ном Су ђи ћем. 

Че твр так, 26. сеп тем бар
У До си те је вом до му уру че на је, по пе ти пут, 

на гра да за мла де ауто ре „До си те је во злат но 
перo“. Ова књи жев на на гра да до де љу је се за 
нај бо ље об ја вље не ра до ве мла дих ауто ра, у 
окви ру књи жев них вр ста ко је је До си теј увео 
у срп ску књи жев ност – есеј, ба сна, пу то пис, 
крат ка при ча. Проф. др Ду шан Ива нић, пред-
сед ник жи ри ја за на гра ду „До си те је во злат но 
пе ро“, по здра вио је го сте и на гра ђе не уче сни ке 
и пред ста вио ово го ди шњи кон курс и при сти-
гле ра до ве. Обра зло же ње жи ри ја про чи тао је 
проф. др Во ји слав Је лић, члан жи ри ја. Овај све-
ча ни до га ђај су уве ли ча ли број ни го сти, при-
ја те љи и са рад ни ци За ду жби не. 

Че твр так, 26. сеп тем бар
У Бе о гра ду је, у част Ву ка Сте фа но ви ћа Ка-

ра џи ћа, по че ла ма ни фе ста ци ја Ву ко ви да ни, 
ко ју је ор га ни зо ва ло Удру же ње са мо хра них ро-
ди те ља де це са ин ва ли ди те том Пла ва шкољ ка. 
Ма ни фе ста ци ја је по че ла у Уста но ви кул ту-
ре Вук Сте фа но вић Ка ра џић, а оку пи ли су се 
сви ко ји се ба ве Ву ко вим ли ком и де лом. Ме ђу 
њи ма су би ли пи сци, удру же ња осо ба са ин-
ва ли ди те том, сред ње и основ не шко ле, шко ле 
са Ву ко вим име ном, фа кул те ти и мно ги дру ги. 
Тим по во дом, у са рад њи с Ми о дра гом Ма тиц-
ким, об ја вље на је и пр ва за јед нич ка књи га у 
ко ју су де ца утка ла сво ју кре а тив ност и рад и 
по ка за ла шта же ле и мо гу да ура де. Књи га ће 
об ра до ва ти сва ког ма ли ша на у чи јим се ру-
ка ма на ђе. 

Су бо та, 5. ок то бар
Ву ко ва за ду жби на и Му зеј Вој во ди не у Но-

вом Са ду ор га ни зо ва ли су, у про сто ри ја ма Му-
зе ја, на уч ни скуп под на зи вом Ба ра ња кроз 
ве ко ве. Сло је ви кул ту ра Ба ра ње. Уче ство ва ло 
је пе де се так на уч них рад ни ка, ис тра жи ва ча 
и са рад ни ка Му зе ја и Ву ко ве за ду жби не, ко-
ји су ра ди ли у две сек ци је. До го во ре но је да 
се то ком 2020. го ди не об ја ви и Збор ник ра-
до ва о на уч ном ску пу у ко ме ће би ти пу бли-
ко ва ни ре фе ра ти, са оп ште ња и ауто ри зо ва не 
ди ску си је. Та ко ђе, об ја ви ће се и фо то гра фи је 
(ве ли ким де лом у бо ји), илу стра ци је и ски це 
о по је ди ним лич но сти ма, објек ти ма, до га ђа-
ји ма, као и зна ча јан број до ку ме на та ве за них 
за те му Сло је ви кул ту ра Ба ра ње.  

Че твр так, 10. ок то бар 
У За ду жби ни Иве Ан дри ћа уру че на је на гра-

да за нај бо љу збир ку при ча у про шлој го ди ни. 
До бит ник на гра де „Иво Ан дрић“ је књи жев-
ник Дра ган Сто ја но вић за збир ку при ча Ћер
ка шпан ског бор ца, об ја вље ну у из да њу До ма 
кул ту ре Сту дент ски град. Од лу ку о на гра ди 
до нео је жи ри у са ста ву: Алек сан дар Јо ва но-
вић (пред сед ник), Мар ко Не дић и Пе тар Пи-
ја но вић. По ре чи ма Алек сан дра Јо ва но ви ћа, 
ова књи га вра ћа до сто јан ство при чи и при ча-
њу. То је књи га о срп ској суд би ни, не пре ста ном 
за ти ра њу ко јем смо из ло же ни, усу ду исто ри је, 
али и о до бро ти у усло ви ма ко ји до бро ти ни-
су скло ни. У њој се, на умет нич ки за и ста им-
пре си ван на чин, на ста вио Ан дри ћев го вор о 
не у мит ном тра гич ком спле ту исто риј ских зби-
ва ња и лич них суд би на, на вео је Јо ва но вић. У 
ужем из бо ру за до бит ни ка на гра де Иво Ан дрић 
би ла су и де ла Бо ри во ја Ада ше ви ћа Из спи ско
ва пре ћу та них ства ри и Ми ле те Про да но ви ћа 
О па па га ји ма и пре да то ри ма. За хва лив ши на 
при зна њу, Сто ја но вић је ре као да ће нов ча ни 
део на гра де да ти Фон да ци ји Со ли дар ност за 
Ко со во чи ји је осни вач фран цу ски ху ма ни та-
рац Ар но Гу јон.

Пе так, 11. ок то бар
У Скуп шти ни Бе о гра да уру че на је на гра да 

Не вен, нај ста ри је при зна ње за књи жев ност 
за де цу и мла де у зе мљи и ре ги о ну, ко ју до де-
љу ју При ја те љи де це Ср би је. Тра ди ци о нал но 
у Деч јој не де љи уру че но је и при зна ње До бра 
играч ка. На гра да Не вен за бе ле три сти ку при-
па ла је ро ма ну Са зве жђе ви о ли на Ве сне Алек-

сић, у из да њу Кре а тив ног цен тра. Алек сан дар 
Зо ло тић на гра ђен је за илу стра ци ју књи ге Не
ко се усе лио у ону ста ру ви лу Уро ша Пе тро ви-
ћа у из да њу Ла гу не. Не вен за по пу лар ну на у ку 
при пао је књи зи Шест не мо гу ћих ства ри пре 
руч ка Ма ри је Ми шић, у из да њу Ра дио-те ле ви-
зи је Ср би је. При зна ње и мо гућ ност ко ри шће-
ња зна ка До бре играч ке до би ли су дру штве на 
игра Ре во лу ци ја кључ и ди дак тич ка ак тив на 
та бла Ан дра мо ље.

Сре да, 16. ок то бар
У Све ча ној са ли До ма Ву ко ве за ду жби не одр-

жа на је за јед нич ка сед ни ца Са ве та и Управ ног 
од бо ра Ву ко ве за ду жби не, на ко јој су раз мо тре-
не при пре ме за одр жа ва ње 32. Скуп шти не Ву-
ко ве за ду жби не, за ка за не за 7. но вем бар 2019. 
го ди не. На сед ни ци су раз мо тре ни и усво је-
ни ма те ри ја ли ко ји су до ста вље ни Скуп шти-
ни на рас пра ву и од лу чи ва ње: Из ве штај о ра ду 
Ву ко ве за ду жби не за пе ри од но вем бар 2018 – 
ок то бар 2019; Пред лог Пла на ра да Ву ко ве за-
ду жби не за пе ри од но вем бар 2019 – ок то бар 
2020; Пред лог кан ди да та за до де лу при зна ња 
Ву ко ве за ду жби не (Ве ли ки до бро твор, До бро
твор и За хвал ни ца за до при нос оства ри ва њу 
про гра ма Ву ко ве за ду жби не), као и Пред лог 
кан ди да та за до пу ну ор га на и те ла Ву ко ве за-
ду жби не. 

не де ља, 20. ок то бар
У Бе о гра ду је отво рен 64. Ме ђу на род ни са-

јам књи га, нај ве ћи пра зник књи ге у овом де лу 
Евро пе, ко ји је тра јао до 27. ок то бра. На сај-
му су уче ство ва ли нај зна чај ни ји до ма ћи и 
ино стра ни пи сци, а би ло је при ја вље но ви ше 
од 500 из да ва ча. Пре ми јер но су пред ста вље-
на мно га из да ња, а за ин те ре со ва на пу бли ка 
има ла је мо гућ ност да при су ству је ди ску си-
ја ма и пре да ва њи ма о књи жев но сти, из да ва-

штву, ак ту ел ном дру штве ном тре нут ку. Са јам 
је био по све ћен ју би ле ји ма Ми ло ша Цр њан-
ског, Да ни ла Ки ша и Ми ло ра да Па ви ћа.

Ме ђу мно штвом из да ва ча, пре во ди ла ца, пи-
са ца, чи та ла ца, љу би те ља ове на ше нај леп ше 
свет ко ви не пи са не ре чи, на све ча но сти се из-
два јао мо ну мен тал но шћу, укра шен хи је ро-
гли фи ма, штанд Арап ске Ре пу бли ке Егип та, 
зе мље по ча сног го ста. Све ча ну бе се ду на отва-
ра њу сај ма из го во рио је књи жев ник Ми ло ван 
Ви те зо вић. Бе се ду је по све тио нај ве ћој го ди-
шњи ци срп ског на ро да, обе ле жа ва њу осам ве-
ко ва срп ске пра во слав не цр кве, осам ве ко ва 
др жав но сти, као и осам ве ко ва од по чет ка срп-
ске књи жев но сти. У име Арап ске Ре пу бли ке 
Егип та, Са јам књи га је по здра вио Ха и там ел 
Хај Али, пи сац и пре во ди лац, пред сед ник Ге-
не рал не еги пат ске ор га ни за ци је за књи ге, по-
ве зу ју ћи сај мо ве у Ка и ру и Бе о гра ду.   

не де ља, 20. ок то бар
Цен тар за не ма те ри јал но кул тур но на сле-

ђе Ср би је при Ет но граф ском му зе ју, као део 
ме ђу на род не пре зен та ци је не ма те ри јал ног 
кул тур ног на сле ђа, ор га ни зо вао је из ло жбу 
„Не ма те ри јал но кул тур но на сле ђе Ср би је“, 
ко ја је отво ре на у Кул тур ном цен тру Ср би-
је у Па ри зу и тра ја ла до 26. но вем бра. Па ри-
ској пу бли ци пред ста вље но је не ма те ри јал но 
кул тур но на сле ђе упи са но у На ци о нал ни ре-
ги стар, као и на сле ђе упи са но на Уне ско-
ву Ре пре зен та тив ну ли сту не ма те ри јал ног 
кул тур ног на сле ђа чо ве чан ства – по ро дич на 
сла ва, ко ло, тра ди ци о нал на на род на игра и 
пе ва ње уз гу сле. Аутор ка по став ке је Да ни је-
ла Фи ли по вић.  

Че твр так, 7. но вем бар
У На род ној би бли о те ци Ср би је је одр жа-

на 32. Скуп шти на Ву ко ве за ду жби не, ко јој 
су при су ство ва ли за ду жби на ри и уте ме љи-
ва чи Ву ко ве за ду жби не, ве ли ки до бро тво ри 
и до бро тво ри, чла но ви од бо ра и рад них те ла 
За ду жби не, пред сед ни ци огра на ка Ву ко ве за-
ду жби не, по ве ре ни ци, пред став ни ци уста но-
ва и ме ди ја у Ре пу бли ци Ср би ји. Бе се дио је 
др Ми о драг Ма тиц ки, пред сед ник Скуп шти-
не. Скуп шти на је усво ји ла Из ве штај о ра ду за 
пе ри од но вем бар 2018 – ок то бар 2019. и Про-
грам ра да Ву ко ве за ду жби не за пе ри од но вем-
бар 2019 – ок то бар 2020. Иза бра ла је два но ва 
чла на у Управ ни од бор: др Је ле ну Јо ва но вић, 
до пи сног чла на СА НУ, и Да ни је лу Ко ва че вић 
Ми кић, пред сед ни цу Удру же ње „Чу ва ри де ла 
Ву ка Ка ра џи ћа“ у Чач ку. У Од бор за на гра ду 
у умет но сти иза бра на су три но ва чла на: др 
Ми ли ја на Си мо но вић и Па вле Ме да ко ви ћа 
из Бе о гра да и Мир ко Де мић, књи жев ник из 
Кра гу јев ца. У Од бор за на гра ду у на у ци иза-
бран је др Бо јан Јо вић, ди рек тор Ин сти ту та за 
књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду. 

Скуп шти на је при хва ти ла и од лу ке од бо ра 
за до де лу на гра да Ву ко ве за ду жби не за на у ку 
и за умет ност у 2019. го ди ни. На гра ду за умет-
ност до био је Стан ко Ко стић, умет ник фо то-
гра фи је из Бе о гра да, док је на гра ду за на у ку 
до био Зо ран Жив ко вић за књи гу МЕ ДИ ТЕ РАН
СКИ СВЕ ТИ О НИК, Ме ди те ран ски свет у срп
ској књи жев но сти.

На сед ни ци су, та ко ђе, уру че на и при зна ња 
Ву ко ве за ду жби не – Ве ли ки до бро твор, До бро
твор и За хвал ни це за до при нос оства ри ва њу 
про гра ма Ву ко ве за ду жби не. 

Сре да, 27. но вем бар 
По во дом обе ле жа ва ња Да на Пе да го шког му-

зе ја у Бе о гра ду, у овој уста но ви отво ре на је из-

ло жба „Све то мир Ни ко ла је вић – од за бо ра ва ка 
све тлу“, по све ће на по зна том пи сцу и по ли ти-
ча ру. Све то мир Ни ко ла је вић био је срп ски пи-
сац, по ли ти чар, про фе сор Ви со ке шко ле, члан 
Срп ске кра љев ске ака де ми је, рек тор, гра до на-
чел ник Бе о гра да, пре ми јер Ср би је, ми ни стар 
уну тра шњих по сло ва. У на ред на два ме се ца, 
ко ли ко је из ло жба тра ја ла, по се ти о ци су мо гли 
да ви де лич не пред ме те, до ку мен та, пре пи ску 
са по зна тим ве ли ка ни ма ње го вог до ба и по-
ро дич не фо то гра фи је и дру га до ку мен та Све-
то ми ра Ни ко ла је ви ћа (1844-1922). Из ло жба је 
пред ста вље на и у ва љев ском кра ју, ода кле Ни-
ко ла је вић по ти че, као и у Бе чу, где и са да жи ве 
не ки од по то ма ка овог ис так ну тог де лат ни ка.  

Пе так, 6. де цем бар
У Кул тур ном цен тру у Ле сков цу, у окви ру 

ма ни фе ста ци је Да ни Ни ко ла ја Тим чен ка, ко ју 
ор га ни зу је за ду жби на ко ја но си ње го во име, 
пред ста ви ла се и Ву ко ва за ду жби на у окви ру 
Три би не Срп ске књи жев не за ду жби не. Го во-
ри ли су Ми о драг Ма тиц ки, Бо шко Су вај џић и 
Слав ко Ве ји но вић, ко ји су при сут не упо зна ли 
са про гра ми ма и ак тив но сти ма Ву ко ве за ду-
жби не, а по себ но са ње ном бо га том из да вач-
ком де лат но шћу. На ску пу је, та ко ђе, би ло ре чи 
и о До му Ву ко ве за ду жби не – спо ме ни ку кул-
ту ре од ве ли ког зна ча ја, у ко јем се Ву ко ва за-
ду жби на на ла зи од 1988. го ди не. 

Че твр так, 12. де цем бар 
Дра го слав Ми ха и ло вић и Ја хи на Гу зељ ово-

го ди шњи су до бит ни ци „Ве ли ке на гра де Иво 
Ан дрић“, ко ју до де љу је Ан дри ћев ин сти тут у 
Ан дрић гра ду.

На гра ду за жи вот но, књи жев но ства ра ла штво 
ко је пред ста вља укуп ни до при нос књи жев но-
сти и кул ту ри, до био је Дра го слав Ми ха и ло-
вић за це ло куп ни про зни и драм ски опус, а 
Ја хи на Гу зељ, ру ска спи са те љи ца и ре ди тељ-
ка, на гра ду је до би ла за књи гу „Де ца Вол ге“ 
(2019), са оп ште но је на кон фе рен ци ји за но-
ви на ре на ко јој су го во ри ли чла но ви жи ри ја, 
ре жи сер Емир Ку сту ри ца, ака де мик Јо ван Де-
лић, књи жев ник Му ха рем Ба здуљ и књи жев-
ни кри ти чар Же ли драг Ник че вић.

Ин сти тут у Ан дрић гра ду, на чи јем је че лу 
ре ди тељ Емир Ку сту ри ца, осно ван је 28. ју на 
2013. го ди не и 2015. го ди не Ин сти тут је уста-
но вио „Ве ли ку на гра ду Иво Ан дрић“, ко ја се 
тра ди ци о нал но уру чу је ла у ре а ти ма 27. ја ну-
а ра на Са вин дан.

Пе так, 20. де цем бар
У До му Ву ко ве за ду жби не све ча но је уру-

че на на гра да Ко чи ће во пе ро за зи му 2019. го-
ди не књи жев ни ку Ри сти Ла за ро ву за ви со ка 
до стиг ну ћа у са вре ме ној књи жев но сти и ода
ност ље по ти Ко чи ће ве ми сли и ри је чи, као и 
пре сти жна књи жев на на гра да Ко чи ће ва књи га 
за це ло куп но књи жев но ства ра ла штво. На гра-
ђе но је де ло Це ђе на, у из да њу За ду жби не Пе
тар Ко чић, а на гра ду је до нео жи ри у са ста ву: 
Ни ко ла Ву ко лић (пред сед ник), Ми љен ко Јер-
го вић и Мла ден Ве ско вић.  

Уто рак, 24. де цем бар
За ду жби на Ни ко ле Спа си ћа уру чи ла је у Све-

ча ној са ли Рек то ра та Уни вер зи те та у Бе о гра ду 
пла ке те и нов ча на сред ства нај бо љим сту ден-
ти ма Ме ди цин ског и По љо при вред ног фа кул-
те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Управ ни од бор 
За ду жби не тра ди ци о нал но, већ 25 го ди на, на-
гра ђу је нај бо ље сту ден те сва ке го ди не сту ди ја 
и ди пло ми ра ног сту ден та Ме ди цин ског и По-
љо при вред ног фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о-
гра ду до де лом пла ке те и нов ча не по мо ћи, ко ја 
ове го ди не из но си 35.000 ди на ра. До са да је на-
гра ђен 271 сту дент.  

Пе так, 17. ја ну ар 2020. го ди не
У Град ској ку ћи у Но вом Са ду на гра да Де јан 

Ме да ко вић уру че на је Жељ ку Мар ко ви ћу, но во-
сад ском књи жев ни ку и но ви на ру, за књи гу Пи
смо (ре пор тер ски ро ман), аутор ско из да ње, Но ви 
Сад, 2019. Од лу ку је јед но гла сно до нео жи ри у 
са ста ву: проф. др Бо шко Су вај џић, пред сед ник, 
Ра до ван По по вић, члан, и Ми ла дин Ми ло ше вић, 
члан. На гра ду је уру чио Па вле Ме да ко вић, а о 
на гра ђе ном де лу го во ри ли су Бо шко Су вај џић, 
пред сед ник жи ри ја, и Зо ран Ко лун џи ја, ди рек-
тор и осни вач Про ме те ја. При сут ни ма се обра-
тио и Жељ ко Мар ко вић, ла у ре ат.  

Су бо та, 25. ја ну ар
У На род ној би бли о те ци Ср би је Дру штво Све

ти Са ва све ча но је обе ле жи ло Са вин дан: одр-
жа на је слу жба Све том Са ви и упри ли че но 
се че ње слав ског ко ла ча, до ма ћин сла ве био је 
проф. др Љу бин ко Ра ден ко вић. Бе се ду о Све том 
Са ви го во рио је проф. др То ми слав Јо ва но вић, а 
из ве штај о ра ду Дру штва Све ти Са ва под нео је 
др Љу бо драг П. Ри стић, пред сед ник. До де ље на 
су и при зна ња углед ним пре га о ци ма и на гра-
де мла дим књи жев ним ства ра о ци ма. Пр во на-
гра ђе ни ра до ви су про чи та ни на све ча но сти. 
У му зич ком де лу про гра ма уче ство ва ло је Пе-
вач ко дру штво Мо кра њац, под ди ри гент ском 
па ли цом Ка та ри не Стан ко вић.  

Сре да, 29. ја ну ар
У Ву ко вој за ду жби ни одр жа на је сед ни ца 

Про грам ског са ве та Ву ко вих са бо ра – пред се-
да ва ла Сне жа на Не шко вић Си мић, ди рек тор 
Цен тра за кул ту ру „Вук Ка ра џић“ у Ло зни ци 
– на ко јој је раз мо трен и усво јен Из ве штај о 
одр жа ном 86. Ву ко вом са бо ру. На сед ни ци су, 
та ко ђе, раз мо тре ни и при хва ће ни пред ло зи 
про гра ма 49. Ђач ког Ву ко вог са бо ра и 87. Ву-
ко вог са бо ра. Ђач ки Ву ков са бор одр жа ће се од 
27. до 30. ма ја, а Ву ков са бор од 14. до 20. сеп-
тем бра у Тр ши ћу и Ло зни ци.   

Су бо та, 8. фе бру ар
У Лон до ну је одр жан пр ви Све то сав ски бал 

на пре сти жној кен синг тон ској ло ка ци ји у цен-
тру гра да. Овим ску пом срп ска за јед ни ца је по-
ка за ла да је до вољ но уте ме ље на у бри тан ском 
дру штву и да је вре ме да се раз ви ју и но ве ак-
тив но сти у ду ху тра ди ци је, кул ту ре и ду хов но-
сти. Бал је ор га ни зо ван са на ме ром да се ове 
го ди не обе ле жи осам сто ти на го ди на од уте-
ме ље ња срп ске цр кве и уче ња Све тог Са ве и да 
се пру жи по моћ на шој де ци на Ко со ву и Ме-
то хи ји и у Цр ној Го ри. Ор га ни за то ри се на да-
ју да ће Све то сав ски бал у Лон до ну по ста ти, и 
оста ти, тра ди ци ја срп ске за јед ни це.

Пе так, 21. фе бру ар
Вла ди мир Пи шта ло до бит ник је на гра де 

„Ме ша Се ли мо вић“ за нај бо љу књи гу у 2019. 
го ди ни. Ње го ва збир ка есе ја „Зна че ње џо ке ра“ 
до би ла је нај ве ћи број гла со ва Ве ли ког жи ри ја, 
са ста вље ног од 60 књи жев них кри ти ча ра, те о-
ре ти ча ра и исто ри ча ра књи жев но сти. 

На гра ду „Ме ша Се ли мо вић“, за нај бо љу до-
ма ћу књи гу об ја вље ну прет ход не го ди не, од 
1988. го ди не до де љу ју „Ве чер ње но во сти“ и 
Удру же ње из да ва ча и књи жа ра Ср би је. 

На гра да се са сто ји од ре ље фа са ли ком Ме ше 
Се ли мо ви ћа, рад ака дем ског умет ни ка Ми ро-
сла ва Д. Са ви ћа, по ве ље и нов ча ног из но са.

 
При ре ди ла Ду ши ца МА ТиЦ Ки

Ву ко ва ку ћа у Тр ши ћу, илу стра ци ја Ми ле не Ба ла ба нић из 1989. 
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Н
а по чет ку из ла га ња Бо шко Су
вај џић је ис та као да Ву ко ва за-
ду жби на на ста вља с ор га ни-
зо ва њем на уч них ску по ва 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. Под се тио је да је Ву ко ва за ду жби на, у 
окви ру сво је еди ци је Син те зе, до са да об ја-
ви ла Ста ро срп ско ру дар ство (2002) и трок-
њиж је – три ка пи тал на де ла: Срем кроз ве ко ве 
(2007), Ба нат кроз ве ко ве (2010) и Бач ка кроз 
ве ко ве (2014), у ко ји ма су пред ста вље ни сло-
је ви кул ту ра на овим под руч ји ма. При ло ге у 
Збор ни ку Срем кроз ве ко ве има ло је три де се-
так на уч них рад ни ка; че тр де сет на уч них рад-
ни ка да ло је сво је при ло ге у Збор ни ку Ба нат 
кроз ве ко ве, а у Збор ни ку Бач ка кроз ве ко ве 
при ло ге је има ло 59 на уч них рад ни ка, при ја-
те ља и са рад ни ка Ву ко ве за ду жби не.

Сви ови збор ни ци об у хва ти ли су, на гла сио је 
Су вај џић, ши ро ки спек тар исто риј ских и кул ту-
ро ло шких те ма (ар хе о ло ги ја, исто ри ја, ет но ло-
ги ја, ре ли ги ја, исто ри ја умет но сти, ар хи тек ту ра, 
књи жев ност, по зо ри ште, итд.), ко је има ју ве ли-
ки зна чај за срп ску и ви ше на ци о нал ну кул ту ру. 
Ове вред не књи ге увр шће не су у ка пи тал на де ла 
и њи хо во об ја вљи ва ње по мо гли су: Ми ни стар-
ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, 
По кра јин ски се кре та ри јат за кул ту ру Вој во ди не, 
Се кре та ри јат за кул ту ру гра да Бе о гра да, ЈП За
вод за уџ бе ни ке и Слу жбе ни гла сник из Бе о гра да, 
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду, 
Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Бе о чи ну и оп шти-
на Бач ка Па лан ка.    

Ба ра ња је, не сум њи во, јед но од ових ва жних 
под руч ја. То је, упра во, и под ста кло Ву ко ву за-
ду жби ну да, за јед но са Му зе јом Вој во ди не, та-
ко ђе, у ви ду на уч не син те зе и по истом ме то ду 
и прин ци пу ка ко је то ра ђе но за Сло је ве кул ту
ра Фру шке го ре и Сре ма, Ба на та и Бач ке – ор га-
ни зу је и овај на уч ни скуп и при пре ми збор ник 
Ба ра ња кроз ве ко ве. Сло је ви кул ту ре Ба ра ње.

Циљ је да се про стор Ба ра ње, као и прет ход ни 
за о кру же ни про сто ри кул ту ро ло шких це ли на, по-
сма тра у це ло сти и исто риј ски. Због то га су по ред 
сло је ва кул ту ре срп ског на ро да у Ба ра њи, у при-
пре ми на уч ног ску па, а ти ме и у из ра ди Збор ни-
ка, об у хва ће ни кул тур ни сло је ви и дру гих на ро да 
ко ји у њој жи ве и ко ји су на овим про сто ри ма 
оста ви ли вид не тра го ве сво је ба шти не (Ма ђа ри, 
Хр ва ти, Шок ци, Нем ци, Сло ва ци, Ру си ни, Ру си, Је-
вре ји, Ро ми), кон ста то вао је про фе сор Су вај џић.  

Слав ко Ве ји но вић, управ ник Ву ко ве за ду жби-
не, об ра дио је те му: Не пре ки ну та нит за ду жби

нар ства у очу ва њу срп ског кул тур ног и ду хов ног 
иден ти те та. Ис та као је да за ду жби на, та ле па 
и чи ста срп ска реч, ја сно го во ри о јед ној ве ли-
кој и ду бо ко сми сле ној по тре би чо ве ка да учи ни 
до бро де ло, да да ру је за сво ју ду шу, да се „оду жи
Бо гу и на ро ду“. 

Пра ве ћи за ду жби не на пол зу на ро да свог, пле-
ме ни ти љу ди за ве шта ва ли су и оста вља ли трај на 
до бра свом на ро ду. Скло ност ка за ду жби нар ству 
у на шем це ло куп ном дру штве ном раз во ју и ма-
ла је трај ну вред ност. Уз сла вље по ро дич ног 
све ти те ља, за ду жби нар ство у срп ском на ро ду 
има нај ду жи кон ти ну и тет. Са пу но раз ло га се 

мо же ре ћи да је за ду жби нар ство бит на од ли-
ка на ци о нал ног би ћа срп ског на ро да и, мо жда, 
јед на од ње го вих нај леп ших вр ли на. 

По че ци за ду жби нар ства се жу ду бо ко у исто-
ри ју, до ства ра ња срп ске сред њо ве ков не др жа ве 
и вре ме на слав не ди на сти је Не ма њи ћа. Два ве-
ка кон ти ну и ра ног раз во ја сред њо ве ков не срп ске 
др жа ве, на че лу са овом слав ном ди на сти јом, 
да ри ва ла су срп ском на ро ду не пре ва зи ђе не и 
не про це њи ве вред но сти у обла сти кул ту ре, ду-
хов но сти, гра ђе ви нар ства, ар хи тек ту ре, фре ско 
сли кар ства... 

Три на е сти, че тр на е сти и пет на е сти век по да-
ри ли су срп ском на ро ду не ко ли ко ма на сти ра 
– из у зет них за ду жби на зна ме ни тих срп ских вла-
да ра: Сту де ни цу, Жи чу, Пећ ку па три јар ши ју, Ми-

ле ше ву, Со по ћа не, Гра ча ни цу, Ви со ке Де ча не... 
За ду жби нар ство је кроз исто ри ју има ло ве-

ли ки зна чај за очу ва ње кул тур ног и ду хов ног 
иден ти те та срп ског на ро да и пра во слав не ве-
ре. За хва љу ју ћи и сво јим за ду жби на ма, Ср би су 
кроз ве ко ве и вре ме – а ко је им че сто ни је би ло 
на кло ње но – са чу ва ли сво је ко ре не и исто риј ско 
пам ће ње. Уз све то, за ду жби не су би ле и вер ни 
до каз срп ског умет нич ког и гра ди тељ ског ства-
ра ла штва, тра јан ар хи тек тон ски и сли кар ски 
за пис о на шим вла да ри ма, ду хов ном ста њу и 
све у куп ном дру штве ном на прет ку на шег на ро-
да то га до ба. Кроз за ду жби нар ство се мо же ја сно 

ви де ти еко ном ска сна га, кул тур на, обра зов на 
и све у куп на ду хов на моћ срп ског на ро да, ко ји 
је мо гао да ство ри та ко ве ли ка и вред на де ла. 
Ср би су се, упра во кроз овај вид ства ра ла штва, 
пред ста ви ли и по ка за ли све ту као на род ко ји је 
у ста њу да ство ри и нај ве ће вред но сти. 

Пре ко за ду жби нар ства ду хов на ве за са на шим 
сред њим ве ком се одр жа ва у кон ти ну и те ту, об-
на вља и не пре ста но при ла го ђа ва но во на ста-
лим дру штве ним и по ли тич ким при ли ка ма. У 
вре ме бор бе за на ци о нал но осло бо ђе ње од тур-
ског роп ства, за ду жби нар ство је су штин ски до-
при не ло гра ђе њу и учвр шћи ва њу иде је о на шој 
(срп ској) др жа во твор но сти и ње ном кон ти ну-
и те ту. Оно је, сто га, би ло ве о ма ва жна ка ри ка 
и осло нац у на ци о нал ним и осло бо ди лач ким 

стре мље њи ма и бор би срп ског на ро да да по но во 
ство ри сво ју др жа ву, да са чу ва свој на ци о нал ни, 
ду хов ни и кул тур ни иден ти тет. 

У овом по гле ду по се бан зна ча ј и ма ла је Фру-
шка го ра, или, ка ко се то че сто ка же – Срп ски 
Атос... На овом про сто ру на ста вље на је не ма-
њић ка тра ди ци ја гра ђе ња за ду жби на, та ко да 
је од XV до XVI II ве ка на про сто ру Фру шке го ре 
из ни кла је дин стве на ску пи на склад но рас по ре-
ђе них ма на сти ра. У њи ма је по хра ње но све што 
се мо гло  скло ни ти од Ту ра ка и по не ти са со бом: 
све те књи ге, ико не, по ве ље, ср бу ље, по ме ни ци, 
ле то пи си, са су де, де ло ви сред њо ве ков не оде ће 
и мно ги дру ги вред ни пред ме ти. У Фру шку го-
ру скла ња ни су вред ни пред ме ти из Сту де ни це, 
Жи че, Ми ле ше ве, Ра че, Сла на ца, Вин че... 

Фру шко гор ски ма на сти ри су с вре ме ном по-
ста ли и ве ков на све до чан ства о сна жним кти-
тор ским оби ча ји ма и прег ну ћи ма у срп ском 
на ро ду и на ро чи то из ра же ном сми слу за град-
њу за ду жби на. Они су, та ко ђе, би ли и жа ри шта 
срп ске пи сме но сти, књи жев ног ства ра ла штва и 
умет но сти. Ве ли ки број ис так ну тих срп ских пи-
са ца зна тан део вре ме на про вео је над књи га ма 
у ма на сти ри ма Фру шке го ре: Јо ван Ра јић, До си-
теј Об ра до вић, Ви ћен ти је Ра кић, Лу ки јан Му-
шиц ки, Пла тон Ата нац ко вић, Ни ка нор Гру јић, 
Ила ри он Ру ва рац и мно ги дру ги. По сле сло ма 
Пр вог срп ског устан ка, Вук Ка ра џић је ов де слу-
шао Те ша на По дру го ви ћа и Фи ли па Ви шњи ћа. 

По сле Ве ли ке се о бе Ср ба 1690. го ди не, упра во 
у фру шко гор ским ма на сти ри ма, од је дно м су се 
наш ле мо шти с вих но силаца српског сред њо ве
ков ног др жав ног ле ги ти ми те та: ца ра Уро ша V 
Не ма њи ћа у ма на сти ру Ја зак; кне за Ла за ра у Врд-
ни ку и све тих Бран ко ви ћа у ма на сти ру Кру ше дол. 
У Фе не ку су се не ко вре ме чу ва ле мо шти Све тог 
кра ља Сте фа на Пр во вен ча ног. У исто ри ји срп-
ског на ро да фру шко гор ски ма на сти ри за др жа ли 
су ста тус култ них ме ста, пре ко ко јих се одр жа ва-
ла не пре ки ну та нит са сред њо ве ков ном срп ском 
др жа вом и све то род ном ло зом Не ма њи ћа. 

Нај ва жни ји култ ко ји је ни као у Сре му упра-
во се од но си на све ти те ље из ло зе Бран ко ви ћа, 
а по те као је из Кру ше до ла, њи хо вог по ро дич ног 
ма у зо ле ја. Из ре да ових све ти те ља су: Све ти Сте-
фан Бран ко вић, де спот; пре по доб на ма ти Ан ге-
ли на Бран ко вић, де спо ти ца; све ти тељ Мак сим, 
ар хи е пи скоп – Ђор ђе Бран ко вић, де спот; Све ти 
Јо ван Бран ко вић, де спот. Зна ча јан је и култ по-
след њег Не ма њи ћа, ца ра Уро ша, чи је су се мо-
шти на шле по сле Ве ли ке се о бе 1690. го ди не у 
ма на сти ру Ја ску. На по слет ку, кул то ви у Фру шкој 
го ри не мо гу се ни за ми сли ти без сна жног кул-
та Све тог кне за Ла за ра, чи је су мо шти у Ве ли-
кој се о би но ше не све до Сен тан дре је, да би их 
на кра ју мо на си по хра ни ли у Срем ској Ра ва ни-
ци (Врд ни ку). 

Са пу но раз ло га се мо же ре ћи да су не ке за ду-
жби не има ле, и да д анас имају изу зе тн о зна чај-
ну улогу за срп ски на род не са мо на про сто ру 
Вој во ди не, што би Дра шко Ре ђеп ре као срп ском 
се ве ру, већ и ши ре, у Ср би ји и ре ги о ну, па та ко и 
на про сто ру Ба ра ње, о ко ме да нас го во ри мо. То 
су Ма ти ца срп ска, Те ке ли ја нум, Учи тељ ска шко-
ла у Сом бо ру, Кар ло вач ка гим на зи ја и Гим на зи-
ја Змај Јо ва Јо ва но вић у Но вом Са ду. 

На кра ју ра да на уч ног ску па до го во ре но је да 
се то ком 2020. го ди не об ја ви и Збор ник, у ко-
ме ће би ти пу бли ко ва ни ре фе ра ти, са оп ште ња 
и ауто ри зо ва не ди ску си је. Та ко ђе, об ја ви ће се и 
фо то гра фи је (ве ли ким де лом у бо ји), илу стра ци-
је и ски це о по је ди ним лич но сти ма, објек ти ма, 
до га ђа ји ма, као и зна ча јан број до ку ме на та ве-
за них за те му Сло је ви кул ту ра Ба ра ње. Ауто ри  су 
у оба ве зи да до кра ја мар та 2020. го ди не до ста ве 
сво је ра до ве ор га ни за то ри ма кон фе рен ци је.

Слав ко  Ве ји но Вић

Барања кроз векове. 
Слојеви култура Барање

Вукова задужбина и Музеј Војводине у Новом Саду организовали су, 5. октобра 2019, 
у просторијама Музеја Војводине, научни скуп под називом „Барања кроз векове. Слојеви 
култура Барање“. Скуп су отворили проф. др Бошко Сувајџић, председник Управног одбора 
Вукове задужбине, и др Драго Његован, директор Музеја Војводине. У раду конференције, 
у две секције, учествовало је педесетак научних радника, истраживача и сарадника Музеја 
и Вукове задужбине. Њен рад финансијски је подржао Покрајински секретаријат 
за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама

Уче сни ци на уч ног ску па у Му зе ју Вој во ди не

Про грам на уч ног ску па

СЕК ЦИ ЈА I

проф. еме ри тус др Жол т Ви ши / Zsolt Visy 
(Уни вер зи тет у Пе чу ју, Де парт ман за ар хе о ло-
ги ју), Ba ranya megye a római kor ban / Ба ра ња у 
рим ско до ба 

јо ван Ми тро вић (На род ни му зеј, Бе о град), 
Ис тра жи ва ња На род ног му зе ја из Бе о гра да у Ба
ра њи 1920. го ди не

доц. др Бо рис Стој ков ски (Фи ло зоф ски фа-
кул тет у Но вом Са ду), Под кру ном Све тог Сте
фа на. Ба ра ња у сред њем ве ку

проф. др Са болц Вар га / Sza bolcs Var ga (Те-
о ло шка ака де ми ја Пе чуј ске би ску пи је), Szer bek 
Ba ranyában az oszmán hódoltság korában / Ср би 
у Ба ра њи за вре ме осман ске оку па ци је

доц. др Зол тан Го жи / Zoltán Gözsy (Уни вер зи
тет у Пе чу ју, Де парт ман за исто ри ју но вог ве
ка), A ka to li kus egyház szer ve ze te a 18. században 
a Pécsi Püspökség területén / Ор га ни за ци ја Ка то
лич ке цр кве у Ба ра њи у 18. ве ку

проф. др Вла дан Га ври ло вић (Фи ло зоф ски 
фа кул тет у Но вом Са ду), До мо ви и цр кве срп ског 
на ро да у Ба ра њи у дру гој по ло ви ни 18. ве ка

Ати ла Мар фи /At ti la Márfi (глав ни ар хи ви ста 
у пен зи ји),Fe je ze tek Pécs 19. századi mű ve lődés és
kultúrtörténetéből / По гла вља из кул тур не исто
ри је Пе чу ја у XIX ве ку

др нор берт Чи би / Nor bert Csi bi (Уни вер зи-
тет у Пе чу ју, Де парт ман за исто ри ју но вог ве ка), 
A Pécsi Püspökség az I. világháborúban / Пе чуј ска 
би ску пи ја у Пр вом свет ском ра ту

доц. др Га бор Бан ку ти / Gábor Bánkuti (Уни-
вер зи тет у Пе чу ју, Де парт ман за са вре ме ну исто-
ри ју), Pécs város regionális sze repének változásai 
és környezetére gyako rolt hatása a 20. században / 
Про ме не у ре ги о нал ној уло зи гра да Пе чу ја и ње
гов ути цај на око ли ну у 20. ве ку 

др Ми лан Ми цић (По кра јин ски се кре та ри-
јат за кул ту ру, јав но ин фор ми са ње и од но се са 
вер ским за јед ни ца ма, Но ви Сад), Срп ски до бро
вољ ци из Ба ра ње (1914–1918)

др Дра го Ње го ван (Му зеј Вој во ди не, но ви 
Сад), По крет за при са је ди ње ње Ба ра ње Ср би ји 
и Кра ље ви ни СХС 1918–1919. го ди не

проф. др Са ша Мар ко вић (Пе да го шки фа кул-
тет у Сом бо ру), Ми лан Ка ша нин – на ци о нал на 
иде ја и при са је ди ње ње Ба на та, Бач ке и Ба ра ње 
Кра ље ви ни Ср би ји 1918. го ди не

др Ар пад Хор њак (Уни вер зи тет у Пе чу ју, Де-
парт ман за са вре ме ну исто ри ју), По ли тич ке 
окол но сти про гла ше ња Срп скоМа ђар ске Ба
рањ ске ре пу бли ке

Дра ган Те о до сић (Ар хив Ју го сла ви је, Бе о-
град), Де ло ва ње и ор га ни за ци ја Тај ног ре дар ства 
за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу на про сто ру Ба ра ње 
1919–1923.

др Пре драг Ва ја гић (Основ на шко ла „Све ти 
Са ва“, Бач ка Па лан ка), Ба ра ња из ме ђу два свет
ска ра та

Зо ран Ве ља но вић (Му зеј Вој во ди не, Но ви 
Сад), Аграр на ре фор ма и ко ло ни за ци ја у ју жној 
Ба ра њи 1918–1941.

др Гој ко Ма ло вић (ар хив ски са вет ник, Бе о-
град), На сто ја ња да се на Бе љу из ме ђу два свет
ска ра та на се ле срп ски оп тан ти из Ма ђар ске

др Пре драг Ба јић (Му зеј Вој во ди не, Но ви 
Сад), Ба ра ња за вре ме Дру гог свет ског ра та

др јак ша Ра гуж (Хр ват ски ин сти тут за по ви-
јест, За греб), Рат у Ба ра њи: 1991–1992.

Слав ко Веј но вић (Ву ко ва за ду жби на, Бе о-
град), Не пре ки ну та нит за ду жби нар ства у очу
ва њу на шег кул тур ног и ду хов ног иден ти те та    

Зол тан Ба да (Срп ски ин сти тут, Бу дим пе шта), 
При каз Ба ра ње у дво том ној жу па ниј ској мо но
гра фи ји из епо хе ми ле ниј ских све ча но сти Кра
ље ви не Угар ске

др Ме ли на Ро каи (Фи ло зоф ски фа кул тет, 
Уни вер зи тет у Бе о гра ду), Ба ра ња у ен гле ским и 
бри тан ским пу то пи си ма

проф. др Пе тер Ро каи, (ре дов ни про фе сор у 
пен зи ји, Но ви Сад), Дар јуш Са ми (Му зеј Вој-
во ди не, Но ви Сад) Ба рањ ске по штан ске мар ке 
1919. го ди не

др ја сна јо ва нов (му зеј ски са вет ник у пен-
зи ји, Но ви Сад), Пе тар До бро вић: од ре во лу ци
о на ра до сли ка ра

СЕК ЦИ ЈА II

др Алек сан дар Хор ват (Му зеј Вој во ди не, Но-
ви Сад), Ста нов ни штво Ба ра ње: ет нич ка и вер
ска струк ту ра

др ни ко ла Жу тић (на уч ни са вет ник у пен зи-
ји, Бе о град), Ба ра ња – при мјер ве ли ко хр ват ске 
екс пан зи је на срп скома ђар ској зе мљи то ком 
20. ви је ка

Ди ми три је Ми хај ло вић (Му зеј Вој во ди не, 
Но ви Сад), Шок ци у Ба ра њи (пре ма Ва ра ди је вој 
мо но гра фи ји Ба ра ња из 1896. го ди не)

др Су за на Ку јун џић осто јић (На ци о нал ни 
са вет Бу ње ва ца, Су бо ти ца), Ба рањ ски Шок ци и 
све ште ник Блаж Мо дро шић 

Си ни ша Ђур чић (исто ри чар, Дар да), Про
стор ни раз мје штај по ду нав ских Шва ба у Ба
ра њи од кра ја 17. до 20. сто ље ћа

др Бе а та Мар куш / Beáta Márkus (Уни вер зи-
тет у Пе чу ју, Де парт ман за исто ри ју и кул тур ну 
исто ри ју у ЈИЕ), A ba ranyai németség a 20. század
ban / Ба рањ ски Нем ци у 20. ве ку 

проф. др Ми ха ел Ан то ло вић (Пе да го шки фа-
кул тет у Сом бо ру), Не мач ка ма њи на у Ба ра њи 
из ме ђу два свет ска ра та

Пе ра Ла стић (Срп ски ин сти тут, Бу дим пе шта), 
Ср би на се ве ру Ба ра ње у 20. ве ку у огле да лу би о
гра фи ја срп ских све ште ни ка

Ми лан Двор нић (пу бли ци ста, Бе ли Ма на-
стир), На род ни оби ча ји Ср ба у Ба ра њи

Ве ра Ша рац Мом чи ло вић (му зеј ски са вет-
ник у пен зи ји, Бе о град), Срп ска на род на но шња 
Ба ра ње

проф. др Ве сна Мар ја но вић (Ви со ка шко ла 
стру ков них сту ди ја за обра зо ва ње вас пи та ча, Ки-
кин да), По клад ни оби ча ји – при мер до бре прак се 
у мул ти ет нич ким сре ди на ма Ба ра ње: по вор ке 
„бу ша ра“ и дру га по клад на до га ђа ња у Мо ха чу

Бог дан Ше ка рић (Му зеј Вој во ди не, Но ви 
Сад), По че ци ет но граф ског про у ча ва ња Ба ра ње 
и њи хов ути цај на ор га ни за ци ју на уч ног ра да у 
Вој во ди ни из ме ђу два свет ска ра та

мр Ка та ри на Ра ди са вље вић (Му зеј Вој во ди-
не, Но ви Сад), Но шње из Ба ра ње у Збир ци за тра
ди ци о нал но оде ва ње Му зе ја Вој во ди не

Алек сан дар Ан ту но вић (Му зеј Вој во ди не, 
Но ви Сад), Пре глед ет но му зи ко ло шких ис тра
жи ва ња у Ба ра њи

на да Пу ти ца (Град ски му зеј, Сом бор), За пи
си пе са ма из Ба ра ње др Вин ка Жган ца у ру ко
пи сној збир ци ет но ло шког оде ље ња Град ског 
му зе ја Сом бор

др ја ков Фер ков (ку стос у пен зи ји), A mohácsi 
Vo di ca és a ba ranyai szer bek / Мо хач ка Во ди ца и 
Ср би у Ба ра њи

на да Ста нић (Га ле ри ја Рај ко Ма му зић, Но ви 
Сад), Пра во слав не цр кве у ју жној Ба ра њи

доц. др Зо ран Ву ко са вљев (Уни вер зи тет тех-
нич ких и еко ном ских на у ка у Бу дим пе шти, Де-
парт ман за исто ри ју на у ке и за шти ту на у ке), 
Ар хи тек ту ра срп ских пра во слав них цр ка ва у 
Ба ра њи (Ма ђар ска)

нор берт Бу гар ски / Nor bert Bu gar szki (Кан-
це ла ри ја са мо у пра ве гра да Мо ха ча), A szer bek 
épi tett kulturális  öröksége Mohácson és környékén 
/ Ар хи тек тон ско кул тур но на сле ђе Ср ба у Мо
ха чу и око ли ни

Ми лан Дуј мов (са рад ник Срп ског ин сти ту та, 
Бу дим пе шта), Срп ска гро бља и над гроб ни спо ме
ни ци на се ве ру Ба ра ње

др Жељ ко Пре до је вић (Co me ni us Uni ver sity, 
Бра ти сла ва), Пре да је о ма ри јан ским све ти шти
ма из ју жне Ба ра ње 

Во ји слав Мар ти нов (Му зеј Вој во ди не, Но ви 
Сад), Спо ме ни ци На род но о сло бо ди лач кој бор
би у Ба ра њи

Со ња не дић, јо ван не дић (пу бли ци сти, Бе ли 
Ма на стир), Ба рањ ска пе ри о ди ка и ениг ма ти ка 
у њој (с освр том на Ба рањ це ко ји су се ба ви ли 
ениг ма ти ком) 

проф. др Фе ренц не мет (Уни вер зи тет у Но-
вом Са ду), Сли ка Ба ра ње од по чет ка 18. до кра ја 
19. ве ка у све тлу три ма ло по зна та пу то пи са 

др Пре драг Ман дић (Ма ђар ски јав ни ме диј-
ски сер вис, Пе чуј), Ин фор ми са ње Ср ба у Ба ра
њи да нас

Алек сан дра Сте фа нов (Му зеј Вој во ди не, Но-
ви Сад), Исто риј ски и умет нич ки кон тек сти 
сли ке Ка ро ља Хор ва та „Перењиjева на Мо хач
ком по љу“
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В
ећ не ко ли ко де це ни ја тра је за ми-
ра ње нај и сточ ни јих де ло ва Ср би је, 
при вред ни на за дак, де мо граф ска 
де ва ста ци ја. Ра се ља ва ње од пе де-
се тих го ди на про шлог ве ка и ста-

ре ње ста нов ни штва нај вид ни ји су ре зул тат та-
квих кре та ња. По ред све га што је угро же но, ту 
је и кул тур но на сле ђе, ко је кад је на род на кул-
ту ра у пи та њу по нај ви ше жи ви у тра ди ци ји 
и је зи ку. Схва та ју ћи да се са од ла ском сва ког 
ста нов ни ка за би тих ста ро пла нин ских пре де-
ла са ово га све та гу би по не ки дра гуљ ду хов ног 
на сле ђа, гру па на уч них рад ни ка, углав ном 
фи ло ло га, офор ми ла је Удру же ње ис тра жи-
ва ча Хе ми мон та на (пре ма ла тин ском на зи-
ву за Ста ру пла ни ну). По кре тач и пред вод ник 
Хе ми мон та не је др Не дељ ко Бог да но вић, про-
фе сор уни вер зи те та у пен зи ји.

На осно ву те рен ског про у ча ва ња Удру же ње 
је већ у дру гој го ди ни ра да, уз по моћ Ми ни-
стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња, об ја ви ло за-
ни мљи ву и сим па тич ну се ри ју књи га: Је зик и 
го вор Ста ро пла ни на ца, Под ми џор ски је лов ник, 
Па стир ски име но слов. А он да су пред ла га не те-
ме, сти ца ло се ис ку ство, упот пу ња ва ли пла но ви, 
кон ку ри са ло, али по др шке ви ше ни је би ло.

Ра де ћи истим жа ром, али с ма ње мо гућ но-
сти, Хе ми мон та на је при ре ди ла збор ник ра до-
ва о „же ни у је зи ку и на род ној кул ту ри”. О же ни 
ка ко је ви ди па три јар хал на за јед ни ца, ка ко је 
осли ка ва на род ни дух, ка ко је име ну је шкрт и 
су ров је зик у ко ме је же на у ши ро ком ра спо-

ну по и ма ња – од ве шти це до све ти це, ка ко је и 
овај збор ник на зван. Збор ник је об ја вљен као за-
јед нич ко из да ње Хе ми мон та не и Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Ни шу, а ње го ви ауто ри ве ћи ном су 
са да шњи или бив ши на став ни ци и са рад ни ци 
овог фа кул те та.

Збор ник има три це ли не. У пр вој су са бра на 
и украт ко про ту ма че на схва та ња, ми сли, из ре-
ке и ре чи: о же ни у до му, у ро ду и на ро ду. С јед-
не стра не, о по ло жа ју ко ји је за у зи ма ла же на, о 
ње ном ме сту у срод нич ким од но си ма, о свим 
по сло ви ма ко је ста ро пла нин ска се-
љан ка зна и уме, али и ка кву же ну 
љу ди (не)во ле са зна је мо у ра ду про фе-
со ра Не дељ ка Бог да но ви ћа Же на ста
ро пла нин ска. Ле по том же не и ње ним 
улеп ша ва њем у се ли ма Се лач ка Ре ка 
и Шти та рац ба вио се Бо ри слав Пр ву-
ло вић. Твор бе но мар ки ра ње име ни ца 
ко ји ма се озна ча ва ју жен ска ли ца у 
го во ри ма свр љи шког кра ја об је ди ни-
ла је др Ана Са вић-Гру јић у ра ду Твор
ба име ни ца жен ског ро да из ве де них од 
об ли ка за му шки род. У сту ди ји са на-
сло вом Па сти ри ца др Мир ја не Илић 
по ре ђе ни су иде ал ле по те же не ка ко у 
на род ној та ко и у аутор ској пе сми, а све то кроз 
при зму лек се ма ко је фи гу ри ра ју у го во ру свр-
љи шког кра ја. Да ли је не ве ста не по зна та / не
у по зна та или но ва, ети мо ло шки је пре до че но 
ра дом др Не дељ ка Бог да но ви ћа. Об ли ци атри-
бу та ко ји ма се од ре ђу ју глав ни ак те ри свад бе-
ног про це са, с на ме ром да се ука же на њи хо ва 
зна че ња, из дво је ни су у ра ду др Да ни је ле По по-
вић Ни ко лић, Атри бу ти не ве сте и мла до же ње 
у свад бе ним пе сма ма свр љи шког кра ја. Не то ли-
ко као при каз књи ге Ду ма, већ као ви ђе ње же не 
у овој књи зи, ис ти че се рад др Дра га на Ли ли ћа, 
ко ји но си на зив Же на у Ду ми или: Ду ма о же ни. 
Др Не дељ ко Бог да но вић у свом ра ду по е тич ног 
ко ли ко и сим бо лич ног на зи ва Ро ди го ди но! до-

но си нам бо гат ство лек си ке ко ја је у ве зи са ра-
ђа њем и ро ђе њем.

С дру ге стра не, у овом збор ни ку ме сто су 
на шли и тран скрип ти раз го во ра са ста ро пла-
нин ским же на ма јер се пре ко та квог на ра ти ва 
нај бо ље, нај вер ни је и нај пот пу ни је мо же са гле-
да ти сли ка же не на овом ге о граф ском под руч ју. 
На тај на чин, рад под на зи вом Дра гу љи из Слав
ки ног ђер да на де таљ но при ка зу је же ну се љан ку 
и њен жи вот на се лу. Још је дан рад та кве за ми-
сли Же не о се би и жи во ту кон ци пи ран је та ко 

да се кроз ка зи ва ња ста ро пла нин-
ских же на упо зна је мо са њи хо вим 
бре ме ни тим жи во том, те шком суд-
би ном, али и са оним ета па ма жи вот-
ног до ба ка да су оне (ста ро пла нин ске 
же не) сво јим ра дом, ве зом и при чом 
ис пи си ва ле стра ни це за не ка на ред-
на по ко ле ња.

Цен трал ни по јам дру ге це ли не је 
пре сли ца, за ко ју је ве зан нај ве ћи 
део жи во та се љач ке же не од нај ра-
ни је мла до сти до по след ње ста ро сти. 
Об је ди ње ни на сло вом Пре ља и ку де
ља сво је ме сто у дру гом де лу збор ни-
ка на шли су сле де ћи ра до ви: Пре сти 

– пре ља и ку де ља – пре ди во про фе со ра др Не дељ-
ка Бог да но ви ћа, Пре сли ца про фе со ра др Сре та 
Та на си ћа, Из ре зба ре на при ча Зо ри це Ба са рић, 
Пре сли це за ви чај не збир ке у Свр љи гу Сла ви ше 
Ми ли во је ви ћа и Мо ти ви жи во та и смр ти на 
ти моч ким пре сли ца ма др Љу би ше Рај ко ви ћа. 
Ко ли ко је пре сли ца има ла зна чај но ме сто у жи-
во ту ста ро пла нин ских же на, а пре ља уз ви ше-
но ме сто у срп ској по ро ди ци, ис ти че С. Та на сић 
кон ста ту ју ћи да се не мо же за ми сли ти по ро ди ца 
ни ти жи вот без пре сли це, пре ље и пре де ња, што 
упра во илу стру ју сти хо ви из лир ских пе са ма. С 
дру ге стра не, ако се пре сли ца и ку де ља на ме њу-
ју му шкар цу, та да се же ли про тив ник по ни зи ти 
и увре ди ти, на во ди Сре то Та на сић (2019: 157).

У тре ћем де лу „про го ва ра” сли ка же не у жар-
го ну мла дих. У ра ду др Та тја не Трај ко вић под 
на зи вом Же на у жар го ну ју жне пру ге дат је де-
та љан пре глед жар го ни за ма ко ји се од но се на 
име но ва ње же не, а ко ји су си сте ма ти зо ва ни у 
не ко ли ко ма њих ску пи на. Та ко, же на мо же би-
ти ави он ако је згод на, мач ка ако је ле па, али и 
мр ви ца ако је сит не те ле сне гра ђе, бан де ра ако 
је пре ви ше ви со ка, или гра бу ља ако је ру жна. Ве-
о ма до бра осо ба име но ва на је лек се мом ду ша, 
док је гу ска глу па де вој ка, а зми ја лу ка ва, под ла 
и зла. Же на је ала па ча и је зи ча ра он да ка да мно-
го при ча, али и фен сер ка ка да пра ти све мод не 
трен до ве, или шми зла ка да је угла ђе на. Ова ква 
сли ка, иако је су прот ста вље на па три јар хал ном 
и тра ди ци о нал ном схва та њу, са мо упот пу њу је 
це ло куп но ви ђе ње же не и ње ног по ло жа ја у по-
ро ди ци и со ци јал ној сре ди ни.

Ре цен зен ти и при ре ђи вач оце ни ли су успе-
шним и не сва ки да шњим овај на пор чла но-
ва удру же ња Хе ми мон та на. Том при ли ком др 
Мир ја на Илић ис та кла је да се ис тра жи ва ња 
ста ро пла нин ског кра ја мо ра ју оба ви ти хит но и 
ми ну ци о зно. Као омаж пре сли ци из дво је не су 
ре чи про фе со ра Та на си ћа где он ис ти че да је то 
„јед на од ри јет ких кућ них алат ки на ше га ми ну-
лог вре ме на ко ја је при па да ла са мо же ни, ни ка-
да и ни гдје му шкар цу” (2019: 217). Од пре сли це 
по ти че све што тре ба ура ди ти да се обез бе ди ко-
мо тан и то пао жи вот ка ко но во ро ђен че ту, та ко 
и нај ста ри јем чла ну по ро ди це. Још је дан од ре-
цен зе на та др Дра ган Ли лић освр ће се у сво јим 
за кључ ним ре чи ма на рад др Та ње Трај ко вић и 
под вла чи да је овим до би јен је дан „вр ло илу-
стра ти ван и атрак ти ван при лог ко јим се овај 
збор ник за тва ра” (2019: 221). Де та љан осврт на 
цео збор ник про ис те као је из пе ра др Зо ра на Ди-
ми ћа. У за кључ ним на по ме на ма он кон фрон-
ти ра пр ва два по гла вља са тре ћим и ис ти че да 
је на тај на чин до вр ше на це ли на оно га што је 
„об у хва ће но је дин стве ним на сло вом овог ру ко-
пи са Од ве шти це до све ти це”.

Уред ник др Не дељ ко Бог да но вић ни је про пу-
стио да ис ка же и сво је жа ље ње што ова кве те ме, 
ка кви ма се Хе ми мон та на ба ви, не на и ла зе на 
па жњу за јед ни це ко ја јав но про па ги ра бри гу за 
кул тур но на сле ђе, али је исто та ко и за о би ла зи. 

Сан дра СА Вић,
Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ,

Бе о град

Илија Николић: Етнографска 
збирка Архива САНУ: преглед 
рукописне грађе; приредиле 
Славица Гароња Радованац 
и Јеленка Пандуревић, 
Филолошки факултет 
Универзитета у Бањалуци, 
Библиотека Баштинар, 
књ. 3, Бањалука, 2019.

С
рп ски кул тур ни про стор и фол-
кло ри сти ку обо га ти ла је књи га 
ко ја се по ја ви ла сре ди ном 2019. 
го ди не у из да њу Фи ло ло шког фа-
кул те та у Ба ња лу ци. Реч је о ра ду 

др Или је Ни ко ли ћа (1922–2008) „Ет но граф ска 
збир ка Ар хи ва СА НУ: пре глед ру ко пи сне гра-
ђе“, ко ју су при ре ди ле Сла ви ца Га ро ња Ра до-
ва нац и Је лен ка Пан ду ре вић.

Књи га об у хва та по пис свих ру ко пи сних збир-
ки на род них умо тво ри на ко је су при сти гле у Ет-
но граф ски од бор Срп ске кра љев ске ака де ми је 
(ка сни је Ет но граф ску збир ку Ар хи ва СА НУ), у 
пе ри о ду од 1886. до 1966. го ди не, ка да је у осам 
де це ни ја са ку пље на бо га та усме на 
гра ђа, са бра на у 521 ру ко пис, раз-
ли чи те про ве ни јен ци је, од 163 са ку-
пља ча. Пре глед ру ко пи сних збир ки 
са чи њен је по ауто ри ма, азбуч ним 
ре дом, са по дроб ним опи сом сва ке 
збир ке (го ди на, ме сто са ку пља ња, број 
стра на, број пе са ма по вр ста ма, име-
ни ма ка зи ва ча (где их има) и по је ди-
нач ним ко мен та ри ма). У дру гом де лу 
књи ге, аутор је дао и нео п ход не ре ги-
стре: „Са ку пља чи и њи хо ве збир ке“ 
по ре пу бли ка ма он да шње Ју го сла ви-
је (са на по ме ном да су под од ред ни цом Хр ват-
ска, по себ но у за гра ди на ве де ни ре ги о ни Ба ни је, 
Дал ма ци је, Ли ке и Кр ба ве, Сла во ни је, од но сно, 
са ку пље на срп ска усме на гра ђа бив ше Вој не 
кра ји не). Та ко ђе, аутор је дао и „Пре глед на род-
них умо тво ри на по вр ста ма“ (тј. жан ро ви ма), 
ко ји у овом пре гле ду иду овим ре дом: Анег до-
те, Ба ја ња, Бај ке, Ба сме, Ба сне, Бро ја ни це, Ди ја-
лек то ло шка гра ђа, Ет но ло ги ја (ал бу ми на род них 
ве зо ва и ша ра), Ет но граф ске екс кур зи је (са фо-
то гра фи ја ма), За го нет ке и пи та ли це, За пи си, 
Здра ви це, Зе мљо трес, Игре, Из ре ке, Је ла, Кле тве 
и псов ке, Књи жев ни и дру ги са ста ви, Љу бав на 
пи сма, Ме те о ро ло ги ја, Мо ли тве, На пит ни це, 
На род на ме ди ци на, На род на пре да ња, На род-
ни оби ча ји и ве ро ва ња, Но шње и оде ла, Ор на-

мен ти, Пе сме (на род не), Пи кан те ри је (ерот ске 
на род не умо тво ри не), Пи та ли це, По да ци о на-
се љи ма, По љо при вре да, По ско чи це, По сло ви це 
и из ре ке, Прав ни оби ча ји, Пра во су ђе, Пра зно ве-
ри це, Пре да ња, Пре пи ска, При по вет ке и при че, 
Псов ке, Ра до ви, Сно ви, Сту ди је и члан ци са ку-
пља ча, Тех нич ки ра до ви, Фа у на и Фло ра, Фол-
клор не сит ни це. У увод ној сту ди ји „Ет но граф ска 
збир ка Ар хи ва СА НУ – је дан не ис пу њен ама нет 
Сто ја на Но ва ко ви ћа“, др Сла ви ца Га ро ња Ра до ва-
нац да је ис цр пан пре глед исто ри ја та Ет но граф-
ске збир ке, фо ку си ра ју ћи се на пи та ње за што је 
ово усме но бла го од из у зет ног на ци о нал ног зна-
ча ја то ли ко ду го оста ло ван ин те ре са 
на уч не јав но сти, док др Је лен ка Пан-
ду ре вић у дру гој сту ди ји „Не во ље с на-
сље ђем – ко узме, ка ја ће се, ко не узме, 
ка ја ће се“, па жљи во пре и спи ту је исти 
рас ко рак – зна чај ове са ку пље не усме-
не гра ђе у до ба ње ног нај ин тен зив ни-
јег цве та ња (и те рен ског за пи си ва ња) 
и ре ла тив не не про у че но сти, на ро чи то 
под стак ну те хи по те ком јед ног од по-
сле рат них ка би нет ских ис тра жи ва ча 
на род не по е зи је, В. Јо ва но ви ћа Ма-
рам боа, да се ра ди о „пла ги ја ти ма“. 
Књи га на кра ју са др жи и би о гра фи ју 
ауто ра др Или је Ни ко ли ћа (из пе ра С. 
Га ро ње Ра до ва нац) и на по ме ну при-
ре ђи ва ча (Ј. Пан ду ре вић), као и би о би-
бли о гра фи је при ре ђи ва чи ца.

Ин те ре сан тан је пут ове 
књи ге др Или је Ни ко ли-
ћа, вр ло зна чај не за ис тра-
жи ва ње срп ског усме ног 
на сле ђа и фол кло ра. Овај 
ру ко пис (за вр шен са 1966. 
го ди ном), ви ше од по ла ве-
ка че као је на об ја вљи ва ње. 
Аутор га је, уз још дру га два, 
по кло нио, са за ве том да се 
об ја ви, још пре три де сет 
го ди на мр Сла ви ци Га ро-
њи, та да шњој при прав ни-

ци у Оде ље њу за на род ну књи жев ност 
(ле гат Во ји сла ва Јо ва но ви ћа Ма рам-
боа у Бир ча ни но вој бр. 24 у Бе о гра-
ду), по што он сам до пен зи о ни са ња 
то ни је ус пео да учи ни, да би тек сре-
ди ном 2019. го ди не ова књи га угле-
да ла све тло да на, и то у Ре пу бли ци 
Срп ској, за хва љу ју ћи проф. др Је лен ки 
Пан ду ре вић са Фи ло ло шког фа кул те-
та Уни вер зи те та у Ба ња лу ци. Сла ви ца 
Га ро ња Ра до ва нац, аутор ка овог тек-
ста, на во ди ка ко је упо зна ла др Или ју 
Ни ко ли ћа, го во ри о ње го вој по др шци 
ко ја је зна чај но од ре ди ла ње ну на уч-
ну ка ри је ру и бу ду ћа ис тра жи вач ка 
ин те ре со ва ња.

Про фе со ра Или ју Ни ко ли ћа упо зна ла је 1987. 
го ди не, ка же проф. Га ро ња Ра до ва нац. „Био је већ 
та да у пен зи ји, али је сва ког да на до ла зио у ле-
гат: из у зе тан про фил на уч ни ка, оног кла сич ног 
ко ва, исто вре ме но благ и ми ло зву чан го вор, го-
то во пе ва ју ћи (мо жда због пи рот ског за ви ча ја), 
из у зет но до бро на ме ран и ак ти ван – сва ки дан је 
до ла зио и до но сио не ке ва жне књи ге или ру ко-
пи се ко је смо чи та ли, раз ме њи ва ли и ко мен та-
ри са ли. Раз го во ри уз ка фу, у тур ском са ло ну, са 
на шом Ми ли цом, пре тво ри ли су се у при ја тељ-
ство и мо ју ве ли ку лич ну на уч ну по др шку, мо-
жда нај ве ћу у жи во ту. Или ја Ни ко лић ми је пр ви 

ре као за по сто ја ње Ет но граф ске збир ке у Ар хи-
ву СА НУ, и пр ви ме увео у њу: са мно штвом (не-
по зна тих) ру ко пи са из Сла во ни је, то је пре суд но 
ути ца ло на мо је опре де ље ње у на у ци – ка гра ђи 
кра ји шке про ве ни јен ци је из ове пре бо га те збир-
ке. На тој те ми сам и док то ри ра ла 2004. го ди не 
(на жа лост, про фе сор Или ја је већ био бо ле стан 
и ни је мо гао да при су ству је од бра ни, али сам му 
по себ но за хва ли ла у екс по зеу). Реч је о је дин стве-
ној лич но сти и при ја тељ ству, за сно ва ном на по-
што ва њу и пу ном уза јам ном по ве ре њу. 

До би је ни ру ко пис (1988) сма тра ла сам ама-
не том и оба ве зом пре ма Или ји Ни ко ли ћу, мом 
нај ва жни јем ду хов ном мен то ру у на у ци, да га 
об ја вим. Не ве ро ват на не за ин те ре со ва ност у на-
уч ним кру го ви ма у Бе о гра ду за об ја вљи ва ње 
ова квог јед ног ба зич ног на уч ног при руч ни ка, 
упу ти ла ме је да из да ва ча – на уч ну ин сти ту-
ци ју по тра жим на дру гој стра ни. И про на шла 
сам је са свим не дав но, у Ба ња лу ци, на Фи ло-
ло шком фа кул те ту, у ви ду мла де и агил не ко-
ле ги ни це Је лен ке Пан ду ре вић, ко ја је, ра де ћи 
на истим ста за ма по пут ме не (срп ска на род-
на пе сма Бо сне и Хер це го ви не) од мах схва ти-
ла зна чај овог ру ко пи са проф. Или је Ни ко ли ћа 

и сме ста га увр сти ла за об ја вљи ва ње 
у еди ци ји „Ба шти нар“ Уни вер зи те та у 
Ба ња лу ци. По ја ву ове књи ге за то сма-
трам, иако на њој не пи ше мо је име, 
лич ним успе хом и жи вот ним де лом“, 
ка же проф. Га ро ња Ра до ва нац. 

Сим бо ли ка овог из да ња је што се 
по ја вљу је на де се то го ди шњи цу смр-
ти проф. Ни ко ли ћа, што је и при ли ка 
да се на уч на и књи жев на јав ност, а по-
го то во ње гов за ви чај ни Пи рот, при се-
те ње го вог до при но са и по све ће но сти 
срп ској кул ту ри у ши ро ком спек тру 
(на род на по е зи ја, при ре ђи вач, та ко ђе 
ка пи тал ног про јек та – Ин дек са мо ти-
ва на род не по е зи је бал кан ских Сло ве-
на, Зе мун ска би бли о гра фи ја, ар хив ска 
ис тра жи ва ња о гра ду Пи ро ту и сл.).

И др Је лен ка Пан ду ре вић у Пред го-
во ру књи зи ис ти че зна чај Ет но граф-
ске збир ке СА НУ, као дра го це ног и (од 
са да) не за о би ла зног во ди ча бу ду ћим 
мла дим ис тра жи ва чи ма срп ске фол-
клор не тра ди ци је: 

„Бу ду ћи да је гра ђа об у хва ће на 
овим Пре гле дом ру ко пи сних збир-
ки на род них умо тво ри на Ет но граф-
ске збир ке Ар хи ва СА НУ (ка ко гла си 
пу ни, рад ни на слов ру ко пи са са мог 
ауто ра) не до вољ но по зна та на уч-
ној, струч ној и ши рој јав но сти, ње го-
ва ври јед ност огле да се при је све га у 
си сте ма ти зо ва ним ин фор ма ци ја ма о 
по је ди нач ним ру ко пи сним збир ка ма, 
збир ка ма по је ди них са ку пља ча, оби-
му и вр сти гра ђе, пре пи сци у ве зи са 
њим и слич но“.

На по ми ње мо да су још два ру ко-
пи са др Или је Ни ко ли ћа, по кло ње на 
Сла ви ци Га ро њи Ра до ва нац („Би бли-
о гра фи ја на род них умо тво ри на о Све-
том Са ви“ и „Би бли о гра фи ја крат ких 
усме них умо тво ри на“), у про це су 
штам пе код истог из да ва ча у Ба ња-
лу ци, а под ру ко вод ством др Је лен ке 
Пан ду ре вић.

Ка ја ПАн Чић Ми Лен Ко Вић

ЖЕНЕ У НАроДНоМ гоВорУ и кУЛтУри

Од вештице до светице

о СкриВЕНоМ НАроДНоМ БЛАгУ У АрХиВУ САНУ

Више од пола века чекања 
на објављивање

илија николић са сарадницима у дому Војислава јовановића 
Марамбоа, у Бирчаниновој 24, Београд, 21. 4. 1988.
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Поводом годишњице смрти 
великог књижевника 
Драшка Ређепа (13. 12. 1935 
– 29. 1. 2019), ИК Прометеј 
организовала је 4. фебруара 
2020. године трибину 
у Галерији Прометеј 
посвећену овом великом 
имену. У програму су 
учествовали др Бошко 
Сувајџић, Славко Вејиновић 
и Зоран Колунџија. 
О раду Драшка Ређепа у 
Вуковој задужбини говорио је 
Славко Вејиновић, управник, 
чије излагање доносимо 
у прилогу

В
е че рас се са ту гом и се том 
се ћа мо да је кра јем ја ну-
а ра про шле го ди не срп-
ска кул ту ра пре тр пе ла 
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, под на зи вом 
„Вер ти кал на ге не ра ци ја док то ра Дра-
шка Ре ђе па“. 

Же лим од мах на по чет ку да ка жем 
да је Ву ко ва за ду жби на би ла Дра шко-
ва ку ћа у Бе о гра ду, ко ју је во лео, у ко ју 
је ра до свра ћао и где је во дио ду ге ин-
спи ра тив не раз го во ре са сво јим при-
ја те љи ма. Био је ву ко вац пр во га ре да. 
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. 

До ла зио је Дра шко у За ду жби ну, не 
са мо као пред сед ник Од бо ра за до де-
лу на гра де у умет но сти, већ и као за-
ду жби нар и ак тив ни уче сник у ра ду 
три би на и дру гих ску по ва ко ји су ор-
га ни зо ва ни у До му Ву ко ве за ду жби-
не и ње них огра на ка. Та ко, на при мер, 
под се ти мо се да је на Ву ко вом са бо-
ру у Тр ши ћу и Ло зни ци 2010. го ди-
не, у окви ру Књи жев но-умет нич ког 
про гра ма „Два де сет го ди на на гра да 
Ву ко ве за ду жби не”, уче ство вао и Дра-
шко Ре ђеп и отво рио из ло жбу на ки та 
Сно ви Хи лан да ра Сла во љу ба Га ли ћа 
Ђа ни ја, до бит ни ка на гра де Ву ко ве за-
ду жби не за умет ност 2009. го ди не.

Дра шко је имао ре дов не при ло ге 
у Да ни ци Ву ко ве за ду жби не и ли сту 
За ду жби на. Овом при ли ком ис та као 
бих са мо тек сто ве ко је је об ја вио под 
на сло ви ма: Три ве ка Ду ша на Ма ти ћа 
(2001); Срп ски се вер (2007) и Пр ви век 
Бог да на Чи пли ћа (2010). 

У ли сту За ду жби на Дра шко је имао 
сво ју ру бри ку, ко ју је на сло ви о Дра
шков ра бош, а у ко јој је пи сао ин спи-
ра тив не тек сто ве о на шим ис так ну тим 
по је дин ци ма и ства ра о ци ма.

Уче ство вао је Дра шко и на пред
ста вља њу књи га у До му Ву ко ве за-
ду жби не. Овом при ли ком ис та као бих 
тек не ке нај зна чај ни је про мо ци је.

Је да на е стог но вем бра 2010. пред-
ста вље на је књи га Ан то ло ги ја Ка пор, 
ко ју је при ре дио Дра шко Ре ђеп. Го-
ди не 2011, 20. ок то бра, у Ву ко вој за-
ду жби ни сво ја из да ња пред ста ви ла 
је Књи жев на оп шти на Вр шац. У раз-
го во ру је ак тив но уче ство вао Дра шко 
Ре ђеп; 26. но вем бра 2012. у Све ча ној 
са ли Ву ко ве за ду жби не Књи жев на оп-
шти на Вр шац је пред ста ви ла књи гу 
есе ја Рад ми ле Ла зић Ми сли ти се бе. 
Го во ри ли су Дра шко Ре ђеп и Рад ми-
ла Ла зић, аутор, а на кон тог ску па, 
Дра шко је одр жао и сед ни цу Фон да-
ци је „Са ша Пе тро вић”; 17. ју на 2014. 
пред ста вље на је ан то ло ги ја Де вет бо
ја Ба на та, ко ју је, та ко ђе, при ре дио 
Дра шко Ре ђеп и о ко јој је по себ но го-
во рио на овом ску пу...

Ре дов но је уче ство вао и у ра ду 
Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не. На 
XXI сед ни ци, одр жа ној 7. но вем бра 
2008. го ди не, Дра шко је одр жао бе-
се ду Сло во о ака де ми ку Де ја ну Ме
да ко ви ћу (1922–2008) – Ду го пам ће ње 
срп ског на ро да. 

Дра шко је остао упам ћен по ин спи-
ра тив ним и ар гу мен то ва ним обра зло-
же њи ма ко ја је пи сао по во дом до де ле 
на гра да Ву ко ве за ду жби не у умет но-
сти. 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 њи хо вој пре зен та ци ји. Умео 
је 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. 

У ра ду већ по ме ну тог окру глог сто-
ла 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. Са да ми у Ву ко вој за ду жби ни 
ра ди мо на то ме да об ја ви мо Спо ме ни
цу 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. 

Ми ли во је Па вло вић, ду го го ди шњи 
Дра шков при ја тељ и са рад ник, по во-
дом овог окру глог сто ла за пи са о је у 
ли сту За ду жби на: „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 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“.

И упра во због овог и ова квог укуп-
ног Дра шко вог ства ра лач ког ра да, 
ни је ма ли број ње го вих при ја те ља и 
са рад ни ка ко ји ће ре ћи да је он био 
по след њи ба рок ни гра жда нин Срп ског 
се ве ра. За ње га је Срп ски се вер би ла 
из у зет но ва жна од ред ни ца, 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, ка ко би ре-
као про фе сор Бо шко Су вај џић, Дра-
шков бли ски ду го го ди шњи при ја тељ 
и са рад ник. 

Го во ре ћи о Срп ском се ве ру, ми се и 
ве че рас са ду бо ким по што ва њем се-
ћа мо ауто ра ове сен тен це – Дра шка 
Ре ђе па.

Слав ко Ве ји но Вић

К
а да се спо ме не име 
Дра шка Ре ђе па, пр ва 
се ћа ња ко ја нам се ја-
вља ју је су на сло ви и са-
др жи на мно гих тек сто-

ва, књи га или чла на ка, ин тер вјуа, из 
ње го ве огром не би бли о гра фи је. То 
су и се ћа ња на ње го ву бо га ту еру ди-
ци ју, на моћ ну ре то ри ку, на бо гат ство 
ми сли и об ли ко ва ња тек ста.

По сто ји, ме ђу тим, је дан вид ње го-
вог при су ства и бла го твор ног де ло ва-
ња у на шој кул ту ри о ко ме има вр ло 
ма ло тра го ва, очу ва них нај ви ше у се-
ћа њи ма ње го вих са вре ме ни ка, при-
ја те ља и са го вор ни ка, са рад ни ка у 
ра зно вр сним об ли ци ма ње го ве кул-
тур не де лат но сти. О ње му се ма ло зна, 
а још ре ђе раз ми шља, за то што се са-
сто ји углав ном у усме ној ко му ни ка-
ци ји, у раз го во ру, при ја тељ ском или 
по ле мич ком, трај ном или уз гред ном, 
ко ји је Ре ђеп стал но во дио са сво јим 
окру же њем, чи ји су пло до ви оста ли 
да тра ју у де ли ма ко ја су ства ра ли 
дру ги, ње го ви исто ми шље ни ци или 
про тив ни ци, као све до че ње о трај ном 
зра че њу ње го вог де ло ва ња. Не што од 
то га са чу ва но је и у ње го вој пре пи сци 
ко ју би сва ка ко тре ба ло об ја ви ти. На-
зва ла бих тај сло же ни про цес Дра шко-
вог од но са пре ма дру ги ма „кре а тив ни 
ди ја лог“ у не до стат ку бо љег тер ми на, 
а ње га тре ба по ја сни ти.

Ре ђе пов „кре а тив ни ди ја лог“ са љу-
ди ма и по ја ва ма у ње го вом кул тур-
ном окру же њу имао је сво је ко ре не у 
ве ли кој, аутен тич ној „европ ској“ ци-
ви ли за ци ји ко ја је по че ла дра ма тич-
но да се уру ша ва у Пр вом свет ском 
ра ту, на ста ви ла да то не то ком 20. ве-
ка, до крај че ној у на шој сре ди ни то ком 
Дру гог ра та и дра ма тич ним про ме на-
ма по сле ње га, а на ро чи то про до ром 
аме ри ка ни за ци је и гло ба ли за ци-
је кра јем 20. и по чет ком 21. ве ка. Та 
ци ви ли за циј ска ма три ца ко ја је под-
ра зу ме ва ла огром ну еру ди ци ју, стил, 
моћ бри љант не ре то ри ке, а из над 
све га раз у ме ва ње и осми шље но сла-
га ње или не сла га ње са дру гим, би ла 
је осно ви ца Дра шко вог од но са пре-
ма све ту и кул ту ри, као што је би ла и 
код дру гог ве ли ког пред став ни ка исте 
Евро пе, Де ја на Ме да ко ви ћа, ње го вог 
са вре ме ни ка и по мно го че му срод ни-
ка. Она је би ла осно ви ца ње го ве умет-
но сти во ђе ња „кре а тив ног ди ја ло га“ 
са са рад ни ци ма или про тив ни ци ма 
у сва ко днев ном кул тур ном окру же-
њу у ко ме је жи вео.

Тај „кре а тив ни ди ја лог“ по чи њао 
је са Ре ђе по вом спо соб но шћу, усло-
вље ном ко ли ко еру ди ци јом, то ли ко 
та на ним ухом за при хва та ње оно га 
што чу је, про чи та или ви ди у ис ка зи-
ма или де ли ма дру гих, да уочи не што 
о че му тре ба раз го ва ра ти, што тре ба 
по др жа ти или кри ти ко ва ти, што тре ба 
оце ни ти или об на ро до ва ти. У вре ме-
ну у ко ме се убр за но гу би спо соб ност 
слу ша ња и раз у ме ва ња „дру гог“, ова 
Ре ђе по ва спо соб ност би ла је дра го це-
на за кул ту ру у ко јој је де ло вао пре-

ко сво јих пи сме них и усме них ис ка за. 
Она је би ла бла го твор на као ин спи ра-
ци ја са го вор ни ку или са го вор ни ци ма 
у та квим кре а тив ним ди ја ло зи ма, и 
то на ви ше на чи на: отва ра ла је но ве 
ви ди ке, ука зи ва ла на по тен ци јал не 
опа сно сти, обо га ћи ва ла са го вор ни-
ка но вим са зна њи ма, а пре све га га 
под сти ца ла да сам ми сли, да по но во 
про ми шља оно што је већ ура дио или 
но сио у се би као не из ре че но зна ње 
или емо ци ју. По то ме је ова Ре ђе по ва 
спо соб ност, ком би но ва на са спрем но-
шћу да сво ја зна ња и осе ћа ња ве за на 
за пред мет ди ја ло га по де ли са са го-
вор ни ком, да по мог не и по др жи ми-
са о ни или кре а тив ни про цес у ње му, 
је дин ствен и не про це њив до при нос 
на шој кул тур ној исто ри ји. Би ло је 
све јед но да ли је ње го во уче шће (вр-
ло че сто основ ни под сти цај и вођ ство) 
у том ди ја ло гу би ло по са др жи ни по-
хвал но или кри тич ко, оно је сво јим 
по сто ја њем по кре та ло  ми шље ње, 
ства ра ње или пре и спи ти ва ње у са-
го вор ни ку. По то ме ће Дра шко Ре ђеп 
оста ти за пам ћен и при су тан иако о 
та квим ди ја ло зи ма ско ро да не ма пи-
са них тра го ва.

По тру ди ћу се за то да на осно ву лич-
ног ис ку ства оста вим та кав ма ли траг 
у се ћа њу, ство рен то ком ре ла тив но 
крат ке са рад ње са Ре ђе пом, а ве ру јем 
да би они ко ји су са њим ду же и ви-
ше са ра ђи ва ли мо гли да оста ве и ду-
бље, ва жни је тра го ве. Пре де сет го ди на 
Ре ђеп је у јед ној, ско ро ус пут но из го-
во ре ној, ре че ни ци мо је бе се де о Ла зи 
Ко сти ћу на скуп шти ни Ву ко ве за ду-
жби не 2009. го ди не, са про ниц љи во-
шћу ко ју је мо гао има ти са мо чо век 
ње го ве еру ди ци је, на слу тио мо гућ ност 
чи та вог но вог то ка по сма тра ња по е зи-
је и књи жев ног ра да Ла зе Ко сти ћа. И 
ни је ми дао ми ра, ме се ци ма и го ди-
на ма, у бес крај ним раз го во ри ма, док 
се ни сам вра ти ла Ко сти ћу о ко ме ду го 
ни сам ви ше раз ми шља ла и на пи са ла 
текст о Ла зи ној по е зи ји ви ђе ној кроз 
при зму ен гле ске по е зи је 17. ве ка. А он-
да се при ти сак кроз ди ја лог на ста вио и 
тра јао је го ди на ма док ме као са го вор-
ник а за тим као уред ник у КОВ-у ни је 
на те рао да оку пим сво ја ви ше де це ниј-
ска раз ми шља ња о Ко сти ћу и уоб ли-
чим их у књи гу (У тра га њу за Ла зом 
Ко сти ћем, 2017). Књи га је 2018. го ди-
не до би ла на гра ду за на у ку Ву ко ве за-
ду жби не, уста но ве ко ја је би ла про стор 
где се од ви јао ве ли ки број на ших кре а-
тив них ди ја ло га на те му Ла зе Ко сти ћа. 
Ра ду је ме да је то при зна ње сти гло за 
Дра шко ва жи во та, за то што је ње го ва 
уло га у на ста ја њу ове књи ге би ла та ко 
ве ли ка. Си гур на сам да ни сам је ди на 
у чи јем је ра ду Ре ђеп имао исту уло гу 
до бро на мер ног чи та о ца, упор не и бла-
го на кло не по др шке, исту же љу и во љу 
да чу је, раз у ме и по др жи дру гог. Ја сам 
му на то ме ду бо ко за хвал на, а ми слим 
да ту за хвал ност осе ћа ју и мно ги дру-
ги ње го ви са го вор ни ци ко ји су има ли 
сре ћу и за до вољ ство да га по зна ју и са 
њим са ра ђу ју.

Мар та ФРАјнД  

М
и ро сла вље во је ван ђе ље је нај-
ста ри ји са чу ва ни спис на ћи-
ри ли ци, чи ју је из ра ду пред 
крај 12. ве ка по ру чио хум ски 
кнез Ми ро слав, брат ве ли ког 

жу па на Сте фа на Не ма ње. Пи са но је за цр кву 
Све тог апо сто ла Пе тра у Би је лом По љу и има 
не про це њи ву вред ност за кул ту ру Ср ба,а од 
2005. го ди не на ла зи се на Уне ско вој ли сти 
Пам ће ње све та.

То је бо го слу жбе на књи га ко ју чи не де ло ви 
Но вог за ве та рас по ре ђе ни пре ма ре до сле ду чи-
та ња у то ку цр кве не го ди не, ко ја је ис пи са на на 
181 ли сту пер га мен та, на ста ро сло вен ском је зи-
ку. Осим тек ста, она са др жи и 296 цр те жа пе ром, 
а за тим бо је них чет ки цом цр ве ном, зе ле ном, 
жу том и бе лом бо јом и укра ше них зла том.

Ме ђу тим, Је ван ђе љу је (до ско ра) не до ста јао 
је дан лист, ко ји се од сре ди не 19. ве ка чу ва у 
Ру си ји. Оча ран ле по том овог спи са, ру ски ка-
лу ђер, ко ји је ка сни је по стао вла ди ка ки јев ски, 
при ли ком по се те Хи лан да ру у зи му 1845/46. го-

ди не исе као је је дан лист, 166. по ре ду, и од нео 
га у Ру си ју. Не зна се по у зда но да ли га је Пор-
фи ри је кри шом од нео или су му лист по кло ни-
ли мо на си Хи лан да ра. 

Овај лист пр ви пут је био из ло жен у Ки је ву 
1874. го ди не, под име ном Пе тро град ски лист 
и при ка зан јав но сти као „лист срп ског је ван ђе-
ља из 12. ве ка“, где га је ви део и фо то гра фи сао 
Сто јан Но ва ко вић, та да шњи управ ник На род не 
би бли о те ке у Бе о гра ду. Он је пр ви срп ску јав ност 
оба ве стио о по сто ја њу овог ру ко пи са, и дао му 
име „Ми ро сла вље во је ван ђе ље“. 

Се дам на ест го ди на ка сни је, Љу бо мир Сто ја-
но вић, та да во де ћи струч њак за ста ро сло вен ски 
је зик и књи жев ност, про у чио је овај ру ко пис 
на Хи лан да ру и у Бе о град до нео ње гов де та-
љан опис. На ред них не ко ли ко го ди на тра ја ла 
је кам па ња на уч них и цр кве них кру го ва у Ср-
би ји да се Ми ро сла вље во је ван ђе ље пре не се у 
Бе о град, а он да је 1891. го ди не краљ Алек сан-
дар Обре но вић по се тио Све ту го ру. Је ван ђе ље је 
вра ће но у Ср би ју на кон што су га хи лан дар ски 
мо на си, у знак за хвал но сти због по мо ћи ма-

на сти ру, по кло ни ли кра љу Алек сан дру Обре-
но ви ћу 1896. го ди не. Та да је кра љу по кло ње на 
и осни вач ка по ве ља ма на сти ра, ко ју је из дао 
Сте фан Не ма ња.

У то вре ме Хи лан дар је био у ве о ма те шкој фи-
нан сиј ској си ту а ци ји, и по кло ном знат не нов-
ча не су ме мла ди краљ га ја спа сио. За хвал ни 
ка лу ђе ри по кло ни ли су му, за уз врат, сво је нај-
вред ни је ре ли кви је: Ми ро сла вље во је ван ђе ље и 
Осни вач ку по ве љу ма на сти ра Хи лан да ра, ко ју 
је из дао Сте фан Не ма ња, а ко ја је у ме ђу вре ме-
ну из гу бље на... 

У но ћи из ме ђу 28. и 29. ма ја 1903. го ди не, ка да 
су офи ци ри уби ли кра ља Алек сан дра и кра љи цу 
Дра гу, Ми ро сла вље во је ван ђе ље укра де но је из 
двор ског се фа. Тек 11 го ди на ка сни је, то ком ева-
ку а ци је уочи Пр вог свет ског ра та, кра љев ски би-
бли о те кар из То по ле у јед ном од сан ду ка кра ља 
Пе тра про на шао је Је ван ђе ље и пре дао га ре ген ту 

Алек сан дру. Ни ка да ни је раз ја шње но ка ко је ово 
де ло, по сле Мај ског пре вра та, до спе ло у по сед 
ста рог кра ља. У стра ху од Не ма ца ко ји су га тра-
жи ли по сле 1941. го ди не, овај ру ко пис је скри ван 
у ол та ру ма на сти ра Ра ча код Ужи ца, а од 1943. 
био је по хра њен у тре зо ру На род не бан ке. Да нас 
се чу ва у На род ној би бли о те ци Ср би је. 

По вра так овог ли ста у Ср би ју до го во рен је 
при ли ком су сре та пред сед ни ка Ру си је Вла ди-
ми ра Пу ти на и пред сед ни ка Ср би је Алек сан дра 
Ву чи ћа у ја ну а ру 2019, а то ком по се те ру ског 
пре ми је ра Дми три ја Ме две де ва Ср би ји, 19. ок-
то бра 2019, ме ђу спо ра зу ми ма ко је су та да пот-
пи са ли срп ски и ру ски зва нич ни ци у Па ла ти 
Ср би је био је и спо ра зум о при мо пре да ји 166. 
стра ни це Ми ро сла вље вог је ван ђе ља, ко ја се на-
ла зи у На ци о нал ној би бли о те ци у Санкт Пе тер-
бур гу, и се дам сли ка ру ског умет ни ка Ни ко ла ја 
Ре ри ха с кра ја 19. и по чет ка 20. ве ка ко је се чу-
ва ју у На род ном му зе ју у Бе о гра ду.

Скуп шти на Ср би је усво ји ла је 24. ја ну а ра 2020. 
го ди не За кон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу 
Вла де Ср би је и Вла де Ру си је о пре да ји пе тер бур-
шког ли ста Ми ро сла вље вог је ван ђе ља Ср би ји, 
уз исто вре ме но вра ћа ње се дам сли ка ре не сан-
сног ру ског умет ни ка Ни ко ла ја Кон стан ти но-
ви ча Ре ри ха Ру си ји.

Ка ко је на ја вље но, оче ку је се да ће ми ни стар 
спољ них по сло ва Ру си је Сер геј Ла вров, при ли-
ком по се те Ср би ји 24. мар та, на дан обе ле жа ва-
ња 21. го ди шњи це бом бар до ва ња  НА ТО, до не ти 
овај лист Ми ро сла вље вог је ван ђе ља у Бе о град. 
Ти ме ће ко нач но би ти ком пле ти ран овај наш 
нај ста ри ји са чу ва ни ћи ри лич ни спис.  С.В.
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„Месец српске културе“ 
у Мађарској

Нај зна чај ни ја и нај са др жај ни ја срп ска кул-
тур на ма ни фе ста ци ја у Ма ђар ској – Ме сец срп
ске кул ту ре, 2019. го ди не обе ле жи ла је де се ти 
ро ђен дан. Све ча ност је по че ла у пе так, 6. сеп-
тем бра 2019, у филм ској па ла ти Ура ни ја, у цен-
тру Бу дим пе ште, а по се ти о ци су те ве че ри мо гли 
да по гле да ју нај но ви ји филм Ми ло ра да Кр сти-
ћа Ру бен Брандт ко лек ци о нар. Пу бли ци су се 
пре про јек ци је фил ма обра ти ли пред став ни ци 
вла да Ср би је и Ма ђар ске, аутор фил ма Ми ло рад 
Кр стић, чла ни це ре а ли за тор ске еки пе, Рад ми ла 
и Хер ми на Роц ков, као и в.д. ди рек то ра Срп ског 
кул тур ног цен тра, Ми лан Ђу рић. Као и прет ход-
них го ди на, у про гра му су би ли за сту пље ни ско-
ро сви сег мен ти срп ског ства ра ла штва. Одр жан 
је тра ди ци о нал ни ме ђу на род ни су срет пи са ца, 
Пе штан ски ом ни бус, на ко јем су уче ство ва ли 
срп ски пи сци из Ма ђар ске, Ср би је и ра се ја ња. 
Пред ста вље на је књи га о Да ни лу Ки шу, про фе-
со ра др Ми ли во ја Па вло ви ћа. Срп ско по зо ри ште 
у Ма ђар ској из ве ло је Ауто би о гра фи ју, сво је вр-
сни ка ба ре Ми ла на Ру са, по исто и ме ном де лу 
Бра ни сла ва Ну ши ћа. За крај Ме се ца срп ске кул
ту ре упри ли че но је и све ча но пре се ца ње врп-
це у но вим про сто ри ја ма Срп ског кул тур ног 
цен тра. Ор га ни за тор Ме се ца срп ске кул ту ре у 
Ма ђар ској ове го ди не је био Срп ски кул тур ни 
и до ку мен та ци о ни цен тар, уз по др шку Срп ске 
са мо у пра ве и ма ђар ске вла де.

Лич но сти срп ске кул ту ре

У све ча ној са ли Удру же ња књи жев ни ка Ср-
би је, у окви ру 56. Бе о град ских ме ђу на род них 
су сре та пи са ца, ми ни стар кул ту ре и ин фор ми-
са ња Вла дан Ву ко са вље вић и пред сед ник Удру-
же ња књи жев ни ка Ср би је Ми ло ван Ви те зо вић 
от кри ли су ба ре ље фе у брон зи са ли ко ви ма Све-
тог Са ве, Ву ка Ка ра џи ћа и Пе тра Пе тро ви ћа Ње-
го ша – три сто жер не лич но сти срп ске кул ту ре.

„Све ти Са ва, Вук Ка ра џић и Пе тар Пе тро вић 
Ње гош пред ста вља ју на шу кре а тив ну сна гу. Не 
са мо што су сво јим ра дом пре не ли ге нет ски ма-
те ри јал сво јих прет ход ни ка, већ су би ли и ства-
ра лач ки фак тор срп ске кул ту ре и тра ди ци је“, 
ка зао је Ву ко са вље вић. Ми ни стар је на вео да је 
Ву ко во узи ма ње на род ног је зи ка за стан дард-
ни кул тур ни обра зац био ис ко рак у об је ди ња ва-
њу на шег све та на чи та вом срп ском кул тур ном 
про сто ру. Ње го ше во де ло би ло је и би ће из вор 
су штин ских са зна ња о ду ши и исто риј ској суд-
би ни овог на ро да, ре као је Ву ко са вље вић. При-
сут ни ма су се обра ти ли и Ми ло ван Ви те зо вић, 
књи жев ник Ми ло је По по вић Ка ва ја, аутор ба-
ре ље фа Мир ко Мр кић Остро шки. По се бан пе чат 
дао је Бо шко Ву ја чић, пр вак срп ских гу са ла. Ме-
ђу на род ни су сре ти пи са ца одр жа ни су у Бе о гра-
ду, од 19. до 23. сеп тем бра 2019. го ди не.

51. БЕ МУС

Бе о град ске му зич ке све ча но сти, 51. по ре ду, 
одр жа не су од 6. до 19. ок то бра 2019, у ор га ни-
за ци ји Цен тра бе о град ских фе сти ва ла – ЦЕ-
БЕФ. БЕ МУС 2019. све ча но су отво ри ле свет ске 
опер ске зве зде: со пран Ан ђе ла Ге ор ги ју и те нор 
Чарлс Ка стро но во, за јед но са Сим фо ниј ским ор-
ке стром РТС-a и ма е стром Бо ја ном Су ђи ћем. На 
БЕ МУС-у су на сту пи ли мај сто ри до ма ће џез тру-
бе, Ду шко Гој ко вић и Стјеп ко Гут уз Биг бeнд 
РТС-a. Кон цер том на 51. БЕ МУС-у, до а јен фла-
у те на на шим про сто ри ма, про фе сор Љу би ша 
Јо ва но вић, обе ле жио је 40 го ди на умет нич ког 
ра да. Пра во са ен гле ског кра љев ског дво ра сти-
гли су из ван ред ни во кал ни ан самбл Квинс сикс 
– сек стет про фе си о нал них пе ва ча Винд зор ске 
ка пе ле. Не ка да шње чу до од де те та и нај мла ђи 
сту дент у исто ри ји Шан гај ског кон зер ва то ри ју-
ма, а да нас је дан од во де ћих ки не ских вир ту о за 
мла ђе ге не ра ци је – пи ја ни ста Ниу Ниу – та ко-
ђе се пред ста вио бе о град ској пу бли ци. БЕ МУС 
се при дру жио про сла ви 150 го ди на На род ног 
по зо ри шта, из во ђе њем опе ре „Ко шта на“ Пе тра 
Ко њо ви ћа у ре жи ји Ју га Ра ди во је ви ћа.

На кон цер ту за тва ра ња Фе сти ва ла, Хор РТС-а 
про сла вио је свој ју би леј – 80 го ди на по сто ја ња, 
ка да су, уз Хор Хр ват ске ра дио-те ле ви зи је, из ве-
ли „Све ноћ но бде ње“ Сер ге ја Рах ма њи но ва. Из-
дво јио се и на ступ пла не тар не му зич ке зве зде, 
ви о ли нист ки ње Ва не се Меј.

Спо мен-пло ча 
Иси до ри Се ку лић
У Шап цу, у ку ћи у ко јој је од 1909. до 1912. го-

ди не жи ве ла Иси до ра Се ку лић, 7. ок то бра 2019. 
от кри ве на је спо мен-пло ча. Спо мен-пло чу је да-
ри вао Дра го љуб Дра го Мар ко вић, ли ков ни умет-
ник из Би је љи не, а по кре тач ове ини ци ја ти ве је 
про то ђа кон Љу бо мир Ран ко вић, глав ни уред ник 
„Гла са цр кве“. Епи скоп ша бач ки Ла врен ти је слу-
жио је у Са бор ној цр кви апо сто ла Пе тра и Па вла 
по мен на шој чу ве ној спи са те љи ци, а по том је 
осве штао спо мен-пло чу на ку ћи у ко јој је Иси-
до ра Се ку лић јед но вре ме бо ра ви ла.

Дан Му зе ја 
при ме ње не умет но сти
„Мо да у мо дер ној Ср би ји у 19. и по чет ком 20. 

ве ка” те мат ска је из ло жба ко јом је Му зеј при-
ме ње не умет но сти у Бе о гра ду 6. но вем бра 2019. 

го ди не обе ле жио свој ро ђен дан. По став ка ку-
сто ски ње Дра ги ње Ма ска ре ли са др жи 81 мод ни 
пред мет из му зеј ске Збир ке тек сти ла и ко сти-
ма, пра ћен ре про дук ци ја ма гра ђан ских пор тре-
та и до ку мен тар не гра ђе из раз ли чи тих јав них 
и при ват них ко лек ци ја. Пе ри од о ко јем је реч 
пред ста вља до ба у ко јем су се у Ср би ји од и гра-
ле ве ли ке про ме не у по ли тич кој, дру штве ној, 
кул тур ној и при вред ној сфе ри, устан ци про тив 
ви ше ве ков не осман ске вла сти 1804. и 1815, ко-
ји су до ве ли до до но ше ња два сул та но ва ха ти-
ше ри фа, 1830. и 1831, и ства ра ња ауто ном не 
Кне же ви не Ср би је, као и до ко нач ног сти ца ња 
не за ви сно сти на Бер лин ском кон гре су 1878. и 
про гла ше ња Кра ље ви не 1882. Пре ла зак са фе у-
дал ног на ка пи та ли стич ко дру штве но уре ђе ње, 
пра ти ла је из град ња но вих кул тур них мо де ла с 
ло кал ним спе ци фич но сти ма и усва ја њем ути-
ца ја гра ђан ске Евро пе. У том све тлу, мо да до-
би ја ва жну уло гу у ви зу ел ној ре пре зен та ци ји и 
кон стру и са њу иден ти те та по је ди на ца, при пад-
ни ка вла дар ских по ро ди ца и гра ђан ске кла се 
та да шње Ср би је.

Из ло жба „Срп ски 
кра љев ски пор тре ти“
У Му зе ју исто ри је, умет но сти и ди пло ма ти је, 

у До му Је вре ма Гру ји ћа, 12. но вем бра 2019. го-
ди не отво ре на је из ло жба „Cрпски кра љев ски 
пор тре ти“. При ка за ни су нај леп ши пор тре ти 
чла но ва ди на сти ја Ка ра ђор ђе вић и Обре но-
вић ко ји до ла зе из нај ве ћих му зе ја и га ле ри ја 

ши ром Ср би је: из На род ног му зе ја, Исто риј ског 
му зе ја Ср би је, Га ле ри је Ма ти це срп ске, Му зе ја 
гра да Бе о гра да, На род ног му зе ја из Пан че ва, 
Га ле ри је Ми ле не Па вло вић Ба ри ли и Му зе ја 
Руд нич ко-та ков ског кра ја. Чла но ве кра љев ских 
по ро ди ца пор тре ти са ли су на ши нај слав ни ји 
сли ка ри Па ја Јо ва но вић, Урош Пре дић, Урош 
Кне же вић, Вла хо Бу ко вац, Сте ва То до ро вић и 
мно ги дру ги. Дра гуљ ове из ло жбе је јед на од 
нај леп ших сли ка у исто ри ји срп ског сли кар ства, 
пор трет кра љи це На та ли је Обре но вић, по зна ти-
ји као срп ска Мо на Ли за, де ло Сте ве То до ро ви-
ћа, а део из ло жбе су и лич ни пред ме ти ко ји су 
при па да ли кра љев ским по ро ди ца ма, фо то гра-
фи је и кра љев ски да ро ви. Из ло жба је отво ре на 
до 29. мар та 2020. го ди не.

Век и по Чи та о ни це 
ва љев ске
Ва љев ска чи та о ни ца је 15. но вем бра 2019. 

го ди не обе ле жи ла ве ли ки ју би леј у исто ри ји 
срп ске кул ту ре – 150 го ди на од осни ва ња. Алек-
сан дар Га јо вић, др жав ни се кре тар Ми ни стар-
ства кул ту ре и ин фор ми са ња, на обе ле жа ва њу 
овог ју би ле ја је ис та као да је Ма тич на би бли о-
те ка „Љу бо мир Не на до вић“ у Ва ље ву уста но ва 
кул ту ре од на ци о нал ног зна ча ја и ма тич на би-
бли о те ка ин фор ма ци о ног си сте ма Ко лу бар ског 
окру га, ко ја има ви ше од 150.000 би бли о теч ких 
је ди ни ца. Би бли о те ка је отво ре на уста но ва, ко ја 
са ра ђу је са дру гим ин сти ту ци ја ма и удру же њи-
ма, ка ко из др жав ног, та ко и не вла ди ног сек то-
ра, ме ђу ко ји ма су за ду жби не, Ма ти ца срп ска, 
СА НУ, као и број ни фа кул те ти и уни вер зи те ти. 
Ма тич на би бли о те ка „Љу бо мир Не на до вић“ у 
Ва ље ву но си лац је Ор де на Све тог Са ве, На гра де 
гра да Ва ље ва, Кул тур но-про свет не за јед ни це Ср-
би је и мно гих дру гих на гра да и при зна ња. Овај 
ју би леј је обе ле жен и у свим ва љев ским шко ла-
ма где је пр ви час по све ћен ва жно сти чи та ња. 

Па ри ски „Ви кенд на Ис то ку“ 
по све ћен Бе о гра ду
У Па ри зу је 29. но вем бра 2019. го ди не отво рен 

че твр ти фе сти вал „Ви кенд на Ис то ку“, ко ји је у 
пот пу но сти био по све ћен Бе о гра ду. Осми шљен 
као ди ја лог Ис то ка и За па да, па ри ски фе сти вал 
„Ви кенд на Ис то ку“ у ср цу Ла тин ског квар та, по-
сле Вар ша ве, Ки је ва и Бу дим пе ште, уго стио је и 
Бе о град. Умет нич ки ди рек тор фе сти ва ла, Бри жит 
Бу шар, ис ти че да је Бе о град иза бран за то што је 
он на не ки на чин „Бер лин Ис то ка“, пра ва умет-
нич ка ко шни ца и да је од лу ка о Бе о гра ду до не та 
ано ним но и јед но гла сно. На срп ском и фран цу-
ском је зи ку од зва ња ли су тек сто ви Ћо си ћа, Ба-
са ре, Пе тро ви ћа, Ва си ли ћа, а по се бан тон да ли 
су на ши пи сци ко ји жи ве у Па ри зу. Све до 2. де-
цем бра 2019. го ди не, фран цу ска пу бли ка има ла 
је при ли ку да, осим по ча сног го ста Ен ки Би ла ла, 
ви ди оства ре ња ви ше де се ти на срп ских књи жев-
ни ка, му зич ких, филм ских и ли ков них умет ни ка, 
од нај по зна ти јих до нај а ван гард ни јих. У слав ном 
па ри ском те а тру „ Оде он“ 3. де цем бра 2019. го ди-
не одр жа на је ве ли ка де ба та о Бе о гра ду.

Цр ве но ко са бо ги ња 
у На род ном му зе ју

Из ло жбе ну по став ку На род ног му зе ја у Бе о-
гра ду од 29. но вем бра 2019. го ди не упот пу нио 
је екс по нат – „Цр ве но ко са бо ги ња“, ке ра мич ка 
фи гу ри на, ста ра ви ше од 7.500 го ди на. От кри ве-
на је у До њој Бра ње ви ни код Оџа ка, на Ду на ву 
пре тач но три де сет го ди на.  

„Цр ве но ко са бо ги ња“ по-
ти че из вре ме на пр вих зе-
мљо рад ни ка и сто ча ра у 
Евро пи. Пред ста вља на гу 
же ну, или бо ги њу при ро де 
буј них обли на и цр ве не, ду-
ге ко се. Упра во овај де таљ је 
из два ја од слич них фи гу ра 
из ра ног нео ли та Бал ка на 
и за слу жан је за по пу лар-
но име по ко јем је да нас 
по зна та ши ром све та. За-
хва љу ју ћи са рад њи и љу ба-
зно сти би бли о те ке „Бран ко 
Ра ди че вић“ из Оџа ка, у чи-
јем са ста ву је и ар хе о ло шка 
збир ка из До ње Бра ње ви не, 
„Цр ве но ко са бо ги ња“ ће би-
ти по ве ре на на ду го роч ну 
по зај ми цу На род ном му зе-

ју у Бе о гра ду. За ин те ре со ва ни по се ти о ци мо гли 
су да ви де „Цр ве но ко су бо ги њу“ по себ но из ло же-
ну у Атри ју му На род ног му зе ја од 29. но вем бра 
до 6. де цем бра 2019. го ди не, а за тим ће до би ти 
ме сто у стал ној по став ци На род ног му зе ја.

Пе тер Ханд ке до бит ник 
Но бе ло ве на гра де
Но бе ло ву на гра ду за књи жев ност за 2019. го-

ди ну до био је аустриј ски пи сац Пе тер Ханд ке, 
а за 2018. пољ ска књи жев ни ца Ол га То кар чук. 
Ханд ке је до био Но бе ло ву на гра ду за 2019. го-
ди ну за ути ца јан рад ко ји је лин гви стич ком 
ге ни јал но шћу ис тра жио пе ри фе ри ју и спе ци-
фич ност људ ског ис ку ства”, на ве ла је Ака де ми-
ја у обра зло же њу. Ханд ке је ро ђен 6. де цем бра 
1942. го ди не у не мач ком гра ду Гри фе ну, а оно 
што је за срп ску јав ност и чи та лач ку пу бли ку 
по себ но зна чај но у овој ве сти је сте то што је 
Ханд ке ве ли ки при ја тељ Ср би је, пи сац ко ји је 
ов де бо ра вио ви ше пу та, ко ји је по се ћи вао Ко-

со во и Ме то хи ју, пи сао и го во рио о ње му, о Ср-
би ји, срп ском на ро ду, срп ској ли те ра ту ри ко ју 
је пред ста вљао у све ту. На све ча ној це ре мо ни ји 
у Сток хол му, уз при су ство кра љев ске по ро ди це, 
10. де цем бра 2019. го ди не Пе те ру Ханд кеу уру-
че на је Но бе ло ва на гра да за књи жев ност.

Отво рен Ле гат 
Ни ко ле Ко ке Јан ко ви ћа

У Кра гу јев цу је 11. де цем-
бра 2019. све ча но отво рен 
Ле гат Ни ко ле Ко ке Јан ко-
ви ћа, умет ни ка чи ји је рад 
оста вио ду бок траг у срп ској 
умет но сти и кул ту ри. По 
ре чи ма ми ни стра кул ту ре 
и ин фор ми са ња, Вла да на 
Ву ко са вље ви ћа, де ла Ни-
ко ле Ко ке Јан ко ви ћа но се 
сво је ле по те и по се ду ју тај 
дра го цен еле мент: ви со ки 
ре љеф ко ри сног за свој на
род, за сво ју отаџ би ну, сво ју 
кул ту ру. Ле гат пред ста вља 
ва жно кул тур но на сле ђе, а 

вре ме ко је до ла зи да ће при ли ку да де ло Ни ко ле 
Ко ке Јан ко ви ћа убе дљи во и ја ко бли ста у ње му. 
При сут ни ма су се по ред ми ни стра Ву ко са вље-
ви ћа обра ти ли и ака де мик Вла ди мир Ко стић, 
пред сед ник СА НУ, Ми љан Бје ле тић, члан Град-
ског ве ћа Кра гу јев ца за кул ту ру, проф. др Не над 
Фи ли по вић, рек тор Уни вер зи те та у Кра гу јев цу, 
ака де мик Ми лан Ло ја ни ца, Бо ја на Бу рић, исто-
ри чар ка умет но сти, Мир ја на Јан ко вић Мар ти-
но вић, бра та ни ца Ни ко ле Ко ке Јан ко ви ћа. 

Згра ду Ле га та про јек то вао је, пре ма же љи са-
мог умет ни ка, ар хи тек та Зо ран Га гић. Обје кат 
је ин спи ри сан грч ким хра мо ви ма, а одо бре ње 
за из глед Ле га та дао је Ко ка Јан ко вић. У фон ду 
Ле га та на ла зи се 1.744 екс по на та, а на из ло жби 
их је 75. У окви ру објек та, јед на про сто ри ја пред-
ста вља ре кон стру и сан умет ни ков ате ље.

Ноћ књи ге 2019. го ди не
У пе так 13. де цем бра 2019. го ди не у Ла гу ни ним 

клу бо ви ма чи та ла ца и књи жа ра ма Дел фи одр-
жа на је два де сет пр ва ре ги о нал на ма ни фе ста-
ци ја „Ноћ књи ге“. Ово је би ла још јед на при ли ка 
да се по ве о ма по вољ ним це на ма ку пе нај но ви-
ји свет ски хи то ви, књи ге до ма ћих ауто ра, књи-
ге за де цу и дру га из да ња. И ово га пу та ве ли ки 
број Ла гу ни них пи са ца дру жио се са чи та о ци ма, 
а мно го број не би бли о те ке су одо бра ва ле по пу сте 
на чла на ри ну. „Ноћ књи ге“ се одр жа ла у 29 гра до-
ва у Ср би ји и ре ги о ну, на 59 ло ка ци ја. Ре ги о нал-
ни ка рак тер ма ни фе ста ци ји да ли су Ла гу ни ни 
клу бо ви чи та ла ца у Ба ња лу ци, Би је љи ни, Ту зли, 
Са ра је ву, Под го ри ци и Ник ши ћу.

Изра ел ски пи сац Ет гар Ке рет, мај стор крат-
ке фор ме, био је спе ци јал ни гост „Но ћи књи ге“. 
Ње го ве књи ге су бест се ле ри у мно гим зе мља ма, 
а до са да је по ње го вим де ли ма сни мље но пе-
де се так фил мо ва. Ет гар Ке рет је је ди ни изра ел-
ски аутор чи је су књи ге об ја вље не у Па ле сти ни. 
Књи ге Ет га ра Ке ре та пре ве де не су са хе бреј ског 
или ен гле ског на ви ше од три де сет је зи ка. 

Фан та стич ни све то ви 
Ми ло ра да Па ви ћа
У Кул тур ном цен тру Ср би је у Па ри зу 13. де цем-

бра 2019. го ди не одр жан је про грам „Фан та стич-
ни све то ви Ми ло ра да Па ви ћа“, по во дом 90 го ди на 
од ро ђе ња, 10 го ди на од пи шче ве смр ти и 35 го-
ди на од об ја вљи ва ња „Ха зар ског реч ни ка“. Том 
при ли ком пред ста вљен је збор ник „Пи сци Па ви-
ћу“, као и из ло жба „Па вић од А до Ш“. При ка зан је 
и ТВ филм „Па ви ће ва ку ти ја за пи са ње“ аутор ке 
Ма ри је Ми ље вић Рај шић. Па ри ски кри ти ча ри су 
Ми ло ра да Па ви ћа још у 20. ве ку про гла си ли пи-
сцем 21. ве ка. Је дан од ор га ни за то ра овог про гра-
ма би ла је и Би бли о те ка гра да Бе о гра да.   

Ду хов но и кул тур но на сле ђе 
ма на сти ра Сту де ни ца
У Га ле ри ји СА НУ у Бе о гра ду, 13. де цем бра 

2019. го ди не отво ре на је из ло жба Ду хов но и кул
тур но на сле ђе ма на сти ра Сту де ни ца – древ
ност, по сто ја ност, са вре ме ност ко ју је Срп ска 
ака де ми ја на у ка и умет но сти при пре ми ла у са-
рад њи с ма на сти ром Сту де ни ца. Аутор из ло жбе 
и уред ник ка та ло га је до пи сни члан СА НУ Ми-
о драг Мар ко вић, а из ло жбу је отво рио ака де-
мик Вла ди мир Ко стић, пред сед ник СА НУ, ко ји 
је по здра вио мо на хе из Хи лан да ра и Сту де ни-
це и срп ског па три ја ха Ири не ја. Овом из ло жбом 
обе ле жен је ве ли ки ју би леј – 800 го ди на ауто ке-
фал но сти Срп ске пра во слав не цр кве. На њој је 
пред ста вље но ви ше це ли на: Исто ри ја Сту де ни-
це, Ар хи тек ту ра Сту де ни це, Ли ков на умет ност 

Сту де ни це (Сту де нич ки жи во пис и пла сти ка), 
Кти то ри ма на сти ра, Ре ста у ра ци ја и ре кон струк-
ци ја ма на сти ра, Ма на стир ска ри зни ца, Зна чај 
Сту де ни це у кул тур ном и иден ти тет ском обра-
сцу срп ског на ро да, Вла дар ска иде о ло ги ја и 
кул тур на по ли ти ка Не ма њи ћа на при ме ру Сту-
де ни це. Ме ђу екс по на ти ма на шли су се Бе о град-
ски па ри меј ник, ори ги нал ни но вац, пред ме ти 
при ме ње не умет но сти, ико но по си... Из ло жба је 
отво ре на до 31. мар та 2020. го ди не. 

ФЕСТ 2020

Под сло га ном „Ску пља чи емо ци ја“, у Бе о гра-
ду је од 28. фе бру а ра до 8. мар та 2020. го ди не 
одр жан 48. ФЕСТ – Ме ђу на род ни филм ски фе-
сти вал. Умет нич ки ди рек тор ФЕСТ-а, Ју го слав 
Пан те лић, при ре дио је 96 пре ми јер них фил мо-
ва у так ми чар ском и ре ви јал ном про гра му. За 
Бе о град ског по бед ни ка и дру ге на гра де ове го-
ди не у Глав ном про гра му так ми чи ло се два де-
сет фил мо ва из Ср би је, Фран цу ске, САД, Ира на, 
Ита ли је, Грч ке, Сло ве ни је, Аустра ли је, Бу гар ске, 
Бра зи ла, Че шке, Се вер не Ма ке до ни је, Су да на, 
Са у диј ске Ара би је, Хр ват ске, Дан ске и Ко лум-
би је. Про грам Кла си ка био је по све ћен не дав но 
пре ми ну лој ди ви срп ског глу ми шта, Не ди Ар-
не рић. Ла у ре а ти на гра де Бе о град ски по бед ник 
за из у зе тан до при нос филм ској умет но сти би ли 
су и Ко ста Га врас и јед на од нај ве ћих глу ми ца с 
ових про сто ра – Ми ра Ба њац.  

При ре ди ла Ка та ри на Г. СА Вић

КУЛТУРНИ МОЗАИК

Дом је вре ма Гру ји ћа

Пе тер Ханд ке

Бо го ро дич на ср ква

Цр ве но ко са 
бо ги ња

ни ко ла Ко ка 
јан ко вић
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У 
не де љу, 2. фе бру а ра 2020, у веч-
ност се пре се лио проф. др Не над 
Љу бин ко вић, исто ри чар књи жев-
но сти, фол кло ро лог, со ци о лог 
кул ту ре. Ро ђен је 4. мар та 1940. 

го ди не у Бе о гра ду. Ди пло ми рао је, ма ги стри-
рао и док то ри рао на Фи ло ло шком фа кул те ту 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Пре шест де це ни ја 
Не над Љу бин ко вић је у Гла сни ку Му зе ја Ко
со ва и Ме то хи је (1960/1961) об ја вио пр ви на-
уч ни рад „По ре кло мо ти ва но ше ња од се че не 
гла ве по сле по гу бље ња у јед ној шип тар ској 
пе сми о ко сов ском бо ју“, а на уч ну ка ри је ру 
за по чео је у Ин сти ту ту за књи жев ност и умет-
ност у Бе о гра ду 1966. го ди не. Ин те ре су ју ћи се 
пре те жно за исто ри ју на ци о нал не књи жев но-
сти и срп ску тра ди циј ску кул ту ру у бал кан-
ском и свет ском кон тек сту, Не над Љу бин ко-
вић је об ја вио ви ше од че ти ри сто ти не ве о ма 
за па же них сту ди ја, чла на ка, при ка за, ре цен-
зи ја, ен ци кло пе диј ских од ред ни ца. Об ја вио 
је сле де ће књи ге: Ша љи ве на род не при че, Бе-
о град, 1976; Ју нач ке на род не пе сме, Бе о град, 
1979; Усме на књи жев ност ју го сло вен ских на
ро да (Бе о град, 1978, 1980, Се ул 1995); Пје ва
ни ја бу дим ска и лај пци шка Си ме Ми лу ти но
ви ћа Са рај ли је. При лог про у ча ва њу на род не 
по е зи је Ву ко вог вре ме на, Бе о град, 2000; Тра га
ња и од го во ри. Сту ди је из на род не књи жев но
сти и фол кло ра (I), Бе о град, 2010; Пр ви срп ски 
уста нак од исто ри је до „на род не исто ри је“ и 
ње не усме не ми ти за ци је (са Мир ја ном Дрн-
дар ски), Бе о град – Ора шац, 2012; На ши да ле
ки пре ци – ет но ми то ло шке сту ди је, тра га
ња и про ми шља ња, Бе о град, 2014; Од Ко сов
ске бит ке до ко сов ске ле ген де, Но ви Сад, 2018. 
Књи гу На ши да ле ки пре ци, у из да њу СКЗ, сма-
трао је нај бо љом у свом опу су, а во лео је да 
ка же да та књи га и бит но на до гра ђу је Го ди
шње оби ча је у Ср ба ње го вог при ја те ља Ми ла 
Не дељ ко ви ћа. 

При ре дио је ве ћи број збор ни ка и ча со пи са 
ко ји су пре ма на чи ну уре ђи ва ња, за и ста, рав-
ни аутор ству. Из два ја се де вет збор ни ка ра до ва о 
Срп ској ре во лу ци ји (1804–1815) ко ји су пред ста-
вља ли ре зул та те на уч ног сим по зи ју ма „У сла ву 
ве ли ког Во жда“ у Ве ли кој Пла ни. У еди ци ји ча-
со пи са Рас ков ник, Љу бин ко вић је из ван ред но 
при ре дио два то ма: Ко со во у пам ће њу и ства
ра ла штву, 1989 и Мар ко Кра ље вић – исто ри ја, 
мит, ле ген да, 1997. Од не про це њи вог је зна-
ча ја за на шу кул ту ру рад Не на да Љу бин ко ви-
ћа на при ре ђи ва њу и об ја вљи ва њу де ла на ших 
нај зна чај ни јих на уч ни ка. Уз ко мен та ре и про-
прат не сту ди је, при ре ђи вао је де ла Ти хо ми ра 

Ђор ђе ви ћа, Ве се ли на Чај ка но ви ћа, Па вла Со-
фри ћа Ни ше вља ни на, Па вла По по ви ћа, Ду ша на 
Ј. По по ви ћа и сво га де де Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа. 
То ком му ко трп ног и да но ноћ ног при ре ђи ва ња 
за штам пу обим них де ла Ти хо ми ра Ђор ђе ви ћа 
и Ве се ли на Чај ка но ви ћа, Љу бин ко вић је, на жа-
лост, за у век и оште тио соп стве ни вид. И упр кос 
дра стич но осла бе лом оч ном ви ду, он је, уз грд-
не по те шко ће, не сма ње ном же сти ном на ста вио 
сво ју на уч ну ка ри је ру.

У сво јим ра до ви ма си сте мат ски је про у ча вао 
сва кључ на пи та ња на у ке о усме ној књи жев но-
сти. Ба вио се еп ским ле ген да ма – од Вла ди ми ра 
и Ко са ре, пре ко Све тог Са ве, вој во де Мом чи ла, 
Кра ље ви ћа Мар ка, Ко сов ског бо ја, хај ду ка и 
уско ка, Ка ра ђор ђа, па све до кул та Ти та и Ми-
ло ше ви ћа. Вра тио је у на у ку по ет ску вред ност 
пе са ма ду гог сти ха, тзв. бу гар шти ца, пре ци зно је 
да то вао Ер лан ген ски ру ко пис и вра тио је из „мр-
твих“ Пје ва ни ју Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је. 
Осве тлио је на дру ги на чин Срп ску ре во лу ци-
ју с по чет ка 19. ве ка, увр стио је Стар ца Ми ли ју 

у пе сни ке срп ске књи жев но сти, а не у Ву ко ве 
пе ва че, и у ње му је, чи ни ми се, ис пи сао чуд-
ну, али аутен тич ну вла сти ту би о гра фи ју. Имао 
је мно го раз у ме ва ња и са о се ћа ња за не схва ће-
ног, раз о ча ра ног, ћу дљи вог и пр га вог пе сни ка. 
Та ква је аура пра ти ла и Љу бин ко ви ћа. Раз вој 
ње го ве на уч не ка ри је ре на сво је вр стан на чин 
обе ле жи ла су два кри тич ка при ка за – о Но ви јој 
књи жев но сти у Ср ба Јо ва на Ри сти ћа (1969) и о 
Са бра ним де ли ма Ву ка Ка ра џи ћа (1969). По том, 
слич ну уло гу је имао и при каз из 1971. по во дом 
књи ге Срп ски ми то ло шки реч ник. Оштрим, али 
ду хо ви тим кри ти ка ма ство рио је за зор ме ђу ет-
но ло зи ма и фол кло ри сти ма. Сма тран је по ле-
мич ки рас по ло же ним не за до вољ ни ком. Тај став 
је тра јао го то во до тре нут ка ка да је ви ђен „у од-
ла ску“, а он да је не ка ко од про ка же ног и не по-
жељ ног по стао по же љан, хва љен и на гра ђи ван. 
Са мо спо ми њем да је био до бит ник Ву ко ве на-
гра де и да је ужи вао до жи вот ну пен зи ју за вр-
хун ски до при нос на ци о нал ној кул ту ри. 

У Ин сти ту ту за књи жев ност и умет ност Не над 
Љу бин ко вић је уте ме љио на уч но и стра жи вач ки 
про је кат Срп ско усме но ства ра ла штво у бал
кан ском кон тек сту ко јим је ру ко во дио до пен-
зи о ни са ња (4. март 2007. го ди не). То ком 2005, 
Љу бин ко вић је по кре нуо ме ђу на род ни на уч но-
и стра жи вач ки про је кат Oral tra di tion of Ser bian 
epic songs, ко ји се од ви јао под по кро ви тељ ством 
УНЕ СКО-а. За све оно што је учи нио у Ин сти ту ту 
за књи жев ност и умет ност, као и због све ко ли-
ког ње го вог до при но са на шој кул ту ри и на у ци, 
Ин сти тут је у част Не на да Љу бин ко ви ћа и ње-
го ве су пру ге проф. др Мир ја не Дрн дар ски об-
ја вио збор ник ра до ва Про ми шља ња тра ди ци је 
– фол клор на и ли те рар на ис тра жи ва ња (2014) 
ко ји са др жи 49 тек сто ва њи хо вих ко ле га и при-
ја те ља, као и до ста це ло ви ту би бли о гра фи ју Не-
на да Љу бин ко ви ћа. 

В
е о ма ва жан сег мент Љу бин ко ви-
ће ве де лат но сти пред ста вља ње-
гов пе да го шки рад ко јим се ба вио 
од 1971. го ди не, па све до пен зи-
о ни са ња. Пре да вао је на Пе да го-

шкој ака де ми ји, у Ви шој ПТТ шко ли, на Фа-
кул те ту му зич ке умет но сти Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, на Ака де ми ји умет но сти „Бра ћа 
Ка рић“. Др жао је и кур се ве на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду и на Му зич кој ака-
де ми ји на Це ти њу. При чао ми је да се на да-
вао де сет ки сту ден ти ма ко ји су има ли вла-
сти то ми шље ње, су прот но ње го вом, до да ју ћи 
да се чи ње ни це мо гу на у чи ти, али да је те-
шко оспо со би ти не ко га да ми сли соп стве ном 
гла вом. Све до чио сам да је био оми љен ме ђу 

сту ден ти ма са ко ји ма је оста јао до жи вот ни 
при ја тељ. Умео је са омла ди ном.

У об ли ку скри па та об ја вио је уџ бе ни ке: Увод 
у ли те рар но обра зо ва ње (1972), Кул ту ра усме
ног и пи сме ног из ра жа ва ња (1974), Кул ту ра и 
ства ра ла штво I–II (1977, 1980, 1985), Со ци о ло
ги ја кул ту ре и умет но сти (1999, 2002, 2005), 
Ме то до ло ги ја на уч ног ра да (2001), Ини ци јал
ни мо ти ви свет ске ли те ра ту ре – ве ли ка де ла 
свет ске књи жев но сти (2006).

Као про фе сор Му зич ке ака де ми је и ре дак 
зна лац тра ди ци о нал не во кал не ба шти не, Не-
над Љу бин ко вић струч но је усме ра вао ге не ра-
ци је сво јих сту де на та ко ји су се упу ти ли тра гом 
ин тер пре ти ра ња на ше му зич ке ба шти не. Тре ба 
из дво ји ти и ње го ву струч ну са рад њу са број ним 
на шим углед ним из во ђа чи ма тра ди ци о нал не 
му зи ке – Ми ла ном Ба би ћем, бра ћом Те о фи ло-
вић, Би љом Кр стић и гру пом „Би стрик“.  

Дру штве ни и кул тур ни ан га жман Не на да Љу-
бин ко ви ћа чи ни из у зет ним и чи ње ни ца да је он 
био и по кре тач, уте ме љи вач и углед ни пре га лац 
у де лат но сти ма зна чај них удру же ња и ин сти ту-
ци ја. Осни вач је Дру штва за не го ва ње и про у ча-
ва ње срп ског и бал кан ског фол кло ра „Ка ра џић“. 
Члан је Удру же ња књи жев ни ка, Удру же ња фол-
кло ри ста Ср би је, Срп ског ми то ло шког дру штва, 
Удру же ња за чу ва ње и не го ва ње срп ске му зич ке 
тра ди ци је – „Ко ре ни“. Био је пред сед ник Жи ри ја 
за до де лу на гра де „Ми ле Не дељ ко вић“ за нај бо-
љу књи гу из обла сти фол кло ро ло ги је и ет но ло-
ги је. Био је и ду го го ди шњи са рад ник Му зе ја 
Ву ка и До си те ја и Пе да го шког му зе ја у Бе о гра-
ду. Ду бок траг је оста вио и у де лат но сти Ву ко-
ве за ду жби не. У три ман да та, од 1994. до 2007, 
био је члан Управ ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не 
и ан га жо ван у ра ду ње них три би на, окру глих 
сто ло ва, као и у из ра ди збор ни ка: Ак ту ел ност 
Ву ко вих по ру ка (2008) и Твор ци срп ског књи жев
ног је зи ка (2011). Уре дио је и је дан спе ци јал ни 
те мат ски број За ду жби не, ли ста Ву ко ве за ду жби-
не, ко ји је штам пан у смут но рат но вре ме (ју ни 
1999) и ко ји је био по све ћен Ко со ву и Ме то хи ји. 
До бит ник је на гра де Ву ко ве за ду жби не 2010. го-
ди не за на у ку, и то за књи гу Тра га ња и од го во ри: 
сту ди је из на род не књи жев но сти и фол кло ра (I). 
Од са мог по кре та ња ка лен да ра Да ни це 1994. го-
ди не, ре дов но је об ја вљи вао при ло ге. У скло пу 
де ло ва ња Ву ко ве за ду жби не по кре нуо је у Ба ва-
ни шту, у окви ру ма ни фе ста ци је „Да ни ћи ри ли-
це“, на уч ни скуп мла дих ис тра жи ва ча са те мом 
Фол клор да нас.

Као рет ко ко, Не над Љу бин ко вић је био не жан 
и бри жан су пруг, ду ше ван отац и по но сан де да 
на сво ју уну ку Ма ри ју, успе шну док то рант ки њу 
и нај бо љу срп ску так ми чар ку у стре ли чар ству. 
Не над је жи вео за дру ге, био је пра ви и ода ни 
при ја тељ, слу шао је љу де па жљи во и са ем па ти-
јом и про ни цао је у про бле ме и знао је да по-
са ве ту је, да уте ши и да охра бри. И лич но сам у 
ње му на ла зио осло нац. 

Зем ни оста ци Не на да Љу бин ко ви ћа по чи ва ће 
на Но вом гро бљу у Бе о гра ду, у по ро дич ној гроб-
ни ци ње го вог де де-уја ка, Јо ва на Скер ли ћа.

Бран ко ЗЛАТ Ко Вић

У 
Ма ти ци срп ској, 4. фе-
бру а ра 2020. го ди не, 
пред ста вље на је књи-
га „Са зда де се бе ла 
цр ква: срп ско на род-

но ства ра ла штво Ко со ва и Ме то хи-
је”. Скуп су по здра ви ли пред сед ник 
Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста-
нић и проф. др Алек сан дра Вра неш, 
уред ни ца из да вач ке де лат но сти за 
књи жев ност Ан дри ће вог ин сти ту та 
из Ан дрић гра да, где је књи га и об-
ја вље на. О књи зи су го во ри ли ре-
цен зен ти проф. др Бо шко Су вај џић 
и мр Јо ван Пеј чић. У умет нич ком 
про гра му уче ство ва ли су др Иси-
до ра По по вић (ко ја је во ди ла про-
грам и ка зи ва ла сти хо ве из на род-
них пе са ма ко сов ско ме то хиј ског 
ства ра ла штва) и Ге ор ги је Мр кић, 
уче ник дру гог раз ре да Гим на зи је 
„Јо ван Јо ва но вић Змај” (от пе вао је 
две пе сме „Слав ни гра де” и „На ва-
ли се Шар-пла ни но”). Пред ста вља-
њу књи ге при су ство ва ли су и чла-
но ви Ко сов ско ме то хиј ског од бо ра 
Ма ти це срп ске чи ји је пред сед ник 
проф. др Ва лен ти на Пи ту лућ.

У При ло гу до но си мо из ла га ње Бо-
шка Су вај џи ћа. 

Из вр сна књи га Ва лен ти не Пи ту лић 
Са зда де се бе ла цр ква: срп ско на род
но ства ра ла штво Ко со ва и Ме то хи
је, у од лич ној еди ци ји Ан дри ће вог 
ин сти ту та (Ан дрић град 2018), дра го-
це ни је под сет ник на жи во ду хов но 
бла го са Ко со ва и Ме то хи је, и на на ше 
за слу жне прет ке, од Ја стре бо ва, Де не 
Де бељ ко ви ћа, Пе тра Ко сти ћа, Гри го-
ри ја Бо жо ви ћа до проф. Вла ди ми ра 
Бо ва на, али и на за хвал не по том ке 
– сту ден те и уче ни ке ко ји до стој но 
на ста вља ју из у зет но де ло сво јих ве-
ли ких учи те ља.

Са ма аутор ка је у уво ду на нај бо-
љи на чин пред ста ви ла сло је ви тост 
усме ног на сле ђа Ср ба на тлу Ко со ва 
и Ме то хи је: „Сло је ви тост усме ног на-
сле ђа Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји по-
ка зу је древ ност јед не кул ту ре, ко ја је 
пре ко ар ха ич них обра за ца по ка за ла 
да об ред но-оби чај на прак са има ве-
ћи зна чај не го што из гле да на пр ви 
по глед. У вре ме ну гло бал не кул ту ре, 
ко ја пре ти да уру ши иден ти тет ма-

лих на ро да, древ ни обра сци ко лек-
тив ног пам ће ња има ју ве ли ку уло гу 
у очу ва њу иден ти те та. Не го ва њем 
об ред не прак се, пре о ста ли срп ски 
жи ваљ на Ко со ву и Ме то хи ји по ка-
зао је да се у кри зним вре ме ни ма у 
по је дин цу и ко лек ти ву ја вља же ља 
за си гур ним ослон цем. Тај осло нац 
је, не сум њи во, кроз ве ко ве под тур-
ским роп ством, би ло ду хов но на сле-
ђе пре да ка“.

Књи га Ва лен ти не Пи ту лић лир-
ска је, тво ри тељ ска, „жен ска књи га“. 
Са зда де се бе ла цр ква пра ти тра го ве 
древ них сим бо ла у функ ци ји очу ва-

ња иден ти те та. Она пред ста вља на-
род не умо тво ри не Ко со ва и Ме то хи је 
као ет ноп си хо ло шки фе но мен, по ни-
ра њем у на ци о нал ну ма три цу и кул-
тур не обра сце. 

У књи зи је нај ве ћа па жња по све ће-
на лир ској гра ђи, ко ја је на овом про-
сто ру и нај до ми нант ни ја. Ве за из ме ђу 
чо ве ка и при ро де је у лир ским пе сма-
ма са Ко со ва и Ме то хи је ду бо ка, сим-
бо ли за ци ја уза јам на, есте ти за ци ја 
све та пот пу на. До ми нант ни сим бо-
ли ове ли ри ке су „бе ла цр ква“, Сун це 
и Ме сец, не бо и зе мља, во да и ро са, 
зла то и сре бро. 

На ду хов ном про сто ру Ко со ва и 
Ме то хи је по ди за ње ви лин ског гра-
да по ве зу је са зи да њем „бе ле цр кве“ 
(„Са зда де се бе ла цр ква“). Бо жур но-
си сим бо ли ку ра ђа ња и љу ба ви, али 
и пат ње и смр ти. Па ган ска ма три ца се 
обо га ћу је име ни ма све ти те ља, по све-
ће на је ду хов ном уз ра ста њу Цр кве и 
чо ве ко вог ре ли ги о зног осе ћа ња.

За пи си из раз ли чи тих вре мен ских 
и ет но кул тур них аре а ла Ко со ва и Ме-
то хи је све до че о ду би ни и сна зи кул-
тур но и сто риј ског пам ће ња срп ског 
на ро да. Ту су об ред не пе сме Ца ри град
ског гла сни ка, али и ана ли за еп ског 

пе ва ња на Ко со ву ко је је, ка ко ис ти-
че Ва лен ти на Пи ту лић, аутох то но. Од 
Ву ка Ка ра џи ћа, Де не Де бељ ко ви ћа и 
Ива на Сте па но ви ча Ја стре бо ва, пре ко 
за пи са Ма ти је Мур ка 1930. го ди не у 
При зре ну, до но вих за пи са уче ни ка и 
сту де на та у 21. ве ку.

Ка да је реч о ле ген да ма о све ти те-
љи ма и ју на ци ма у при по вед ној про-
зи Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је, аутор ка 
из два ја ле ген де о Све том Јо а ни ки ју 
Де вич ком, у ко ји ма се, па ра лел но са 
сти ца њем све че вих мо ћи, обра зла же 
и ње го ва ју нач ка ини ци ја ци ја, ко ја се 
сти че уче шћем у Ко сов ском бо ју.

У прет ход ним књи га ма, као и у овој 
ко ја је пред на ма, Ва лен ти на Пи ту лић 
се у кон ти ну и те ту на нај бо љи на чин 
ба ви за пи си ма Ива на Сте па но ви ча 
Ја стре бо ва ко ји је у дру гој по ло ви ни 
19. ве ка бе ле жио на род не умо тво ри-
не Ср ба у Ста рој Ср би ји. 

Пи шу ћи о срп ском на род ном ства-
ра ла штву Ко со ва и Ме то хи је, од пр вих 
за пи са до са вре ме не гра ђе на те ре ну, 
од лир ских и еп ских пе са ма до ле ген-
ди о све ти те љи ма и не и ма ри ма, од 
пре да ња о Ми ло шу Оби ли ћу до са вре-
ме них при ча ња и крат ких го вор них 
об ли ка, од де лат них ар хе ти по ва до ар-
хе тип ских ви зи ја ма на сти ра и цр ка ва 
из Ста ре Ср би је, Ва лен ти на Пи ту лић 
нам го во ри о се би. По да сти ру ћи нам 
у сво јим књи га ма ет ноп си хо ло шку 
кар ту Ко со ва и Ме то хи је, она ис пи су је 
ма пу соп ства. Го во ре ћи јед ном при ли-
ком о Гри го ри ју Бо жо ви ћу и Ја ни ћи ју 
По по ви ћу, пи сци ма из Ста ре Ср би-
је, ко ји су би ли „ве ли ки на ци о нал-
ни рад ни ци, са по себ ним осе ћа њем 
за нео п ход ност очу ва ња иден ти те-
та срп ског жи вља“, Ва лен ти на Пи ту-
лић нам су штин ски го во ри о се би. И 
о Евро пи сво га до ба: „На жа лост, све-
до ци смо да она Евро па чи ји је уче ни 
свет у 19. ве ку учио срп ски је зик да 
би се упо знао са усме ном ба шти ном 
Ср ба, да нас не мо гле да за ти ра ње ма-
те ри јал них и ду хов них тра го ва јед ног 
древ ног сло вен ског на ро да. Но во чи-
та ње бо га тог усме ног на сле ђа Ср ба са 
Ко со ва и Ме то хи је пред ста вља иза зов 
пред ко јим се отва ра ју скри ве ни сло је-
ви ко је ће мо ту ма чи ти у кљу чу са вре-
ме не фол кло ри сти ке“.

Бо шко СУ ВАј Џић

У СЛАВУ НЕНАДА ЉУБиНкоВиЋА

Пажљиви слушалац људи

не над Љу бин ко вић до бит ник на гра де 
Ву ко ве за ду жби не за на у ку 2010.

Ва лен ти на Пи ту лић го во ри на пред ста вља њу књи ге

МАтицА СрПСкА

Представљена књига 
Вaлентине Питулић

Саздаде се бела црква: српско народно стваралаштво Косова и Метохије
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грАДиШкА

Обновљен рад 
Фондације Вукове 

задужбине

У ЈУ На род на би бли о те ка Гра ди-
шка 25. сеп тем бра 2019. одр жа на је 
Из бор на скуп шти на Фон да ци је Ву-
ко ве за ду жби не у Гра ди шки, ко јој је 
при су ство ва ло 30 чла но ва. На по чет-
ку сјед ни це ми ну том ћу та ња ода та је 
по шта пре ми ну лим за ду жби на ри ма 
и са рад ни ци ма Ву ко ве за ду жби не из-
ме ђу дви је скуп шти не.

Скуп шти на је иза бра ла рад но пред-
сјед ни штво у са ста ву: проф. Сње жа на 
Миљ ко вић, мр Рај ка Го лић и Ма ја Вр-
ља но вић.

Сње жа на Миљ ко вић се обра ти ла 
чла но ви ма Скуп шти не са до бро до-
шли цом, за тим се пред ста вио уче ник 
ОШ „Ва са Чу бри ло вић“ из Гра ди шке 
Ву ка шин Миљ ко вић чи та њем сти хо ва 
из „Да ни це“ за 2019. го ди ну.

Члан Рад ног пред сјед ни штва Сње-
жа на Миљ ко вић из ни је ла је при је-
длог ру ко вод ства Фон да ци је Ву ко ве 
за ду жби не из Бе о гра да да се са зо ве 
Из бор на скуп шти на у Гра ди шки и 
иза бе ре но во ру ко вод ство. Скуп шти на 
је на ста ви ла рад по усво је ном Днев-
ном ре ду: Из бор но вог ру ко вод ства 
пре ма Ста ту ту Фон да ци је Ву ко ве 
за ду жби не у Гра ди шки, Усва ја ње Про
гра ма ра да за пе ри од но вем бар 2018  
ок то бар 2019. и Ра зно.  

У ве зи с пр вом тач ком днев ног ре-
да, а на при је длог Ву ко ве за ду жби не 
из Бе о гра да, Скуп шти на је јед но гла-
сно иза бра ла про фе со ри цу Сње жа ну 
Миљ ко вић за пред сјед ни цу Управ ног 
од бо ра Фон да ци је Ву ко ве за ду жби не у 
Гра ди шки, а са мим тим и за пред сјед-
ни цу Фон да ци је (Огран ка). Та ко ђе, 
јед но гла сно су иза бра ни и чла но ви 
Управ ног и Над зор ног од бо ра Фон-
да ци је. За пред сјед ни ка Скуп шти не 
Фон да ци је (Огран ка) иза бра на је ма-
ги стар Рај ка Го лић, а за се кре та ра Ма-
ја Вр ља но вић.

Чла но ви но во и за бра ног Управ ног 
од бо ра упо зна ти су са Пла ном и про-
гра мом ра да Фон да ци је у на ред ном 
пе ри о ду, ко ји је јед но гла сно усво јен.

Про фе сор Ра да на Ви ла Ста ни-
шље вић, ду го го ди шња пред сјед ни-
ца Управ ног од бо ра Огран ка Ву ко ве 
за ду жби не у Гра ди шки и са да но-
во и за бра ни члан Над зор ног од бо ра 
Фон да ци је, из ме ђу оста лог, го во ри ла 
је о пре ми ну лом док то ру Бо ри сла ву 
Шок че ви ћу, осни ва чу Огран ка Ву ко ве 
за ду жби не у Гра ди шки и пред ло жи ла 

да јед на од ули ца у Гра ди шки по не-
се ње го во име.

Пре ну ме ран ти ма су по де ље ни 
при мер ци „Да ни це“ за 2016. го ди ну 
и из вр шен упис пре ну ме ра на та за 
„Да ни цу“ 2020.

Ма ја ВР ЉА но Вић

БЕ ЛА Во ДА

Успе шне 
го ди не ра да

Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Бе лој 
Во ди у про те клом пе ри о ду имао је 
бо га ту ак тив ност. Сва ке го ди не у са-
рад њи са Удру же њем пе сни ка Ср би је 
(СРБ) из Кру шев ца, тра ди ци о нал но је 
ор га ни зо вао сцен ско-му зич ки и по ет-
ски про грам Мо рав ски ца ро став ник 
на Бе ло вод ској ске ли, на ко ме су уче-
ство ва ли пе сни ци и ин стру мен та ли-
сти из ви ше ме ста Ср би је. Ове го ди не 
су го сто ва ли умет ни ци из Но вог Са-
да, Ро га ти це, Кра гу јев ца, По жа рев ца, 

Вр њач ке Ба ње, Вин тер ту ра и Кру шев-
ца. О ово ме су из да та и два збор ни ка 
(тро го ди шња ка).

У са рад њи са Пла ни нар ским дру-
штвом Љук тен и По кре том за за шти-
ту при ро де и тра ди ци је из Тр сте ни ка 
и Бе ле Во де, као и Дру штвом за ви ча-
ја ца и при ја те ља Бе ле Во де, у спо мен 
стра да ли ма у Пр вом свет ском ра ту за-
са ђе но је три сто ти не ста ба ла ра зног 
во ћа на утри на ма Бе ле Во де и Ку кљи-
на. Од 2015. го ди не, у са рад њи са пла-
ни на ри ма ПД Љук тен из Тр сте ни ка 
и Удру же њем пе сни ка СРБ из Кру-
шев ца, Огра нак је ор га ни зо вао ма-
ни фе ста ци ју Је се но ва ње По мо ра вља, 
Лев ча и Тем ни ћа, уз уче шће број них 
пе сни ка, му зи ча ра и дру гих умет ни-
ка. Та ко ђе, Огра нак тра ди ци о нал но 
уче ству је у ор га ни за ци ји Бе ло вод ске 
ро зе те, Ва јар ске ко ло ни је Бе ло вод ски 
пе шчар и Мо за и чар ске ко ло ни је Мла
ден Ср би но вић.

У ор га ни за ци ји огран ка Ву ко ве за-
ду жби не у Основ ној шко ли у Бе лој Во-
ди, 30. ма ја 2018. го ди не за основ це 
ни жих раз ре да одр жа но је пре да ва ње 
Пче ле и пче лар ство – ле по и ко ри сно. 
Пре да ва чи су би ли Ве ро љуб Ву ка ши-
но вић, пче лар и пе сник из Тр сте ни-
ка, и др Ве ли бор Ла за ре вић, пче лар и 
пред сед ник огран ка Ву ко ве за ду жби-
не у Бе лој Во ди. То ми слав Ди ми три је-
вић и Ми лош Не дељ ко вић чи та ли су 
од лом ке из ан то ло ги је о пче ли Пче
ло ја вља ње проф. др Ми о дра га Ра до-
ви ћа из Но вог Са да. При су ство ва ла су 
34 ђа ка ко ји су де гу сти ра ли две вр-
сте ме да. 

У са рад њи са из да вач ком ку ћом 
САТ ЦИП из Вр њач ке Ба ње, об ја вље-
не су мо но гра фи је: Бе ла Во да – исто
ри ја, кул ту ра и ту ри зам; Спе ци јал ни 
ре зер ват при ро де „Осре дак“ у до ли ни 
За пад не Мо ра ве; Све ти ње и зна ме ња 
Жу па њев ца у Лев чу; Ко ма ра не и Љу ба
ва, се ла бла го тин ског кра ја.

По во дом 135 го ди на од ро ђе ња и 
60 го ди на од смр ти све тог вла ди-
ке Ни ко ла ја у ма на сти ру Ко ма ра не 
пред сед ник Огран ка у Бе лој Во ди Ве-
ли бор Ла за ре вић и Љу би ца Пет ко вић 
из На род не би бли о те ке Кру ше вац 
одр жа ли су пре да ва ње о жи во ту овог 
све ти те ља.  

Ве ли бор ЛА ЗА Ре Вић

Бе ло вод ска ро зе та

Бе ла Во да, се ло крај Кру шев ца са 
око хи ља ду и по ста нов ни ка, чу ве но 
је по сво јим кле са ри ма и ве ро ват но је 
је ди но се ло у Ср би ји ко је у свом цен-
тру има Му зеј кле сар ства и ва јар ства, 
укра шен дор ским сту бо ви ма.

Пре ко пу та му зе ја на ла зи се и ста-
ра че сма, ко ја је по след њи пут ре ста-
у ри ра на по ло ви ном 19. ве ка. При ча 
се да је, по во ди ко ја је из ње ис ти ца-
ла и пе ни ла, се ло и до би ло име. Ту је 
и Храм Све те Тро ји це, из гра ђен 1934. 
и по све ћен кра љу Алек сан дру Ује ди-
ни те љу. Је дан за ни мљив де таљ у ве зи 

са том цр квом је сте да се у њој на ла зи 
сар ко фаг са оста ци ма Во ји сла ва Тан-
ко си ћа, чет нич ког вој во де и јед ног од 
осни ва ча Цр не ру ке. У крип ту цр кве 
пре нет је 1937. го ди не, из око ли не Љу-
бо сти ње.

У цен тру се ла, од мах по ред Му зе ја 
на ла зи се и ам фи те а тар, на ко ме се 
сва ке го ди не, у ју лу, ис так ну тим по је-
дин ци ма уру чу је на гра да Бе ло вод ска 
ро зе та, ис кле са на у ка ме ну, а у знак 
при зна ња за умет нич ки, кул тур ни 
и на уч ни до при нос срп ској кул ту ри. 
На гра ду је пр ва до би ла Де сан ка Мак-
си мо вић 1988. го ди не, а ме ђу до бит-
ни ци ма су и ар хи тек та Пе ђа Ри стић, 
књи жев ни ци Ма ти ја Бећ ко вић, Ра-
до ван Бе ли Мар ко вић, Пе тар Ханд ке, 
Љи ља на Ха бја но вић Ђу ро вић, ре ди-
тељ Емир Ку сту ри ца и дру ги ис так-
ну ти умет ни ци и пи сци са вре ме не 
срп ске и свет ске књи жев но сти.

До бит ни ци, да кле, до би ја ју ро зе-
ту, де ко ра тив ни еле мент од ка ме на, 
у об ли ку ру жи ног цве та, ко ји нај че-
шће кра си цр кве и ма на сти ре. Ово је 
се ло ко је је упра во због спе ци фич-
ног ка ме на ко ји се ов де ва ди, бе ло-
вод ског пе шча ра, по зна то по из ра ди 
ро зе та ти пич них за мо рав ску умет-
нич ку шко лу. Ми ро слав Жи ва но вић 
и ње го ви си но ви из ра ђу ју ро зе те за 
до бит ни ке ма ни фе ста ци је.

У Му зе ју кле сар ства и ва јар ства у 
Бе лој Во ди да нас по се ти о ци мо гу да 
ви де ру ко тво ри не ва ја ра, кле са ра и 
мо за и ча ра, да пре ли ста ју књи гу ути-
са ка у ко јој се на ла зи и пот пис Пе те ра 
Ханд кеа на срп ском је зи ку, ко ји је био 
оду ше вљен ру ко тво ри на ма бе ло вод-
ских кле са ра, ва ја ра и мо за и ча ра. 

Ве ли бор ЛА ЗА Ре Вић

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 ма ни фе-

ста ци ја „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. 

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, 
Бу до Но во сел, управ ник Фон да ци је, 
и Ан ка Жу гић, осни вач и ду го го ди-
шњи управ ник Фон да ци је.  

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. 

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 то мир Вит ко ШПА Ње Вић

НиШ

Све то сав ски 
кон курс ни по зив 

У окви ру утвр ђе ног про гра ма ра да, 
Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Ни шу, са 
на зи вом Дру штво за не го ва ње ду хов-
них вред но сти „Вук Ка ра џић” – Ниш, 
по зи ва сред њо школ це да по ка жу ин-
те ре со ва ње за срп ску ле пу књи жев-
ност. Ово го ди шња те ма ра да је ве за на 
за на шег ве ли ког пе сни ка Во ји сла ва 
Или ћа (1860–1894).

Те ма је ода бра на по во дом 160 го ди-
на од ро ђе ња пе сни ка.

О Или ће вој пе снич кој ви зи ји Дра-
ги ша Жив ко вић, из ме ђу оста лог, ка-
же да „ту до ми ни ра ју три еле мен та: 
еле ме нат но ћи, во де и ла хо ра...”, а у 
по ет ском об ли ко ва њу, вер си фи ка ци-
ји, је су но ви не у фор ми сти хо ва ња и 
„пред ста вља ју не ма ли до при нос” у 
раз во ју срп ске по е зи је.

Сви об ли ци су до пу ште ни: пи са ни, 
про зни и по ет ски, драм ски, есе ји-
стич ки са ста ви уз оба ве зно ћи ри лич-
но пи смо; ка ли граф ски, елек трон ски, 
ли ков ни при ло зи. 

Ра до ви тре ба да бу ду пот пи са ни 
(име и пре зи ме уче ни ка и мен то ра).

Рок пре да је је 10. ја ну ар 2020. го ди-
не сво јим мен то ри ма или на адре су: 

ул. Дру ге про ле тер ске бри га де 16/6, 
18000 Ниш или dru stvo vuk nis@gmail.
com са на зна ком ЗА СВЕ ТО САВ СКИ 
КОН КУРС.

Нај бо љи ра до ви би ће на гра ђе ни и 
штам па ће се у књи зи Ву ко ве за ду жби-
не „Да ни ца за мла де”, а сви уче сни-
ци кон кур са, као и њи хо ви мен то ри, 

ИЗ РАДА ОГРАНАКА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Са Скуп шти не Фон да ци је Ву ко ве за ду жби не у Гра ди шки

Уче сни ци Књи жев не про ме на де у ЧачкуУче сни ци Мо рав ског ца ро став ни ка 2019. у Белој Води

На из во ру Ву ко ва је зи ка у Пет њи ци
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Као по ча сни го сти Ву ко ве за ду жби не има ли смо 
част да се ди мо за истим сто лом са број ним књи жев-
ни ци ма и на шим до ма ћи ни ма из Ву ко ве за ду жби-
не. Они су го во ри ли и са на ма раз го ва ра ли о де лу 
На пу ту сре бра књи жев ни це Гор да не Ма ле тић. Би-
ло нам је за до вољ ство да отво ри мо ову про мо ци ју 
са не ко ли ко ре чи о Ву ко вој за ду жби ни, чи ја згра да 
спа да у нај ста ри је и нај вред ни је спо ме ни ке Бе о гра-
да, као и да го во ри мо о жи во ту и ра ду књи жев ни це 
Гор да не Ма ле тић.

Ужи ва ле смо у дру штву пред сед ни ка Ву ко ве за-
ду жби не Ми о дра га Ма тиц ког, Љи ља не Ду га лић, пе-
сни ки ње и књи жев ни це, Бо жи да ра Пе ше ва, пи сца, 
но ви на ра и пре во ди о ца, Слав ке Пет ко вић Гру ји чић, 
књи жев ни це ко ја пи ше за де цу и мла де, Сла ђа не 
Ри стић, књи жев ни це, Пе тра Же бе ља на, уред ни ка 
деч јег про гра ма Ра дио Бе о гра да, и Рај ка Лу ка ча, 
пе сни ка, но ви на ра и пре во ди о ца, а ле по нас је уго-
сти ла и про ве ла кроз Ву ко ву за ду жби ну Љи ља на 
Си мић, уред ни ца Ву ко вог чи та ли шта.

Сва ко од при сут них го сти ју са на ма је по де лио 
свој до жи вљај овог ро ма на и на сја јан и за ни мљив 
на чин нам до ча рао и при бли жио но во де ло Гор да не 
Ма ле тић. Го вор ни ци су ис та кли да је ро ман На пу

ту сре бра за ни мљив, по у чан, да се чи та у да ху, као 
и да се аутор ка де таљ но при пре ма ла и ис тра жи-
ва ла пре не го што је на пи са ла ову књи гу. На рав но, 
на кра ју дру же ња обра ти ла нам се и Гор да на Ма-
ле тић, а за тим нам је про чи та ла од ло мак из свог 
ро ма на. Ти ме нам је по себ но улеп ша ла овај књи-
жев ни су срет.

Би ли смо оду ше вље ни на чи ном на ко ји су од ра-
сли пред ста ви ли ро ман и за ин те ре со ва ли нас да га 
што пре про чи та мо. Иако су мо жда не ки ли ко ви из 
ове књи ге из ми шље ни, вре ме ка да су се опи са ни 
до га ђа ји од ви ја ли је ве о ма ре ал но пред ста вље но. 
Та ко ђе, ствар на су и сва опи са на ме ста у књи зи. Ро-
ман На пу ту сре бра је за ни мљи ва исто риј ска аван-
ту ра за де цу и мла де, а ка ко смо на пред ста вља њу 
чу ли, јед на ко је за ни мљив и од ра сли ма. По себ но 
нас је об ра до ва ло ка да нам је аутор ка по кло ни ла 
и пот пи са ла при ме рак свог ро ма на. Већ од да нас 
ће за у зе ти по ча сно ме сто на по ли ца ма на ше школ-
ске би бли о те ке.

Ужи ва ли смо у Ву ко вој за ду жби ни и пре за до вољ-
не смо по во дом, дру штвом у ком смо би ле, као и 
ука за ном па жњом.

За хва љу је мо аутор ки што нас је по зва ла, као и за-
по сле ни ма у Ву ко вој за ду жби ни на пре ле пом дру-
же њу, ср дач ном при је му и го сто прим ству.

Чла ни це би бли о теч ке сек ци је ОШ „Бран ко Ра ди-
че вић“ са Но вог Бе о гра да: Та ма ра Са та рић, VII/3, Те-

о до ра Апо сто ло ски, VII/3, Мар та Бо жи но вић VII/3, 
Ка та ри на Ћи рић VII/3.

ОШ „На род ни хе рој 
Си ни ша Ни ко ла је вић”

Гру па уче ни ка че твр тог раз ре да основ не шко ле 
„На род ни хе рој Си ни ша Ни ко ла је вић” 31. ја ну а ра 
2020. го ди не, у прат њи учи те љи ца Ма ри је Је лић и 
Да ни је ле Туј ко вић, по се ти ла је Ву ко ву за ду жби-
ну у Бе о гра ду.

Ту смо уз прат њу Љи ља не Си мић, уред ни це Ву-
ко вог чи та ли шта, има ли при ли ку да се упо зна мо 
са овом из у зет ном згра дом по диг ну тим 1870. го-
ди не, ко ја је про гла ше на за спо ме ник кул ту ре од 
ве ли ког зна ча ја. Та ко ђе, упо зна ли смо се и с ак-
тив но сти ма Ву ко ве за ду жби не и ње ним нај зна-
чај ни јим из да вач ким про јек ти ма, као и де ли ма 
на ших књи жев ни ка, одр жа ним ма ни фе ста ци ја-
ма и по се та ма Ву ко ве за ду жби не. Ужи ва ли смо у 
пред ста вља њу књи га и див ним тек сто ви ма срп-
ских ве ли ка на. Ра ду је мо се на шим по нов ним су-
сре ти ма и, за хвал ни смо љу ди ма ко ји су уз ве ли ки 
ен ту зи ја зам и рад уте ме љи ли овај цен тар за кул-
ту ру ка кав да нас је сте. 

Ма ри ја је Лић

Позив за награде 
Вукове задужбине 

за 2019. годину
Ву ко ва за ду жби на од 1990. го ди не 

до де љу је го ди шње на гра де за на у ку 
и за умет ност. Ове го ди не на гра ђу-
је се по јед но де ло у обла сти на у ке и 
умет но сти, об ја вље но, из ве де но или 
при ка за но од 1. ок то бра 2019. до 1. ок
то бра 2020. го ди не. 

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

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

На гра да се не до де љу је за кри тич ка 
из да ња, збор ни ке ра до ва, ан то ло ги је, 
при ре ђи вач ке по сло ве и за ма ги стар-
ске те зе и док тор ске ди сер та ци је.

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

Пред ло ге за на гра де мо гу под но-
си ти по је дин ци, на уч не и про свет-
не уста но ве и уста но ве кул ту ре, као 
и дру штве не ор га ни за ци је. Од лу ке о 
на гра да ма до но се од бо ри Ву ко ве за-
ду жби не за на у ку и за умет ност.

По зи ва мо за ин те ре со ва на прав на 
и фи зич ка ли ца да по ша љу пред ло ге 
за на гра де Ву ко ве за ду жби не за 2019. 
го ди ну. 

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

Пред ло зи се до ста вља ју до 1. ок то
бра 2020. 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.

Куће причају 

Кра јем де цем бра 2019. го ди не у 
из да њу бе о град ске из да вач ке ку ће 
„Ла гу на“ иза шла је нај но ви ја књи га 
Не на да Но ва ка Сте фа но ви ћа „Бе о град 
кроз кљу ча о ни це 100 ку ћа“. То је још 
јед на од књи га о Бе о гра ду у ко ји ма 
се ауто ри тру де да са чу ва ју од за бо-
ра ва не ке од зна ме ни то сти гра да и 

оста ве пи са не до ку мен те о про шлим 
вре ме ни ма. 

Не над Но вак Сте фа но вић се ру ко-
во дио ми шљу ве ли ког Бо ри сла ва Пе-
ки ћа ко ји је за бе ле жио да су ку ће као 
љу ди. И за и ста, чи та ју ћи књи гу у ко-
јој су за бе ле же не при че 100 ку ћа, ми 
упо зна је мо те љу де а иза сва ке од тих 
адре са кри је се суд би на јед ног чо ве-
ка, или пак и ви ше ге не ра ци ја. Сте фа-
но вић је кре нуо азбуч ним ре дом, од 
Авал ског пу та без бро ја, где се на ла-
зи Ме мо ри јал ни ком плекс не зна ном 
ју на ку на Ава ли, па до Ца ра Ду ша-
на број 10, где је сме ште на нај ста-
ри ја стам бе на ку ћа у Бе о гра ду. Пред 
на ма се ре ђа ју зна ни и не зна ни ли-
ко ви, као на филм ској тра ци, као је-
дан ка ле и до скоп ко ји пра ти исто ри ју 
да нас већ ви ше ми ли он ског гра да, са 
мно гим тај на ма ко је аутор по ку ша-
ва да от кри је. На мно гим бро је ви ма 
ку ћа на ла зе се дру ге, но ве згра де, а 
фо то гра фи је у књи зи под се ћа ју шта 
се не ка да на ла зи ло на тим ме сти ма. 
Ова сво је вр сна шет ња Бе о гра дом, за-
ни мљи ва је и за ста ро се де о це, за оне 
ко ји до ла зе у Бе о град да ту оста ну или 
за оне ко ји су у про ла зу, да са зна ју ко-
је бла го чу ва град на две ре ке, на рас-
кр шћу Ис то ка и За па да. 

Две кљу ча о ни це ве за не су и за Ву ка 
Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, јед на се на-
ла зи у Го спо дар Је вре мо вој 21, а дру-
га у Кра ља Ми ла на 2. Пр ва све до чи 
о три ве ка вла да ви не Ту ра ка, као и о 
по ро дич ном жи во ту ко ји су они во ди-
ли у Бе о гра ду. Ту је До си теј Об ра до вић 
осно вао Ве ли ку шко лу ко ја је оп ста ја-
ла до 1813. го ди не, па су се сме њи ва ли 
вла сни ци, да би 1949. го ди не у њој био 
отво рен Му зеј Ву ка и До си те ја, чи ју 
осно ву је чи ни ла за о став шти на Ву ка 
Ка ра џи ћа ко ју је ње го ва ћер ка Ми на 
по кло ни ла кра јем 19. ве ка Кра ље ви-
ни Ср би ји. Је ди ни ори ги нал ни стил у 
ар хи тек ту ри Ср би је је срп ско-ви зан-
тиј ски, а аутор је као пред став ни ка 
тог сти ла ода брао згра ду у ко јој се да-
нас на ла зи Ву ко ва за ду жби на, у ули ци 
Кра ља Ми ла на број 2. На том ме сту је 
пр во бит но би ла ку ћа су ди је Ди ми три-
ја Ми те Го лу бо ви ћа. Ку ћа је ме ња ла 
вла сни ке и на ме ну: ту је нај пре би ло 
Ру ско по слан ство,  за тим Дом си ро ча-
ди, па је ка сни је ку пу је Ми ни стар ство 
про све те и цр кве них по сло ва, пр вен-
стве но због бли зи не Дво ра и Ми ни-
стар ства спољ них по сло ва. Ми ни стар 
про све те Ан дра Ни ко лић по чет ком 
20. ве ка од лу чу је да згра да за бли ста 
но вим сја јем, ка ко би сва ко ше та ју ћи 
Те ра зи ја ма имао ути сак да др жа ва по-
чи ва на про све ти. Да нас се ту на ла зи 

Ву ко ва за ду жби на, где на ула зу до-
ми ни ра ју але го риј ски при ка зи Ве ре, 
Про све те, Исто ри је и Умет но сти, де ло 
Дра гу ти на Ин ки о стри ја Ме де ња ка.

Пи шу ћи ову књи гу, Не над Но вак 
Сте фа но вић је ко ри стио обим ну гра-
ђу, ли те ра ту ру, и уло жио ве ли ки труд, 
а по свом лич ном из бо ру по ну дио нам 
је баш ових 100 кљу ча о ни ца и до зво-
лио да у њих за ви ри мо. Мо жда ће мо 
од овог ауто ра до би ти књи гу о не ких 
дру гих 100 ку ћа, јер Бе о град је не про-
чи та на књи га ко ја се сва ким да ном 
до пу њу је.

Ка та ри на ГРА нА ТА СА Вић

ИЗ НАРОДНОГ КАЗИВАЊА

Карађорђе и Милош 
од Поцерја

До шао Ка ра ђор ђе у ло гор у Бе љин 
да се срет не вој ска с вој ском. Из су сед-
ног се ла по сла ли им ме са да се ма ло 
за ло же, па из за хвал но сти се лу да-
до ше име МЕ САР ЦИ. Кад су се до бро 
за ло жи ли и при лич но од мо ри ли, на-
ре ди им да се сви пре о бу ку и пре о бу ју, 
ка ко би мо гли на ћу при ји на Ду ма чи 
нео па зи то да пре сре та ју Тур ке и не-
што пле на да пре у зму. Сви по ски да ју 
чи зме, обу ју опан ке, а уме сто са бљи, 
узму но же ве. За јед но са Ка ра ђор ђем 
за у зму бу си ју и ста ну че ка ти. Цео дан 
че ка ли, ни шта. На ста ви ше и уноћ. 

У не ко до ба но ћи во да чуд но за жу бо-
ри, а стра жа по ми сли да су тур ске ухо-
де: при ву кли им се нај бли же мо гу ће, 
па да их скем ба ју! За то их Ка ра ђор ђе-
ви стра жа ри бр же шћа пи ше, па пред  
Ка ра ђор ђа. Го спо дар их при у пи та: 

– Ко је до бро, љу ди? 
– Тра жи мо Ка ра ђор ђа! 
– А по зна је те ли ви Ка ра ђор ђа? 
– Не по зна је мо! Ни смо га ви де ли, 

али чу ли је смо. 
– А да ви ни сте тур ске ухо де, по ду-

ши вам?! Пу не су шу ме так’их ко ји то-
бож Ка ра ђор ђа тра же, а ова мо чим се 
окре неш, они ил’ те опљач ка ју ил’ те 
уби ју?! 

– Ни смо ми од тих! Ми тра жи мо 
оди ста на шег го спо да ра да за јед но с 
њим Тур ке на Ми ша ру по те ра мо. Овај 
зу лум се не да ви ше тр пе ти! 

Он да им се Ка ра ђор ђе ка за, али они 
сад не ве ру ју. Онај гуњ и опан ци их 
скроз збу ни ше. 

– Ми смо дру га чи је за ми шља ли на-
шег го спо да ра!? 

– Шта још тре ба да учи ним па да ми 
по ве ру је те? – ре че љу ти то. 

– Ве ру је мо, ве ру је мо!– бр же од го-
во ри ше. 

– Не го да чу јем ко сте и ода кле 
сте!? 

– Ме ни је име Ми лош, а ово је мој 
друг. По ма на сти ри ма у По це ри ни још 
као де чак на у чих да чи там и пи шем. 
У пр вим го ди на ма на ше бу не ја сам 
био са мо вој ник, а по сле по ста дох и 
пи сар. Ка ко Тур ци на ва ли ше на ша-
бач ку на хи ју, мој го спо дар се пре да де, 
но ја не хтед нем и ево ме пред то бом. 
Са бља ми је ожед не ла, па да ме при-
миш! 

– Ле по збо риш, а да ви ди мо ка ко 
тво риш! Ево ти ови’ мо ји’ не ко ли ко 
мо ма ка, па их спро ве ди да ви де шта 
то ра де Тур ци. 

Про ђе по до ста вре ме на, а њих не-
ма. За у ка ше као то бо жњи ву ци, али 
џа бе.

Уз вр по љи се го спо дар: 
– Зар да ме ба ла ва де ца пре ва ре!? 
По но ви ше, али ода зи ва не ма. Кад 

на је да ред, ево их, па пра во пред го-
спо да ра. При по ве да ју ко је ка ква чу де-
са ко ја ви де ше. 

– Ко је ку де, ви дим да тај ко ји ти та-
ко име да де, Оби ли ћа у те би на ро ђе-
њу пре по зна де! За вој во ду по цер ског 
те по ста вљам! Сви да те слу ша ју, без 
по го во ра! 

У Бо ју на Ми ша ру Ми лош се љуц-
ки по ка зао. Тек што су Ср би по ту кли 
Тур ке, по ша ље га Ка ра ђор ђе са не што 
вој ске пут Ки то га да пра ви бу си је и 
пре сре ће од бе гле Тур ке. У јед ном лу-
гу Ми лош их све са вла да и по би је, па 
от ме све што су има ли. Сви се пре о-
де ну у тур ско, а он у Ку ли но во: под 
њим Ку ли нов коњ, узде му укра ше не 
зла том и сре бром, а у ру ка ма ње го во 
оруж је та ко ђе од чи стог сре бра и зла-
та. Где год се по ја ви, се је страх: Ср би се 
пла ше и мр твог Ку ли на, а Тур ци жи-
вог Ми ло ша. По сле три да на се вра ти. 
Го спо дар му се сил но об ра ду је:                                              

– Овак’и се Ср би, да бог да, ра ђа ли 
до ве ка, мој по син че!

Са мо са бља Ку ли но ва вре ди ко ли-
ко је те шка. Ну де му ша бач ки Тур ци 
не бро је но зла то и дра го ка ме ње да је 
от ку пе.

– Џа бе те нов це бро ји те, ја вам је не 
да јем. Ис кам да ми да те срп ско ро-
бље! 

– Оста ви се ћо ра ва по сла! Ро бље је 
рас про да то, а ти при гра би ово што ти 
ми ну ди мо! 

– Ја ни ка да ни сам био ши ћар џи ја. 
Су тра кад по ги нем, тре ба мој син да 
зна ка квог је оца имао – са бља Ку лин 
ка пе та на увек ће то би ти!  

Бран ка РА До ВА но Вић

ВУ КО ВО ЧИ ТА ЛИ ШТЕИЗ РАДА ОГРАНАКА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Гор да на Ма ле тић 

Уче ни ци у по се ти Ву ко вој за ду жби ни

до би ће за хвал ни це за уче шће са аде-
кват ним књи га ма.

Би ља на Се Ли Мо Вић

ЧА ЧАк

„След бе ни ци“ 
– књи жев на 
про ме на да

У ор га ни за ци ји Удру же ња „Чу ва-
ри де ла Ву ка Ка ра џи ћа“ и На род ног 
му зе ја у Чач ку, 2. мар та 2020. го ди не, 
у Га ле ри ји Му зе ја је одр жа на Књи-
жев на про ме на да „След бе ни ци“ – 
ве че ства ра ла штва за ду жби на ра и 
Ву ко вих след бе ни ка. На ста вља ју ћи 
тра ди ци ју оку пља ња ства ра ла ца у 
„ву ков ску по ро ди цу“, ко ју је уте ме-
љи ла Гро зда на Ко ма ди нић, осни вач 
Огран ка Ву ко ве за ду жби не у Чач ку, 
сво је књи ге, пу бли ка ци је, про зу, по е-
зи ју, афо ри зме, пред ста ви ло је 27 за-
ви чај них ауто ра. 

У име Удру же ња обра ти ла се пред-
сед ница Да ни је ла Ко ва че вић Ми кић, 
ко ја је на ја ви ла осни ва ње би бли о те-
ке „Ву ко во ко ло“ и про гра ме ко је ће, 
пре ма мо гућ но сти ма, удру же ње ре-
а ли зо ва ти у на ред ном пе ри о ду. Због 
ве ли ког бро ја ства ра ла ца ко ји ни су 
би ли у при ли ци да пред ста ве сво је 
про гра ме на овом ску пу, Удру же ње 
„Чу ва ри де ла Ву ка Ка ра џи ћа“ ће ор-
га ни зо ва ти но ви су срет „След бе ни ка“. 
На ја вље но је и кре и ра ње елек трон-
ског „Азбуч ни ка за ду жби на ра“ са 
би о гра фи ја ма и из бо ром из ства ра-
ла штва члан ства.

О ре зул та ти ма ко ји су у про те клој 
го ди ни по стиг ну ти у из да ва штву и 
дру гим ак тив но сти ма у На род ном 
му зе ју го во ри ла је ди рек тор ка Дел-
фи на Ра јић. Про грам је при пре ми-
ла и ор га ни зо ва ла но ви нар Зо ри ца 
Ле шо вић Ста но је вић и во ди ла га са 
Ми ли цом Ба ко вић, ко ја је у кра ћем 
ома жу под се ти ла при сут не на де ло 
и ре чи Гро зда не Ко ма ди нић. 

По се бан ква ли тет овог ску па би ла 
је и чи ње ни ца да су ства ра о ци, по ре-
клом са це лог срп ског ду хов ног про-
сто ра, ко ји го во ре и пи шу Ву ко вим 
је зи ком и пи смом, до шли у Ча чак из  
Бе о гра да, Оси је ка, Гра ди шке, При зре-
на, Су бо ти це, Но ве Па зо ве, Но ве Ва-
ро ши, При бо ја, Гац ка, Би је љи не, Ра че 
Кра гу је вач ке, Кра ље ва, Па ра ћи на, Гор-
њег Ми ла нов ца, Пра ња на, Ива њи це, 
Но вог Па за ра и Ужи ца. 

Зо ри ца Ле шо вић СТА но је Вић

ЉУ БЉА НА

Пет на е сти Сре тењ ски 
са бор у сла ву на у ке 

и ро до љу бља

Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Љу бља-
ни, у са рад њи са Сло вен ском ма ти цом, 
Сло вен ском ака де ми јом зна но сти и 
умет но сти (СА ЗУ) и Срп ском ака де ми-
јом на у ка и умет но сти, ор га ни зо вао је 
15. фе бру а ра 2020. го ди не, у Мест ном 
му зе ју Љу бља на, пет на е сти Сре тењ ски 
са бор. Те ма ово го ди шњег ску па би ла 
је Срп ска и сло вен ска ма те ма ти ка 19. 
и 20. ве ка и 100 го ди на Уни вер зи те та у 
Љу бља ни (1919–2019). Ево ци ра на су се-
ћа ња на ма те ма ти ча ре Јо си па Пле ме-
ља (1873–1943) и Ми хај ла Пе тро ви ћа 
Ала са (1868–1943). О њи хо вом жи во ту 
и де лу го во ри ли су ака де ми ци: проф. 
др Франц Форст не рич – СА ЗУ, проф. др 
Сте ван Пи ли по вић – СА НУ и проф. др 
Гра ди мир Ми ло ва но вић – СА НУ. У ве-
чер њим са ти ма, у Мест ном му зе ју Љу-
бља не, одр жа на је Све ча на ака де ми ја 
на ко јој је бе се дио ака де мик Та деј 
Бајд, пред сед ник Сло вен ске ака де ми је 
зна но сти и умет но сти. У то ку Сре тењ-
ских све ча но сти при ре ђен је и при-
го дан кул тур но-умет нич ки про грам 
у Љу бља ни, на Бле ду и у Ра до вљи ци. 
Ме шо ви ти хор Све ти Ро ман Слат ко
по јац из Пе тро ва ра ди на одр жао је три 
кон цер та ду хов не и све тов не му зи ке, 
под ди ри гент ском па ли цом Ев ге ни је 
Вла ди ми ров не Ко јић. 

Ву ко ва за ду жби на је на Сре тењ ском 
са бо ру уру чи ла Сре тењ ске ма те ма
тич ке спо ме ни це о ис так ну тим по-
је дин ци ма за до при нос Сре тењ ским 
све ча но сти ма 2020: ака де ми ку Та де-
ју Бај ду, ака де ми ку Ан дре ју Крањ-
цу, ака де ми ку Фран цу Форст не ри чу, 
проф. др Але шу Га бри чу, ака де ми ку 
Сте ва ну Пи ли по ви ћу, ака де ми ку Гра-
ди ми ру Ми ло ва но ви ћу, жу па ну Бле-
да Ја не зу Фај фа ру, др Бо жи Со ви љу и 
гра ду Љу бља ни.

Жи во рад Ан ДРе јић
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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

Стр. 4 – Мир ко Мр кић Остро шки, Срп ско ду хов но 
трој ство: Све ти Са ва – Вук – Ње гош 

Ми о драг Ма тиц ки, ДА НИ ЦА КАО НА ЦИ О НАЛ-
НО УПО РИ ШТЕ

К а л е н д а р /ста ра шму сти кла/
МЕ СЕ ЦО СЛОВ ЗА СР БЕ СВА ТРИ ЗА КО НА 
ЈЕ ВРЕЈ СКИ КА ЛЕН ДАР
Ни ко ла Бу ра, ЛЕ ТО ПИС XXI ВЕ КА
О с в е т љ е њ а /на шму сти кли фре ска са ле ген-

дом: Све тог Или ју хра ни га вран – фре ска у Цр кви 
Ус пе ња Бо го ро ди це (ма на стир Мо ра ча)/

Ми о драг Ма тиц ки, Го луб До бра ши но вић о од но
су Ву ка и Ње го ша

Ста ни ша Во ји но вић, При ја тељ ство при твр ђе
но срп ством Кња за Ни ко ле и Љу бо ми ра П. Не на
до ви ћа

Ка та ри на Гра на та Са вић, Уче не же не Цр не Го ре 
и 19. ве ку

Слав ко Бу ба ло (Ву ко вар), То ма Мак си мо вић – 
хра ни лац на ро да

Бу ди мир По то чан, Проф. др Пе тар Ко стић – Је
дин стве ни пси хо лог ра та

Из под сет ни ка Жар ка Ро шу ља
Гри го ри је Цам блак, Вра ћа ње ви да Сте фа ну Де

чан ском или чу до Св. Ни ко ле
Ми ло ван Ви да ко вић, Мо на шки ру чак (од ло мак 

из ро ма на Ве ли мир и Бо сиљ ка)
Бра ни слав Ђ. Ну шић, Пр ва срп ска опе ра
Во ји слав Илић, (Са по гле дом уга ше ним) (пе сма)
Сав ка Су бо тић, Ве се ле успо ме не
На да До ро шки, Бе о град из ме ђу два свет ска ра

та
Н а р о д н а  к њ и ж е в н о с т /Зип ка са Кор ду на/
Љу бин ко Ра ден ко вић, Му шка и жен ска стра на у 

на род ној кул ту ри Ср ба
Ста ни ша Во ји но вић, СА КУ ПЉА ЧИ НА РОД НИХ 

УМО ТВО РИ НА: Вук По по вић (1806–1876), Вук Вр-
че вић (1811–1882), Сте фан Ми тров Љу би ша (1824–
1878)

Књи жев ност и умет ност /Адолф Пе тар Лиф ка, 
Да ни ца, пр ва срп ска на род на кон вер са ци о на игра, 
са ста вио Ју ли је Бер ко вић. Му зи ка Адол фа Лиф ке 
(Adolf Pe tar Lif a, 1828–1895), упра ви те ља Ка пе ле 
Срб ског на род ног по зо ри шта. По све ће но срб ској 
омла ди ни)/

Књи жев на упо ри шта
Ду шан Ива нић, До си теј да нас
Ми ро љуб То до ро вић, Крат ке при че
Ста ни ша Во ји но вић, Зву ко вез (Ане ти) Ми лу ти

на (Ни ка но ра) Гру ји ћа
Пе тар Ми ло ше вић, Не бе са; Зво на (из ро ма на: 

Ми же Сен тан дреј ци, Но ви Сад – Бу дим пе шта, 
1997)

Ми о драг Ма тиц ки, По го вор пи сца (из ро ма на: 
Глу ва ла ђа, Гор њи Ми ла но вац, 1987)

Књи жев ни при ло зи Ср ба у Ма ђар ској 
Пе тар Ми ло ше вић, Књи жев ни жи вот у сну (при-

ча); Ми лан Ђу рић (Пе сме): 1/2; Та лас; Бре ме; Гр га 
Олах (Пе сме): Ико на са два О; Удах ни тај смог; Ча
роб ни цр ни плес; Дра го мир Дуј мов, Уби ство је ре
ја Ми ло ша Апи ћа (од ло мак из ро ма на: Под не бом 
бо је пур пу ра); Пре драг Сте па но вић, Чај с ру мом и 
хри зан те ме (при ча); Ра дој ка Фи ла ко вић, Про све
тље ње (при ча)

Ко ме мо ра тив ни блок о Дра шку Ре ђе пу: Бо шко 
Су вај џић, Уоста лом (За Дра шка Ре ђе па); Сне жа на 
Ми ла ди но вић Ле кан, Све што др Дра шка Ре ђе па 
из је да (пе сма); Дра гу тин А. Ђу кић, Ре ђе по во тка
ње (пе сма)

Дра ган Р. Мла ђе но вић, Вук и срп ска му зи ка (са 
фо то гра фи јом ауто ра)

Ви да Го лу бо вић, Цр на Го ра у књи зи Ме ри Е. Да
рам – Кроз срп ске зе мље

Сла ђа на Ри стић, Мој је зик је из ван сен ке
Ма ној ле Га ври ло вић, Ср не (пе сма)
Ми о драг Јо ви чић, ЛА ПОТ (при ча)
Иза бел Че пер ко вић Ди ас, Рђа (пе сма)
Да ни ца Ка ра џић, Књи жев ни клуб „Ор феј са Мла

ве”/са сли ком на слов не стр. исто и ме ног ча со пи са/
Зо ран М. Тур кан, Вр шац у сли ка ма и ре чи ма (бе-

ле шка: Ни ко ла Ку со вац, Чо ве ко љу би во)
Бо жу(бо)ри
Рат ко По по вић, (Пе сме): Ста љин Јо ва но вић Со

фа ли ски ка зу је не вре ме; Ко га ко ре Ко сов ци
Ра до сав Сто ја но вић, Го спо дар успо ме на (при ча)
Ва лен ти на Пи ту лић, При зрен – Ве ли ка Хо ча 

(Ми хољ дан 2019)
Гор да на Јеж Ла зић, Гор штач ко др во Кра ји не (пе-

сма)
Из вор на на род на пе сма: Ацо До ган џић,Зор ка 

Бу таш
С в е т о с а в с к а  ч и т а н к а (Све ти Са ва на по зор-

ни ци 86. Ву ко вог са бо ра – из пред ста ве на за вр шној 
све ча но сти Бо шка Су вај џи ћа: Од бе гли принц)

Дра го мир Ацо вић, Све то сав ска бе се да 
Иван Ве шић, Ико не мо је (пе сма)
О п и с а н и ј е  н а м а с т и р а (крст и је ван ђе-

ље – дар кра ља Алек сан дра Цр кви Све тог Ђор ђа у 
Ста ром Ко стол цу)

Стан ко Ко стић, За ду жби на по ро ди це То дић – Цр
ква Све тог Ђор ђа у Ста ром Ко стол цу

Ду ши ца Ма тиц ки, За ду жби на Сто ја на Чу пи ћа – 
Са лаш Но ћај ски

Ј е з и к /ста ра шму сти кла/
Ми о драг Ма тиц ки, Са ва Мр каљ – Ср бин из Хр

ват ске (Са отва ра ња из ло жбе о Са ви Мр ка љу у Ста-
рој Па зо ви, Дом кул ту ре,5. 10. 2019. го ди не)

П р в и  с р п с к и  у с т а н а к (на шму сти кли: 
Спо ме ник Ри ге од Фе ре у Бе о гра ду) 

Ми о драг Сто ја но вић, Ри га од Фе ре у срп ској књи
жев но сти и кул ту ри

Ста ни ша Во ји но вић, Ка ра ђор ђе ви уста ни ци из 
Цр не Го ре

Н а р о д н и  к у в а р (ста ра шму сти кла)
Ка та ри на По по вић-Ми џи на, Про ста је ла за пр

же на на срп ски на чин
Ш а љ и в а ц
Жар ко Ро шуљ, Ша љи вац
Јо ван Гр чић Ми лен ко, Ви си ба ба (од ло мак пе-

сме)
Ми лан Са вић, При ли ке из мог жи во та
Иси дор Ба јић, Пи смо Ри сти Ода ви ћу
Ми лан Ћур чин, На ба лу (пе сма)
Жар ко Ро шуљ, Бе ле шке о ауто ри ма и при ло зи ма
А с т р о н о м и ј а (ста ра шму сти кла)
Ср ђан Са му ро вић, Но ви ме ђу зве зда ни пут ник
З а д у ж б и н е /шму сти кла: Па но 86. Ву ко вог 

са бо ра)
Ду ши ца Ма тиц ки, Ву ко ва за ду жби на у 2019. го

ди ни
Мар ко Па је вић, На из во ру Ву ко вог је зи ка(го вор 

на пред ста вља њу мо но гра фи је Фон да ци ја Ву ко ве 
за ду жби не Жа бљакШав никПлу жи не 1996–2016, 
Жа бљак, 2019)

Бу до Но во сел, Род на ку ћа(пе сма)
Ми лун ка Ми тић, Сту де ни ца (лир ски за пис са 

раз глед ни це упу ће не Ву ко вој за ду жби ни са сли-
ком Сту де ни це)

П р е н у м е р а н т и /ста ра шму сти кла/

До да так
ДА НИ ЦА ЗА МЛА ДЕ, XII ГО ДИ ШТЕ

ЛиЧ ноСТ Го Ди не
При ча ње при ча Ве сне Ви до је вићГа јо вић 

(раз го вор во ди ла: Гор да на Ма ле тић
ЗМА је Во Ко Ло 
Во ји слав Илић, Све ти Са ва; Сто јан ка Гро-

зда нов Да ви до вић, Сва шта ли ца
ШКо ЛА оГЛе ДА Ло и УЗоР 
Ста ни слав Сте ву ље вић, ОШ„Ни ко ла Те сла“ 

у Ра ко ви ци бе о град ској
Пе СМе нА ШиХ СТВА РА ЛА ЦА ЗА Де ЦУ
Љу би во је Ршу мо вић, По мак у све ми ру; Де-

јан Алек сић, Стра нац у мо ру; Ми лан Мр даљ, 
Гу тач сло ва; Зо ри ца Ба јин Ђу ка но вић, За гр
ље ни сно ви, Об ја ва, Бо шко Су вај џић, Цар и 
Квар; Љу би ша Ђи дић, Кад олов ка пи ше ср
цем, Сви че ка ју ро ду; Дра ган Ха мо вић, Ви шња; 
Змај у се лу Дра го бра ћа; Ви о ле та Јо вић, Мо ја 
ја бу ка, Алек сан дар Ја њу ше вић, Вр ба, Пе ро Зу-
бац, Ве че у се лу; Слав ка Пет ко вић Гру ји чић, 
Зец; Ми ро слав Це ра Ми ха и ло вић, Ули ца Ба ба 
Зла ти на; Ми ле на Се ве ро вић, Ко со ва пје сма

ПРи Че нА ШиХ СТВА РА ЛА ЦА ЗА Де ЦУ
Ве сна Ви до је вић-Га јо вић, Тај на зе ле ног бр

шље на; Гро зда на Олу јић, Пла ва мач ка; Бран-
ко Сте ва но вић, Дре меж; Ве сна Алек сић, Ала 
си па жар на Пе ру на; Сла ђа на Ри стић, Жу ти 
би цикл; Вла да Ба ти нић, Псе ћа ро ман са; Љи-
ља Ву кић, Са оне дру ге стра не, Гор да на Ти-
мо ти је вић, Ба ри ца мо ре

БА Сне
Ра до мир Пут ни ко вић, Бу ва ко ја је пу то ва

ла у свет; Ран ко Па вло вић, Ку пус, вук, ли ја и 
зец; Љу би ца Си ки мић, Ли ја сла же чим зи не

ЗА Го неТ Ке
Ми ли во је Ра до вић, За го нет ке; Игор Ко ла-

ров, Пин гвин ске пи та ли це; Ду шан Ра дак, Су
пер пи та ли це

СЛо ВА Ри је и ГРА МА Ти ЧА Ри је
Дра го мир Ћу ла фић, Пр ва че стит ка; Та тја-

на Цве јин, Сло во Д; Ран ко Си мо вић, Тач ка; 
Вла ди мир Ан дрић, Нај на пи са ни ја пе сма; Ме-
ла ни ја Ри мар, Но го пис

ША Ле и ЗА ВР ЗЛА Ме
Бо жи дар Пе шев, Сме шке из клу пе; Рај ко Лу-

кач, Кре ке ћи дип тих, Ра дио у ка ди; Ду шан 
Поп Ђур ђев, Рин ге, рин ге, ра ја; Јо ва на Ба ја-
гић, Крат ка љу бав на при ча Љи ља не и Ја ко ва; 
Го ран Но ва ков, Вам пи ру шка, Пе ђа Трај ко вић, 
Не ви дљи ва би ћа из Кни ћа

КА Лен ДАР 
До бри ца Ерић, Мој ка лен дар; Љи ља на Кр-

стић, Је дан пред лог; Ла за Ла зић, Ин тер вју са 
зи мом; Сло бо дан Ста ни шић, Је ла

нА У Чи Мо Се Ле ПоМ По нА ША ЊУ
Љи ља на Ду га лић, Стра ни је зик; Љу би ца 

Си ки мић, Што се хва лиш ту ђим зна њем
Пе СМе и ПРи Че МЛА ДиХ СТВА РА ЛА ЦА
Вук Мар ко вић, Лир ски раз го вор пе сни ки

ње са ца рем – Тра жим по ми ло ва ње; Сла ђа на 
(Бра ни сла ва) Бу шић, И те ку ка зне; Са ра Си-
мић, На о па ки сан; Ире на Мил кић, Мо ја ду
ша (пе сма)

из Ра ди о ни це огран ка Ву ко ве за ду жби
не у Ло зни ци (мен тор: не ве на Ми тро вић): 
Ка та ри на Ма ној ло вић, На ви ка; Мар ко Кра-
сав чић, Му чи ме зид ћу та ња; Ана Ву ли кић, 
Уз дах од хи ља ду ре чи

АЗБУ КА РА До СТи
Ми о драг Ма тиц ки, Азбу ка ра до сти (пред

ло зи у сти ху за цр та ње) из књи ге-спо ме на ра 
по све ће ног де ци Удру же ња „Пла ва шкољ ка“); 

др Бо жа на Мар ко вић, Деч је оде ље ње Спе ци
јал не бол ни це Ба ња Ко ви ља ча

је ЛоВ ниК ЗА УнУ ЧАД
Јо ви ца Ђур ђић, Кра ђа ба ки них ко ла ча; Бо-

жи дар Ман дић, По сла сти це; Дра го мир Ђор-
ђе вић, Ни сам јео нео пра не шљи ве

ПРи Ме РАн ЂАК
Љи ља на Ду га лић, Ма ли ве ли ки чу вар срп

ске ба шти не
ЧАС оПи СА ЧА Со Пи СА 
Гор да на Ма ле тић, По ле те ти до Си ри ју са 

(По лет и Си ри јус);Љи ља на Си мић: На гра ђе ни 
ли сто ви основ них шко ла у Ср би ји

ПРе По РУ КА КЊи ГА
Ми о драг Ма тиц ки: Ан то ло ги ја аутор

ских за го нет ки Гор да не Ма ле тић (Ни је чо-
век, ни је чи гра, Ла гу на, 2019); Бла го је Ро гач, 
Треп та ји веч но сти (Ин тер прес, 2018); Гор-
да на Ма ле тић: Пе тар Же бе љан, Са бор ју на
ка (Ла гу на, 2019); Ми о драг Ма тиц ки, Је ле нак 
(„Ма ли Не мо“, 2018); Пе ђа Трај ко вић, Сме шна 
стра на све та („Гам бит“, 2018); Слав ко Пет ко-
вић Гру ји чић, Чу дим се („Сви ци“, 2018); Оли-
вер Јан ко вић, Сре ћан крај (Ла гу на, Бе о град, 
2019, Ран ко Па вло вић, Ка ко се ис при ча ла не
ис при ча на бај ка (За вод за уџ бе ни ке и на став-
на сред ства, 2018); Ми ли во је Ра до вић, Ма ла 
при ча о ве ли кој Жи чи („Про зор“, 2019)

ХРо ни КА ВА ЖниХ До ГА ЂА јА. Фе сти ва
ли – так ми че ња – на гра де

Да ни ћи ри ли це–Ба ва ни ште 2019. Ве ра 
Се ку лић, Да ни ћи ри ли це 2019; Рај ка Уљ ман-
ски, Ка ко де ца ви де ЗЕ МЉУ. Ли те рар ни ра
до ви на гра ђе ни пр вом и дру гом на гра дом 
на кон кур су по све ће ном те ми „Зе мља“. ОШ 
I–IV: Ми лош Сте па но ски, Ни ко ли на Лан дуп, 
Сер геј Јо вић, Мар ко Мр ђе но вић. ОШ V–VI
II: Ан ђе ла Ни ко лић, Стра хи ња Ра ду ло вић, 
Вик тор Ста но је вић, Ма ри ја Ва со вић, Ми ли-
ца Је лен ко вић, Ана То мић, Ма кар Со ко лов, 
Си мо на Ни на Но ва ко вић. Гим на зи је и сред ње 
шко ле I–IV: Урош Јо ва но вић, Ти ја на Гво здић, 
Те о до ра То мић, Ог њен Ћук, Ми ли ца Гр ди нић, 
На та ли ја Па вли че вић

На гра ђе ни ра до ви на 13. кон кур су Фон
да ци је Ву ко ве за ду жби не Жа бљак – Шав
ник – Плу жи не и оШ „Ду шан об ра до вић“ 
за уче ни ке VII, VI II и IX раз ре да основ них 
шко ла у Цр ној Го ри. Ан ка Жу гић, Пе тров
дан ска ки ша; пр ва на гра да: Те о до ра Ра ду-
ло вић, Ања Му лић, Ан дреа Вук че вић; дру га 
на гра да: Ва си ли са Илин чић, Те о до ра Об ра до-
вић, Ма ри ја Кр ста јић; тре ћа на гра да: Алек-
сан дар За ру би ца

На гра ђе ни ра до ви уче ни ка на Кон кур су 
огран ка Ву ко ве за ду жби не у Ло знич кој 
гим на зи ји „Вук Ка ра џић“ – Ву ко ви ла ста
ри. Не ве на Ми тро вић и Све тла на М. Спа јић, 
Ис ку ства на дах ну та ле по том сми сле не ре чи; 
На гра ђе ни уче ни ци: Мар ко Јо ва но вић, Алек-
сан дар Про тић, Во ји слав Дур ма но вић, Љу бо-
мир Жив ко вић, Не ма ња Спа сић, Ан ђе ли ја 
Стан ко вић, Ђор ђе Стој ко вић и Са ра Пет ко вић

Лир ска про за из Ра ди о ни це огран ка Ву
ко ве за ду жби не у Ло зни ци (мен тор: не ве на 
Ми тро вић): Ка та ри на Ма ној ло вић, На ви ка; 
Мар ко Кра сав чић, Му чи ме зид ћу та ња; Ана 
Ву ли кић, Уз дах од хи ља ду ре чи; Ма ри ја Ми-
ло ва но вић, На раз ме ђи на де и стра ха

По ШТА ДА НИ ЦЕ ЗА МЛА ДЕ
Ема Зе че вић, Пи смо Да ни ци за мла де

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, 2020. 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), XII (2020) – 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 178718642014, 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

У ВУКОВОЈ ЗАДУЖБИНИ МОЖЕТЕ НАБАВИТИ СЛЕДЕЋА ИЗДАЊА
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