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У 
До му Ву ко ве за ду жби-
не, 8. ок то бра 2020. го-
ди не, све ча но су уру-
че не на гра де Ву ко ве 
за ду жби не за 2019. го-

ди ну. На гра да за на у ку уру че на је 
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” (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), док је на гра да за 
умет ност уру че на Стан ку Ко сти ћу, 
умет ни ку фо то гра фи је из Бе о гра да, 
чла ну УЛУ ПУДС-а, за из ло жбу „При-
че о во де ни ци“ у Га ле ри ји на у ке и 
тех ни ке СА НУ, март-април 2019.

Све ча ном уру че њу на гра да, по ред 
ла у ре а та, при су ство ва ли су чла но ви 
од бо ра Ву ко ве за ду жби не за до де лу 
на гра да, чла но ви Са ве та и Управ ног 
од бо ра Ву ко ве за ду жби не, Љу бин ко 
Ђо кић, по моћ ник гра до на чел ни ка 
гра да Ло зни це, Жи во рад Жи ка Ај да-
чић, ге не рал ни се кре тар КПЗ Ср би је, 
пред став ни ци сред ста ва ин фор ми са-
ња и дру ги го сти. 

О ла у ре а ти ма и на гра ђе ним де ли ма 
го во ри ли су проф. др Сло бо дан Гру ба-
чић, до пи сни члан СА НУ, пред сед ник 
Од бо ра за на у ку, проф. др Све ти слав 
Бо жић, до пи сни члан СА НУ, пред сед-
ник Од бо ра за умет ност, Ду шан Ми-
ло ва но вић, исто ри чар умет но сти, 
проф. др Бо шко Су вај џић, пред сед ник 
Управ ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не и 
члан Од бо ра за на у ку. 

Бо шко Су вај џић је ис та као да Ву ко-
ва за ду жби на сво је го ди шње на гра-
де за на у ку и за умет ност до де љу је 
од 1990. го ди не и да је ово 30. пут 
ка ко се оне уру чу ју ла у ре а ти ма. До 
са да је њих 60 при ми ло ово вред но 
при зна ње. Ме ђу њи ма су ис так ну ти 
ства ра о ци у обла сти на у ке, кул ту ре, 
умет но сти и јав не ре чи; ака де ми ци, 
про фе со ри уни вер зи те та и дру гих 
ви со ко струч них уста но ва и ин сти-
ту ци ја код нас. 

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 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 Ву ко ве за ду жби не са сто ји 
се из По ве ље, Пла ке те с Ву ко вим ли-

ком (рад Не бој ше Ми три ћа) и нов ча-
ног из но са. 

Уче сни ци ма све ча не сед ни це обра-
ти ли су се и ла у ре а ти, Зо ран Жив ко-
вић и Стан ко Ко стић, ко ји су из ра зи ли 
за до вољ ство и за хвал ност Ву ко вој за-
ду жби ни и ње ним од бо ри ма за уру-
че не на гра де. На гра де су уру чи ли 
Бо шко Су вај џић и Љу бин ко Ђо кић.  

На кра ју све ча но сти Дра ган Р. Мла-
ђе но вић, ком по зи тор ду хов не му-
зи ке, во кал ни и ин стру мен тал ни 
со ли ста ра не му зи ке и ди ри гент, из-
вео је не ко ли ко при год них му зич ких 
ну ме ра.

 С. ВејиноВић

О
д бор Ву ко ве за ду жби не за на гра-
ду у на у ци одр жао је сед ни цу 1. 
но вем бра 2019. го ди не, на ко јој је 
раз мо трио пред ло ге и до нео од-
лу ку о ла у ре а ту. Сед ни ци су при-

су ство ва ли чла но ви СА НУ, На да Ми ло ше вић 
Ђор ђе вић, Љу бин ко Ра ден ко вић и Сло бо дан 
Гру ба чић, про фе со ри Бо шко Су вај џић, Дра га-
на Мр ше вић Ра до вић и Ми ло је Ва сић. Сед ни-
ци ни су при су ство ва ли проф. Пре драг Ј. Мар-
ко вић и проф. Рај на Дра ги ће вић.

Раз мо тре ни су 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); 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”, об ја вље на у окви ру еди ци је 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 
при сут ни чла но ви Од бо ра, кон ста то ва но је да 
две књи ге у нај ве ћој ме ри ис пу ња ва ју усло ве 
из Кон кур са, и то: 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. Јав ним гла са њем од лу че но је да се на гра-
да за на у ку у 2019. го ди ни до де ли књи зи Зо ра на 
Жив ко ви ћа. 

У обра зло же њу из да ва ча – Ма ти це срп ске 
у Под го ри ци и Ма ти це срп ске у Но вом Са ду 
– 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 фе но ме ни ма-
ни фе сто ва ли у срп ској про зи у XIX 
и XX ве ку. 

Ова књи га пред ста вља ори ги нал-
но за ми шље ну и оства ре ну сту ди ју, 
по све ће ну књи жев ном Ме ди те ра ну 
„где су се на чу де сан на чин су сре-
ли про стор и исто ри ја“, као и зна чај-
ним 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.

 На ста вак на стра ни 6

По што ва ни,

У 
ово ме на шем, мно го стру ко уне-
ре ђе ном све ту – рет ке су при ли ке 
ка да се у ра до сти мо же мо освр ну-
ти и уна зад осмо три ти тру до љу-
би је чо ве ка пре да ног свим би ћем 

сво јим опо сле њу што се ро до љу би вим мо же 
зва ти, а и пре ко то га. Да нас се кла ња мо де лу 
чо ве ка, ни бли зу до вољ но зна ном и при зна-
том у овој на шој, не срет но-срет ној 
Отаџ би ни. Де лу што све тли и као 
ко ме та траг обил ног све тла оста-
вља за со бом; и – бла го они ма ко-
ји се на тој ва три бу ду гре ја ли. Јер 
де ло то као да ни је од ово га, на шег, 
ра зо ре ног све та и сти же, по че сто се 
чи ни – бо жо про сти – из оно стра-
ног, за бо ра вље ног и за мно ге очи 
са свим пре бри са ног ви ла је та.  

У де ло се ње го во за гле да ти, нео п-
ход но је по ве ли ко вре ме и пре да ни 
труд да га оком об у хва ти те, а у ср це 
ће ва ше за ћи на мах, чим вам се очи 
бу ду при че сти ле њи ме. Јер ве ли ко је опо сле ње 
овог пре га о ца, и не ће мо по гре ши ти ако га по-
ре ди мо са древ ном, би блиј ском лу та ли цом Аха-
све ром, укле тим тра жи о цем Исти не и Прав де. 
А опет, из бли жих на ма вре ме на – на ли ку је на 
Ан се ла Адам са, аме рич ког фо то граф ског пи о-
ни ра, што је као ни ко бе ле жио, и за у век са чу вао 

при зо ре он да шње га све та. Без ње га и слич них 
све би оста ло у та ми не зна ња и до ми шља ња. 
Слич ност и са на шим Ср би ном и Беч ли јом Ана-
ста сом Јо ва но ви ћем не сме се за о би ћи, чим из 
огром ног опу са Стан ка Ко сти ћа се лек ту је те оно 
што је обо ји ци ја ка стра на – пор тре ти са ње да-
кле. Али то је тек зе ра фан та стич ног опу са овог 
пре да ног по сле ни ка што, ка ко сам ка же, „ски та 
и сли ка“ у по тра зи за исти ном са мо ње му зна-
ном. Вред но ва ње то га што за њим оста је, чи ни 

се, да ево тек да нас – пр ви пут, на 
до бро ме ме сту до би ја за слу же но до-
сто јан ство. И, сто га, че стит ке с на ше 
стра не, сва ке хва ле вред ном жи ри ју, 
што је пре по зна та си ла и вред ност 
ово га из у зет ног де ла.

Ва жно је зна ти да је овај син Мла-
ве и Бра ни че ва, па шња ка и вр ле ти 
ис точ не Ср би је, исто вре ме но и пра-
ви срп ски син што љу бав за сво је ши-
ри на сав наш про стор. Не у мо ран и 
не за у ста вив пу ту је и са ку пља, а он-
да на да ње све тло из но си да ро ве та-
лен та сво га, му ко трп ног и пре да ног 
ра да. Пи та ње је шта га то го ни да се 

пен тра чи по пла ни на ма, за ла зи у те сне кли су ре, 
пре ска че гу је и акре пе на сво ме пу ту, спу шта се 
у пе ћи не где људ ска но га ни је још кро чи ла; да 
се зно ји са ти ма док че ка „онај тре ну так“ кад ће 
све тло би ти „баш та ко“, а сен ка „она ква“ да би се 
упри ли чио при зор баш „ка ко Бог за по ве да“. 

 На ста вак на стра ни 6

Ш Т А М П А Њ е  о В о Г  Б Р о ј А  Л и С Т А  о М о Г У ћ и Л А  ј е  П Р о Ф .  Д Р  Р А Д М и Л А  М и Л е н Т и ј е В и ћ  и З  Њ У ј о Р К А

Сло бо дан 
Гру ба чић

Душан 
Миловановић

Уручене награде Вукове задужбине 
за науку и за уметност за 2019. годину

Награда за науку уручена је Зорану Живковићу 
за књигу „Медитерански светионик. 
Медитерански свет у српској књижевности”, 
а награда за уметност Станку Костићу, 
уметнику фотографије из Београда, 
за изложбу „Приче о воденици“ 
у Галерији науке и технике САНУ 2019.

На гра де ла у ре а ти ма уру чи ли су Бо шко Су вај џић и Љу бин ко Ђо кић

Ло зни ца да ро да вац

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

РЕЧ ДУШАНА МИЛОВАНОВИЋА

Кладенац обиља 
који спасава од заборава

РЕЧ СЛОБОДАНА ГРУБАЧИЋА

Студија на српском језику 
о феноменима Медитерана

Књига представља оригинално замишљену и остварену студију, 
посвећену књижевном Медитерану „где су се на чудесан начин сусрели 
простор и историја“, као и значајним везама које је српска култура 
остварила у приморском амбијенту, у једном делу света, 
чија литература своје „живе боје и рафиниране валере“ 
црпи из богате ризнице народног језика и памћења

Питање је шта то гони овог преданог посленика, који сам каже 
да „скита и слика“, да се пентрачи по планинама, залази у тесне 
клисуре, прескаче гује и акрепе на своме путу, спушта се у пећине 
где људска нога није још крочила; да се зноји сатима док чека 
„онај тренутак“ кад ће светло бити „баш тако“, а сенка „онаква“ 
да би се уприличио призор баш „како Бог заповеда“
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Управни одбор

Про ши ре на сед ни ца Управ ног од бо ра Ву ко-
ве за ду жби не одр жа на је 29. ок то бра 2020. го-
ди не у Све ча ној са ли До ма Ву ко ве за ду жби не. 
На сед ни ци су раз мо тре не при пре ме за одр жа-
ва ње 33. Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не, и то: 
пред лог Из ве шта ја о ра ду Ву ко ве за ду жби не за 
пе ри од но вем бар 2019 – ок то бар 2020, пред лог 
Пла на ра да Ву ко ве за ду жби не за пе ри од но вем-
бар 2020 – ок то бар 2021, Пред лог кан ди да та за 
ор га не и те ла Ву ко ве за ду жби не (пред сед ни ка 
и пот пред сед ни ка Скуп шти не Ву ко ве за ду жби-
не, чла на Управ ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не и 
чла на Од бо ра за на у ку Ву ко ве за ду жби не), као 
и пред ло зи 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.

Управ ни од бор је усво јио при пре мље на до ку-
мен та и упу тио их на рас пра ву и усва ја ње Скуп-
шти ни Ву ко ве за ду жби не. 

С обзиром на то да због погоршане епидеми-
олошке ситуације и одлуке Кризног штаба за 
борбу против вируса корона није било могуће 
одр жа ти Скуп шти ну Ву ко ве за ду жби не на на чин 
и у фор ма ту ка ко је то до са да чи ње но, Управ ни 
од бор је за кљу чио да се Скуп шти на Ву ко ве за-
ду жби не одр жи на је ди но мо гу ћи на чин, а то је 
да се свим чла но ви ма Скуп шти не, пу тем меј ла, 
до ста ве сви ма те ри ја ли при пре мље ни за Скуп-
шти ну, а где то ни је мо гу ће – да се до ста ве по-
штом и за мо ли члан ство да се из ја сне о свим 
пред ло зи ма и ма те ри ја ли ма и да о то ме оба ве-
сте Ву ко ву за ду жби ну. 

На кон ова квог из ја шња ва ња Скуп шти не Ву-
ко ве за ду жби не, одр жа ће се сед ни ца Управ ног 
од бо ра Ву ко ве за ду жби не ко ји ће ве ри фи ко ва-
ти овако донете од лу ке ко је су до не те на овај 
на чин. 

 Слав ко Ве ји но Вић

Повеље Матице српске

По ве ља Ма ти це срп ске за не го ва ње срп ске је-
зич ке кул ту ре за 2019. го ди ну до де ље на је Ме-
ђу на род ном сла ви стич ком цен тру, ака де ми ку 
Ма ти ји Бећ ко ви ћу и проф. др Ра ди Сти јо вић.

На сед ни ци одр жа ној 10. ју на жи ри у са ста-
ву: др Ми о драг Ма тиц ки (пред сед ник), проф. др 
Вељ ко Бр бо рић, ака де мик Сло бо дан Ре ме тић, 
проф. др Дра ган Ста нић и проф. др Сре то Та на-
сић, до нео је јед но гла сну од лу ку. 

Ме ђу на род ном сла ви стич ком цен тру По ве ља 
је до де ље на за по лу ве ков ни до при нос не го ва њу 
срп ског је зи ка и по пу ла ри за ци ју срп ске је зич ке 
кул ту ре у свет ској сла ви сти ци. Жи ри је под се тио 
да је кроз Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар, ко-
ји је осно ван код род не ку ће Ву ка Ка ра џи ћа, за 
по ла ве ка по сто ја ња про шло ви ше од хи ља ду 
сла ви ста из це лог све та ко ји су о на шем је зи ку 
и кул ту ри го во ри ли на свим кон ти нен ти ма, и 
да се у јед ном пе ри о ду на чак је да на ест фран цу-
ских уни вер зи те та из у ча вао срп ски је зик.

При зна њем се од ове го ди не вред ну је и до-
при нос пи са ца срп ском је зи ку, па је ака де мик 
Бећ ко вић на гра ђен за не го ва ње је зич ке кул ту ре 
и ње го вих моћ них по ет ских функ ци ја. 

Проф. др Ра да Сти јо вић, јед на од ко а у то ра Ве-
ли ког реч ни ка срп ског је зи ка у из да њу Ма ти це 
срп ске, на гра ђе на је за не го ва ње и по пу ла ри-
за ци ју срп ске је зич ке кул ту ре, као и до при нос 
про у ча ва њу срп ског је зи ка у свим обла сти ма са-
вре ме ног срп ског је зи ка, лек си ко гра фи је и ди-
ја лек то ло ги је. Жи ри је ис та као њен до при нос 
и у из ра ди Ве ли ког реч ни ка Срп ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти. 

Жи ри је од лу чио да пост хум но на гра ди проф. 
др Жи во ји на Ста ној чи ћа за уку пан до при нос из-
у ча ва њу срп ског стан дард ног је зи ка и ње го вих 
стил ских функ ци ја. У обра зло же њу се на во ди 
зна чај ње го ве Гра ма ти ке срп ског је зи ка, из у ча-
ва не ви ше од три де це ни је, ко ју је при ре дио са 
проф. Љу бо ми ром По по ви ћем.

Д
р Ми о драг Ма тиц ки је сво јим 
жи во том и де лом оства рио из-
у зет но плод ну на уч ну би о гра-
фи ју. Пред ста вљао је не сва ки-
да шњу по ја ву у на шој на у ци и 

кул тур ном жи во ту. Као је дан од нај у спе-
шни јих ди рек то ра Ин сти ту та за књи жев ност 
и умет ност у Бе о гра ду (1977–2006) у ви со-
кој ме ри је до при нео ја ча њу угле да и ре пу-
та ци је ове пре сти жне на уч не ин сти ту ци је. 
У ни зу дру штве них ан га жма на из два ја се 
ње гов до при нос ра ду нај зна чај ни јих на ци-
о нал них кул тур них уста но ва: Ма ти це срп-
ске (ви ше го ди шњи члан Књи жев ног оде ље-
ња и Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске, а од 
2012. го ди не у два ман да та и њен пот пред-
сед ник), и Ву ко ве за ду жби не у Бе о гра ду (од 
1995. до 2007. пред сед ник Управ ног од бо ра, 
а од 2008. до смр ти пред сед ник Скуп шти не 
Ву ко ве за ду жби не).

Ми о драг Ма тиц ки је ро ђен 1. но вем бра 
1940. го ди не у Ве ли ком Сре ди шту код Вр шца. 
Ди пло ми рао је на Фи ло ло шком фа кул те ту у 
Бе о гра ду 1963, ма ги стри рао 1965. и док то ри-
рао 1972. го ди не. Као уред ник еди ци је Ин сти-
ту та „Сту ди је и рас пра ве“ уре дио је 40 књи га. 
У са рад њи са Ма ти цом срп ском по кре нуо је у 
Ин сти ту ту на уч не еди ци је: „Исто ри ја срп ске 
књи жев не пе ри о ди ке“ (мо но граф ске об ра де 
по је ди них сто жер них књи жев них ча со пи са, 
гру пе ча со пи са и би бли о гра фи је по је ди них 
ча со пи са) и „Би бли о те ка усме не књи жев-
но сти“. У плод ном на уч ном ра ду, Ми о драг 
Ма тиц ки је об ја вио де се так на уч них мо но-
гра фи ја (Срп ско хр ват ска гра ни ча р ска епи ка 
1974; Епи ка устан ка, 1982; Би бли о гра фи ја срп-
ских ал ма на ха и ка лен да ра са ве ли ком увод-
ном мо но гра фи јом – 1986; По нов ни це. Ти по ви 
од но са усме не и пи са не књи жев но сти – 1989; 
Ле то пис срп ског на ро да. Три ве ка ал ма на ха и 
ка лен да ра – 1997; Исто ри ја као пре да ње– 1999; 
О срп ској про зи – 2000; Је зик срп ског пе сни-
штва– 2003) и низ при ре ђе них ка пи тал них 
на уч них и кри тич ких из да ња. По себ но се из-
два ја ју књи ге по све ће не Ву ко вом је зи ко твор-
ству и при по ве дач ком уме ћу (Ву ко ве на род не 
при по вет ке, Ву ко ве ма ле при че).

Већ у пр вом пе ри о ду свог на уч ног ра да Ма-
тиц ки пи ше ка пи тал ну књи гу о срп ској пе-
ри о ди ци Би бли о гра фи ја срп ских ал ма на ха и 
ка лен да ра са ве ли ком увод ном мо но гра фи јом 
(ка лен да ри, го ди шња ци, ал ма на си и за бав ни-
ци), да би овај пра вац на уч не де лат но сти за вр-

шио свод ном књи гом о срп ским ал ма на си ма и 
ка лен да ри ма као тро ве ков ном ле то пи су срп-
ског на ро да.

Из у зет но је зна чај на и под сти цај на и ра-
на мо но гра фи ја Срп ско хр ват ска гра ни чар ска 
епи ка 1974. ко ја је, по сле Сту ди ја о кра јин ској 
епи ци А лој за Шма у са, пи та ње гра ни чар ске 
епи ке и Вој не кра ји не по ста ви ла као пр во ра-
зред но по е тич ко пи та ње. И овај пра вац ће до 
да нас оста ти уцр тан у на уч ној би о гра фи ји М. 
Ма тиц ког (Усме на тра ди ци ја Ба нат ске вој не 
гра ни це, 2015).

Са ста но ви шта ели о тов ског од но са из ме ђу 
пе ва ча и тра ди ци је, усме ног и пи са ног, ин ди ви-
ду ал ног и ко лек тив ног, ве о ма су зна чај не мо но-
гра фи је М. Ма тиц ког о Пр вом срп ском устан ку, 
као и о пе вач кој фи гу ри Фи ли па Ви шњи ћа.

По угле ду на Ву ков исто и ме ни ка лен дар-за-
бав ник, Ми о драг Ма тиц ки је био по кре тач и 
глав ни и од го вор ни уред ник го ди шња ка Да ни-
ца (1994–2020). Од по чет ка из ла же ња об но вље-
ног из да ња Да ни це, уред ни штво се ру ко во ди ло 
иде јом о по тре би, па и о нео п ход но сти ства ра ња 
јед не са вре ме не „на ци о нал не чи тан ке“, упу ће-
не ши ро ком кру гу чи та лач ке пу бли ке. Да ни ца-
је, та ко, под уред ни штвом Ми о дра га Ма тиц ког, 
кон ци по ва на и као по ме ник зна ме ни тих љу ди 
срп ског на ро да, и ле то пис кул тур ног жи во та, 
и ге о граф ска и по ве сна кар та Ср би је, је зич ки 
при руч ник, али и ал ма нах из ко га се чи та лац 
мо же оба ве сти ти о са вре ме ним де ша ва њи ма у 
срп ској књи жев но сти и кул ту ри.

Од 1964. Ми о драг Ма тиц ки је об ја вљи вао пе-
сме, при по вет ке и ро ма не, оства рив ши за ви-
дан књи жев ни опус, пре све га ка да је реч о 
збир ка ма при ча и но ве ла, о че му све до че и 
број не на гра де и при зна ња.

Ру ко ве ти при ча Ми о дра га Ма тиц ког на стра-
ни су људ ско сти, на стра ни до бра и вр ли не. 
Не тра же се у њи ма по след ње тај не ни ти пр ви 
раз ло зи ства ри. Бит но у по е зи ји, као и у жи во-
ту, Ма тиц ки је тра жио у ма лим сва ко днев ним 
ства ри ма, на град ским тр го ви ма, у су сре ти ма, 
у раз го во ри ма са љу ди ма. По себ но ми је оста-
ла упе ча тљи ва ње го ва при ча о чо ве ку ко ји је 
крао вре ме.

У жи во ту Ми о дра га Ма тиц ког, као и у књи-
жев но сти, Бај ло ни је ва пи ја ца би ла је онај 
мит ски про стор у ко ме су се до жи вља ва ле 
сва ко вр сне ини ци ја ци је, огре хо вље ња и про-
све тље ња, раз ме њи ва ли до би ци и гу би ци, су-
ми рао жи вот ни сал до. Не пре тен ци о зни ху мор 
и но ве ли стич ки, анег дот ски ми ље у при ча ма 
Ми о дра га Ма тиц ког по ка зу ју оп сер ва ци је до-

брог по зна ва о ца љу ди, као и му дрост зре лог 
по сма тра ча и све до ка.

Ва жне тач ке у де ло ва њу Ми о дра га Ма тиц-
ког би ле су и Ву ков са бор, Ву ков Тр шић и град 
Ло зни ца, у ко је је ула гао мно го љу ба ви, тру да 
и енер ги је. На Ву ко вом тра гу, Ми о драг Ма тиц-
ки је, сво јим све стра ним на уч ним и књи жев-
ним де лом, као и све у куп ним дру штве ним и 
ин те лек ту ал ним ан га жма ном, по ка зао да је 
мо гу ће ба шти ни ти тра ди ци ју у кон тек сту епо-
хе, али и ту ма чи ти епо ху са ста но ви шта ино-
ва тив но сти тра ди ци је.

У при ват ном жи во ту, Ма тиц ки је био по жр-
тво ван муж и отац, а пре све га не жан де да сво-
јим уну ци ма. Има ју и има ће чи ме да се по но се 
и ње го ва де ца и уну ци у бу ду ћим под се ћа њи-
ма на др Ми о дра га Ма тиц ког.

На пу стио нас је наш Ми о драг Ма тиц ки у но-
ћи из ме ђу по не дељ ка и утор ка, у је ку стра шне 
пан де ми је. На тра гу иде ја Де ја на Ме да ко ви ћа 
у ра ду Ву ко ве за ду жби не, увек се из ја шња вао 
у ко рист кон ти ну и те та у на у ци и по тре бе, па и 
ну жно сти са би ра ња и је дин ства у на ци о нал-
ним и др жав ним по сло ви ма. Ве ро вао је сво јој 
др жа ви, и ве ро вао је у сво ју др жа ву, до кра ја.

Као истин ски и пра ви ву ко вац, др Ми о драг 
Ма тиц ки је це ло га жи во та де лао са уве ре њем 
да нај ве ћу за ду жби ну пред ста вља ју љу ди по-
све ће ни сво ме на ро ду и ње го вој кул ту ри. И 
том уве ре њу је не се бич но по све тио свој жи-
вот. До кра ја жи во та је ра дио на по сло ви ма Ву-
ко ве за ду жби не, пун пла но ва, про је ка та, иде ја. 
Спре мао је окру гли сто по све ћен Ву ко вом је зи-
ко твор ству на пред сто је ћем Ву ко вом са бо ру у 
Тр ши ћу. За но сио га је пра ли пов пе снич ки је-
зик Вас ка По пе и мај стор ство крат ких го вор-
них фор ми у по е зи ји Ма ти је Бећ ко ви ћа, у 
на дах ну тој бе се ди у Ма ти ци срп ској, две не-
де ље пред од ла зак.

Не до ста ја ће нам наш Ма тиц ки. Као да га је 
не ка не ви дљи ва ру ка за у ста ви ла у, чи ни ло се, 
не за у ста вљи вом за ма ху. Не до ста ја ће нам ње-
го ва ве дра, по лет на, ду хо ви та при ро да, увек 
спрем на на штос и на до сет ку. Не до ста ја ће нам 
и онај зре ли, му дри, уче ни Ма тиц ки ко га ће-
мо по ми ња ти у свим на шим са да шњим и бу-
ду ћим по сло ви ма, за ко је нам је упра во он дао 
сна ге и уда рио те ме ље.

Не ка му је, на шем Ми о дра гу Ма тиц ком, веч-
на сла ва и хва ла. Не знам да ли и го ре, на не бу, 
не ко кра де вре ме, али ње го во вре ме на зе мљи 
ће оста ти за у век очу ва но и це ло ви то у на шим 
се ћа њи ма.

 Бо шко СУ ВАј Џић

Задужбинари 
Вукове задужбине (104)

Велики добротвори
 Проф. др Радмила Милентијевић, 
из Њујорка, САД
Ненад Хрисафовић, Париз, Француска

Добротвори
Снежана Лекан, професор, Београд
Гојко Маловић, Београд

Дарови Вуковој задужбини 

За ду жби на ри, при ја те љи и са рад ни ци Ву ко-
ве за ду жби не да ри ва ли су овој уста но ви сво је 
књи ге и књи ге дру гих ауто ра.

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.

ПОМЕНИ

• Вас ка Ди вац, за ду жби нар од 1990. го ди не, ро
ђе на Фи ли по вић (Стра ња ни 1928 – При бој 2020), 
од пр ко са са зда на,жи ве ла је хра бро и ство ри ла 
нам мно штво успо ме на. По мен да је уну ка Та-
ма ра Ко ва че вић.

• У спо мен мо јој мај ци Трај ни Ми тић, Ми лун-
ка Ми тић, до бро твор, Ниш. 

За СЕЋаЊЕ

Миодраг Матицки (1940–2020)

Моћно упориште 
Вукове задужбине

Ми о драг Ма тиц ки, пред сед ник Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не, 
пре ми нуо је 7. ју ла 2020. го ди не, а са хра њен 10. ју ла на Но вом гро бљу 
у Бе о гра ду. У при ло гу до но си мо аутор ски текст проф. др Бо шка 
Су вај џи ћа по све ћен се ћа њу на Ми о дра га Ма тиц ког

По ред овог уџ бе ни ка, жи ри је под се тио и на 
зна чај Ста ној чи ће вог са мо стал ног реч ни ка у 
еди ци ји Кре а тив ног цен тра, као и ње го ве док тор-
ске ди сер та ци је „Је зик и стил Иве Ан дри ћа“, ко ју 
је на пи сао ше зде се тих го ди на про шлог ве ка.

При зна ња ла у ре а ти ма уру че на су на све ча но-
сти у Ма ти ци срп ској 23. ју на ове го ди не. Сво јим 

при су ством све ча ност су уве ли ча ле ува же не 
лич но сти из кул тур ног жи во та, пред став ни ци 
по кра јин ских вла сти, као и ве ли ки број све ште-
ни ка Епар хи је бач ке.

По ве ља се од 2012. го ди не до де љу је ин сти ту-
ци ја ма и по је дин ци ма ко ји до при но се очу ва њу 
срп ског је зи ка и кул тур ног иден ти те та. С. В.

До бит ни ци По ве ље
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В
у ко ва за ду жби на је не што дру го. 
Она има ва жну на ци о нал ну ми си-
ју, ко ја се не мо же све сти са мо на 
то да по при ро ди ства ри ба шти ни 
те ко ви не Ву ко вог де ла. Ву ко ва за-

ду жби на ни је вла сник Ву ко вог де ла, ни ти је 
њен циљ да бу де гла сно го вор ник иде ја из 19. 
ве ка. Ми си ја Ву ко ве за ду жби не је да се рас-
про стре до оних ду хов них гра ни ца до ко јих 
Ву ко ве иде је да нас до пи ру. 

Основ на ми си ја Ву ко ве за ду жби не је да оку-
пља за ду жби на ре и по што ва о це Ву ко вог де ла, 
у зе мљи, ди ја спо ри и за гра нич ју. Да де лу је као 
моћ на ин те гра тив на си ла, спо кој на во да у ду-
би ни, ду хов на и фи зич ка спо на из ме ђу про ла-
зних по ли ти ка, крат ко ве ких људ ских суд би на 
и епо ха. Пре ко сво јих огра на ка, по ве ре ни ка и 
за ду жби на ра, Ву ко ва за ду жби на има оба ве зу 
да бу де при сут на сву да где се чу је срп ски је зик. 
У све ту бол них ис ку ше ња, пан де ми ја и не пред-
ви дљи вих иза зо ва у бу дућ но сти, у све ту у ко ме 
се, пред на шим очи ма, по ме ра ју љу ди и кон ти-
нен ти, Ву ко ва за ду жби на мо ра оста ти наш за-
јед нич ки дом. Дом срп ског је зи ка и пи сма. дом 
кул ту ре, обра зо ва ња и на у ке. Ме сто зна ме ни-
тих се ћа ња срп ске кул тур не исто ри је.

Са две сво је углед не го ди шње на гра де, ли-
стом „За ду жби на“ и „на ци о нал ном чи тан ком“ 
Да ни цом, са сво јим од бо ри ма за на у ку и умет-
ност, сво јим про јек ти ма и пла но ви ма, сво јим 
ма лим и ве ли ким до бро тво ри ма, сво јим књи-
жев ним смо тра ма и је зич ким ра ди о ни ца ма, 
фол кло ри стич ким три би на ма, школ ским су-
сре ти ма мла дих и деч јих пи са ца - пу то каз је 
ко јим се мо ра мо ру ко во ди ти у да љем ра ду 
За ду жби не. Уз то, ту је и гро мад на ве ли чи на 
кул тур ног пам ће ња Де ја на Ме да ко ви ћа, и де-
це ни је стр пљи вог ан га жма на Ми о дра га Ма-
тиц ког на очу ва њу и по ди за њу угле да Ву ко ве 
за ду жби не. 

Основ не пер спек ти ве раз во ја Ву ко ве за ду жби-
не у 21. ве ку ви дим у сле де ћим ак тив но сти ма:

На ста ви ти све тра ди ци о нал не ак тив но-
сти ко је смо не го ва ли до са да. Усме ри ти се на 
дру штве не мре же и ди ги тал ни про стор. Осна-
жи ва ти ви дљи вост на сај ту, у прав цу об ли ко ва-
ња ин тер ак тив ног сај та.  

Не го ва ти срп ски је зик и ћи ри ли цу као те ме ље 
ву ков ске ре фор ме, али и основ не по сту ла те Про-
гра ма и Ста ту та Ву ко ве за ду жби не. Овај те мељ-
ни за да так За ду жби на мо ра оства ри ва ти пре ко 
сво јих огра на ка, Три би не Ву ко ве за ду жби не, 
Ву ко вог чи та ли шта, са рад њом са шко ла ма, би-
бли о те ка ма и кул тур ним цен три ма, на пи си ма 
у Да ни ци, Да ни ци за мла де, ли сту За ду жби на и 
у сво јим дру гим из да њи ма.

Ву ко ва за ду жби на су, пре све га, ње ни за ду-
жби на ри. Ње ни огран ци, у зе мљи и за гра нич-
ју. Од су штин ске је ва жно сти, сто га, у 21. ве ку 
очу ва ти по сто је ћу и стр пљи во об на вља ти не ка-
да шњу мре жу огра на ка у ма ти ци и за гра нич-
ју. Пот пи си ва њем про грам ске са рад ње са СПКД 
„Про свје та“ из Бе ча, у До му Ву ко ве за ду жби не 
2019. го ди не, пр ви ко ра ци у том прав цу су на чи-
ње ни. Исто ва жи и за ус по ста вља ње про грам ске 
са рад ње са Срп ским на ци о нал ним ве ћем у Ву-
ко ва ру, 2020. го ди не. Охра бру је об на вља ње ра да 
огран ка Ву ко ве за ду жби не у Гра ди шки, сна жна 
ак тив ност „Уста но ве Ву ко ве за ду жби не“ у Љу-
бља ни, пло дан рад Фон да ци је Жа бљак-Шав ник-
Плу жи не у Цр ној Го ри, жи ва ак тив ност огран ка 
у Ло зни ци и Ву ко вом Тр ши ћу, из ван ред но кре-
а ти ван про грам огран ка „Чу ва ри де ла Ву ка Ка-
ра џи ћа“ у Чач ку и др. 

Осно ва ти ин тер ак тив ну „Ву ко ву со бу“ у Обра-
зов но-на уч но-кул тур ном цен тру „Вук Ка ра џић“ у 
Тр ши ћу, где ће би ти из ло же на стал на по став ка Ву-
ко ве за ду жби не (књи ге, сли ке, да ро ви), али и одр-
жа ва ни го ди шњи про гра ми Ву ко ве за ду жби не.

Спро во ди ти стал но и кон ти ну и ра но об је ди ња-
ва ње ра да за ду жби на ра, до бро тво ра и ве ли ких 

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

Из да ва њем 13. књи ге Пре пи ске (1863–1864) и 
дру гог то ма 3. књи ге О је зи ку и књи жев но сти, 
по сле 50 го ди на, за о кру жен је рад на Са бра ним 
де ли ма Ву ка Ка ра џи ћа, нај зна чај ни јем ар хив-
ском из во ру за про у ча ва ње срп ске књи жев-
но сти и кул ту ре XIX ве ка. У том сми слу, остао 
је не до вр шен ва жан по сао: из ра да Имен ског и 
Пред мет ног ре ги стра за 13 књи га Пре пи ске Ву-
ка Стеф. Ка ра џи ћа, што би пред ста вља ло кључ за 
де ши фро ва ње ове дра го це не ар хив ске гра ђе.   

Еди ци ја Син те зе до но си ка пи тал на де ла о 
сло је ви ма кул ту ра по је ди них за о кру же них те-
ри то ри јал но-кул ту ро ло шких це ли на. Рад на 
овом про јек ту за по чет је књи гом Ста ро срп-
ско ру дар ство (2002), а на ста вљен збор ни ци-
ма Срем кроз ве ко ве (2007), Ба нат кроз ве ко ве 
(2010) и Бач ка кроз ве ко ве (2014). У том сми слу 
пред сто ји рад на ка пи тал ном збор ни ку Ба ра ња 
кроз ве ко ве. Сло је ви кул ту ра Ба ра ње.

С
а Ма ти цом срп ском на ста ви ти рад 
на еди ци ји Сту ди је о Ср би ма, у 
окви ру ко је је об ја вље но ви ше од 
20 књи га нај у глед ни јих свет ских 
сла ви ста ко је су по све ће не срп-

ском је зи ку, књи жев но сти, на шој кул ту ри и 
исто ри ји. 

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

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

Да ни ца је с вре ме ном про ши ре на до дат ком 
Да ни ца за мла де, ко ји од 2010. го ди не из ла зи и 
као по себ но из да ње, при сут но у би бли о те ка ма 
свих основ них и сред њих шко ла у Ср би ји.  Као 
но ви уред ник Да ни це Ми о дра га Ма тиц ког, по-
тру ди ћу се да не из не ве рим ње го во нај дра го це-
ни је за ве шта ње.

Ту је и лист За ду жби на, ви ше од 100 бро је ва, 
ко ји пра ти нај ва жни ја зби ва ња у кул ту ри, на у-
ци, про све ти, умет но сти, на род ној књи жев но-
сти, исто ри ји, и бе ле жи све зна чај не до га ђа је из 
жи во та на ро да и на род ног ства ра ла штва, ко ји 
већ го ди на ма успе шно уре ђу је управ ник Ву ко-
ве за ду жби не Слав ко Ве ји но вић. 

На ста ви ти рад на пред ста вља њу Ву ко вог де ла 
у ино стран ству, ка ко би се, на мо де ран и по пу ла-
ран на чин, уте ме љен на на уч ним прин ци пи ма, 
при бли жи ло Ву ко во де ло и ву ков ска епо ха са-
вре ме ној чи та лач кој пу бли ци у Евро пи и све ту. 
У том прав цу, ова го ди на је по све ће на из ра ди 
ди ги тал не плат фор ме Вук и Нем ци, са фо ку сом 
на Ву ко вом жи во ту и ра ду у Не мач кој, и пре во-
ди ма тек сто ва на не мач ки и ен гле ски је зик.

У рад Ву ко ве за ду жби не утка на су ве ли ка и 
зна чај на име на срп ске кул ту ре. Од Алек сан дра 
Бе ли ћа, пре ко Ми ла на Ђо ко ви ћа, Па вла Иви-
ћа, Де ја на Ме да ко ви ћа, Го лу ба До бра ши но ви ћа, 
Сло бо да на Ж. Мар ко ви ћа, Ми о дра га Ма тиц ког, 
Дин ка Да ви до ва, Дра шка Ре ђе па и др. Њи хо ви 
по гле ди су на на ма. Не сме мо их из не ве ри ти.

Јер, Ву ко ва за ду жби на је не што дру го.
 Бо шко СУ ВАј Џић

33. СКУПШТИНА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Сачуван континуитет успешног рада

У
прав ни од бор Ву ко ве за ду жби не, 
на сед ни ци одр жа ној 29. ок то бра 
2020. го ди не, раз мо трио је пред-
ло ге до ку ме на та за 33. Скуп шти-
ну Ву ко ве за ду жби не: Из ве штај 

о ра ду Ву ко ве за ду жби не за пе ри од но вем-
бар 2019 – ок то бар 2020; План ра да Ву ко ве 
за ду жби не за пе ри од но вем бар 2020 – ок то-
бар 2021; пред лог кан ди да та за ор га не и те ла 
Ву ко ве за ду жби не (пред сед ни ка и пот пред-
сед ни ка Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не, чла-
на Управ ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не, чла на 
Од бо ра за на у ку Ву ко ве за ду жби не); пред лог 
кан ди да та за Из да вач ки од бор Еди ци је Сту-
ди је о Ср би ма и пред лог кан ди да та за до де-
лу при зна ња Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не 

(До бро твор, Ве ли ки 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). 

Управ ни од бор је јед но гла сно при хва тио све 
пред ло же не до ку мен те и за кљу чио да се, с об-
зи ром на ак ту ел ну епи де ми о ло шку си ту а ци ју 

и из без бед но сних раз ло га, Скуп шти на Ву ко ве 
за ду жби не одр жи та ко што ће се свим чла но-
ви ма Скуп шти не, пу тем меј ла, до ста ви ти ма-
те ри ја ли при пре мље ни за Скуп шти ну, а где то 
ни је мо гу ће – по сла ти по штом. Управ ни од бор 
је за мо лио чла но ве Скуп шти не да се нај ка сни је 
до 1. де цем бра 2020. го ди не из ја сне о под не тим 
пред ло зи ма и ма те ри ја ли ма и да о то ме оба ве-
сте Ву ко ву за ду жби ну. 

На кон ова квог из ја шња ва ња Скуп шти не Ву-
ко ве за ду жби не одр жа ће се сед ни ца Управ ног 
од бо ра Ву ко ве за ду жби не ко ји ће ве ри фи ко ва-
ти до не те од лу ке.

Ма те ри ја ли при пре мље ни за Скуп шти ну об ја-
вље ни су и на веб-сај ту Ву ко ве за ду жби не.

Од лу ка Од бо ра за на гра де

Од бор Ву ко ве за ду жби не за до де лу на гра да у на у ци, до нео је од лу ку да се на гра да за 2020. 
го ди ну до де ли ЉИ ЉА НИ ПЕ ШИ КАН ЉУ ШТА НО ВИЋ, за књи гу ПИ ШЕМ ТИ ПРИ ЧУ. Из да вач: 
Ака дем ска књи га, Но ви Сад, 2020.

Одбор Вукове задужбине за доделу награда у уметности донео је одлуку да се награда за 
2020. годину додели вајару, академику СВЕТОМИРУ АРСИЋУ БАСАРИ за ретроспективну из-
ложбу у Народном музеју у Зрењанину 2019. године. 

Иза бра ни но ви чла но ви ор га на и те ла Ву ко ве за ду жби не

Проф. др БО ШКО СУ ВАЈ џИЋ, до са да шњи 
пред сед ник Управ ног од бо ра, иза бран је за 
пред сед ни ка Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не. 

Проф. др Бо шко Су вај џић је 10. но вем бра 
2010. го ди не иза бран у Управ ни од бор Ву ко ве 
за ду жби не и у Од бор за до де лу на гра да у на у-
ци. За пред сед ни ка Управ ног од бо ра иза бран 
је 31. ок то бра 2013. го ди не. 

Проф. др ЗО НА МР КАЉ, про фе сор Фи ло ло-
шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду и 
члан Управ ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не, иза-
бра на је за пот пред сед ни ка Скуп шти не Ву ко-
ве за ду жби не.

Др БРАН КО ЗЛАТ КО ВИЋ, до са да шњи за ме-
ник пред сед ни ка Управ ног од бо ра, иза бран је 
за пред сед ни ка Управ ног од бо ра Ву ко ве за ду-
жби не. 

Др Бран ко Злат ко вић је 10. но вем бра 2014. 
го ди не иза бран у Управ ни од бор и у Од бор за 
до де лу на гра да за умет ност. За за ме ни ка пред-
сед ни ка Управ ног од бо ра иза бран је 9. но вем-
бра 2018. го ди не. 

Др Бран ко Злат ко вић је оба вљао и функ ци-
ју глав ног и од го вор ног уред ни ка ли ста „За-
ду жби на“ од 22. фе бру а ра 2008. до 27. ок то бра 
2011. го ди не. 

Мр МЛА ДЕН ВЕ СКО ВИЋ, са мо стал ни са вет-
ник у Ми ни стар ству за кул ту ру и ин фор ми са-
ње Ре пу бли ке Ср би је, ду го го ди шњи са рад ник и 
при ја тељ Ву ко ве за ду жби не, иза бран је за чла-
на Управ ног од бо ра Ву ко ве за ду жби не и чла на 
Од бо ра за до де лу на гра да у на у ци. 

Мр Мла ден Ве ско вић је на Из бор ној скуп-
шти ни Ву ко ве за ду жби не 4. но вем бра 2011. го-
ди не до био За хвал ни цу и сре бр њак са Ву ко вим 
ли ком за до при нос оства ри ва њу про гра ма Ву-
ко ве за ду жби не.

ВУ КО ВА ЗА ДУ ЖБИ НА ЈЕ НЕ ШТО ДРУ ГО

Пер спек ти ве Ву ко ве за ду жби не у 21. ве ку

У Из да вач ки од бор Еди ци је Сту ди је о Ср би ма, ко ју из да ју Ма ти ца срп ска и Ву ко ва за ду жби на, иза бра ни су: проф. др Бо шко Су вај џић, др Бран ко Злат ко вић и мр Мла ден Ве ско вић. С. В.
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2020.

В
у ков са бор све ча но је 
отво рен 14. сеп тем бра 
2020. го ди не у Ло зни ци 
Хим ном Ву ку, ко ју је из-
ве ла Гру па пе ва ча Кул-

тур но-умет нич ког дру штва „Ка ра-
џић“ из Ло зни це, под ди ри гент ском 
па ли цом про фе со ра Дар ка Не сто ро-
ви ћа. Го во ри ли су Ви до је Пе тро вић, 
гра до на чел ник Ло зни це, и Мла ден 
Шар че вић, ми ни стар про све те, на-
у ке и тех но ло шког раз во ја у Вла ди 
Ре пу бли ке Ср би је. У свом обра ћа њу 
Ви до је Пе тро вић је ис та као да жи-
ва кул ту ра об у хва та сав жи вот и да 
је са бо ро ва ње сво је вр сно бо гат ство 
за бу дућ ност Ло зни це и Ло зни ча на. 
Ми ни стар Шар че вић је ка зао да је 
овај дан ве о ма зна ча јан за Ср би ју, 
јер је у истом да ну све ча но отва ра-
ње нај ста ри је кул тур не ма ни фе-
ста ци је у Ср би ји, Ву ко вог са бо ра, и 
обе ле жа ва ње Да на Уни вер зи те та и 
зна чај ног ју би ле ја – 212 го ди на од 
осни ва ња Ве ли ке шко ле у Бе о гра-
ду. Из ме ђу оста лог, ми ни стар Шар-
че вић је ис та као да је Ву ков са бор 
увр штен на Ли сту не ма те ри јал ног 
кул тур ног на сле ђа Уне ска. 

У на став ку про гра ма усле дио је му-
зич ко-по ет ски про грам под на зи вом 
„Као да сам те са њао“ у ко ме су уче-
ство ва ли Вла дан Са вић, пр вак По-
зо ри шта на Те ра зи ја ма, Кри сти на 
Са вић, со ли ста По зо ри шта на Те ра-
зи ја ма, и пи ја нист ки ња Ксе ни ја Ри-
стић. Про та го ни сти ове пред ста ве су 
у ви ду мо но ло га го во ри ли и пе ва ли 
сти хо ве Де сан ке Мак си мо вић, Алек-
се Шан ти ћа, Ма ти је Бећ ко ви ћа, Па у на 
Пе тро ни је ви ћа, Кон стан ти на Си мо но-
ва, Бра ни сла ва Пе тро ви ћа, Бо жи да ра 
Ти мо ти је ви ћа и Жа ка Пре ве ра. 

Дру ги са бор ски дан про те као је у 
зна ку нај ста ри је срп ске књи жев не, 
кул тур не и на уч не ин сти ту ци је –Ма-
ти це срп ске. Пред став ни ци Ма ти це 
срп ске – др Ми лан Ми цић, ге не рал ни 
се кре тар Ма ти це срп ске, др Ђор ђе Де-
спић, уред ник Ле то пи са Ма ти це срп-
ске, и Ђор ђо Сла до је, пе сник – из не ли 
су нај са же ти ји опис Ма ти це срп ске и 
Ле то пи са Ма ти це срп ске кроз исто-
ри ју. Ис та кли су да је Ма ти ца срп ска  
о сно ва на 16. фе бру а ра 1826. го ди не у 
Пе шти и да је то уста но ва ко ја не гу-

је срп ску кул ту ру, је зик и тра ди ци ју. 
Да нас Ма ти ца срп ска де лу је кроз се-
дам оде ље ња, са око 2.000 са рад ни-
ка и кроз ви ше сто ти на про је ка та. О 
исто ри ја ту и ра ду Ма ти це срп ске го-
во рио је др Ми лан Ми цић, ге не рал-
ни се кре тар Ма ти це, ко ји је из ла га ње 
за вр шио с пред ло гом да се у Ло зни-
ци осну је Дру штво при ја те ља Ма ти-
це срп ске. О Ле то пи су Ма ти це срп ске 
го во рио је уред ник, др Ђор ђе Де спић. 
Он је ис та као да је Ле то пис Ма ти це 
срп ске наш нај ста ри ји књи-
жев ни ча со пи с ко ји из ла зи 
у кон ти ну и те ту и да Ле то-
пис ни је иза шао са мо то-
ком кри зних го ди на (1835, 
1836, 1848) и то ком Пр вог и 
Дру гог свет ског ра та. Ђор-
ђо Сла до је, пе сник, стал ни 
са рад ник Ма ти це срп ске и 
до бит ник Зма је ве на гра де, 
ка зи вао је сво је пе сме, а у 
на став ку про гра ма сво је пе-
сме су ка зи ва ли и др Ми лан 
Ми цић и др Ђор ђе Де спић.

Тре ћи са бор ски дан је био 
по све ћен Кул тур но-умет-
нич ком дру штву „Ка ра џић“ 
из Ло зни це и про сла ви ју би-
ле ја овог Дру штва – 170 го ди-
на по сто ја ња. Тим по во дом 
при ка зан је до ку мен тар-
ни филм под на зи вом „Ло-
знич ки кул тур ни Про ме теј“ 
ко ји је Кул тур но-умет нич ко 

дру штво сни ми ло као до ку мен тар но 
под се ћа ње на зна чај и кон ти ну и тет 
Дру штва, од осни ва ња, 2. мар та 1850. 
го ди не, па до да нас. То ком по сто ја ња 
и ра да, Дру штво је до би ло број на при-
зна ња и ње го ви пред став ни ци су би ли 
чла но ви Од бо ра за по ди за ње спо ме-
ни ка Ву ку Ка ра џи ћу у Тр ши ћу и Ло-
зни ци. Да нас Дру штво бро ји ви ше од 
500 чла но ва и про грам ске ак тив но сти 
ре а ли зу је кроз не ко ли ко сек ци ја: по-
зо ри ште, фол клор ни ан самбл, гру па 

пе ва ча, на род ни ор ке стар, књи жев ни 
клуб, ли ков на гру па Н-8, гу слар ска 
сек ци ја и ан самбл ве те ра на. 

Че твр ти са бо р ски дан је био у зна-
ку нај ста ри јег дру штва у Ср би ји ко је 
оку пља умет ни ке – Дру штва срп ских 
умет ни ка „Ла да“ и из ло жбе „Ла да у 
част Ми ће По по ви ћа и Ве ре Бо жич ко-
вић По по вић“. Из ло жба је по ста вље 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 и 
пред ста вља омаж овим ве ли ким срп-

ским умет ни ци ма ко ји су би ли чла но-
ви Дру штва срп ских умет ни ка „Ла да“, 
а Ми о драг Ми ћа По по вић не ко ли ко 
го ди на и пред сед ник Дру штва. 

Из ло жбом „Ла да у част Ми ће По-
по ви ћа и Ве ре Бо жич ко вић По по вић“ 
пред ста вље на су де ла не ка да шњих и 
са да шњих чла но ва Дру штва срп ских 
умет ни ка „Ла да“ (Ми о драг Ми ћа По-
по вић, Ве ра Бо жич ко вић По по вић, 
Дрин ка Ра до ва но вић, Ми ро љуб Фи ли-
по вић Фи ли мир, Алек сан дар Ђу рић, 
Сло бо дан ка Ра кић Ше фер, Ти ја на Фи-
шић, Ни ко ла Ву ко са вље вић, Бла го је 
Ди мић, Пе тар Ђу за, Зо ран Ђор ђе вић, 
Са во Пе ко вић, Љи ља на Ми ћо вић Са-
бљић), као и де ла ло знич ких сли ка ра, 
мр Сне жа не Не шко вић Си мић и мр 
Дра ге Си ми ћа, за по сле них у Цен тру 
за кул ту ру „Вук Ка ра џић“ Ло зни ца. 

Пе тог са бор ског да на пред ста вљен 
је осми том еди ци је Са вре ме на срп-
ска фол кло ри сти ка. Збор ник ра до ва 
на стао је то ком Ме ђу на род не на уч-
не кон фе рен ци је „Са вре ме на срп ска 
фол кло ри сти ка – Сло вен ски фол клор 
и књи жев на фан та сти ка“ ко ја је одр-
жа на од 27. до 29. сеп тем бра 2019. 
го ди не у Тр ши ћу. Ову кон фе рен ци-
ју сва ке го ди не ор га ни зу је Удру же ње 
фол кло ри ста Ср би је. О Збор ни ку су го-
во ри ли др Бран ко Злат ко вић, пред сед-
ник Удру же ња фол кло ри ста Ср би је, и 

проф. др Бо шко Су вај џић, 
уред ник Збор ни ка. Осми 
том еди ци је Са вре ме на срп-
ска фол кло ри сти ка са др жи 
ра до ве ве о ма углед них на-
уч ни ка, управ ни ка фи ло-
ло шких ка те дри и мла дих 
ис тра жи ва ча. По ре чи ма 
Бо шка Су вај џи ћа, Збор ник 
ни је на ме њен са мо ужем 
ака дем ском кру гу, већ има 
ши ру упо треб ну вред ност у 
еду ка тив ном сми слу. Бран-
ко Злат ко вић сма тра да је 
об ја вљи ва њем Збор ни ка 
учи њен ве ли ки до при нос 
кул ту ри, јер са др жи ши рок 
кор пус те ма чи је је по и ма-
ње фан та сти ке све оно што 
пред ста вља от клон од обич-
ног, уоби ча је ног, жи вот ног, 
ре ал ног. Збор ник ра до ва је 
за јед нич ко из да ње Удру-
же ња фол кло ри ста Ср би је, 

Част, при ступ, је зик 

За што ли ме, и от куд, сна ђе ве ли ка по част да 
бе се дим на Ву ко вом пра гу? И знат на од го вор-
ност јер се реч ов де из го во ре на удва ја и утра-
ја, да ле ко од је ку ју ћи. Одав де се све ја сни је чу је, 
вâжē, пре се ца и од ме ра ва! Од зва ња пре ко ових 
удо ли на и бреж ја па је чуј на и свим кра је ви-
ма где се Ву ков је зик збо ри. За ше ста ри по овој 
бал кан ској ве тро ме ти ни и ви де ћеш ко ја су то 
про стран ства где се го во ри је зик ко ји нам је, по-
не кад по ми слим, не за слу же но дат, усту пљен на 
чу ва ње и об де ла ва ње, као је дин стве ни је зич ки 
ви но град. Ка ко ли га ми то чу ва мо? Чи ни се да 
одав но већ сва ко за ки да лој зе тог ви но гор ја?  

Је зик је на ша ужа и ши ра отаџ би на.
Мај че ви на и оче ви на. Де до ви на и пра-пра ђе-

до ви на. На је зи ку на у че ном у овим пи то мим, 
на и ђе ли оку па тор и су ро вим кра је ви ма, при ча-
ло се на кућ ном пра гу, у Бра ди ћу, одав де, пре ко 
Кр ста, два са та ла га ног хо да. Сре ћом, па и усуд-
ним од ре ђе њем, бо ра ви ло се и збо ри ло овим 
је зи ком на књи жев ним, пре да вач ким па и но-
ви нар ским по хо ди ма у Дорт мун ду и Сид не ју, 
Мо ста ру и Бер ли ну, Би ле ћи и Те ми шва ру, Охри-
ду и Гдањ ску, Хер цег-Но вом и Ба ња лу ци, Ло ђу 
и Ди зел дор фу, Тре би њу, Вар ша ви и Са ра је ву, на 
Шар-пла ни ни, При зре ну и Ник ши ћу. Не мој ми 
ти Ник шић за о би ла зит! Тре бо си од Ни ши ћа и 
кре нут! Али, пре све га гла го ља ло се овим је зи-
ком у Тро но ши и Тр ши ћу...  

Из у зев ши да ле ка ино стран ства, у овим бли-
ским ту зем стви ма, та ко ре кућ, до ма ћим – све су 
ме раз у ме ли. По не кад и пре ви ше! Је зик ни сам 
ме њао, али су ме схва та ли! Исти на, на не ким 
стра на ма тај је зик дру га чи је име ну ју, као да се 
ње го во лек сич ко бо гат ство ме ња из ме ном на-
зи ва. Мо жеш се ти упи ња ти, из ми шља ти име на, 
али је зик оста је оно што је сте, су шта ство ме ђу-
соб ног раз у ме ва ња. Брег и ли ва да исто зна че на 
Ве ле би ту и Па пу ку, на Ја хо ри ни и Дур ми то ру. 
Бо сна и Мо ра ва, Ја дар, Ти мок и Ибар, Сту де ни-
ца и Би стри ца, Пи ва и Та ра све су вам то ре ке 
и ри је ке! Мле ко и мли је ко! Опој но ми ри ше ми-
ри са се но, си је но и шје но са Зла ти бо ра, Ро ма-
ни је и Ко мо ва. Па и пти це ле те са јед ног бре га 
Дри не на дру ги бри јег, а да не ће реч! Ла ста је 
то, ла ста ви ца на обе оба ле Уне ил Са ве! Реч не 
за ре зу је из ми шље не гра ни це, не ма ца ри не, не 
тре ба јој па сош! Па и ме две ди са пла ни не Та ре 
пре ђу Дри ну и по вра те се ода кле су, сво је вре-
ме но, за вре ме брат ско-не срет ног, вер ског су-
ко ба по Бо сни и Хер це го ви ни, пот па ље ног од 
не ких спољ них др жа ва, на ову стра не пре шли. 

Сад се пот хра ње ни вр ћу. Исти на, кад пре пли-
ва Дри ну ме две ду се мо же ре ћи и ме двјед, па и 
ме ђед! Она ко ка ко су го во ри ли ста ри ји љу ди са 
ове стра не Зе ле ни ке, ка ко смо не кад Дри ну зва-
ли, све го ре од Ужи ца па до ушћа Дри не у Са ву. 
Ме двјед ту, ме двед та мо!  

Као што се не мо же за у ста ви ти пти ца и во да, 
та ко и на ша ву ков ска реч не ма гра ни це. Без об-
зи ра на то ка ко тај је зик та мо име ну ју! Иако је 
за пи сао да се у Тр ши ћу ро дио и уз ра стао и да на 
сви је ту не ма љеп ше га мје ста од Тр ши ћа, ни ти 
љеп ше зе мље од Ср би је, Ву ков за ви чај је да ле ко 
ши ри од Ја дра и Под ри ња, па и од Ср би је у он-
да шњим па и са да шњим гра ни ца ма. 

Ву ков је за ви чај – срп ски је зик. 
То ком 18. ве ка Ср би су, ис ти че про фе сор др 

Ве ра Бо јић, по ре клом са ових кра јо ли ка, у пред-
го во ру књи ге Ву ко во му зич ко на сле ђе, упо зна ли 
европ ску књи жев ност пре ко та ко зва них по ср-
би ца, пре во да са не мач ког. У 19. ве ку про цес 
је обр нут, упра во за слу гом Ка ра џи ћа. Та да је 
свет са знао за Ср бе чи та ју ћи пре во де и пре пе-
ве на род ног ства ра ла штва из пе ра нај чу ве ни-
јих не мач ких пе сни ка тог до ба – Ге теа, Гри ма, 
Ши ле ра, Гер хар да, Талфј, Да у ме ра... Пре ве де не 
лир ске пе сме су би ле от кри ће за Евро пу! Ин спи-
ри са ле су мно ге та да шње ком по зи то ре, Брам са 
и Шо пе на, пре свих. Ге те је на ше ју нач ке пе сме 
по ре дио са грч ким епо ви ма.

Ни је шко ла за сва ко га
Исто ри ча ри књи жев но сти увек ис ти чу да је 

Вук са мо ук. Бе сед ник скром но до да је да је Вук 
све ук. Бр зо ук и му дро ук. У де тињ ству је, осо би-
то зи ми, да нас, у ери ди ги тал не пи сме но сти би 
ре кли, „слу шао курс исто ри је“. Под се ти мо се – 
ђед Јок сим је уз гу сле „др жао тај курс“ пе ва-
ју ћи о слав ној про шло сти, о Ко со ву. Гу дио је и 
`ајдуцима. Уз де да Јок си ма слу шао је мла дац и 
дру ге, чу ве не гу сла ре. Би ли су то усме ни ча со ви 
исто ри је. Рап со ди су гу де ћи на ја вљи ва ли устан-
ке за осло бо ђе ње, бу не при зи ва ли: Бо же ми ли, 
чу да ве ли ко га, кад се шћа ше по зе мљи Ср би ји.

Вук је знао слу ша ти и гле да ти. Пр ва сло ва је 
на у чио из не ког ру ског бу ква ра, од Јеф те Чо-
три ћа, ка лу ђе ра... Од са мог се бе! Ку га у Ло зни-
ци спре чи ла га је да за вр ши шко лу. Ме ђу тим, 
упор но га је те шко за у ста ви ти! Учио је тај где год 
да је био! Па и у ов да шњем ма на сти ру Тро но ши. 
Ка жу, уме сто да учи, чу вао је ко зе. Не ким на шим 
да на шњим чел ни ци ма у књи жев но сти и кул ту-
ри, па и дру гим обла сти ма људ ско га де ло ва ња, 
до ма ћин не би смео по ве ри ти ни ко зе на чу ва ње. 

Та кви би чи та ва ста да, па и па си шта про да ли за 
не ка кве бе ло свет ске ђин ђу ве. А за рад јед ног тап-
ша ња по ра ме ну ил до на ци је усту пи ће све шу-
ме и во де! За си ћу ино стра ног гран та – оде сва 
пла ни на! Оде го ра, Чи ја го ра, Ива не! Са 19 го ди-
на Ву ка ни су при ми ли у кар ло вач ку гим на зи ју, 
јер ем је пре ра стао за ре дов но ђа ко ва ње, ем ни је 
знао не мач ки. Уме сто да га то обес хра бри, да је 
му но ву си лу: Не да се, али ће се да ти. Те шко ћеш 
ти упор но га по ко ле ба ти, по чео је да учи не мач-
ки. Па и ла тин ски. Где год је бо ра вио, учио је. У 
Пе три њи и Бу ди му, опет зби ра на ук. Усва јао је 
зна ња ра де ћи, бр же не го што су му та зна ња ту-
ма чи ли. Пре ва зи шао је мно ге сво је учи те ље. Па 
и Ко пи та ра, по са мом Јер не је вом при зна њу.

Вук ни је ре дов но по ха ђао шко лу као ње го ви 
про тив ни ци. Ме ђу тим, не ки ње го ви по ле мич-
ки су пар ни ци са мим су шко ло ва њем, бе ле же 
исто ри ци, одво је ни од „не пре су шне на род не му-
дро сти и вр ли на“. И шко ла ни је за сва ко га! Не-
ки и – пре у че! 

Ву ко во де ло је не са мер љи во и не по мир љи во.

Уста нак у кул ту ри 
Мно ги, при ље жни ји од ме не, одав но су ре кли 

да Пр ви уста нак ни је оби чан пре врат. Ни је са мо 
по крет за на ци о нал но већ за све оп ште осло бо-
ђе ње. Срп ска ре во лу ци ја, ка ко је, уз Ву ко ву све-
стра ну и сва ко вр сну по моћ, по зна ти не мач ки 
исто ри чар Ле о полд Ран ке на сло вио сво ју књи гу 
штам па ну у Бер ли ну 1825. Ран ке и ка сни ји исто-
ри ча ри обра зла жу – Пр ви уста нак ни је бу на, већ 
ре во лу ци ја. Па и ре во лу ци ја у кул ту ри! По Ср би ји 
зе мљу да пре вр не / И да дру ги по ста не су ди ја! 

Пр ви уста нак је дру штве ни, со ци јал ни и по ли-
тич ки по крет за на ци о нал но осло бо ђе ње. Суд-
ба ово га ма ло број ног на ци о на је, за пи су је још 
је дан чу ве ни Ја дра нин, Цви јић – „ку ћа на сред 
дру ма“. Цви ји ћев на род је та ко био бра на од рат-
них про до ра Ту ра ка, по чев ши од бит ке на Ма-
ри ци и Ко сов ско га бо ја, па кроз стал не бу не и 
по кре те, чи ме је уве ли ко сла би ла удар на сна га 
по ро бљи ва ча и та ко, знат но, за у ста вљан њи хов 
по ход ка Евро пи. А по сле устан ка, ци ти рај мо 
из вор, „Ср би су Евро пу осло бо ди ли стра ха од 
про до ра Ту ра ка у обла сти пре ко Ду на ва и Са-
ве“. Иро ни чан је усуд, па и не ких ве ли ких си ла 
– овај на род и дан-да нас стра да не са мо на Ко-
со ву, исти на, не од Осман ли ја већ од исла ми зо-
ва них Ал ба на ца и њи хо вих го спо да ра... 

Уста нак је со ци јал ни по крет јер су у Ср би ји 
1830, од но сно 1833, по вла че њем Ту ра ка, пре те-
жно по му сли ма ње них пра во сла ва ца, у гра до-

ве, уки ну ти фе у дал ни од но си! Та ко је ова тек 
осло бо ђе на кне же ви на да ле ко ис пред ња чи ла 
ис пред дру гих др жа ва тог до ба, на при мер, ис-
пред Аустри је, ко ја ће фе у дал не од но се уки ну-
ти пет на ест го ди на ка сни је, или Ру си је, где су 
они вла да ли још чи та ве три де це ни је. Је дан од 
ва жни јих па ра гра фа Сре тењ ског уста ва гла си: 
„Ко уђе у Ср би ју, сло бо дан је“.

Све о бу хват ни пре врат су при пре ма ли и спро-
во ди ли при пад ни ци на ци о на са ши рих ју жно-
сло вен ских про сто ра – Ср би из Вој во ди не, из 
Бо сне и Хер це го ви не, Цр не Го ре и из Ср би је. 
При се ти мо се обла сти из ко јих су по те кли пр ви 
љу ди Устан ка. До си теј је по ре клом из око ли не 
Те ми шва ра. Вук ро ђен у Ја дру, по то мак је до се-
ље ни ка из Ста ре Хер це го ви не. Пе тар Пе тро вић 
Ње гош са Ње гу ша под Лов ће ном. На род ни пе-
сник бу не Фи лип Ви шњић из Сем бе ри је. По е та 
Си ма Ми лу ти но вић се и пот пи си вао као – Са-
рај ли ја. Ве ли ка Ву ко ва пот по ра, уче ни Лу ки јан 
Му шиц ки, ро ђен у Бач кој, но пре ђи му до шли од 
Ва ље ва. Пре те ча Ву ко вог гра ма тич ког пре вра та 

Са ва Мр каљ је из Сје ни ча ка, Кор ду наш... Али, за 
раз ли ку од ових „бо јов ни ка пе ром“, ве ћи на вој-
во да, рат ни ка би ла је из та да шњег Бе о град ског 
па ша лу ка – из Шу ма ди је, Под ри ња, са Мо ра ве 
и Не го тин ске кра ји не... Уста нак је, да кле, об је-
ди нио Ср бе са свих ет нич ких про сто ра, из два 
ве ли ка ви ше на ци о нал на цар ства, Хаб збур шког 
и Ото ман ског, две кул тур не пот пу но ра зно род-
не ре ги је, из Угар ске, и са под руч ја ис под Са ве 
и Ду на ва. Па чак и из тре ће, дал ма тин ске!... Би-
ли су то, схва тљи во, пот пу но ра зно род ни кру го-
ви, по кат кад, ме ђу соб но су прот ста вље ни. Овај 
из Пре ка, за нат ски и гра ђан ски је круг пи са не 
кул ту ре, уне ко ли ко тра ди ци о на лан. Ода тле су 
нам до шле гра ђан ска ли ри ка, гра ждан ске пе-

БЕ СЕ ДА ЈАН КА ВУ ЈИ НО ВИ ЋА

Не да се, али ће се да ти

Јан ко Ву ји но вић

ОСАМДЕСЕТ СЕДМИ ВУКОВ САБОР

У духу Вука и Доситеја
Ву ков са бор, нај ста ри ја кул тур на ма ни фе ста ци ја у Ср би ји, ове го ди не 
одр жан је 87. пут, од 14. до 20. сеп тем бра 2020. у Тр ши ћу и Ло зни ци. 
Уз књи жев не ве че ри и по зо ри шне пред ста ве по све ће не До си те ју и Ву ку, 
пред ста вио се и Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар, Ву ко ва за ду жби на, 
Ма ти ца срп ска и Дру штво срп ских умет ни ка „Ла да“. 
Бе сед ник ово го ди шњег Ву ко вог са бо ра био је књи жев ник Јан ко Ву ји но вић

Уче сни ци Ву ко вог са бо ра
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У 
пе так, 18. сеп тем бра 2020, у На уч но-обра-
зов но-кул тур ном цен тру „Вук Ка ра џић“ у 
Тр ши ћу, у част Ми о дра га Ма тиц ког (1940–
2020), одр жан је окру гли сто „Др Ми о драг 
Ма тиц ки и ву ков ска упо ри шта“. На ску пу су 

уче ство ва ли др Мар ко Не дић, проф. др Ду шан Ива нић, 
др Бран ко Злат ко вић и проф. др Бо шко Су вај џић.

Мар ко Не дић и Ду шан Ива нић кон ци зно су се освр ну-
ли на нео бич но ра зно вр стан и оби ман ства ра лач ки опус 
Ми о дра га Ма тиц ког, ка кав се рет ко сре ће. У раз у ђе ном и 
бо га том де лу, ис та кли су да до ми ни ра ју три обла сти ње-
го вих на уч но и стра жи вач ких ин те ре со ва ња – про у ча ва ње 
срп ског усме ног ства ра ла штва, за тим из у ча ва ње срп ске 
књи жев не пе ри о ди ке, као и ин тер пре ти ра ње де ла срп ске 
по е зи је и про зе од Лу ки ја на Му шиц ког, До си те ја Об ра до-

ви ћа, па све до Вас ка По пе и Све тла не Вел мар Јан ко вић. 
Осим то га, из дво ји ли су и ње гов до при нос у де лат но сти ма 
об ја вљи ва ња и при ре ђи ва ња књи жев не гра ђе, што чак у 
из ве сним по ду хва ти ма и на ди ла зи зна чај на уч но и стра-
жи вач ког де ла. Та ко ђе, ис та кли су да је Ми о драг Ма тиц ки 
био по све ћен и ан то ло ги чар ским иза зо ви ма, али и да је 
био и ве о ма за па жен и уме шан уред ник број них на уч них 
те мат ских збор ни ка, као и књи жев них ча со пи са. На по-
слет ку, Не дић и Ива нић су на гла си ли да је по себ но бо га то 
и ра зно вр сно по ље де лат но сти Ми о дра га Ма тиц ког би ло и 
књи жев но ства ра ла штво, али ко је је не за слу же но оста ло у 
сен ци ње го вог на уч но и стра жи вач ког ан га жма на. 

Бран ко Злат ко вић и Бо шко Су вај џић усме ре ни је су осве-
тља ва ли од ре ђе на по ља де лат но сти Ми о дра га Ма тиц-
ког. Злат ко вић је ис та као зна чај ње го вих ин те ре со ва ња 
за усме ну на род ну књи жев ност и по себ но је из обим не 
би бли о гра фи је Ми о дра га Ма тиц ког из дво јио две књи-
ге: Епи ка устан ка (1982) и Исто ри ја као пре да ње (1999), 
обе об ја вље не у Би бли о те ци „Ву ков са бор“, ко ја је, на жа-
лост, пре ста ла да по сто ји. У не до стат ку пи са них из во ра и 
раз ви је не исто ри о граф ске тра ди ци је, Ма тиц ки је уви ђао 
ком пен за тор ску функ ци ју усме не тра ди ци је ко ја је по-
при ми ла свој ства усме не исто ри је или на род не хро ни-
ке. Та ко ђе, Злат ко вић је под ву као да је Ма тиц ки у сво јим 
мо но гра фи ја ма по ка зао да на род на епи ка пре вас ход но 
на ста је за хва љу ју ћи да ро ви тим пе сни ци ма, чи ме је на-
ру ше на ро ман тич на пред ста ва о на род ним пе сма ма као 
ис кљу чи вим пло до ви ма на род ног ду ха.

Као пред сед ник Управ ног од бо ра 
Ву ко ве за ду жби не, Бо шко Су вај џић 
је ус твр дио да је Ми о драг Ма тиц ки 
био и остао глав но упо ри ште Ву ко ве 
за ду жби не. Исто ри ја об но вље не Ву ко-
ве за ду жби не у Бе о гра ду 1987. го ди не 
не рас ки ди во је по ве за на са име ни ма 
ака де ми ка Де ја на Ме да ко ви ћа и др 
Ми о дра га Ма тиц ког. Од 1996. до 2008. 
го ди не био је пред сед ник Управ ног 
од бо ра, а по сле то га, па све до смр ти 
пред сед ник Скуп шти не Ву ко ве за ду-
жби не, ко јој је не се бич но и до жи вот но 
по да рио де це ни је струч ног до бро вољ-
ног ра да. Су вај џић је под се тио да је 
Ми о драг Ма тиц ки у Ву ко вој за ду жби-

ни 1994. го ди не по кре нуо ка лен дар Да ни цу и да је био 
с ака де ми ком На дом Ми ло ше вић Ђор ђе вић до жи вот ни 
глав ни и од го вор ни уред ник об но вље ног Ву ко вог гла си-
ла. Он је на гла сио да је Ма тиц ки сла ву Да ни це, нај ти ра-
жни јег на шег го ди шња ка, про нео ши ром сла ви стич ког 
све та, где је апо ло гет ски ши рио Ву ко ве по ру ке у са вре-
ме ном кон тек сту. По ме нуо је и да је ње го во че до Да ни ца 
за мла де, ко ја је окре ну та школ ској по пу ла ци ји. Сво де ћи 
из ла га ње, Су вај џић је кон ста то вао да нас је др Ми о драг 
Ма тиц ки сво јим обим ним и ра зно вр сним де лом за ду жио 
да га се веч но се ћа мо и спо ми ње мо.

 Бран ко ЗЛАТ Ко Вић

сме, пр ви сли ка ри и му зи ча ри... Дру га кру жни-
ца је она ис под Са ве и Ду на ва, где је умет ност 
углав ном ве за на за цр кву или, пак, за усме ну 
кул ту ру, лир ске и еп ске пе сме, на род ну књи жев-
ност у ко јој је, та ко ре ћи све за пи са но, па и од ра-
зи ко сов ског ми та. На не што из ме ње ном пла ну 
жи ви та ко сов ска вер ти ка ла у Угар ској и при-
вла чи не са мо пе сни ке и сли ка ре, већ и број не 
при пад ни ке ко ји, од мах по из би ја њу устан ка, 
пре ла зе пре ко Са ве и Ду на ва ста ју ћи под Ка ра-
ђор ђев и Ми ло шев бар јак.

Не ки са са бљом, не ки с пе ром... 
Исто ри ја књи жев но сти нас под се ћа да су кул-

тур ни цен три ово га на ро да пот крај 18. и пр ве 
по ло ви не 19. ве ка би ли ван ње го вих ет нич ких 
гра ни ца. Пр ви зна чај ни ји цен тар био је Беч, где 
су, по ред Ву ка, жи ве ли, ду же или кра ће вре ме 
бо ра ви ли, још мно ги „уста ни ци“ у кул ту ри, и где 
су об ја вље не не ке за на шу кул ту ру не за о би ла-
зне књи ге... По том се и срп ска штам па ри ја из 
Бе ча се ли у Пе шту, чи ме бу дим ско-пе штан ска 
за јед ни ца до би ја на зна ча ју. Ту је, при ме ра ра-
ди, 1826. осно ва на и јед на од нај ва жни јих уста-
но ва кул ту ре у Ср ба, Ма ти ца срп ска, ко ја из да је 
Ле то пис Ма ти це срп ске, нај ста ри ји књи жев ни 
ча со пис у Евро пи... По сто ја ла је ма ло број на но 
бо га та и на ци о нал но осве шће на срп ска за јед-
ни ца у Тр сту. Упра во ће До си теј из ово га гра да, 
при ву чен устан ком, по соп стве ном опре де ље њу 
и по по зи ву Ка ра ђор ђа, ући у осло бо ђе ни Бе о-
град. Се дам са ти уда ра, Би јо град се отва ра! 

По том ће се кул тур ни цен три пре но си ти са 
се ве ра и на југ у срп ске ет нич ке обла сти, пре 
све га у Вој во ди ну, у Но ви Сад, „срп ску Ати ну“. 
И Срем ски Кар лов ци са се ди штем Ми тро по ли-
је бе о град ско-кар ло вач ке, пр вом гим на зи јом и 
дру гим уста но ва ма, ва жни су на кул тур ној ма-
пи. Али Ка ра ђор ђе вим осло ба ђа њем Бе о гра да 
по сте пе но та те жи шта пре ла зе Са ву и Ду нав 
сме шта ју ћи се у Бе о град и Кра гу је вац. Већ 1808. 
осно ва на је Ве ли ка шко ла, ко ју ће из ве сно вре-
ме по ха ђа ти и Вук. Осни вач шко ле је До си теј, 
пр ви срп ски ми ни стар про све те. У на ред не две-
три де це ни је уве ли ко се осни ва ју на ци о нал не 
кул тур не ин сти ту ци је, штам па ри је, по зо ри ште, 
но ви не... За раз ли ку од пре чан ских кра је ва, где 
је по сто ја ла из ве сна чи та лач ка пу бли ка, она се 
у ср би јан ским кра је ви ма тек ства ра... Пра ти мо 
то по „пре ну ме ран ти ма“ на по је ди не књи ге – на 
при мер, Ву ков Срп ски рјеч ник има знат но ви ше 
прет плат ни ка ме ђу „аустриј ским“, па и „дал ма-
тин ским“, не го „тур ским“ Ср би ма. С вре ме ном 
се тај од нос ме ња. 

Рад До си те ја и Ву ка на кул тур ном пла ну има, 
у ства ри, исту ва жност као и деј ство Ка ра ђор ђа 
и Ми ло ша на на ци о нал ном. Исто – да ле ко се-
жно зна че ње. Исти на, по ли тич ко осло бо ђе ње, 
да кле, де ло Ка ра ђор ђе во и Ми ло ше во ви ше ће 
ин спи ри са ти и ути ца ти на бал кан ске на ро де, 
док ће де ло кул тур них уста ни ка под ста ћи на-
ро де пре ко Са ве и Ду на ва. Јер слич ни про це си у 
кул ту ри и по кре ти за осло бо ђе ње се ја вља ју или 
су, та ко ре ћи, исто вре ме ни, код Гр ка и Ма ђа ра, 
Че ха и Сло ва ка, код Сло ве на ца, не што по зни је 

код Хр ва та, још ка сни је код Бу га ра. 
У овом Устан ку у кул ту ри Вук је Евро пу упо-

знао са не ис црп ним на род ном бла гом срп ско га 
на ро да, чи ју ће вред ност по што ва ти и ту ма чи ти 
и пре пе ва ва ти нај ве ћи пе сни ци и пи сци тог пе-
ри о да, не са мо Нем ци већ и при пад ни ци дру-
гих на ро да – Ру си, Че си и Сло ва ци, По ља ци, 
Пу шкин, Дом бров ски, Штур, Ша фа рик или пе-
сник Па на Та де у ша... 

Об је ди њу ју ћи при пад ни ке на ци је из два цар-
ства, ра ђа се јед на ре ле вант на кне же ви на и кра-
ље ви на на Бал ка ну. Срп ски на род се та ко по сле 
три и по ве ка, од па да Сме де ре ва, опет ус пра вио, 
ство рио сво ју др жа ву, осла ња ју ћи је на сред њо-
ве ков не ца ре ви не и кра ље ви не. Оба пред вод-
ни ка устан ка, и вожд Ка ра ђор ђе и књаз Ми лош, 
по ред свих дру гих др жа во твор них по сло ва су, не 
са мо об на вља ли за пу ште не ма на сти ре и цр кве 
већ по ди за ли и но ве, сво је за ду жби не. Има ли 
су пред со бом узор – сред њо ве ков не вла да ре, 
по себ но Не ма њи ће, ко ји су, при ме ра ра ди, на 
Ко со ву и по Ме то хи ји, и у обла сти ма Ма ће до ни-
је, по ди гли сто ти не цр ка ва и ма на сти ра. На жа-
лост, не ке од тих пра во слав них гра ђе ви на, под 
за шти том Уне ска, и да нас су угро же не, под жи-
ца ма, чу ва ју их вој ни ци КФОР-а. Хри шћа ни у те 
све ти ње и у дру гој де це ни ји 21. сто ле тја сту па ју 
уз ору жа ну прат њу ме ђу на род них сна га. Да се 
пре кр сте и во шта ни цу при па ле. 

Без Ву ко вог ин стинк та, рет ке сме ло сти, још 
ре ђе упор но сти у об де ла ва њу кул тур ног и је зич-
ког по ља, те шко је за ми сли ти ка ко би се да нас 
и ов де го во ри ло. Јер, упра во се у том кул тур ном 
пре вра ту кре ну ло од је зи ка. На и ме, још је До си-
теј де фи ни сао да се при пад ни ци јед но га на ци-
о на од ре ђу ју по је зи ку а не по ве ро и спо ве сти. 
До си теј у Пи сму Ха ра лам пи ју под вла чи да су 
исте на ци је сви они ко ји го во ре срп ски је зик 
без об зи ра на то ко ју ве ру ис по ве да ју. Ову тврд-
њу је ка сни је про ши рио и обра зло жио Вук у чу-
ве ном тек сту Ср бљи сви и сву да, од ре ђу ју ћи све 
што кав це го вор ни ци ма срп ско га је зи ка. Раз ли-
чи та ре ли гиј ска при пад ност не зна чи и раз ли ку 
у је зи ку. Не мац ка то лик или про те стант го во ре 
је дан је зик – не мач ки!   

Ви рус са мо по ри ца ња 
Труд но је раз мр си ти оно што је исто ри ја за мр-

си ла. Осо би то у на шим кра је ви ма, ме ђу на шим 
љу ди ма. Јер увек има оних ко ји све по ри чу. Не-
ги ра ју све сво је. По ри чу и са мо по ри чу. Дух са-
мо по ри ца ња је, из гле да, тра јан. Ин тен зи тет се 
ме ња, али је увек ту, ти ња ју ћи. По след њих ме-
сец-два као да по при ма обри се пан де ми је. Ма ло 
нам ко вид па би и они да ма ло за ко ви де! 

На ши са мо по ри ца те љи, слу ша ју ћи на ло го-
дав це, на сто је – Ву ков на род мо ра про шлост 
по бо ра ви ти и за мет ну ти, те и ђач ку лек ти ру 
очи сти ти та квих са др жа ја. Ме тлом чи ја је др жа-
ли ца у ру ци да ле ко од Ср би је по ме сти. На ред је 
до шла нај о ства ре ни ја збир ка Де сан ке Мак си-
мо вић – Тра жим по ми ло ва ње. Са мо за хва љу ју-
ћи по бу ни књи жев но-чи та лач ке јав но сти, ова 

би сер-књи га оста де у гим на зиј ском про гра му. 
У збир ци Тра жим по ми ло ва ње сме та, спо ран 
им те мат Де сан ки ног пе ва ња, ослон на срп ски 
сред њи век, опе ва ва ње и до пе ва ва ње Ду ша но-
вог за ко ни ка. Ис кљу чив ши ан то ло гиј ску збир ку 
ли ши ће гим на зи јал це исто ри је, са зна ња о јед-
ном од те мељ ни јих за ко ни ка европ ског сред-
њо ве ко вља. Не ма се ба ра, стра жа ра, по кли са ра, 
удо ви ца, вла сте ле, рат ни ка, без дет ни ца. Не ма 
по ми ло ва ња За од бе гло га ро ба, ко ји, по Ду ша-
но вом за ко ни ку, и код ца ра има из ве сна пра ва; 
не ма по ми ло ва ња за Зе мљу ку да вој ска про ђе... 
А на да све не ма ца ра Ду ша на, ње го вих пе ча та 
и по ве ља, не ма срп ског цар ства!... 

Њи ма, сем Де сан ке, сме та ју још мно ги – Ње-
гош, Ко чић, па и Де сни ца! По себ но Де сни ца, 
као пи сац јед ног од нај о ства ре ни јих срп ских 
ро ма на 20. ве ка, не са мо због ет нич ке при пад-
но сти (Срб, па још и пле мић) већ и за рад ши ро-
ких дал ма тин ско-кра ји шко-сла вон ских зе ма ља 
на ко ји ма је де ло вао а ода кле је пре че тврт ве ка 
успе шно про те ра на/про ће ра на ве ћи на ње го вих 
су на род ни ка... 

Са мо по ри ца те љи ових не де ља као из оси ње-
га гне зда си па ју отро ве што се, ето, усред сто ног 
Бе лог гра да по ди же спо ме ник Сте фа ну Не ма-
њи. И што је ви ши од 20 ме та ра. Они би га, не-
ка ко, под зе мљу! 

По ве сти око Тро но ше 
Не да ле ко од са бо ри шта је жа ри ште ов да шње, 

али и оп ште по ве сти срп ског на ро да, ог њи ште ту 
где је учио Вук, у ма на сти ру Тро но ша. Не ве ли-
ка про стор на тач ка око ко је се ши ре кру жни це 
ве ли ке, згу сну те исто ри је! Та мо где је све тлост 
све ћа увек ти ња ла а шкри па ње пе ра би ло чуј но 
ри су ју ћи пи сме на, зна ке ко ји ни кад ни су иш че-
зли и по ред свих сил них по жа ра и по гро ма... 

У Тро но ши се са ста ју три во де, тро реч је је ту, 
трој ме сто, тро пр стје, са ста ја ли ште, ме сто са бо-
ро ва ња. Крат ко ре че но – Тро но ша. 

Ту су, упо тре би мо из раз уоби ча јен у тим вре-
ме ни ма, „на пол зу на ро да“ део жи во та про ве ла 
нај ма ње три де лат ни ка, ко ји, по скром ном су ду, 
за слу жу ју чи та ве ро ма не. Ту „тро но шку трој ку“ 
чи не ро до слов ни ле то пи сац Јо сиф Тро но шац, и 
два ар хи ман дри та: Сте фан Јо ва но вић и Ге ор ги-
је Бо јић, стра дал ни ци.

За пам ће ње је, па и бе ле же ње, ве ру је мо, и не-
ко ли ко са бо ра/ве че ри ко ја ка сни јим зна че њи ма 
у исто ри ји сва ка ко за слу жу ју обим не про зе. Из-
дво ји мо, опет, три та ква со бра ња. Пр ви у ни зу је 
на род ни са бор „на ста ром цр кви шту“ о Вас кр су 
1559. и до го вор о об но ви ма на сти ра уз по моћ 
са бра ће, мо на ха из Па пра ће, та ко ђе за ду жби не 
кра ља Дра гу ти на. Ту је и скуп 24. ав гу ста 1790. 
„све ште ни ка и кне зо ва ра ђев ски, ја дран ски, ма-
чван ски и азбу ко вач ки“ на ко јем је са ста вље на 
мол бе ни ца ко ју у Те ми швар, на „Илир ски са бор“, 
но си ар хи ман дрит Сте фан Јо ва но вић. Па жњу 
бу ду ћих исто ри ка и књи жев ни ка ће, на да ти 
се, при ву ћи и са бор/до го вор уочи по ла ска ар-
хи ман дри та Сте фа на у Звор ник „да од Ту ра ка 

иска не ка ку про ју за из глад не ли на род“. Са тог 
по хо да се, по твр ђу ју нам све до че ња али и Ву ков 
за пис, не ће вра ти ти овај пре те ча Ка ра ђор ђе вог 
устан ка у Ја дру и Ср би ји. 

Да се не за бо ра ви Цер ска бит ка зва на и „Бит-
ком на Ја дру“, па Гу че во, од но сно „Бит ка под 
обла ци ма“, ту је и Мач ков ка мен, а тек ли Ко-
лу ба ра! А све у јед ној, у го ди ни 1914. 

Не тре ба из ско ра шње нам исто ри је за не ма-
ри ти ни са бор/до го вор у ма на сти ру пред ав гу-
стов ски на пад на Ло зни цу 1941. Вук би тај „збор 
и план“ на па да за осло бо ђе ње гра да од Не ма ца 
сва ка ко „ста вио у књи ге“... Не би Спи са тељ из о-
ста вио опи са ни је не мач ке „ка зне не екс пе ди ци-
је“ на Ма чву и Ја дар под је сен исте го ди не. Па 
и ок то бар ско стре ља ње у Дра гин цу, са тра гом – 
нај ве ћа хум ка ра та ра на Бал ка ну! 

Осло бо ђе ње, ка зне на екс пе ди ци ја, ве ша ње, 
стре ља ње. А све у три ме се ца. 

Има на ро да ко ји не пре жи ви у јед ној го ди-
ни, па ни у јед ном де се тље ћу, а не ки ни у ве ку, 
оно што Ја дра ни, па и Ср би, пре гу ра ју за три 
ме се ца.

Мно штво је по ве сти око Тро но ше, жа ри шта 
ду ха и пе ра, на ци о нал них прег ну ћа, стал не те-
жње и бор бе за сло бо ду...

Бо сниш, кро а тиш 
На са мом кра ју и јед на анег до та. 
На кур су не мач ког је зи ка за еми гран те у Ди-

зел дор фу, сре ди ном де ве де се тих го ди на, пет на-
е стак је по ла зни ка. Ве ћи на су, нор мал но, Тур ци. 
Ту је јед на По ља ки ња, две су Ру ски ње, као и трој-
ка из бив ше Ју ге: ли ком ми ла три де се то го ди-
шња ки ња из Са ра је ва чи је је пре зи ме за пи са но 
у сред њо ве ков ним по ве ља ма, не што мла ђа по-
ла зни ца из Дал ма ци је чи је је пре зи ме исто вет-
но пре зи ме ну на шег ју на ка са мо без оно га „ј“ (ко 
зна, мо жда су, истог ко ре на!) и, на рав но, онај ко-
ји нам при ча при чу. На пр вом ча су на пи та ње 
ко ји је зик ко го во ри, Са рај ка, ми ло звуч но, као 
из ђул-ба шче – „бо сниш“, мла ђа на Дал ма тин ка 
као из ђар ди на за цвр ку та – „кро а тиш“. Наш ка-
зи вач, куд ће, шта ће, узи ма оно што пре о ста де 
– срп ски. Тро је Ју жних Сло ве на – три је зи ка! Ни 
ма ње зе мље, ни ви ше „је зи ка“. Мно жи се де о бом. 
Аме ба му рав на ни је! 

На не ком од сле де ћих ча со ва наш ју нак ће до-
шап ну ти зе мља ци ма да је Re iss – пи ри нач. На то 
ће ско чи ти по ла зни ци Ана дол ци ви чу ћи – пи-
рин чи! Иду ћи пут зе мљак шап ће ју го ви ћи ма да 
је Boh ne – па суљ, ска чу Тур ци све углас – па су-
ља, па су ља! Чу ди се сад лек тор ка Не ми ца ка ко 
то наш ју нак зна сва „три је зи ка“. Па још по ма ло 
и тур ски. А ла ко се спо ра зу ме ва и са го вор ни-
ца ма пољ ског и ру ског. 

Па ти сад ви ди ко ли ко је до бро го во ри ти срп-
ски је зик!

Ма ко ли ко из ла зио из сен ке Спи са те ља, не-
ка ко се, хтео не хтео, вра ћаш под ту пре ши ро ку 
и пре ду бо ку хла до ви ну ње го ве, Ву ко ве, рас ко-
шне кро шње...

 Јан ко ВУ ји но Ви ћ

Ко ми си је за фол кло ри сти ку Ме ђу-
на род ног ко ми те та сла ви ста, Уни-
вер зи тет ске би бли о те ке „Све то зар 
Мар ко вић“ и Цен тра за кул ту ру „Вук 
Ка ра џић“ Ло зни ца.

Ше стог са бор ског да на ре а ли зо ва-
на су три про гра ма: пред ста вљен је 
Збор ник Ме ђу на род ног сла ви стич-
ког цен тра, ор га ни зо ван окру гли сто 
по све ћен др Ми о дра гу Ма тиц ком и 
Гу слар ско ве че. 

У 
На уч но-обра зов но-кул-
тур ном цен тру „Вук Ка-
ра џић“ у Тр ши ћу пред-
ста вљен је пр ви том 
Збор ни ка Ме ђу на род-

ног сла ви стич ког цен тра под на зи-
вом „Ве ли ке те ме срп ске књи жев но-
сти“ по во дом про сла ве ју би ле ја – 50 
го ди на по сто ја ња Ме ђу на род ног сла-
ви стич ког цен тра на Фи ло ло шком 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра-
ду. Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен-
тар осно ван је 1970. го ди не, а већ на-
ред не, 1971. го ди не, ор га ни зо ван је 
Сла ви стич ки са мит ко ји је тра си рао 
пут по сто ја ња Ме ђу на род ног сла ви-
стич ког цен тра. О Збор ни ку су го во-
ри ли проф. др Бо шко Су вај џић, уред-
ник Збор ни ка, и про фе сор еме ри тус 
др Ду шан Ива нић. Про фе сор Су вај-
џић је ис та као да Ме ђу на род ни сла-
ви стич ки цен тар по сто ји 50 го ди на 
у кон ти ну и те ту, да се овај цен тар у 
кон ти ну и те ту ба ви по зи ва њем сту-
де на та на ка те дре у ко ји ма се про у-
ча ва ју сло вен ски је зи ци. 

У ам фи те а тру цр кве По кро ва Пре-
све те Бо го ро ди це одр жа но је тра ди-
ци о нал но Гу слар ско ве че, у ко ме су 
уче ство ва ли: Ми лу тин Ђу ри чић, Ми-
лен ко Ви да ко вић, Мла ден Је врић, Не-
дељ ко Је врић, Бла жо До шљак, Дра ган 
Ан ђић, Бо жо Пан то вић, гу сла ри; Не-
ве на Ко ка но вић, пе сни ки ња; Са ња 
Ма врак и Алек сан дра Ан то нић, ет но 
со лист ки ње.

За вр шна све ча ност 87. Ву ко вог са-
бо ра одр жа на је у не де љу, 20. сеп тем-
бра 2020. го ди не у Тр ши ћу. Про грам 
за вр шне све ча но сти за по чео је отва-
ра њем из ло жбе „До си те јев пут зна-
ња“ За ду жби не „До си теј Об ра до вић“ 
у На уч но-обра зов но-кул тур ном цен-
тру „Вук Ка ра џић“. Из ло жба се са сто ји 

из 15 па ноа на ко ји ма је пред ста вљен 
До си те јев жи вот ни пут од род ног 
Ча ко ва, пре ко Хо по ва и европ ских 
гра до ва у ко ји ма је про вео го то во че-
тр де сет го ди на, сти чу ћи зна ња и под-
у ча ва ју ћи дру ге. Из ло жбу је отво рио 
про фе сор еме ри тус др Ду шан Ива-
нић, књи жев ни исто ри чар, есе јист и 
про фе сор на Фи ло ло шком фа кул те ту 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду, ко ји је го-
во рио о ли ку и де лу До си те ја Об ра-
до ви ћа. На кон отва ра ња из ло жбе, на 
отво ре ној сце ни на Са бо ри шту у Тр-
ши ћу усле ди ла је це ре мо ни ја за вр шне 
све ча но сти где су чла но ви Кул тур но-
умет нич ког дру штва „Ка ра џић“ по ди-
гли за ста ву Ву ко вих са бо ра, а Гру па 
пе ва ча Кул тур но-умет нич ког дру-
штва „Ка ра џић“ из ве ла „Хим ну Ву ку“ 
Сте ва на Сто ја но ви ћа Мо крањ ца под 
упра вом про фе со ра Дар ка Не сто ро ви-
ћа. За тим је гра до на чел ник Ло зни це, 
Ви до је Пе тро вић, упу тио по здрав ну 
реч под се тив ши да су се то ком тра-
ја ња Ву ко вих да на из Тр ши ћа огла-
ша ва ли др жав ни ци, ше фо ви вла да, 
ака де ми ци, ду хов ни ци, пре сти жни 
ре ди те љи и глум ци, али и нај по зна-
ти ји срп ски пи сци, као што су но бе-
ло вац Иво Ан дрић, До бри ца Ћо сић, 
Де сан ка Мак си мо вић, Вас ко По па, 
Ан то ни је Иса ко вић, Бран ко Ћо пић и 
дру ги. Из ме ђу оста лог, гра до на чел ник 
Ви до је Пе тро вић је ка зао да је Ву ков 
са бор у Ја дру, на шем за ви ча ју, нај ве-
ћа и нај зна чај ни ја те ко ви на у Ср би-
ји, оп стао је и у Евро пи, а у Уне ску је 
ба шти ник за шти ће них не ма те ри јал-
них до ба ра – у Евро пи са ко јом нас је 
упра во Вук, ме ђу пр ви ма збли жа вао. 

Тра ди ци о нал ну са бор ску бе се ду одр-
жао је књи жев ник Јан ко Ву ји но вић.

У на став ку про гра ма усле ди ла је 
пред ста ва „До си теј у Ср би ји“ ра ђе на по 
тек сту Ми ло ва на Ви те зо ви ћа, ре ди те-
ља и про ду цен та Мар ка Ста ни ћа. По-
кро ви те љи 87. Ву ко вог са бо ра би ли су 
Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са-
ња Ре пу бли ке Ср би је и град Ло зни ца.

Ово го ди шњи про гра ми би ли су 
при ла го ђе ни епи де ми о ло шкој си ту-
а ци ји због ко ви да 19, па су по се ти о ци, 
по шту ју ћи пре по ру ке здрав стве них 
рад ни ка, но си ли за штит не ма ске и 
тру ди ли се да др же про пи са ну фи-
зич ку дис тан цу.

Сне жа на не ШКо Вић  Си Мић

ОКРУГЛИ СТО У ТРШИЋУ

Миодраг Матицки 
и вуковска упоришта

Бо шко Су вај џић, Мар ко Не дић, Ду шан Ива нић и Бран ко Злат ко вић
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В
у ко ва за ду жби на сво ју ак тив ност те ме љи на де лу 
Ву ка Ка ра џи ћа, а ти че се срп ског је зи ка и пи сма, 
исто ри је, књи жев но сти, усме ног на род ног ства ра-
ла штва, ет но ло ги је, ет но гра фи је и ет но му зи ко ло ги-
је. По себ ну па жњу по све ћу је уна пре ђи ва њу кул ту ре 

срп ског је зи ка и ши рем оку пља њу и укљу чи ва њу мла дих у про-
гра ме ко ји ма се не гу је срп ски је зик и пи смо, шти ти наш кул-
тур ни и ду хов ни иден ти тет и чу ва ју трај не Ву ко ве по ру ке. 

Срп ски је зик и пи смо 
• Ста ра ње о срп ском је зи ку и ћи ри ли ци чи ни осно ву Про гра

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

• За ду жби на ће се по себ но ан га жо ва ти на по пу ла ри са њу ћи ри
ли це код уче ни ка основ них и сред њих шко ла кроз так ми че ња ко ја 
ор га ни зу ју огран ци Ву ко ве за ду жби не: Да ни ћи ри ли це (Ба ва ни ште), 
Ву ко во зво но (Ло зни ца); тра ди ци о нал ни ли те рар ни и ли ков ни кон-
кур си ко је об ја вљу је огра нак у Ни шу и Удру же ње „Чу ва ри де ла Ву-
ка Ка ра џи ћа“ у Чач ку, На из во ру Ву ко ва је зи ка (Фон да ци ја Жа бљак, 
Шав ник, Плу жи не), Ћи ри ли ца – огле да ло срп ске ду ше, пе снич ка ма-
ни фе ста ци ја (Ве ли ки По по вац), Да ни ћи ри ли це, Сом бор.

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

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

• По кро ви тељ ство Ре пу блич ког так ми че ња уче ни ка основ них 
и сред њих шко ла из срп ског је зи ка и је зич ке кул ту ре у Тр ши ћу, 
у окви ру 49. Ђач ког Ву ко вог са бо ра.

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

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

• На гра ђи ва ње нај бо љих уче нич ких ра до ва на так ми че њи ма 
основ них и сред њих шко ла у Ср би ји ко је ор га ни зу ју огран ци Ву-
ко ве за ду жби не и дру ге ор га ни за ци је и ин сти ту ци је (Дру штво 
за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, Дру штво Све ти Са ва, Ре-
пу блич ка смо тра ре ци та то ра Пе сни че на ро да мог, Ре пу блич ко 
так ми че ње уче ни ка сред њих шко ла у бе сед ни штву), а ти чу се 
очу ва ња срп ског је зи ка и пи сма, кул тур ног и ду хов ног иден ти-
те та срп ског на ро да. 

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

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

Три би не, окру гли сто ло ви и из да вач ка де лат ност
• На Три би ни Ву ко ве за ду жби не, у окви ру ци клу са Кул тур но 

на сле ђе, пред ста вља ће се књи ге из обла сти ко ји ма се Вук ба вио, 
као и де ла до бит ни ка на гра да Ву ко ве за ду жби не.  

• Пред ста вља ње Да ни це за 2021. и Да ни це за мла де XII; пре вод 
Спо ме на ра Ми не Ка ра џић, ауто ра Го лу ба До бра ши но ви ћа, на ру-
ском и не мач ком је зи ку; пред ста вља ње ди ги тал ног из да ња Вук 
и Нем ци и ли ста За ду жби на (бро је ви 109 и 110), као  и дру гих из-
да ња Ву ко ве за ду жби не.

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

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

• При пре ма и штам па ње 29. го ди шта ка лен да ра – за бав ни ка 
Да ни це за 2022. го ди ну, за јед но са при ло гом Да ни ца за мла де 
XIII. Уре ђу ју: Бо шко Су вај џић, глав ни уред ник, На да Ми ло ше-
вић Ђор ђе вић и Гор да на Ма ле тић.  

• За јед но са Му зе јом Вој во ди не из Но вог Са да, об ја ви ће се Збор
ник ра до ва са ме ђу на род ног на уч ног ску па ко ји је одр жан у Но-
вом Са ду 5. ок то бра 2019. го ди не на те му Ба ра ња кроз ве ко ве. 
Сло је ви кул ту ре Ба ра ње.

• Об ја ви ће се Спо ме ни ца о Дра шку Ре ђе пу (Бо шко Су вај џић – 
Бран ко Злат ко вић).

• Из ра да Имен ског и Пред мет ног ре ги стра за Пре пи ску Ву ка 
Стеф. Ка ра џи ћа, об ја вље ну у 13 књи га.

• Об ја вљи ва ње Би бли о гра фи је Да ни це Ву ко ве за ду жби не (1994-
2018), аутор На та ша Јо ва но вић.

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

• Об ја вљи ва ње Ка та ло га – Да ро ви Ву ко вој за ду жби ни (аутор 
Стан ко Ко стић).  

• Из да ва ње два бро ја ли ста За ду жби на – бро је ви 109 и 110 
(Слав ко Ве ји но вић, глав ни и од го вор ни уред ник).

Огран ци Ву ко ве за ду жби не
• Уна пре ђи ва ње са рад ње и под сти ца ње ра да огра на каудру же ња

фон да ци ја За ду жби не на ве ћем ан га жо ва њу и укљу чи ва њу мла дих, 
на ро чи то уче ни ка основ них и сред њих шко ла у ак тив но сти ко ји ма 
се чу ва и шти ти кул тур ни и ду хов ни иден ти тет, ба шти на и на пре-
дак срп ског на ро да, у ду ху трај них вред но сти Ву ко вог де ла. 

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

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

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

На уч ни ску по ви и дру ге ак тив но сти 
у обла сти кул ту ре, на у ке и умет но сти
• За јед но с огран ци ма и срод ним ор га ни за ци ја ма и ин сти ту

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

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

• Уче шће у ор га ни зо ва њу 88. Ву ко вог са бо ра и уче шће на 49. 
Ђач ком Ву ко вом са бо ру у Тр ши ћу. 

• Су сре ти са сла ви сти ма – уче сни ци ма Ску па сла ви ста – се-
ми на ра за срп ски је зик, књи жев ност и кул ту ру, ко ји се одр жа ва 
у Бе о гра ду, у ор га ни за ци ји Ме ђу на род ног сла ви стич ког цен тра 
на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

На гра де Ву ко ве за ду жби не 
• Ву ко ва за ду жби на у 2021. го ди ни до де ли ће две сво је ре дов не 

го ди шње на гра де: за на у ку и за умет ност за 2021. го ди ну.

Обе ле жа ва ње зна чај них го ди шњи ца и да ту ма  
• Ву ко ва за ду жби на ће се то ком 2020–2021. го ди не укљу чи

ва ти у про гра ме обе ле жа ва ња зна чај них да ту ма и го ди шњи ца 
из на ше про шло сти. Ор га ни зо ва ће три би не, те мат ске раз го во ре, 
кон фе рен ци је за но ви на ре, а по себ ни при ло зи би ће об ја вље ни 
у ли сту За ду жби на и Да ни ци.

Обез бе ђи ва ње сред ста ва
• До при нос до на то ра, за ду жби на ра, до бро тво ра и ве ли ких до

бро тво ра оства ри ва њу про гра ма Ву ко ве за ду жби не и ње ном по-
сло ва њу.

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

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

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

Сајт Ву ко ве за ду жби не
• Са др жин ски и ви зу ел но би ће на ста вље но обо га ћи ва ње сај та 

Ву ко ве за ду жби не – vu ko va-za du zbi na.rs – ка ко би се ре дов но и 
ква ли тет но ин фор ми са ла по ро ди ца за ду жби на ра и нај ши ра јав-
ност о оства ри ва њу про гра ма Ву ко ве за ду жби не и ак тив но сти ма 
ње них огра на ка. При ре ди о С. В. 

Програм рада Вукове задужбине
за период новембар 2020 – октобар 2021.

Студија на српском 
језику о феноменима 

Медитерана
Наставак са стране 1

У дру гом де лу књи ге, аутор у сво јој има го ло-
шкој ана ли зи от кри ва њи хов не по сред ни из раз 
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. Она по твр ђу је 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, али по ка зу је и на чин на ко ји су Ср би као на-
род при ма ли но ве им пул се, по ста ју ћи 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. Као ко хе рент ни и 
ве зив ни чи ни лац, он 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 Љу би ша, Ма та вуљ, Ћи-
пи ко и Де сни ца. 

Сви су они срп ску књи жев ност зна чај но и сна-
жно обо га ти ли ам би јен том и 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, 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 и ју на ци срп ске про зе, нај че шће с обли-
жњих ви со ва, рас пе ти у том но вом при мор ском 
ам би јен ту из ме ђу ста рог мо ра ла и но вог вре-
ме на, сти чу свој осо бе ни ме ди те ран ски иден-
ти тет. Тек сто ви се пре по зна ју и по на ра тив ној 
аутен тич но сти – бо гат ству је зи ка сво јих ју на ка, 
при по ве да њу као за во дљи вом спо ју исто ри је и 
ле ген де. Уз вид но осла ња ње на на род ну тра ди-
ци ју, они по ка зу ју и на чи не на ко ји су по ста ли 
ме ди те ран ски. 

От кри ва ју ћи срп ско ис ку ство Ме ди те ра на у 
књи жев но сти и кул ту ри, Зо ран Жив ко вић је 
срп ску кул ту ру пред ста вио не са мо као отво ре ну 
и ко му ни ка тив ну, већ и као из у зет но ва жну на 
том де лу све та где су се на чу де сан на чин су сре-
ли ге о граф ски про стор и не ве ро ват на исто ри ја. 
Ме ди те ран ни је гра нич ник ме ђу све то ви ма, он 
је, под се ти мо се, про стор из у зет не ко му ни ка ци-
је све то ва и на ро да, на ко јем су на ста ле и три 
нај ве ће мо но те и стич ке ре ли ги је и ци ви ли за ци-
је, где је по ни кла фи ло зоф ска ми сао, ја ви ла се 
де мо кра ти ја и са ма иде ја Евро пе, где су на ста-
ли и пр ви уни вер зи те ти.

При зи ва ју ћи у се ћа ње исто риј ске и кул тур-
не кон тек сте у ко ји ма се срп ски на род об рео на 
том де лу све та, аутор до ка зу је да је за хва љу ју-
ћи срп ским пи сци ма Ме ди те ран по стао не са мо 
при род ни ам би јент на шег је зи ка и књи жев но-
сти, не го и кључ но ме сто су сре та и за јед нич ке 
суд би не. 

Чак и у оним де ли ма, где се по себ но на гла ша-
ва оно што је то ли ко дру га чи је и што при па да 
дру гим кул ту ра ма, као да пре о вла ђу је уве ре ње 
да то „та ко дру га чи је и ту ђе“ ниг де ни је та ко бли-
ско и склад но по ве за но са срп ском кул ту ром и 
иден ти те том, као упра во ту, на Ме ди те ра ну.

У пр вом јав ном пред ста вља њу Ме ди те ран-
ског све ти о ни ка, Ђор ђе Ма ла вра зић је на гла-
сио да се ра ди о је дин стве ној књи зи, пр вој та кве 
вр сте у нас, ко јој прет хо де есе ји мно гих, по пут 
Ва ле ри ја, Ка ми ја, Ле Кле зиа, као и ра до ви зна-
ме ни тих фран цу ских исто ри ча ра ана ли ста, пре 
свих Бро де ла.

Ње не нај зна чај ни је стра ни це, сем што илу-
стру ју срп ско при су ство и исто риј ску по ве за ност 
са Ме ди те ра ном, от кри ва ју и по твр ђу ју и ону 
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.

Ни је, раз у ме се, све у овој књи зи по све ће но 
тзв. ве ли кој исто ри ји, јер аутор с пра вом под се-
ћа на став Фер на на Бро де ла да је про на ла зак ве-
сла за исто ри ју све та ка квог по зна је мо, ва жни ји 
и од нај ве ће по мор ске бит ке ка ква је би ла она 
код Ле пан та, још 1571. го ди не. Оту да у овој књи-
зи и ви ше не го што би се на пр ви по глед мо гло 
оче ки ва ти –  на при мер, на стра ни ца ма по све-
ће ним ма сли ни као сим бо лу Ме ди те ра на, као 
и дру гим та ко спе ци фич ним фе но ме ни ма ко ји 
сим бо ли зу ју овај про стор – по ста ју не ка вр ста 
за ло га да се ни ка да не ће раз и ћи хар ти ја и жи-
вот, књи жев ност и чи та о ци, је зик и ствар ност. 

На сло ви као: Ср би и Ве не ци ја, Пра во слав на Дал-
ма ци ја, Чи ја је ду бро вач ка књи жев ност, Зна чај 
ме ди те ран ског гла са срп ске књи жев но сти, Вла-
ди ка на Ве зу ву, Ве ди На по ли е пои му о ри, Гор ски 
ви је нац у Мле ци ма, Ме ди те ран ска при по ве дач ка 
по ли хро ни ја Си ме Ма та ву ља, Ме ди те ра нац хај-
дуч ке кр ви и ускоч ке тра ди ци је, по ка зу ју ко ли-
ко ова књи га пре тен ду је и на онај нај ши ри круг 
чи та ла ца оп чи ње них Ме ди те ра ном.

У вре ме ну ка да свет ско исто риј ско клат но 
Ср би ју по но во по ме ра ка при мор ју и Сред њој 
Евро пи, че ти ри кључ на пи сца, Љу би ша, Ма та-
вуљ, Ћи пи ко и Де сни ца ука зу ју нам се као че ти-
ри сте пе на ин те гри са но сти у тај ме ди те ран ски 
мо за ик, у ко јем они, по ста ју ћи ме ди те ран ски и 
гра ђа ни све та, на нај бо љи на чин чу ва ју и свој 
иден ти тет. Срп ски Ме ди те ран ни је на кра ју на-
шег кул тур ног све та, иако се чи ни ло да та ко-
ре ћи ви си на ње го вој ци ви ли за циј ској ма пи; 
уме сто да се оти сне, он по зи ва у по се ту.

 Сло бо дан ГРУ БА Чић

Кладенац обиља
који спасава 
од заборава

Наставак са стране 1

Ко је су то си ле на де лу док с пу ним раз у ме-
ва њем пор тре ти ше квр га ве ру ке ста рог опан ча-
ра, или ру ке ста ри це-мај ке док с љу ба вљу ме си 
хлеб сваг да шњи. Ка ко то с под јед на ком па си јом 
уло ви де ча ка, па сти ра – го спо да ра про сто ра, по-
клад ног „акре па“ док пре ска че ва тру про лећ не 
ини ци ја ци је, или бу кет де вој чи ца у рас цве та лој 
ли ва ди... чи ни се да смо на тра гу од го во ри ма, 
јер ду го по знан ство – ла га но нас на траг на во-
ди. Стан ко Ко стић је са ку пљач, а ње го ва огром-
на бе ле жни ца – кла де нац оби ља у ко ме су се 
већ мно ги на по ји ли и уми ли, а и мно ги ће тек. 
На то ме тра гу на ћи ће мо и слич ност са ве ли-
ким прет ход ни ком Ву ком Ка ра џи ћем, ко ме се 
Стан ко у мно го че му упо до бља ва, осо би то у де-
лу где зби ра и за у век пе ча та при зо ре ко ји су на 
са мом из ма ку по сто ја ња.

Да бо ме, пре вас ход ни по рив овог ства ра о ца је-
сте спа са ва ње од за бо ра ва ње го вог, а ваљ да и на-
ше га све та, што нам пред очи ма чи ли и ве не, и 
без ово га, и ова квих – се ли се тек у успо ме ну.

Да бо ме, овај пред ва ма, ма да се на пр ви по-
глед и не би ре кло, при па да оним пле ме ни тим 
чу ва ри ма ва тре пре дач ке, ко ји је, упр кос свим 
не да ћа ма ово га све та – у не дри ма но се не би ли 
спи ра лу кон ти ну и те та уш чу ва ли, што ис ти че из 
не по јам не да љи не и ду би не. Без њих свет би об-
љу та вио, из гу био ми ри се и то пли ну и пре тво рио 
се у си ву и су ву ска ла ме ри ју, по доб ну зар ђа лој 
ма ши ни што по след ње да ма ре ис пу шта.

Опи са ни је де ла ње го вог са свим је не мо гу ће, 
што због опу са огром но га, ви ше још ра ди мно-
го број них ин те ре со ва ња ко ја се мо гу у ци клу се 
раз вр ста ва ти, али што се и да ље пу не и раз мно жа-
ва ју по пут пле ме ни тог би ља, о ко ме са мо Го спод 
ра чу на во ди. Син зе мље и свих ње них бла го де ти, 
што се раз у ме у оби чај не ка лен да ре и оне ка сни је 
– ве шта стве не, што до бро зна (и уме) да кад тре ба 
– за се је, с љу ба вљу по не гу је и, с ра до шћу пло до ве 
пле ме ни те зби ра, па их раз но си и де ли сво ји ма 
и сви ма, јер зна да је тек у да ри ва њу чар. И син 
во да, би стрих по то ка, род не Мла ве и Ду на ва, где 
још увек, пре ма све му су де ћи – бо ра ве ви ле во да-
ри це и ко зна шта све још не. И ри бо ло вац пра ви 
јер уме од уло ва сва ко вр сна је ла да са гра ди, али 
и од ко је че га дру гог. Злат них ру ку и осме ха ко ји 
све раз о ру жа ва пу ту је све том и на сва ком ко ра-
ку ра дост до но си, раз го во ром или ма лим да ром, 
пут ни ку про ла зни ку, до ма ћи ну, де ци и мла де жи; 
јер, све до ци смо да где год се де не око ње га на мах 
за пра шти од сме ха и ра до сти. На рав но да би ова-

кво че ља де мо гли и дру гим име ни ма осло ви ти, 
али се бо ји мо да не за стра ни. Ша ла, на рав но, јер 
зрео чо век је пред ва ма и осмо три те са мо ко ли ко 
му је не ла год но што је у цен тру па жње.

Али вра ти мо се још јед ном де лу. На рев но-
сти, си сте ма тич но сти, зна ти же љи и ис трај но-
сти – по за ви део би му мно ги ет но лог, исто ри чар 
умет но сти а, бо га ми и вр ли ан тро по лог. И са не-
ки ма, док са ра ђу је, че сто зна да ка же и ви ше од 
њи хо ва це ло му дри ја. 

А сли ке, на кра ју – чу до су тек осо би то. О мно ги-
ма, кад би ко сти гао – есе ји би се мо гли ни за ти, а 
уко ли ко би смо ка кав из бор, ка кву ан то ло ги ју на-
ме ри ли да чи ни мо – у опа сно сти смо да би то оби-
мом пре ва зи шло мно ге слич не књи ге. На да мо се 
да ће бу ду ћа мо но гра фи ја, ко ју је аутор име но вао 
Мо ја Ср би ја мо ћи успе шно да са вла да то оби ље.

И још не што. Уз ме те ли би ло ко ју фо то гра фи ју 
Стан ка Ко сти ћа и ду же се у њу за гле да те, упо-
зо ра ва мо – ла ко ће те се за те ћи у хип но тич ком 
ста њу, јер ће вас од ве сти у пре де ле на раз ме ђи 
све то ва, где са мо бо ра ви Ле по, До бро и Исти ни-
то, у ка ло ка га ти ју, што би ан тич ки Гр ци ре кли, а 
на ши вр ли пре ци, у – до бро ље пи је. Или још ду-
бље – Стан ко ве сли ке пе ва ју, не ке лир ске то но ве 
бур ка ју, из дру гих ће те чу ти ону ари сто те ли-
јан ску ху ку та ла са, ко је се не сви кло ухо са свим 
ра то си ља, по не кад пре дач ку, еп ску гр мља ви ну 
или сим фо ни ју род них пре де ла. Пот пу на ча ро-
ли ја на сту па кад се са ми за тек не те са ње го вим 
де ли ма, без ика ква шу ма и за га ђе ња.

Овај до га ђај да на шњи сма тра ће мо пра вим 
при но сом пр ви не, ка да се од ја ра кла са уме-
си пр ва по га ча, и у ра до сти, уз за хвал ни цу и с 
бла го сло вом раз ло ми на умно же ње, и у ве се ље 
до му и свој че ља ди у ње му. Та ко и ова, пр ва ве-
ли ка на гра да на шем ве ле мај сто ру све тло пи сне 
умет но сти, да бу дет – от по нац за при зна ња ко ја 
ће сва ка ко, по за слу зи усле ди ти.

Јер, де ло ње го во све тли, и ону фи ну, ви лин ску 
пра ши ну за со бом ра за си па, а све га ра ди што је 
до са да учи нио одав де ћу га јед ним епи те том 
за ки ти ти. За ме не, од са да зва ћу га с пу но раз-
ло га и с пра вом – Стан ко Отаџ бин ски.

На кра ју са мом, све ре че но у об зир узи ма ју-
ћи и све про пу ште но или шта су дру ги ре кли 
или за па зи ли, умет ни ку и бра ту мо ме же лим да 
Ваш дар бу де на здра вље и на спа се ни је; и да му 
око бу де би стро, а де сни ца креп ка ка ко би нас 
још ду го, у бу дућ но сти оба си пао сво јим ве ле-
ле пи ји ма; се би на ра дост, ро ду на част, у сла ву 
Го спо ду Бо гу на шем, а сви ма што се овим тр но-
ви тим и слав ним пу тем бу ду од ва жи ли да кре ну 
– на ду бо ко за гле да ње и пом ну ана ли зу, не би 
ли се удо сто ји ли при хва та ња по ну ђе ног зна ња 
и ле по те, а пре ма ра сту ћем ал го рит му (пра ве) 
умет но сти, по мо гућ но сти га и пре ва зи шли; што 
ни ма ло ла ко ни ти јед но став но би ти не ће.  

Ду шан Ми Ло ВА но Вић
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У 
Обра зов но-кул тур ном цен тру у 
Тр ши ћу, 19. и 20. ју на 2020. го-
ди не, одр жа на је Пр ва ин тер-
ка те дар ска ср би стич ка кон фе-
рен ци ја у Тр ши ћу.Уче ство ва ли 

су пред став ни ци ср би стич ких ка те дри на 
свим фи ло ло шким, фи ло зоф ским, учи тељ-
ским и пе да го шким фа кул те ти ма у Ср би ји, 
Ре пу бли ци Срп ској и Цр ној Го ри, укљу чу ју-
ћи и пред став ни ке Ин сти ту та за срп ски је зик 
СА НУ, Ин сти ту та за књи жев ност и умет ност 
у Бе о гра ду и За во да за уна пре ђе ње обра зо-
ва ња и вас пи та ња у Бе о гра ду. На кра ју ра да 
Кон фе рен ци је јед но гла сно су усво је не две де-
кла ра ци је: Де кла ра ци ја о ста ту су срп ског је зи-
ка на не ср би стич ким ка те дра ма и не на став-
нич ким фа кул те ти ма и Де кла ра ци ја о нео п-
ход но сти по ве ћа ња бро ја ча со ва у основ ној и 
сред њој шко ли.

ДЕ КЛА РА ЦИ ЈА О СТА ТУ СУ СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА 
НА НЕ СР БИ СТИЧ КИМ КА ТЕ ДРА МА 
И НЕ НА СТАВ НИЧ КИМ ФА КУЛ ТЕ ТИ МА

Ср би сти одав но упо зо ра ва ју да је је зич ка кул-
ту ра код Ср ба на вр ло ни ском ни воу, да је сро-
за ва ње пи са ног и го вор ног стан дар да срп ског 
је зи ка при мет но на сва ком ко ра ку. По себ но у 
пи са ним и го вор ним ме ди ји ма, али, на жа лост, 
и у обра зов ном си сте му. Основ ни раз лог вр ло 
те шког ста ња срп ског је зи ка и ње го вог пи сма 
ћи ри ли це – без сум ње је иг но рант-
ски од нос др жав них ин сти ту ци ја пре-
ма срп ско ме је зи ку, срп ско ме пи сму 
и оп штој је зич кој кул ту ри. Тај од-
нос нај бо ље се огле да у чи ње ни ци 
да ва же ћи за кон о је зи ку и пи сму не 
укљу чу је у слу жбе ну упо тре бу срп-
ски књи жев ни (стан дард ни) је зик и 
ћи ри ли цу у шко ли, чак ни у основ-
ној и сред њој шко ли, а ка мо ли на фа-
кул те ту. За то је услов свих усло ва за 
по бољ ша ње ста ту са срп ског је зи ка 
до но ше ње но во га За ко на о слу жбе ној 
упо тре би је зи ка и пи сма, одав но при-
пре мље ног и пре да тог у за кон ску про-
це ду ру, али пре ћут но иг но ри са ног од 
срп ске вла де, иако нај зна чај ни ји ње-
ни пред став ни ци стал но на гла ша ва-
ју да је ну жно чу ва ти срп ски је зик и 
ћи ри ли цу као основ не иден ти тет ске 
кри те ри ју ме срп ско га на ро да.

Уз та кав од нос вла де и над ле жних 
др жав них ин сти ту ци ја и не тре ба да 
чу ди то ли ка не пи сме ност, ко ја је, да чу ђе ње бу де 
ве ће, по ста ла оп шта ка рак те ри сти ка и нај ве ћег 
бро ја оних ко ји се сма тра ју фор мал но пи сме-
ним: оних са за вр ше ним фа кул тет ским обра-
зо ва њем, па чак и оних са док то ра ти ма, а из 
то га ни су из у зе ти чак ни уни вер зи тет ски про-
фе со ри. Сра мо та је да не ко пре да је у основ ној 
шко ли, сред њој шко ли или на фа кул те ту би ло 

ко ји пред мет а да је пра во пи сно, гра ма тич ки и 
стил ски не пи смен. Не мо же се је зич ка кул ту ра 
и бор ба за чи сто ту срп ско га је зи ка сво ди ти са-
мо на на став ни ке и про фе со ре срп ско га је зи-
ка. Ну жно је да се на став ни ци и про фе со ри и 
дру гих школ ских и уни вер зи тет ских пред ме та 
при кљу че тој бор би. Да бу ду но си о ци је зич ке 
кул ту ре, а не као са да, по пра ви лу, но си о ци је-
зич ке не кул ту ре.

Да би се то по сти гло, по не по де ље ном ми-
шље њу уче сни ка Кон фе рен ци је, нео п ход но је 
по бољ ша ти ста тус срп ског је зи ка у обра зов ном 
ви со ко школ ском си сте му, а то се мо же по сти ћи 
ис пу ње њем сле де ћих три ју усло ва.  

1) Срп ски је зик мо ра да бу де оба ве зни пред-
мет на свим стра ним фи ло ло ги ја ма. Та мо где он 
то ни је, мо ра ју се до ве сти у пи та ње ма стер ра до-
ви и док тор ске ди сер та ци је у ко ји ма се ис тра жи-
ва ње за сни ва на кон тра сти ра њу не ког стра ног 
је зи ка са срп ским је зи ком. О пре во ђе њу да и не 
го во ри мо, јер је, ваљ да, сва ко ме ја сно да ни ко 
не мо же би ти не са мо до бар пре во ди лац не го 
ни пре во ди лац уоп ште ако по ред је зи ка са ко јег 
пре во ди до бро не по зна је и ма тер њи је зик.

2) Срп ски је зик мо ра би ти оба ве зни пред мет 
на свим на став нич ким не фи ло ло шким сту ди-
ја ма, као нпр. на сту ди ју ма те ма ти ке, хе ми је, 
фи зи ке, би о ло ги је, исто ри је, ге о гра фи је, пе да го-
ги је, пси хо ло ги је и др. Да нас ни на јед ном од тих 

сту диј ских про гра ма не ма срп ско га је зи ка. Про-
фе со ри тих пред ме та мо ра ју по ма га ти, а не сво-
јим је зич ким не зна њем од ма га ти про фе со ри ма 
срп ског је зи ка у по ди за њу пи сме но сти и је зич ке 
кул ту ре код уче ни ка основ них и сред њих шко-
ла. Ма ло је ре ћи да ни је ло гич но да на став ни ци 
срп ског је зи ка ула жу ве ли ки на пор да опи сме не 
уче ни ке, а да на став ни ци оста лих пред ме та сво-

јим не зна њем тај на пор го то во обе сми шља ва ју. 
Срп ски је зик мо ра и прак тич но да до би је ста тус 
је зи ка ку ри ку лу ма или је зи ка обра зо ва ња.  

3) Ве ли ки је број не на став нич ких фа кул те-
та, од но сно сме ро ва сту ди ја. Они се, с об зи ром 
на ну жност до брог по зна ва ња срп ског је зи ка, 
мо гу по де ли ти у две гру пе. Пр ву гру пу чи не 
сме ро ви (ди сци пли не) ко ји у свом пред ме-
ту из у ча ва ња го то во као има нент не под ра зу-
ме ва ју са др жа је срп ског је зи ка, ка кве су нпр. 
сту ди је но ви нар ства, пра ва и драм ске умет но-
сти. На тим сту ди ја ма срп ски је зик мо ра би ти 
оба ве зни пред мет, јер се је зич ка (не)кул ту ра 
нај ви ше ши ри пре ко но ви нар ског и прав ног 
је зи ка, тј. пре ко пу бли ци стич ког и ад ми ни-
стра тив но-прав ног сти ла. Дру гу гру пу чи не 
сви дру ги не на став нич ки фа кул те ти, на ко-
ји ма срп ски је зик има ста тус ве хи ку лар ног 
је зи ка, тј. је зи ка на ко јем се из во ди на ста ва. 
Не тре ба по себ но ни на гла ша ва ти да је нео п-
ход но да сва ки ка ко про фе сор та ко и сту дент 
вла да осно ва ма је зич ке кул ту ре, тј. пра вил-
не (и) кон тек сту ал но при ме ре не упо тре бе 
срп ског стан дард ног (књи жев ног) је зи ка. У 
је зич ке са др жа је на не на став нич ким фа кул-
те ти ма нео п ход но је укљу чи ти са др жа је је зи ка 
стру ке (спе ци фич не за сва ку уни вер зи тет ску 
ди сци пли ну, на при мер за ме ди ци ну, ма шин-
ство, еко но ми ју и сл.). Та ко би у окви ру би ло 
ког уни вер зи тет ског усме ре ња са др жа ји срп-

ског је зи ка мо ра ли би ти 
за сту пље ни бар на ни воу 
функ ци о нал не пи сме но-
сти. Сра мо та је да фа кул-
тет ски обра зо ва ни љу ди не 
вла да ју бар еле мен тар ном 
и функ ци о нал ном пи сме-
но шћу. А да нас је то у срп-
ско ме је зи ку пре пра ви ло 
не го из у зе так. 

Уче сни ци Пр ве ин тер ка-
те дар ске ср би стич ке кон-
фе рен ци је сма тра ју да је 
– у ци љу по ди за ња ни воа 
пи сме но сти, у ци љу за у-
ста вља ња про це са ши ре ња 
је зич ке не кул ту ре, у ци љу 
обез бе ђе ња ствар ног ста ту-
са пи сме них они ма ко ји тај 
ста тус фор мал но има ју јер 
су фа кул тет ски обра зо ва-
ни а је зич ки нео бра зо ва ни 
– нео п ход но да над ле жне 

обра зов не ин сти ту ци је, пре све га Ми ни стар ство 
про све те и на у ке, На ци о нал ни са вет за ви со ко 
обра зо ва ње и уни вер зи те ти, али и сва ки фа кул-
тет по на о соб, пре ду зму све нео п ход не ме ре ка ко 
би се ство ри ли усло ви за си стем ско ис ко ре њи-
ва ње не пи сме но сти и је зич ке не кул ту ре ка ко 
код сту де на та та ко и код про фе со ра.    

При ре ди о С. В. 

В
ећ са ма чи ње ни ца да су се у Обра-
зов но-кул тур ном цен тру у Тр ши-
ћу на јед ном ме сту оку пи ли пред-
став ни ци свих ср би стич ких ка те-
да ра, фи ло ло шких и фи ло зоф ских 

фа кул те та, учи тељ ских фа кул те та, ин сти ту та 
и ин сти ту ци ја на ко ји ма се про у ча ва ју срп-
ски је зик и књи жев ност на све срп ском кул-
тур ном про сто ру и да су усво је ни ва жни за-
кључ ци, ули ва на ду да ће се по ло жај на ци-
о нал них ди сци пли на у обра зов ном про це су 
по бољ ша ти, на пол зу це ло куп ног на шег си-
сте ма обра зо ва ња, као и кул тур них при ли ка 
у на шој зе мљи.

Ре фор ма обра зо ва ња је ду го тра јан и ве о ма 
осе тљив про цес. То је нај бо ље по ка зао „слу-
чај“ Де сан ке Мак си мо вић. То што је Де сан ка 
Мак си мо вић по ста ла „слу чај“, та ко ђе је слу-
чај за се бе. Би ло би ле по да се по е зи је Де сан-
ке Мак си мо вић, од но сно ме ста и уло ге оно га 
нај вред ни јег што има мо у исто ри ји на шег на-
ро да, срп ске књи жев но сти и кул ту ре, се ти мо и 
у не ким дру гим при ли ка ма. Да обра зо ва њу и 
кул ту ри по све ти мо ви ше дру штве не па жње. Да 
се усред сре ди мо на уло гу на став ни ка и учи те-
ља, не са мо срп ског је зи ка и књи жев но сти, у 
на шем дру штву. Да по ве ћа мо број ча со ва срп-
ског је зи ка и књи жев но сти у на ста ви. То је наш 
те мељ, то је за лог на ше бу дућ но сти.

У де кла ра ци ја ма је ука за но на по тре бу да се 
ор га ни зо ва но, си сте ма тич но и у са рад њи са др-
жав ним ин сти ту ци ја ма, пре ду зму нео п ход не 
ме ре ка ко би се по пра вио не до пу сти во ни зак 
ни во је зич ке кул ту ре у срп ском дру штву. По себ-
но је алар мант но ста ње у штам па ним и елек-
трон ским ме ди ји ма, за кљу че но је у ди ску си ји. 

По ста вље но је пи та ње по ло жа ја лек то ра срп ског 
је зи ка и лек то ра та у све ту, али и у до ма ћим из-
да вач ким и ме диј ским ку ћа ма. 

Због че га је нео п хо дан си сте ма ти чан и ак ти-
ван при ступ у за шти ти и не го ва њу ства ра лач ке 
мо ћи срп ског је зи ка?! Због че га је по треб но по ве-
ћа ње бро ја ча со ва срп ског је зи ка и књи жев но сти 
у основ ним и сред њим шко ла ма и гим на зи ја-
ма?! Не го ва ње је зи ка и пи сма озна ча ва и раз ви-
ја ње спо соб но сти да раз ми шља мо у сли ка ма, да 
пу ту је мо у ме та фо ра ма, да се на ста њу је мо у пи-
сму. Не го ва ње срп ског је зи ка и ћи ри лич ног пи-
сма по треб но је да не би смо за бо ра ви ли ко смо и 
шта смо. А и ако за бо ра ви мо, да би смо се ва ља но 
под се ти ли. И увек из но ва под се ћа ли.

Ин тер ка те дар ска кон фе рен ци ја у Тр ши ћу по-
сла ла је ва жан сиг нал над ле жним ин сти ту ци-
ја ма и обра зов ним уста но ва мао нео п ход но сти 
за шти те и не го ва ња оп ште је зич ке кул ту ре и пи-
сме но сти као јем ца отво ре не бу дућ но сти и про-
све ће ног дру штва.

Обра зо ва ње је сво је вр сно так ми че ње у зна њу. 
Так ми че ћи се у зна њу, ми се ста ра мо о се би. На 
том пу ту, ка сти ца њу зна ња, сви ми има мо учи-
те ље. Оне ко ји су увек ту, и ка да је те шко, и ка-
да не ма пре во за, и ка да су пла те ма ле, и ка да 
су при ти сци ве ли ки. Они су ту. Учи те љи, ко ји 
се бри ну о сти ца њу и об ли ко ва њу зна ња. Учи-
те љи, ко ји се ста ра ју о уче ни ко вом ста ра њу о 
се би. И у вре ме пан де ми је, и у ди ги тал ној про-
ве ри зна ња и уче нич ких по стиг ну ћа, и на ма-
лим и ве ли ким ма ту ра ма. Они су ту. Због то га 
про фе си ји про свет них рад ни ка, учи те ља и на-
став ни ка, тре ба по све ти ти по себ ну па жњу, да-
ти им за слу же но ме сто у дру штву.

Је зик је ка пи ја, ја ка као град, ко ја оме ђу је про-
стор Зна ња. Је зик је ку ћа. Не по сто је ма ли и ве-

ли ки је зи ци. Са мо ма ли и ве ли ки пи сци. Ако 
по гле да мо ме диј ски и јав ни про стор у на шем 
дру штву су о чи ће мо се са по ра зном сли ком. У 
пр вом пла ну је го вор мр жње, ба нал но сти, три-
ви јал но сти. Као да се так ми чи мо у то ме ко ће у 
ве ћој ме ри про фа ни зо ва ти ре чи. А свет је сат-
кан од ре чи. Ми ми сли мо у ре чи ма, ми са ња-
мо ре чи ма.

На ста ва срп ског је зи ка и књи жев но сти има 
за циљ да раз ви је кре а тив но ми шље ње код 
уче ни ка, и ми шље ње уоп ште; да не гу је здрав 
так ми чар ски дух, и дух уоп ште; да под стак не 
рав но прав ност зна ња, и зна ње о рав но прав но-
сти; да под у чи по што ва њу тра ди ци је и тра ди-
ци ји по што ва ња ме ђу љу ди ма. Али и да уве де 
уче ни ке у ле по ту ма тер њег је зи ка, у ва жност на-
ци о нал них пред ме та за све у куп но фор ми ра ње 
лич но сти и њи хо ву уло гу у дру штву. 

„Је зик иде куд хо ће, али слу ша шта ће му књи-
жев ност при шап ну ти. Без Дан теа не би би ло 
ујед на че ног ита ли јан ског је зи ка“, ве ли Ум бер то 
Еко. До и ста, шта би би ло са срп ским је зи ком без 
Све тог Са ве, Фи ли па Ви шњи ћа, Ла зе Ко сти ћа, 
До си те ја, Ву ка, Ње го ша, Ан дри ћа, Цр њан ског?

Је зик је нај ве ћа де мо кра ти ја. У ње му је све 
до зво ље но са мо ако се по шту ју пра ви ла. Ако 
истин ски раз у ме мо прак тич ну де мо кра тич ност 
је зи ка, у ко ме оп ста је увек оно што је по треб но и 
функ ци о нал но, на у чи ће мо шта је вред но и ле по. 
И по че му се то раз ли ку је од ло шег и ру жног.

Са мо ду го роч ним ста ра њем о срп ском је зи-
ку, је зик ће по ста ти ка дар да се ста ра о на ма. 
Са мо стал ним мо ти ви са њем уче ни ка да чи та-
ју и усва ја ју но ва зна ња, би ће мо си гур ни да ће 
на ша де ца би ти бо љи љу ди не го што смо ми то 
да нас.

Бо шко СУ ВАј Џић

ПРВА ИНТЕРКАТЕДАРСКА СРБИСТИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА

Матерњи језик је највредније 
духовно добро

РЕЧ БОШКА СУВАЈЏИЋА НА КОНФЕРЕНЦИЈИ

Језик је капија јака као град

Обра зов но-кул тур ни цен тар у Тр ши ћу 
у ко јем је одр жа на кон фе рен ци ја

ВУКОВе ПОСЛОВИце У ТршИћУ
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Уто рак, 19. мај 2020. 
Не ма ња Дра гаш из Бе о гра да, пе сник, сед-

ми је по ре ду до бит ник на гра де „Ми лу тин 
Бо јић“ за мла де. Та ко је од лу чио жи ри у са-
ста ву Ми ле та Аћи мо вић Ив ков, Сла ђа на 
Илић и Дар ко Да ни чић. Дра га шев ци клус 
пе са ма под на зи вом „Де о ба па рам пар ча ди“ 
оце њен је као нај бо љи од укуп но 56 при сти-
глих ра до ва. 

Пе так, 22. мај
У Све ча ној са ли До ма Ву ко ве за ду жби не 

одр жа на је сед ни ца Про грам ског са ве та Ву-
ко вих са бо ра – пред се да ва ла је мр Сне жа на 
Не шко вић, ди рек тор ка Цен тра за кул ту ру 
„Вук Ка ра џић“ у Ло зни ци. На сед ни ци је раз-
мо трен про грам 49. Ђач ког Ву ко вог са бо ра и 
87. Ву ко вог са бо ра. Ву ков са бор је одр жан од 
14. до 20. сеп тем бра у Тр ши ћу и Ло зни ци. 

По не де љак, 25. мај 
Беседом о дубровачкој књижевности, Матица 

српска је обележила Дан светих Ћирила и Ме-
тодија. Тим по во дом у Све ча ној са ли Ма ти-
це срп ске говорио је проф. др Дра ган Ста нић, 
пред сед ник Ма ти це срп ске. 

Дан сло вен ске пи сме но сти и кул ту ре тра-
ди ци о нал но се про сла вља 24. ма ја у знак 
се ћа ња на Ћи ри ла и Ме то ди ја, ми си о на ре, 
кул тур не и по ли тич ке ди пло ма те, твор це пр-
вог сло вен ског пи сма. Тај дан је пра зник у 
чи та вом сло вен ском све ту, а од лу ком Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је од 2019. го ди не обе ле жа ва 
се и код нас. У Бе о гра ду су по ло же ни вен ци 
на Спо ме ник апо сто ли ма Ћи ри лу и Ме то ди-
ју у исто и ме ном пар ку, а Срп ска пра во слав на 
цр ква обе ле жа ва га као дан „се ћа ња на ми-
си о на ре и кул тур не и по ли тич ке ди пло ма те, 
твор це пр вог сло вен ског ал фа бе та“. 

Су бо та, 30. мај
На гра да „Жич ка хри со ву ља” за 2020. го ди-

ну при па ла је но во сад ском пе сни ку Ми ла ну 
Не на ди ћу „за по е зи ју ду бо ког по и сто ве ће ња 
са ма тич ним тлом и пре да њем“. Од лу ка је са-
оп ште на у би бли о те ци „Сте фан Пр во вен ча-
ни“ у Кра ље ву, а до нео ју је жи ри у са ста ву: 
Вла ди мир Ја гли чић (у свој ству прет ход ног 
до бит ни ка), Де јан Алек сић, мр Ана Гво зде-
но вић, Ми лош Ми ли шић и Дра ган Ха мо вић 
(пред сед ник). Ми лан Не на дић аутор је два-
де сет збир ки по е зи је и до бит ник свих зна-
чај ни јих до ма ћих књи жев них при зна ња. 
Ње го ва по е зи ја је пре во ђе на на ви ше европ-
ских је зи ка. 

На гра да ко ју чи не уни кат на зла то пе чат на 
по ве ља и ико на Пре о бра же ња Го спод њег, по 
тра ди ци ји се већ 29 го ди на до де љу је у ав гу-
сту, на Пре о бра же ње, у окви ру кул тур но-на-
уч не ма ни фе ста ци је Жич ки ду хов ни са бор, у 
ма на сти ру Жи ча код Кра ље ва. И ове го ди не 
при зна ње је уру че но у овом ма на сти ру, али 
је про грам са бо ра са жет и све ден на јед ну 
из ло жбу у На род ном му зе ју, пред ста вља ње 
до бит ни ка и уру че ње Хри со ву ље.

Че твр так, 4. јун
Из ло жбом ода бра них сли ка из фун ду са Га-

ле ри је До ма кул ту ре „Гра ча ни ца” отво ре не 
су „Ви дов дан ске све ча но сти” и обе ле жен по-
че так ра да 22. гра ча нич ке ли ков не ко ло ни је 
„Ви дов дан 2020”. Све ча но сти су, без пу бли-
ке, при су ство ва ли сли ка ри и пред став ни ци 
ме ди ја. 

Ли ков на ко ло ни ја „Ви дов дан” је дан је од 
нај ва жни јих до га ђа ја у ли ков ном жи во ту 
на Ко со ву и Ме то хи ји, у окви ру ког се до де-
љу је на гра да „Лон гин” за жи вот но де ло из 
обла сти ли ков них умет но сти, као и на гра да 
„Ди ми три је По по вић” за нај у спе шни јег мла-
дог уче сни ка. Ове го ди не, због пан де ми је, 
на ли ков ној ко ло ни ји уче ство ва ли су са мо 
умет ни ци са Ко со ва и Ме то хи је: Дра го слав 
Бо жо вић (Зу бин По ток), Го ран Ми хај ло вић 
(Ши ло во), Игор Чеп ке но вић (Ли пљан), Пе-

тар Пе тро вић (При зрен), Ми ља на Дун ђе рин 
(Ко сов ска Ми тро ви ца), Ма ри ја Мо јо вић Фи-
ли по вић (Ра ни луг), Ми лош Бог да но вић (Но-
во Бр до), Фи лип Ри стић (Штрп це), Ми лош 
Ми тро вић (Гра ча ни ца), Ан ђе ла Ра ден ко вић 
(Ко сов ска Ми тро ви ца), Ве сна Се ку лић (Ле-
по са вић).

По кро ви те љи „Ви дов дан ских све ча но сти” 
и ко ло ни је су Кан це ла ри ја за Ко со во и Ме то-
хи ју Вла де Ре пу бли ке Ср би је, Ми ни стар ство 
кул ту ре и ин фор ми са ња, оп шти на Гра ча ни-
ца, СГ При шти на.

Пе так, 26. јун
Отво ре на је тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци-

ја Ноћ књи ге, 22. по ре ду, ко ја је тра ја ла три 
да на у књи жа ра ма ши ром Ср би је. У ак ци ји су 
уче ство ва ли број ни из да ва чи чи је су књи ге 
по се ти о ци мо гли да ку пе по ни жим це на ма. 
Ма ни фе ста ци ја Ноћ књи ге по сто ји од 2009. 
го ди не. У њој уче ству ју и би бли о те ке ши ром 
Ср би је ко је су при пре ми ле по пу сте на чла-
на ри ну и про грам за ову при ли ку. 

Пе так, 26. јун
У Чач ку је за вр ше но 57. „Ди со во про ле ће“ 

– смо тра пе сни штва у сла ву ро до на чел ни ка 
срп ске мо дер не. Ово го ди шњи ла у ре ат „Ди со-
ве на гра де“ је пе сник Рај ко Пе тров Но го, а на-
гра да „Мла ди Дис“ до де ље на је Алек сан дри 
Јо ва но вић, сту дент ки њи из Вра ња. Јед но гла-
сном од лу ком жи ри ја на гра ду за це ло куп но 
пе снич ко ства ра ла штво Рај ко Пе тров Но го 
до био је за три књи ге по е зи је из да те 2019. 
го ди не – Мо жда ни удар, До ку мен тар ни де-
та љи и По зни сти хо ви. За ви ше де це ниј ско 
пе сни штво Но го је овен чан са ви ше од два-
де сет на гра да. 

Су бо та, 27. јун
У Срп ском на род ном по зо ри шту у Но вом 

Са ду одр жа на је 129. ре дов на Скуп шти на 
Ма ти це срп ске на ко јој је за пред сед ни ка 
иза бран Дра ган Ста нић, а иза бра ни су пот-
пред сед ни ци, ге не рал ни се кре тар, Управ ни 
и Над зор ни од бо ри. За пот пред сед ни ке иза-
бра ни су Јо ван Де лић, Ми лан Ма та вуљ, Ср-
ђан Шљу кић, а ге не рал ни се кре тар је Ми лан 
Ми цић. Иза бра ни су по ча сни чла но ви, но ви 
стал ни чла но ви са рад ни ци, ре и за бра ни чла-
но ви са рад ни ци и иза бра ни но ви чла но ви са-
рад ни ци. По твр ђен је при јем но вих ре дов них 
чла но ва Ма ти це срп ске.

Сре да, 26. ав густ
Књи жев ни ку Вла ди ми ру Пи шта лу, на про-

сто ру не ка да шње На род не би бли о те ке у Бе о-
гра ду, уру че на је на гра да „Ме ша Се ли мо вић“ 
за нај бо љу до ма ћу књи гу об ја вље ну про те-
кле го ди не. На гра ду је уру чио глав ни и од го-
вор ни уред ник „Но во сти“ Ми ло рад Ву че лић. 
Пи шта ло, ко ји жи ви и ра ди у САД, из ра зио је 
за до вољ ство што је на гра ду при мио на Ко-
сан чи ће вом вен цу, на во де ћи да му је то је дан 
од нај дра жих про сто ра у гра ду, из ви ше раз-
ло га. Пи шта ло је на гра ду тре ба ло да при ми 
у мар ту у На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду, 
али је због ко ро на ви ру са от ка за на пла ни-
ра на све ча ност.

Су бо та, 29. ав густ
До бит ник ово го ди шње „Ко чи ће ве на гра де“ 

за укуп но књи жев но де ло је пе сник и пи сац 
Не над Гру ји чић. На гра ду је јед но гла сно до-
де лио струч ни жи ри 55. Ко чи ће вог збо ра у 
са ста ву Ран ко Ри со је вић (пред сед ник), Бе ри-
слав Бла го је вић и Злат ко Ју рић. На гра да (ди-
пло ма и нов ча ни из нос) ла у ре а ту је уру че на 
на Све ча ној ака де ми ји у Ба ња лу ци, у окви-
ру кул тур не ма ни фе ста ци је „Ко чи ћев збор“. У 
обра зло же њу жи ри ја се на во ди да је пе снич-
ко де ло Гру ји чи ћа ра зно вр сно и на ви со ком 
естет ском ни воу. Од сво је пр ве књи ге пе са-
ма „Ма тер њи је зик“ (1978), об ја вио је три де-
се так књи га по е зи је, про зе, ве о ма за па же ну 

ан то ло ги ју срп ске по е зи је, те из у зет но зна-
чај ну ан то ло ги ју срп ског кра ји шког на род-
ног бла га „Ој ка ча“.

Сре да, 9. сеп тем бар
Мом чи ло Спре мић, ре дов ни про фе сор 

Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду у пен зи-
ји, ре дов ни члан Срп ске ака де ми је на у ка и 
умет но сти, до бит ник је на гра де „Вла ди мир 
Ћо ро вић” за жи вот но де ло у обла сти исто ри-
о гра фи је за ову го ди ну.

Из Срп ског про свет ног и кул тур ног дру-
штва „Про свје та” у Гац ку са оп ште но је да је 
жи ри, у са ста ву Дра га Ма сти ло вић, Рад ми-
ло Пе кић и Ми лош Ко вић, ову од лу ку до нео 
јед но гла сно. Жи ри је оце нио да је ака де мик 
Мом чи ло Спре мић сво јим ви ше де це ниј ским 
на уч ним ра дом у обла сти исто риј ске на у ке 
дао дра го цен до при нос срп ској исто ри о гра-
фи ји и кул ту ри и ти ме у пот пу но сти за слу-
жио ово ви со ко при зна ње. 

Мом чи ло Спре мић, ду го го ди шњи са рад ник 
Ву ко ве за ду жби не, био је члан Управ ног од-
бо ра, об ја вио ви ше тек сто ва у Да ни ци, а 1994. 
го ди не до био је и на гра ду Ву ко ве за ду жби не 
за на у ку за књи гу Де спот Ђор ђе Бран ко вић 
и ње го во до ба. 

По не де љак, 14. сеп тем бар
У Тр ши ћу је све ча но отво рен 87. Ву ков са бор 

на ко ме је из ве ден бо га ти кул тур но-обра зов-
ни и умет нич ки про грам. За вр шна све ча ност 
на ко јој је бе се дио књи жев ник Јан ко Ву ји но-
вић одр жа на је у не де љу 20. сеп тем бра. У су-
бо ту 19. сеп тем бра Ву ко ва за ду жби на је у 
На уч но-обра зов но-кул тур ном цен тру „Вук 
Ка ра џић“ у Тр ши ћу ор га ни зо ва ла окру гли 
сто на те му Др Ми о драг Ма тиц ки и Ву ко ва 
упо ри шта. Ор га ни за то ри 87. Ву ко вог са бо ра 
су град Ло зни ца, Ву ко ва за ду жби на и Цен тар 
за кул ту ру „Вук Ка ра џић“.  

По не де љак, 21. сеп тем бар
Кул тур но-про свет на за јед ни ца Бе о гра-

да све ча но је уру чи ла у На род ном по зо ри-
шту – Ве ли ка сце на сво је нај ви ше го ди шње 
при зна ње 49. Злат ни бе о чуг по је дин ци ма и 
уста но ва ма за трај ни до при нос кул ту ри гра-
да Бе о гра да. 

Из вр шни од бор Кул тур но-про свет не за јед-
ни це Бе о гра да до нео је Од лу ку да по себ но 
при зна ње По ве љу до би ју Го ран Ве сић, за ме-
ник гра до на чел ни ка Бе о гра да, и За вод за за-
шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да за 
тра јан до при нос кул ту ри гра да Бе о гра да. 

Сре да, 23. сеп тем бар
Ан дри ће ву на гра ду за 2019. го ди ну до био 

је књи жев ник Ан ђел ко Ану шић за збир ку 
при по ве да ка „Ле ген да о в(ј)етром ви ја ни ма”, 
са оп штио је жи ри у име За ду жби не Иве Ан-
дри ћа, ко ји је ра дио у са ста ву: про фе сор др 
Алек сан дар Јо ва но вић, пред сед ник, др Мар-
ко Не дић и про фе сор др Пе тар Пи ја но вић, 
чла но ви.

У обра зло же њу жи ри ја на во ди се да збир ка 
при по ве да ка Ан ђел ка Ану ши ћа умет нич ки 
су ге стив но да је чи тав низ људ ских суд би на, 
из гло бље них из свог за ви ча ја и сво јих жи во-
та, в(ј)етром ви ја них из ме ђу из гу бље но сти 
и не при хва ће но сти. Ис так ну то је „по себ на 
вред ност ове збир ке је сте је зик ко ји чу ва све 
про стор не и вре мен ске сло је ве у ко јем жи ве 
ње го ви ју на ци: у лек си ци и син так си чу ва се 
њи хо во пам ће ње, али и пам ће ње на ше књи-
жев но сти и кул ту ре“.

За ду жби на Иве Ан дри ћа 1976. го ди не уста-
но ви ла је Ан дри ће ву на гра ду за нај бо љу при-
по вет ку, ци клус, од но сно збир ку при по ве да ка 
об ја вље не на срп ском је зи ку из ме ђу 1. ја ну а-
ра и 31. де цем бра прет ход не го ди не. 

У За ду жби ни Иве Ан дри ћа, 10. ок то бра 
2020, књи жев ни ку Ан ђел ку Ану ши ћу све ча-
но је уру че но при зна ње ко је но си име на шег 
но бе лов ца. 

Че твр так, 1. ок то бар
Кул тур но-про свет на за јед ни ца Ср би је, на 

све ча но сти у На род ном по зо ри шту – Сце на 
„Ра ша Пла о вић“ – уру чи ла је 45. Злат ну знач-
ку и по себ на при зна ња По ве ље ис так ну тим 
по је дин ци ма и ор га ни за ци ја ма за не се би чан 
и ду го тра јан рад и ства ра лач ки до при нос у 
ши ре њу на ци о нал не кул ту ре, про све те и на-
у ке. На пред лог жи ри ја, Из вр шни од бор Кул-
тур но-про свет не за јед ни це до де лио је По ве ље 
Хо ру „Кир Сте фан Ср бин“ и Срп ском кул тур-
но-умет нич ком дру штву „Опле нац“ из То рон-
та, Ка на да, Цр кви Ар хан ге ла Га ври ла у Гу чи 
и кул тур ним по сле ни ци ма из Гу че: Пре дра гу 
Бро ћи ћу Да чи, Дра га ну Јо ва но вићу Ла фу, Ста-
ној лу Јо ва но ви ћу и Ни ко ли Ни ки Сто ји ћу.  

Су бо та, 3. ок то бар
Пе сник, пи сац, пу то пи сац, есе ји ста, ли ков-

ни кри ти чар и је дан од на ших нај пре во ђе-
ни јих ауто ра, ака де мик Љу бо мир Си мо вић 
до бит ник је ово го ди шњег „Пр сте на де спо та 
Сте фа на Ла за ре ви ћа“, на гра де ко ју до де љу је 
Књи жев ни клуб „Баг да ла“ из Кру шев ца.

Пред сед ник жи ри ја Љу би ша Ђи дић, обра-
зла жу ћи до не ту од лу ку, ис та као је да је Љу бо-
мир Си мо вић је ди ни жи ви пи сац ко ји је ушао 
у 100 де ла са вре ме не срп ске књи жев но сти ко ју 
об ја вљу ју та кве ин сти ту ци је као што је СА НУ, 
Ма ти ца срп ска и СКЗ. Пла ни ра но је да се на-
гра да ла у ре а ту уру чи у Све ча ној са ли СА НУ. 

Су бо та, 3. ок то бар
По ла га њем ве на ца на спо ме ник На де жде 

Пе тро вић и пер фор ман сом умет ни це Ла ле 
Ра шчић, у Чач ку је по чео 30. Ме мо ри јал На-
де жде Пе тро вић. Нај зна чај ни ја и нај ста ри ја 
ма ни фе ста ци ја ви зу ел не умет но сти у Ср би ји, 
под сло га ном На југ, на југ, иде мо на југ, оку-
пи ла је умет ни ке са про сто ра бив ше Ју го сла-
ви је и Бу гар ске.

Про фе сор ка Са ри та Вуј ко вић, се лек тор ка 
30. Ме мо ри ја ла На де жде Пе тро вић, ка же да 
их на слов На југ, на југ, иде мо на југ по ве зу је 
и са иде ја ма На де жде Пе тро вић у ор га ни за-
ци ји пр ве ју го сло вен ске ко ло ни је.

Ди рек тор ма ни фе ста ци је Бран ко Ћа ло вић 
је ис та као да је ју би лар ни ме мо ри јал оку-
пио три де сет умет ни ка са же љом да је дан 
од нај пре сти жни јих би је на ла на те ри то ри-
ји не ка да шње Ју го сла ви је по но во бу де ме сто 
оку пља ња, дру же ња и ди ја ло га из ме ђу умет-
ни ка. „Баш она ко ка ко је На де жда те жи ла пре 
ви ше од сто го ди на“, под се тио је Ћа ло вић.

Уто рак, 20. ок то бар
У Ма лој са ли Ко лар че ве за ду жби не пред-

ста вље на је књи га 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, ко ју су 2019. го ди не из да ли Ву-
ко ва за ду жби на и Из да вач ка ра ди о ни ца Сви-
так из По же ге. О књи зи су го во ри ли проф. др 
Бо шко Су вај џић, проф. др Иси до ра Бје ла ко-
вић, др Дра га на Рат ко вић и аутор. 

Уто рак, 3. но вем бар
У Га ле ри ји Срп ске ака де ми је на у ка и умет-

но сти отво ре на је из ло жба „Пор трет не у мор-
ног ства ра о ца“ по све ће на ака де ми ку Вла да ну 
Ђор ђе ви ћу, јед ној од нај зна чај ни јих лич но-
сти мо дер не исто ри је Ср би је.

Из ло жбу чи ни два на ест це ли на, пред ста-
вље на је бо га та ар хив ска гра ђа, пор тре ти Вла-
да на Ђор ђе ви ћа ко је су на сли ка ли ве ли ка ни 
срп ског ре а ли зма Урош Пре дић и Сте ван То-
до ро вић, мно га ори ги нал на из да ња и ру ко-
пи си. Екс по на ти су из фон до ва ви ше од де сет 
ин сти ту ци ја и из при ват них ко лек ци ја.

СА НУ ће по чет ком де цем бра ор га ни зо ва ти 
на уч ни скуп и по че ти са об ја вљи ва њем књи-
га ко је ће об у хва ти ти жи вот и де ло Вла да на 
Ђор ђе ви ћа, а пр ви пут ће јав но сти би ти до-
ступ на ауто би о гра фи ја Успо ме не, на пи са на 
на ви ше од 2.500 стра на.

 При ре ди ла Ду ши ца МА ТиЦ Ки

ЛЕТОПИС ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ 108

ВРЕД НЕ РУ КЕ УМЕТ НИ ЦЕ – ЉИ ЉА НА КО КО ВИЋ

Тра ди ци о нал ни вез по мо ти ви ма 
из ста рих ру ко пи сних књи га

Љи ља на Ко ко вић и Ан ка Жу гић 
у Ву ко вој за ду жби ни

За ста ви ца из При зрен ског ру ко пи са 
Ду ша но вог за ко ни ка из XV ве ка

Ини ци ја ли „р“ из Че тве ро је ван ђе ља, по че так XIV ве ка
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Р
аз вој Тр ста, као ур ба ног 
европ ског цен тра, па да 
у вре ме вла да ви не Хаб-
збур шке мо нар хи је. Хаб-
збур шки цар Кар ло VI 

1719. го ди не про гла сио је Трст за 
сло бод ну лу ку и од та да по чи ње до-
се ља ва ње по мо ра ца, тр го ва ца и за-
на тли ја из раз ли чи тих кра је ва, ме ђу 
ко ји ма је био и из ве стан број Ср ба из 
Бо сне, Хер це го ви не и Цр но гор ског 
при мор ја. Све њих при вла чи ла је Тр-
шћан ска лу ка, ко ја је пру жа ла ве ли-
ке мо гућ но сти за ба вље ње тр го ви-
ном, за нат ством и мо ре плов ством. 
Јо во Кур то вић, је дан од бо га ти јих и 
успе шни јих тр шћан ских тр го ва ца 
Ср ба тог вре ме на, 1782. го ди не увео 
је пр ву ди рект ну по мор ску ве зу са 
Аме ри ком, што је има ло, не сум њи-
во, ве ли ког ути ца ја на се о бе Ср ба у 
Се вер ну и Ју жну Аме ри ку. 

Срп ски до се ље ни ци у овом гра ду на 
се ве ру Ја дра на раз ви ја ју и раз гра на-
ва ју по сло ве, обез бе ђу ју жи вот ну ег-
зи стен ци ју, из гра ђу ју и сна же сво ју 
на ци о нал ну за јед ни цу. Ње ни чла но ви 
су би ли свет ски љу ди сво га вре ме на, 
ме ђу нај спо соб ни ји ма и нај у спе шни-
ји ма и ве за ни не рас ки ди вим ни ти ма 
пле ме ни тог ро до љу бља за сво је на ци-
о нал не и за ви чај не ко ре не. 

У Ар хи ву Срп ске пра во слав не цр-
кве не оп шти не у Тр сту на ла зе се до-
ку мен та и по да ци о на се ља ва њу Ср ба 

у овај град и ње го ву око ли ну, по пи си 
до се ље них Ср ба, до ку мен та о ор га-
ни зо ва ном цр кве ном жи во ту и ра ду, 
те жња ма за отва ра ње срп ске шко ле, 
из град њи цр кве, као и по да ци о не се-
бич ном по ма га њу уста ни ка у Ср би ји 
про тив тур ске вла сти. Та ко ђе, у ње-
му се на ла зе и сре ђе ни по да ци и о 
мно го број ним при ло жни ци ма и до-
бро тво ри ма, отва ра њу срп ске шко ле, 
за ба ви шта и чи та о ни це, као и до ку-
мен та о по мо ћи тр шћан ске цр кве-
не оп шти не срп ским удру же њи ма, 
дру штви ма и пра во слав ним цр кве-
ним оп шти на ма у Дал ма ци ји, Бо сни, 
Хер це го ви ни, Цр ној Го ри, ју жној Ср-
би ји, Сла во ни ји, Хр ват ској... По себ ну 
па жњу за вре ђу ју пи сма Ву ка Сте фа-
но ви ћа Ка ра џи ћа, Па вла Со ла ри ћа, 
Лу ки ја на Му шиц ког, Јо а ки ма Ву ји ћа 
и дру гих ис так ну тих срп ских ства ра-

ла ца и пре га ла ца за на ци о нал на пра-
ва ко ја се ту чу ва ју.   

Ис так ни мо да је По ве љом Ма ри је 
Те ре зи је из 1751. го ди не до зво ље но 
Ср би ма у Тр сту да по диг ну сво ју цр-
кву, осну ју цр кве ну оп шти ну и отво ре 
шко лу. Кра јем XVI II ве ка ове уста но ве у 
Тр сту по ста ју је дан од ва жних кул тур-
но-обра зов них цен та ра, у ко ји ма су се 
оку пља ли ис так ну ти срп ски ства ра о-
ци: До си теј Об ра до вић, Вук Ка ра џић, 
Пе тар II Пе тро вић Ње гош, Јо сип Ра ја-

чић, Јо а ким Ву јић, Лу ки јан Му шиц ки 
и мно ги дру ги. За два и по ве ка Ср би у 
Тр сту су ус пе ли да очу ва ју свој на ци о-
нал ни и кул тур ни иден ти тет. 

С по што ва њем се и да нас по ми њу 
име на углед них срп ских тр го ва ца и 
по слов них љу ди ко ји су уда ри ли те-
ме ље срп ске за јед ни це и би ли ње ни 
ве ли ко ду шни да ро дав ци. Они су ту, 
по ред ду хов них, оста ви ли и мно га ма-
те ри јал на све до чан ства сво је сла ве и 
мо ћи, а из над све га сво је па три от ске 
све сти и ро до љу бља. 

У Тр сту је још од 1782. го ди не по че ла 
да ра ди срп ска шко ла Јо ван Ми ле тић, 
ка сни је и на да ле ко по зна та би бли о те-
ка, а би ла је раз ви је на штам пар ска и 
из да вач ка де лат ност. Шко ла је осно-
ва на и по че ла с ра дом уз не се бич-
ну по моћ ве ли ког до бро тво ра Јо ва на 
Ми ле ти ћа ко ји је 1787. го ди не за ве-
штао 24.000 фо рин ти за осни ва ње ове 
обра зов не уста но ве, ко ја да нас но си 
ње го во име. Ова шко ла је, уз по вре-
ме не пре ки де, има ла зна чај но ме сто 

у обра зов ном, кул тур ном и ду хов ном 
уоб ли ча ва њу срп ске за јед ни це у про-
вин ци ји Фур ла ни ја.

Кур то ви ћи, Гоп че ви ћи, Шку ље ви ћи 
и дру ге по ро ди це, ко је су се од сре ди не 
XVI II или пр ве по ло ви не ХIХ ве ка на-
се ли ле у гра ду, за ду жи ле су овај град 
ве ле леп ним гра ђе ви на ма. Јо ван Кур-
то вић, је дан од осни ва ча срп ске за јед-
ни це, гра ди сво ју па ла ту 1788. го ди не 
на тр гу Пон те Ро со, уз Ве ли ки ка нал и 
по ма же из град њу цр кве Све тог Спи ри-
до на. У бли зи ни Ве ли ког ка на ла, ко ји 

је око сни ца но во на ста ју ће Те ре зи јан-
ске че твр ти, сво је ку ће гра де и оста ли 
успе шни тр гов ци из за јед ни це. 

Ка сни је, то ком пр ве по ло ви не XIX 
ве ка, у Ђу зе пин ској че твр ти, ко ја се 
фор ми ра уз ри ву, на ста њу ју се Ми хај-
ло Ву че тић, Ма тео Ива но вић, Хри сти-
фор По по вић, Хри сти фор Цви је то вић, 
Алек сан дар Ко ва че вић, Алек сан дар 
Ба јо вић, Ла зар Љу би бра тић, Ва си ли-
је Трип ко вић, Па вле Пе тро вић, Јо ви ца 
Ри знић, Ђу ро Рат ко вић, Јо ван Ни ко-
лић, Ан то ни је Кве кић... 

Сва ко ко пре ђе ка нал Гран де на ћи 
ће се пред им по зант ном па ла том Гоп-
че ви ћа, ко ју је са гра дио моћ ни Спи ри-
дон Гоп че вић 1850. го ди не и укра сио 
је скулп ту ра ма ца ра Ла за ра, ца ри це 
Ми ли це, Ми ло ша Оби ли ћа и Ко сов ке 
де вој ке. По ред ове па ла те, ис так ни мо 
и сле де ће ве о ма из глед не гра ђе ви не: 
Че ве зи ћа, Те о до ро ви ћа, Ву че ти ћа, Ко-
ва че ви ћа, Ни ко ли ћа, Ива но ви ћа, По-
по ви ћа, Ра ђен ко ви ћа, Цви је то ви ћа, 
бра ће Јо ва на и Сте фа на Ри зни ћа... У 
па ла ти Шку ље вић, по диг ну тој 1832. 
го ди не, по сле Пр вог свет ског ра та би-
ло је се ди ште Кон зу ла та Кра ље ви не 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, у ко јој је од 
1922. до 1923. го ди не жи вео и ра дио та-
да шњи ви це кон зул Иво Ан дрић. Ре ци-
мо да је у ку ћи по ро ди це Те о до ро вић, у 
не ко ли ко на вра та, из ме ђу 1802. и 1806. 
го ди не, бо ра вио До си теј Об ра до вић, а 
гроф Ива но вић је у сво јој па ла ти уго-
стио цр но гор ског вла ди ку и пе сни ка 
Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша.   

Не ке од нај леп ших па ла та у Тр сту 
би ле су не ка да срп ске. Њи хо ву из град-
њу на ру чи ва ли су имућ ни Ср би, а не ке 
су и ку по ва ли. Про јек то ва ли су их нај-

ре но ми ра ни ји ар хи тек ти, де ко ра те ри 
и сли ка ри он да шњег Тр ста (Пје тро Па-
ле зе, Ђо ва ни Ба ти ста де Пу пио, Кар ло 
Ма ча ки ни, Ва лен ти но Ва ле, До ме ни-
ко Кор ти, Ан ђе ло Го ри ан, Ан то нио Ка-
ре ми, Еми лио Би зи, Ђу зе пе Бер ти ни). 
На жа лост, да нас су ста ре срп ске по-
ро ди це не ста ле, али су у гра ду оста ла 
ова из у зет но вред на гра ђе вин ска зда-
ња ко ја све до че о ве ли чи ни и сла ви 
ста рих тр шћан ских Ср ба.  

Пра во слав на цр ква Све тог Спи ри-
до на јед на је од нај мо ну мен тал ни јих 

тр шћан ских гра ђе ви на. Она је би ла 
сте ци ште и услов оп стан ка срп ске за-
јед ни це на про сто ру ко ји је обе ле жио 
исто ри ју са вре ме ног гра да. На са мој 
сре ди ни XVI II ве ка би ла је осно ва на 
за јед нич ка цр кве на оп шти на Гр ка и 
Ср ба, да би се пра во слав на бра ћа раз-
дво ји ла 1782. го ди не, по сле че га Срп-
ска пра во слав на цр кве на оп шти на 
за по чи ње са мо ста лан жи вот.

Мо ну мен тал ни храм Све тог Спи ри-
до на има осно ву грч ког кр ста, ве ли ку 
цен тра лу ку по лу и ње го ва из град ња је 
ин спи ри са на ви зан тиј ском ар хи тек-
ту ром. Ме ђу тим, глав на фа са да има 
еле мен те и ита ло-ро ма нич ке ар хи тек-
ту ре. Цр ква је из гра ђе на од мер ме ра и 
мо же да при ми 1.600 вер ни ка. Храм је 
осве штан 1869. го ди не, а у пот пу но сти 
за вр шен 1885. го ди не.  

Све ће у цр кви Све то га Спи ри до на 
да нас па ли тек по не ки по то мак тих ве-
ли ких срп ских до ма ћи на и европ ске 
го спо де, а мно го ви ше је скром них и 
че сти тих срп ских зи да ра, мо ле ра, рад-
ни ка раз ли чи тих за ни ма ња и стру ке из 
По жа рев ца, Цр не Тра ве и дру гих ме ста. 

У Тр сту да нас де лу је и Удру же ње 
Ср ба „Вук Сте фа но вић Ка ра џић“ или 
Срп ски клуб, ко ји је осно ван 1995. го-
ди не, али за пра во је мно го ста ри ји. 
Још 1987. го ди не гру па ен ту зи ја ста 
по че ла је са дру же њи ма, ор га ни зо-
ва њем ма њих ра зно ли ких ску по ва 
за при ја те ље и по зна ни ке, а не што 
ка сни је по че ло је и ор га ни зо ва ње 
при ја тељ ских утак ми ца, да би 1996. 
го ди не ре ги стро ва ли и ФК „Вук С. 
Ка ра џић“. Срп ска за јед ни ца да нас 
у Тр сту има ви ше од де сет хи ља да 
чла но ва, та ко да је зна чај овог и дру-

гих слич них удру же ња Ср ба на овим 
про сто ри ма не из ме ран. Од њи хо вог 
ме ђу соб ног по ве зи ва ња, умре же ња 
и во ђе ња за јед нич ких ак тив но сти у 
обла сти кул ту ре, обра зо ва ња, ху ма-
ни тар ног ра да и спор та, за ви си и њи-
хо ва бу ду ћа сна га и успех, као и сна га 
и углед це ло куп не за јед ни це Ср ба у 
Ита ли ји. Њи хо ва ра зно ли ка и бо га-
та ак тив ност по ка зу је да се у хра му 
Све тог Спи ри до на срп ске све ће па ле 
и – да се не ће уга си ти! 

Слав ко Ве ји но Вић

ОСВЕТЉЕЊА

Све до чан ство сла ве ста рих 
тр шћан ских Ср ба

Срп ске па ла те у Тр сту

На дан Ар хи ва Ср би је, 14. де цем бра 2016. го ди не, у згра ди Ар хи ва Ср би је (Кар не ги је ва 2) 
отво ре на је из ло жба „Кул ту ра Ср ба у Тр сту 1751-1914“. Из ло жба је ре зул тат 
го то во де це ниј ског ра да струч ња ка Ар хи ва на сре ђи ва њу до ку мен та ци је 
Пра во слав не цр кве не оп шти не Трст. Пред ста вљен је ви ше го ди шњи рад на сре ђи ва њу, 
об ра ди и за шти ти ар хив ске гра ђе о жи во ту и за о став шти ни ма ле по бро ју, 
али успе шне и зна ме ни те срп ске за јед ни це у Тр сту.

У Га ле ри ји на у ке и тех ни ке СА НУ, у ули ци Ђу ре Јак ши ћа у Бе о гра ду, 27. ју на 2016. го ди не, 
та ко ђе би ла је отво ре на из ло жба „Срп ске па ла те у Тр сту“. На по став ци је 
пред ста вље но 28 па не ла с тек сто ви ма и фо то гра фи ја ма нај леп ших 
и нај вред ни јих срп ских па ла та у овом ита ли јан ском гра ду. 

У ју лу 2015. го ди не у Ет но граф ском му зе ју у Бе о гра ду пред ста вље на је 
из ло жба „Срп ске па ла те у Тр сту“, на ко јој су по се ти о ци мо гли да ви де 
ка ко су Ср би у Тр сту то ком два и по ве ка ус пе ли да очу ва ју свој иден ти тет 
и сво ју ци ви ли за циј ску еман ци па ци ју. 
Аутор ка обе ове из ло жбе – у СА НУ и Ет но граф ском му зе ју – би ла је Гор да на Гор дић, 
исто ри чар ка умет но сти у Бе о гра ду.

цр ква Све тог Спи ри до на Па ла та Кур то вић

Па ла та шку ље вићПа ла та Гоп че вић

Ку ћа Ди ми три ја Те о до ро ви ћа
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Међународни научни 
скуп „Савремена српска 
фолклористика 9“ 
окупио је еминентне 
стручњаке из области 
фолклористике, 
показујући да је пажљиво 
одабраним темама 
и добром организацијом 
могуће одржати 
и континуитет 
и квалитет 
научне мисли

У
дру же ње фол кло ри ста 
Ср би је ор га ни зо ва ло 
је де ве ти ме ђу на род-
ни на уч ни скуп Са вре-
ме на срп ска фол кло ри-

сти ка. Скуп је одр жан у Тр ши ћу од 
2. до 4. ок то бра 2020, а у ор га ни за-
ци ји и ре а ли за ци ји ску па зна чај-
ну уло гу још јед ном су има ли На-
уч но о бра зов но кул тур ни цен тар 
(НОКЦ) „Вук Ка ра џић” из Тр ши ћа 
и Цен тар за кул ту ру „Вук Ка ра џић” 
из Ло зни це. На овом ме сту скуп је 
одр жан тре ћу го ди ну за ре дом, на-
кон ску по ва одр жа них у Но вом Са-

ду, Ни шу, При зре ну, на Па ла ма итд. 
Иако ове го ди не ме ђу на род ни уче-
сни ци ни су би ли при сут ни због 
епи де ми о ло шке си ту а ци је, за хва-
љу ју ћи са вре ме ним тех но ло ги ја-
ма, њи хо ва из ла га ња ни су из о ста-
ла. Јед на сек ци ја одр жа на је пу тем 
ви део-по зи ва са из ла га чи ма из Бу-
гар ске и Ру си је. Ре фе ра ти из обла-
сти ет но му зи ко ло ги је, ан тро по ло-
ги је, ет но ло ги је, лин гви сти ке, на у-
ке о књи жев но сти и др. по ка за ли су 
још јед ном нео п ход ност мул ти ди-
сци пли нар ног при сту па фол кло ру, 
као и ва жност по ве зи ва ња ин сти ту-
ци ја (фа кул те та, ин сти ту та, му зе ја) 
у окви ру стру ков ног удру же ња. Те-
рен ска ис тра жи ва ња, кла сич на гра-
ђа у кон тек сту са вре ме них са зна ња, 
као и фор ме ур ба ног, од но сно ди ги-
тал ног фол кло ра про на шли су сво је 
ме сто у фол кло ри стич ким про ми-
шља њи ма.

На отва ра њу кон фе рен ци је уче сни-
ке су по здра ви ли до ма ћи ни – Алек-
сан дра Са вић, ди рек тор ка НОКЦ „Вук 
Ка ра џић” из Тр ши ћа, Љу бин ко Ђо кић, 
по моћ ник гра до на чел ни ка Ло зни це, 
као и пред сед ник Удру же ња фол кло-
ри ста Ср би је, др Бран ко Злат ко вић. 
Овом при ли ком пред ста вље на су-
зна чај на из да ња Удру же ња – збор-
ни ци Из ме ђу здра вља и бо ле сти (ур. 
Са ња Ла за ре вић Ра дак), Са вре ме на 
срп ска фол кло ри сти ка 7 (ур. Дан ка 

Ла јић Ми хај ло вић и Да ни је ла По-
по вић Ни ко лић) и Са вре ме на срп ска 
фол кло ри сти ка 8 (ур. Де јан Ај да чић 
и Бо шко Су вај џић). Го вор ни ци су по-
себ но ис та кли ква ли тет ра до ва об ја-
вље них у њи ма.

Два де се так при сут них фол кло ри-
ста ове го ди не из ла га ло је ре фе ра те 
на три те ме. Уче сни ци су скуп за по-
че ли ми ну том ћу та ња за Не на да Љу-

бин ко ви ћа, ко јем је би ла по све ће на 
јед на од те ма ску па (У тра га њи ма 
за од го во ри ма Не на да Љу бин ко ви ћа), 
Ми о дра га Ма тиц ког и Љу би шу Рај-
ко ви ћа Ко жељ ца. Сва тро ји ца углед-
них кул тур них и на уч них рад ни ка, 
али и фол кло ри ста, ро ђе ни су у ис-
тој го ди ни (1940), а на пу сти ли нас у 
2020. Про фе со ру Не на ду Љу бин ко ви-
ћу по све ћен је и збор ник ра до ва Про-
ми шља ња тра ди ци је (2014), у ко јем 
је ве ли ки број уче сни ка ску па имао 
ра до ве.Ово га пу та о Љу бин ко ви ће вом 
ра ду го во ри ли су Бо шко Су вај џић, ко-
ји је ис та као кри тич ки дух ње го вих 
ра до ва, и Та тја на Вуј но вић Пје вач, ко-
ја се ба ви ла ње го вим ис тра жи ва њи ма 
деч јег фол кло ра.

Те ма Град у фол кло ру/фол клор у 
гра ду по ка за ла се као ве о ма ин спи ра-
тив на за ис тра жи ва че, те су се на да ту 
те му мо гли чу ти ре фе ра ти о про у ча-
ва њу град ског фол кло ра у ди ја хро ниј-

ској пер спек ти ви (Ми ли на Ива но вић 
Ба ри шић, Ма ри ја Дум нић Ви ло ти је-
вић), уоб ли ча ва њу на ра ти ва о гра ду у 
кла сич ној и са вре ме ној гра ђи (Бран ко 
Злат ко вић, Ана Са вић, Би ља на Си ки-
мић), тран спо зи ци ји мо ти ва из усме-
не у умет нич ку књи жев ност (Јо ва на 
Ми ло ван че вић). Те ма Са вре ме на фол-
кло ри сти ка је нај ши ре кон ци пи ра на, 
јер об у хва та не са мо са вре ме ну гра ђу 
већ и са вре ме не по гле де на кла сич-
ну гра ђу, те из го ди не у го ди ну бу ди 
ин те ре со ва ње уче сни ка. Фе но ме ни 
са вре ме не кул ту ре по пут фол кло ра 
на ин тер не ту (Дра го љуб Пе рић), гра-
фи та (Ни на Ак сић) или на ру чи ва ња 
еп ских пе са ма (Са ша Кне же вић) по-
ка зу ју кре та ње на у ке о фол кло ру пре-
ма свет ским то ко ви ма. Но ва са зна ња 
о кла сич ним фол кло ри стич ким пи-
та њи ма (Да ни је ла По по вић Ни ко лић, 
Ма ри на Мла де но вић Ми тро вић, Ми-
лан Лу кић, Вар ва ра До бро вољ ска ја, 
Алек сан дра Ми ља но вић, Да ни је ла 
Ми тро вић) и ак ту ел на те рен ска ис тра-
жи ва ња (Би ља на Ан ђел ко вић, Мар ко 
Сто ја но вић, Све тла на Ко ро ле ва, Маг-
да Ми ли кић) су сре ћу се у ра до ви ма 
ко ји се ба ве пре се ком син хро ниј ске 
и ди ја хро ниј ске пер спек ти ве (Ма ри ја 
Миљ ко вић, Дра га на Ђу рић, Ве се лин 
Пе тро вић, Ди ми тар Ата на сов).

Са вре ме на срп ска фол кло ри сти-
ка 9 још јед ном је оку пи ла еми нент не 
струч ња ке из обла сти фол кло ри сти-
ке, схва ће не у нај ши рем сми слу те 
ре чи, по ка зу ју ћи на тај на чин да је 
па жљи во ода бра ним те ма ма и до-
бром ор га ни за ци јом мо гу ће одр жа-
ти и кон ти ну и тет и ква ли тет на уч не 
ми сли. Пред уред ни ци ма је да на кон 
ску па, за јед но са су ор га ни за то ри ма и 
Уни вер зи тет ском би бли о те ком „Све-
то зар Мар ко вић”, као су и зда ва чем, 
при ре де и збор ник ко ји ће за до во љи-
ти ви со ко по ста вље не кри те ри ју ме 
прет ход них из да ња.

Ма ри на МЛА Де но Вић 
Ми ТРо Вић

У 
Но вом Са ду и Срем ској 
Ка ме ни ци, као и пу тем 
он лајн плат фор ми, од 
22. до 26. ју на 2020. го-
ди не, одр жа ни су 63. 

Јун ски про гра ми Зма је вих деч јих 
ига ра. Фе сти вал је одр жан уз по што-
ва ње свих ме ра и пре по ру ка над ле-
жних ор га на и здрав стве них слу жби, 
а при о ри те ти су би ли здрав стве-
на си гур ност и обез бе ђи ва ње свих 
усло ва за то. У скла ду с тим, про гра-
ми су одр жа ни у из ме ње ном фор ма-
ту, ма њем оби му од пр во бит но пла-
ни ра ног, уз уче шће ма њег бро ја де це 
и мла дих, али и при су ство и пар ти-
ци па ци ју ве ћег бро ја про фе си о нал-
них умет ни ка, на став ни ка, би бли о-
те ка ра, вас пи та ча, уни вер зи тет ских 
про фе со ра, књи жев них кри ти ча ра и 
те о ре ти ча ра.

У про гра ми ма је уче ство ва ло око 
2.500 де це и мла дих из ра зних кра-
је ва на ше зе мље (Ниш, Срем ска Ми-
тро ви ца, Шид, Ла ћа рак, Ле дин ци, 
Срем ска Ка ме ни ца, Лок, Каћ, Но ви 
Сад, Сте па но ви ће во, Пе тро ва ра дин, 
Бе чеј, Пе ћин ци, Бе геч, Ве тер ник, Зре-
ња нин). Они су на сту па ли у про грам-
ским сег мен ти ма: Да имам кри ла, 

Ку ћа за бај ке, Га ле ри ја на ас фал ту, 
Коц ка до коц ке, Кроз ули цу ли па, Мо је 
до бро др во, Ма ли принц, Ов де ста ну-
ју пе сме, Пле сни по ди јум, Ра зно ли је, 
Пти ца мр да ли ца, Ате ље на отво ре-
ном, Чу де сни свет лут кар ства, По-
тра га за Чи ка Јо ви ним бла гом, Пер је, 
Змај – наш пр ви лут кар. 

Про фе си о нал ни ства ра о ци ак тив но 
су уче ство ва ли у књи жев ним про гра-
ми ма: Диг ну ће ме ско ро кри ла!, Са рад-
ни ци сун ца, Ср це од ле го коц ки, Ко ра чам 
ме ђу при ча ма и Ур не бе сна хе ми ја 

Ли ков не фе сти вал ске про гра ме 
чи ни ли су ра ди о ни чар ски су сре ти 
на отво ре ном, Шко ли це (3Д цр теж на 
при ла зној ста зи спорт ским те ре ни ма 
Еђ шег, из ло жба илу стра ци ја Зма је вих 
пе са ма за де цу Згод но ме сто, из ло-
жбе на по став ка пор тре та на ших пе-
сни ка Ка ри ка ту ра за трен, Из ло жба 
деч јих илу стра ци ја ли те рар них де ла 

„Ма ли принц“, Да имам кри ла, Пти ца 
мр да ли ца, Пер је, уз аутор ско укљу чи-
ва ње Еве Фе ди, Љу би це Тан ко сић, Ка-
та ри не и Ми ли во ја Ко сти ћа.

Драм ски про гра ми јун ског фе сти ва-
ла чи ни ли су низ за ни мљи вих, нео бич-
них ква ли тет них су сре та уз раз ме ну 
драм ских умет нич ких им пул са: Све-
тли гро бо ви, Диг ну ће ме ско ро кри ла, 
При ча о..., Клик, клик, клик пуф, Ко ра-
чам ме ђу при ча ма, мо но дра ма Ку вар, 
Зве зде сно хва ти це, Ку ћа за бај ке, По зо-
ри ште из ма ште, Чу де сни свет лут-
кар ства, Игра и глу ма. Ове про грам ске 
је ди ни це одр жа не су у Срем ској Ка ме-
ни ци (крај Зма је вог гро ба), Кул тур ној 
ста ни ци Еђ шег, Удру же њу за по моћ 
МНРО, Са ле тли ду нав ског пар ка, пред-
школ ским уста но ва ма, Свра ти шту за 
де цу у Но вом Са ду.

Мул ти ме ди јал ни про гра ми ово-
го ди шњих јун ских ма ни фе ста ци ја: 

Ра зно ли је, Чи та мо вам бај ке, Ср да, 
Ку ци на ку ћа, Змај - наш пр ви лут кар, 
об у хва ти ли су про гра ме при пре мље-
не, сни мље не и еми то ва не као увод 
у фе сти вал ски про грам, али и то ком 
тра ја ња фе сти ва ла, док је део ових са-
др жа ја ре а ли зо ван и ин тер ак тив ним 
на сту пи ма умет ни ка у њи хо вим су-
сре ти ма са пу бли ком то ком пет про-
грам ских да на (Ка жи ми ка жи, Ти хо, 
учи мо о фил му, Ку ћа за бај ке, Мо је 
до бро др во, Ов де ста ну ју пе сме, Кроз 
ули цу ли па, Кла си ка, де ци!, Аван ту ре 
ле те ће ги та ре, Ала ј’ леп овај свет, 
Му зи ка са Ду на ва, Му зич ки кор зо). 

У окви ру јун ских про гра ма у Ма ти-
ци срп ској одр жан је дво днев ни струч-
ни скуп о ли те ра ту ри за де цу на те му 
Књи жев ност за де цу у пост ју го сло-
вен ском кон тек сту. Ком би но ва ним 
укљу чи ва њем (он лајн из Хр ват ске, Ре-
пу бли ке Срп ске, Бо сне и Хер це го ви не, 

Ма ке до ни је, Цр не Го ре, Пољ ске, Не-
мач ке) и из Но вог Са да. На са ве то ва-
њу је уче ство ва ло 39 уни вер зи тет ских 
про фе со ра, из у ча ва ла ца ли те ра ту ре, 
књи жев них те о ре ти ча ра и те о ре ти ча-
ра. Раз го во ри и ди ску си је то ком ску па 
од ви ја ли су се кроз 11 фо ру ма, и ра-
до ви су пу бли ко ва ни.

Ве о ма сло же ну фе сти вал ску ре-
а ли за ци ју из не ли су сви чла но ви 
ан га жо ва них ти мо ва: про ду цент ско-
ор га ни за тор ско-ко ор ди на тор ско. Ре а-
ли за тор ски тим бро јао је 14 чла но ва, 
а тим за тех нич ку ре а ли за ци ју про-
јек та 22 су ди о ни ка. Иако у ма њем 
бро ју од прет ход них го ди на, мла-
ди во лон те ри (са рад ни ци од ра ни је) 
укљу чи ли су се у ове ак тив но сти и да-
ли зна ча јан до при нос у ре а ли за ци ји 
фе сти ва ла. У оте жа ним окол но сти ма, 
уз по што ва ње свих ме ра и пре по ру-
ка, па жљи во пла ни ра ње и при пре-
му, пре ци зне ор га ни за циј ске ко ра ке, 
ан га жо ва ње про фе си о нал них са рад-
ни ка на свим сег мен ти ма про јек та, 
63. Јун ски про гра ми Зма је вих деч јих 
ига ра одр жа ни су са успе хом, кроз 58 
ра зно вр сних фе сти вал ских са др жа ја, 
на 26 ло ка ци ја у Срем ској Ка ме ни ци 
и Но вом Са ду.

Ду ши ца МА Ри но Вић

О
снов на шко ла „Вук Ка ра џић“ у Та-
ков ској ули ци бр 41, у Бе о гра ду, 
од 1931. го ди не но си име слав ног 
срп ског књи жев ни ка и на уч ни-
ка Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа. 

Је ди но се по сле Дру гог свет ског ра та, у пе ри-
о ду од 1945. до 1951. го ди не, зва ла Основ на 
шко ла бр.6.

Осно ва на је, на ме сту где се и да нас на ла зи, 
дав не 1838. го ди не и дру га је по ста ро сти шко-
ла у Бе о гра ду са пр во у пи са них 35 уче ни ка. Пре 
ње је у Бе о гра ду по сто ја ла је ди но шко ла код Са-
бор не цр кве. У по чет ку се зва ла јед но став но Па-
ли лул ска шко ла јер су ини ци ја ти ву, ан га жман 
и огро ман део фи нан сиј ске по др шке за њен на-
ста нак да ли са ми жи те љи Па ли лу ле. Го ди не 
1894. шко ла је по че ла да ра ди у но во и згра ђе-
ној ве ле леп ној згра ди ко ја се у то вре-
ме мо гла ме ри ти са нај са вре ме ни јим 
пе да го шким и хи ги јен ским нор ма ти-
ви ма шко ла у Евро пи. Де се так го ди на 
ка сни је ве ли ки бе о град ски до бро твор 
Ни ко ла Спа сић са гра дио је при ве ли-
кој шко ли пр ви ђач ки ин тер нат у Бе о-
гра ду за збри ња ва ње уче ни ка сла би јег 
ма те ри јал ног ста ња као и ђа ка-пут ни-
ка ко ји су те шком му ком сти за ли до 
шко ле са да ле ке пе ри фе ри је.

Шко ла је кроз исто ри ју де ли ла суд-
би ну сво га на ро да. У оба Бал кан ска 
ра та би ла је пре тво ре на у бол ни цу, а 
у Пр вом свет ском ра ту про грам ра да 
шко ле био је у пот пу но сти при ла го ђен по тре-
ба ма и пра ви ли ма Аустро у гар ске мо нар хи је. У 
по рат ном пе ри о ду опо ра вља се бр зо за хва љу ју-
ћи пре да ним жи те љи ма Па ли лу ле, про свет ним 
вла сти ма и на став ном осо бљу. Ше сто а прил ско 
бом бар до ва ње 1941. го ди не би ће по губ но за 

ци вил но ста нов ни штво из окру же ња ко је је по-
тра жи ло уто чи ште у школ ској згра ди. Бом ба је 
по го ди ла обје кат згра де и жи вот су из гу би ле 83 
ду ше. Школ ска згра да је ја ко оште ће на и у да љем 
то ку ра та слу жи ће за раз ли чи те по тре бе не мач-
ке вој ске. То ли ко је у то ку Дру гог свет ског ра та 
ру и ни ра на да је са ра дом по че ла тек 1947. го ди-
не. Је да на ест го ди на ка сни је (1958) до гра ђе на 

је но ва школ ска згра да јер је при лив ста нов ни-
штва овог де ла гра да вр то гла во ра стао и по тре бе 
за обра зо ва њем по ста ја ле све ве ће. Убр зо по том 
(1963), у окви ру школ ског ком плек са, са гра ђе-
на је и фи скул тур на са ла ко ја је ре кон стру и са на 
2004. а упра во се ре но ви ра и сре ђу је по нај но ви-

јим стан дар ди ма и би ће отво ре на за уче ни ке и 
из во ђе ње на ста ве фи зич ког вас пи та ња.

За сво га по сто ја ња ова шко ла све тле и ду ге 
тра ди ци је обра зо ва ла је мно го мла дих на ра шта-
ја и ско ро да не ма обла сти дру штве ног и школ-
ског жи во та у ко јој уче ни ци ни су уче ство ва ли, 
оства ри ли вред не ре зул та те и до би ја ли при-
зна ња, на гра де, од ли ко ва ња. Јед но од нај ве ћих 
при зна ња на ко је је шко ла ве о ма по но сна је сте 
„До си те је ва на гра да“ гра да Бе о гра да ко ју је ко-
лек тив шко ле до био 1967. го ди не.

Да нас се ре дов на на ста ва од ви ја у три објек та 
шко ле. Ма ла шко ла (за ду жби на Ни ко ле Спа си-
ћа) сва ке го ди не у сво је окри ље при ми пр ва ке 
рас по ре ђе не у че ти ри оде ље ња. У Но вој шко ли 
на став не и ван на став не ак тив но сти има ју уче-
ни ци од 2. до 4. раз ре да, а у Ста рој шко ли (из гра-
ђе на 1894) ор га ни зо ва на је ка би нет ска на ста ва 
за уче ни ке ста ри јих раз ре да. Ту је сме ште на и 
школ ска би бли о те ка са ви ше од 18.000 књи га 
ко ја је фор ми ра на у пе ри о ду не по сред но по сле 
Пр вог свет ског ра та. Би бли о те ка је да нас јед но 
од нај по се ће ни јих ме ста у шко ли где се одр жа-
ва ју књи жев ни су сре ти, пре да ва ња, ор га ни зу ју 
те мат ске из ло жбе ве за не за ју би лар не го ди не 
књи жев ни ка. Ве о ма је бит но што се не по сред но 
уз би бли о те ку на ла зи све ча на са ла са око 150 
ме ста, би ном и свом пра те ћом тех нич ком опре-
мом и по др шком за са вре ме не су сре те и пре зен-

та ци је – за кул тур не су сре те, про мо ци је књи га, 
пре да ва ња. Ту се го ди на ма из во де и по зо ри шне 
пред ста ве, до че ку ју го сти, пред ста вља ју му зич-
ке шко ле и гру пе, одр жа ва ју пре да ва ња, се ми-
на ри, ра ди о ни це, ре а ли зу ју при ред бе и сла ви 
Са вин дан и Дан шко ле.

Шко ла са та квом тра ди ци јом по сто ја ња и са 
име ном ве ли ка на срп ске књи жев но сти и је зи-
ка Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа оба ве зу је и сво је 
уче ни ке и за по сле не на по се бан об лик по што ва-
ња, по на ша ња и ра да за сно ван на здра вим те ме-
љи ма тра ди ци је и обо га ћен но вим у ме ри ко ја је 
увек из у зет но кре а тив на. Здра ва и пло до но сна 
ме ђу соб на са рад ња ко ле га, као и са рад ња и од-
нос са уче ни ци ма до ла зи до пу ног из ра жа ја у 
кре и ра њу и ре а ли за ци ји про јект не на ста ве ко ја 
је у овој шко ли на нај ква ли тет ни ји на чин по ве-
за ла на став ни ке у пред мет ној и раз ред ној на ста-
ви и уче ни ке. У шко ли се из у ча ва ју два стра на 
је зи ка – ен гле ски и фран цу ски. Ин сти тут „Кон фу-
ци је“ већ шест го ди на за за ин те ре со ва не уче ни ке 
шко ле др жи бес плат ну на ста ву ки не ског је зи ка. 
Уче ни ци во ле да се так ми че и осва ја ју од лич не 
ре зул та те ван шко ле, а све је то ре зул тат ра да у 
уста но ви. У обла сти ма те ма ти ке, ре ци мо, то ком 
го ди не, ор га ни зу је се не ко ли ко школ ских так-
ми че ња на ко ји ма уче ству је 150 до 200 уче ни ка. 
Так ми че ња су под по кро ви тељ ством раз ли чи тих 
удру же ња: Дру штва ма те ма ти ча ра Ср би је (Кен-
гур), Ар хи ме де са (Ми сли ша) и дру штва „Мла ди 
ма те ма ти чар“ (Про јект ни за да ци и квиз).

Мно ги ро ди те љи, бив ши уче ни ци шко ле, би-
ра ју за сво ју де цу баш „ВУК“, сво ју не ка да шњу 
шко лу, зна ју ћи да се у њој ра ди пре да но и да 
су кри те ри ју ми ја сно и пре ци зно по ста вље ни, 
а мно ги ро ди те љи „по чу ве њу“ и из ши рег де ла 
гра да до во де сво ју де цу у ову шко лу.

ДО БРО ДО ШЛИ У „ВУК“!
Ве сна јоЦ Ко Вић

САВРЕМЕНА СРПСКА ФОЛКЛОРИСТИКА 

Континуитет и квалитет 
научне мисли

Ове године ме ђу на род ни уче сни ци ни су би ли при сут ни због 
епи де ми о ло шке си ту а ци је, али њи хо ва из ла га ња ни су из о ста ла
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Дигнуће ме скоро крила

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ 

На стазама традиције

Ош Вук Ка ра џић у Београду
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О
де ље ње „Срп ска књи жев ност и 
кул тур на са мо свест“ на Ин сти-
ту ту за књи жев ност и умет ност 
при ре ди ло је пр ви на уч ни скуп 
из обла сти про у ча ва ња уза јам-

них ве за из ме ђу књи жев но сти и кул тур ног 
кон тек ста, под на сло вом Срп ска књи жев ност 
по чет ком 20. ве ка: мо дер ност и ста ри за да-
ци. На ску пу су, у три се си је, че тр на ест ре фе-
ра та из ло жи ли ис тра жи ва чи из Бе о гра да, Но-
вог Са да, Ни ша и Чач ка, а оправ да но су би ла 
од сут на два на ја вље на ре фе рен та.

На по чет ку ску па обра тио се ди рек тор Ин сти-
ту та, на уч ни са вет ник др Бо јан Јо вић, док је ру-
ко во ди лац Оде ље ња и је дан од уред ни ка ску па, 
др Дра ган Ха мо вић, обра зло жио за јед нич ко на-

сто ја ње уче сни ка ску па да са гле да ју ди на мич ни 
пре плет ути ца ја из ме ђу књи жев но сти и епо хал-
ног кон тек ста, ко ре ла ци ју књи жев ног тек ста и 
тек ста кул ту ре јед не пре крет не епо хе. 

Увод но из ла га ње на те му „Сми сао, кон текст 
и књи жев но ту ма че ње“ из нео је проф. др Ле он 
Ко јен, те о риј ски обра зла жу ћи ва жност по зна ва-
ња кон тек ста у ту ма че њу књи жев ног тек ста, те 

по ка зу ју ћи ка кве су им пли ка ци је тог схва та ња 
за раз у ме ва ње пе са ма Ми ла на Ра ки ћа и на чи-
на на ко ји је пе сник био ту ма чен и вред но ван 
у кри ти ци и исто ри ји књи жев но сти. 

Проф. др Ми лош Ко вић је, у ком па ра тив ном 
кљу чу, по сма трао лич но сти Јо ва на Скер ли ћа и 
То ма ша Ма са ри ка, као оли че ња до ба мо дер ни-
зма у кул ту ри и осло бо ђе ња у по ли ти ци срп-
ског и че шког на ро да. Слич но сти из ме ђу ових 
лич но сти упу ћу ју на дух епо хе, док су раз ли ке 
плод на ци о нал них осо бе но сти. Тра гом оце не 
Ми ла на Ра ки ћа да се по Ду чи ћу мо же ви де ти 
шта је њи хо ва ге не ра ци ја во ле ла и же ле ла, Дра-
ган Ха мо вић раз ма тра при ви ле го ва но при су-
ство Ду чи ће вих пе са ма у Срп ском књи жев ном 
гла сни ку, као ре гу ла то ру та да шњег књи жев ног 
уку са, али и окол ност да је Ду чић у есе ји ма и 

члан ци ма био оштар кри ти чар кул тур них при-
ли ка и но си лац те жњи да се ши ром раз мак не 
ов да шњи књи жев ни хо ри зонт. Те ма из ла га ња 
проф. др Го ра на Мак си мо ви ћа „Два за бо ра вље-
на пје сни ка са ју го и сто ка Ср би је на по чет ку 20. 
ви је ка: Љу бо мир Си мић и Све ти слав Ти са Ни-
ко лић“, по све ће на је ис тра жи ва њу књи жев ног 
ра да дво ји це за бо ра вље них и ра но пре ми ну лих 

пе сни ка: Љу бо ми ра Си ми ћа (1880–1900) и Све-
ти сла ва Ни ко ли ћа Ти се (1893–1914), при че му 
је по себ на па жња усме ре на на ре кон стру и са ње 
њи хо вог при ват ног и јав ног жи во та, а за тим је 
ура ђе на ин тер пре та ци ја те мат ско-мо тив ских, 
стил ско-по е тич ких и ре то рич ких аспе ка та њи-
хо ве ли ри ке. Мр Јо ван Пеј чић у свом из ла га-
њу оце њу је да су по след ња де це ни ја 19. и пр ве 
две де це ни је 20. ве ка из гле да ле са вре ме ни ци-
ма као раз до бље су штих књи жев них пре ло ма 
у кри тич ко-те о риј ском и ства ра лач ком сми-
слу, а да су, гле да но из да на шње пер спек ти ве, 
то ви ше би ли пре о бра жа ји и по ме ра ња ства-
ра лач ких и ми са о них те жи шта не го пре ло ми 
у до слов ном зна че њу ре чи. 

Пре ма уви ди ма проф. др Са ше Ра дој чи ћа, Бо-
жи дар Кне же вић је ве ро ват но нај чи та ни ји срп-
ски фи ло зоф, али сво ју по пу лар ност не ду гу је 
оп се жним сту ди ја ма из фи ло зо фи је исто ри је, 
већ јед ном по зном, та ко ре ћи на кнад ном де лу 
– Ми сли ма, пр ви пут об ја вље ним 1902. То де ло 
се на ла зи на раз ме ђи фи ло зо фи је и књи жев-
но сти, а па ра докс се са сто ји у то ме да оно по 
че му су Ми сли жи ве и да нас ни је фи ло зо фи ја 
ко ју са др же, не го, ка ко је то за па зио још Скер-
лић, при звук лич ног, го то во лир ског у њи ма. 
Из ла га ње др Вла ди ми ра Ди ми три је ви ћа о ства-
ра ла штву је ро мо на ха Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви-
ћа од но си ло се на ње го во ба вље ње кул ту ром и 
књи жев но шћу, од Ре ли ги је Ње го ше ве до огле да 
„Ни че и До сто јев ски“, ис пи ту ју ћи и Ве ли ми ро-
ви ћев ути цај на мла до бо сан ску омла ди ну, као 
и по гле де на бу дућ ност Ср ба и Ју жних Сло ве на. 
Мср Ни ко ла Ма рин ко вић је раз ма трао књи жев-
но у мет нич ке и кул ту ро ло шке есе је Ди ми три ја 
Ми три но ви ћа об ја вље не до 1914. го ди не, по ка-
зу ју ћи на ко ји на чин је иде о лог мла до бо са на ца 
по ку ша вао да об ли ку је про ме не у срп ској кул-
ту ри и ње ном са мо ра зу ме ва њу. Проф. др Зо ри-
ца Ха џић ука за ла је на по чет не ко ра ке Ми ла на 
Ка ша ни на, оли че не у пр вим об ја вље ним ра до-
ви ма, као и на кул тур ну ат мос фе ру Но вог Са-
да то ком пр вих де це ни ја 20. ве ка у ко јој су се 
раз ви ја ли и ста са ва ли при пад ни ци ње го ве ге-
не ра ци је – уче ни ци Срп ске ве ли ке пра во слав-
не гим на зи је у Но вом Са ду. Ми ли ца Ћу ко вић 
у ра ду „Кул ту ро ло шке (прет)по став ке књи жев-
ног про гра ма: До си теј Об ра до вић и срп ски ин-
те лек ту ал ци на по чет ку 20. ве ка“ ана ли зи ра ла 
је ин тен зив ни је за ни ма ње за иде је и про све-
ти тељски про грам До си те ја Об ра до ви ћа, ко је је 
по себ но би ло из ра же но кра јем 19. и по чет ком 
20. ве ка, а вр ху нац до жи вља ва при ли ком обе-
ле жа ва ња сто го ди шњи це смр ти До си те ја Об-
ра до ви ћа, 1911. го ди не.

У ра ду „Град ска кул ту ра на по чет ку XX ве ка: 
Бен Аки ба Бра ни сла ва Ну ши ћа“ др Алек сан дар 
Пеј чић ту ма чио је хро ни ку при ват ног и јав ног 
жи во та у Бе о гра ду на по чет ку ве ка у кул тур-
ном кон тек сту: па три јар хал на по ро ди ца, по зи-
ци ја му шкар ца, дру штве ни и кул тур ни жи вот, 
до ко ли ца. Др Не дељ ка Бје ла но вић у ра ду „До бра 
де чи ца – иде ал на зе мљи ца: срп ско обра зо ва ње 
и на у ка у са ти рич кој оп ти ци“ Ра до ја До ма но-
ви ћа го во ри ла је о то ме да се те ма шко ло ва ња, 
раз ви ћа је дин ке кроз кон тро ли са ни по сту пак 
уче ња и вас пи та ња До ма но ви ћу ис по ста вља као 
иде ал на за фун ди ра ње кри ти ке мен та ли те та, 
за раз об ли ча ва ње рђа ве ме то до ло ги је и оби ча-
ја ка ко у шко ла ма, та ко и у дру штву. Ана ли зом 
ро ма на До шља ци и Че до мир Илић Ми лу ти на 
Уско ко ви ћа, др Све тла на Ми ла ши но вић у свом 
из ла га њу ука за ла је на про цес тран сфор ма ци-
је па три јар хал ног чо ве ка овог под не бља у мо-
дер ног ин ди ви ду ал ца, у све тлу мо дер ни за ци је 
и евро пе и за ци је Бал ка на на кра ју 19. и по чет-
ку 20. ве ка. Др Ја на Алек сић је на сто ја ла да ре-
кон стру и ше сли ку ин те лек ту ал ног Бе о гра да у 
пр вим де це ни ја ма 20. ве ка на осно ву ме мо ар-
ских за пи са Је ле не Скер лић Ћо ро вић и Ми ла на 
Јо ва но ви ћа Сто и ми ро ви ћа.

Ја на АЛеК Сић

Богатство 
књижевне 

имагинације
Гордана Малетић, 
„На путу сребра”, 
Пчелица, Чачак, 2019.

К
а да је про шле го ди не Гор да-
на Ма ле тић об ја ви ла збир-
ку при ча „Ка тар ке Бе о гра да“, 
сво је ре мек-де ло по да ре но и 
са да шњим и бу ду ћим ге не-

ра ци ја ма на ше де це, па и од ра слим чи-
та о ци ма, мо гло се по ста ви ти пи та ње: ко-
ли ко ће књи жев ни ци би ти по треб но вре-
ме на да се огла си но вом књи гом ко јом 
ће, ба рем при бли жно, до сти ћи тај ви со ки 
књи жев но-умет нич ки ни во.

И ма да смо, као ње ни при ја те љи, зна ли да 
при ку пља гра ђу за ро ман о сред њo ве ков ној 
Ср би ји и ње ном по ло жа ју на ма пи европ-
ских и свет ских то ко ва тр го ви не, за нат ства, 
да не ка же мо при вре де, па и кул ту ре и ду-
хов но сти и по зи ци о ни ра ња пре де ла ко ји 
при па да ју на шој др жа ви у уре ђе њу Ста рог 
кон ти нен та и ње го вог ју жног под не бља, 
нема ло је из не на ђе ње при ре дио ро ман „На 
пу ту сре бра“, исто риј ско аван ту ри стич ки 
кри ми ро ман чи ја рад ња за по чи ње у Ве-
не ци ји сјај ном ди гре си јом где глав ни лик 
Алек са, деч кић од 15 го ди на, ра до знао, же-
љан зна ња и во љан да упо зна и гра до ве и 
љу де и њи хо ве ве шти не, пра ти ка ко мај стор, 
у ства ри, Па о ло Уче ло, чу ве ни ре не сан сни 
сли кар, ре па ри ра мо за ик на ве ли чан стве ној 
ка те дра ли на Тр гу Све тог Мар ка.

И, од те пр ве сце не, од тог су сре та и пр-
вих стра ни ца ро ма на, па до ње го вог кра ја, 
раз ви ја се јед на ван ред но уз бу дљи ва при ча 
о пло вид би га ли јом Ја дран ским мо рем до 
Ра гу зе (ита ли јан ски на зив за Ду бров ник), 
уз чи тав низ ва шар ских ли ко ва на пло ви-
лу и ми сте ри о зних су сре та и обр та, а он-
да коп ном пре ко Ко на вла, Хер це го ви не и 
Тре би ња, пре ко Оно го шта (Ник ши ћа), Пље-
ва ља и При је по ља до Но вог Бр да, сре бр ног 
гра да ко ји је у то до ба бро јио де сет хи ља да 
ста нов ни ка.

У вр то гла вој рад њи, с та квом за ум ном ди-
на ми ком при по ве да ња и ни за ња до га ђа ја, 
пу сто ло ви не за пу сто ло ви ном у ко је упа да 
глав ни лик, али и ње го ви са пут ни ци, и бу-
ду ћа за руч ни ца Ро ма на, књи жев ни ца је не 
са мо, за и ста, за ди вљу ју ћом ве шти ном при-
по ве да ња, др же ћи чвр сто све кон це у сво јим 
ру кам,а пре пли ћу ћи до га ђа је, уба цу ју ћи 
но ве ли ко ве, уво де ћи у рад њу и исто риј-
ске лич но сти кра ља Тврт ка, де спо та Ђу ра-
ђа Бран ко ви ћа, ве ли ка шку по ро ди цу Ко сач, 
отво ри ла чи тав низ пи та ња и под сти ца ја за 
са вре ме ног чи та о ца, да на ста ви да ље да от-
кри ва окол но сти и при ли ке ко је су би ле та-
да, у ра ни јим вре ме ни ма, а и у ка сни јим, 
ка ко би лак ше схва тио са да шње.

За нас, са вре ме ни ке 20. и 21. ве ка, по себ-
но за мла де, овај ро ман мо же би ти од по-
мо ћи да се са гле да и раз у ме да Ср би ја је сте 
од у век би ла ме сто не мер љи вог и не пре су-
шног при род ног бо гат сва, не са мо руд ног, 
и да исто ри ја на шег на ро да и др жа ве по-
твр ђу је да је Ср би ја од у век би ла ва жно ме-
сто на европ ском кон ти нен ту, и ва жна тач ка 
укр шта ња ути ца ја, ин те ре са и пре тен зи ја 
да се над овим про сто ром за вла да. А у по-
за ди ни је ин те рес, но вац, бо гат ства, екс пло-
а та ци ја.

За ди вљу ју ће је да док чи та те ро ман има те 
осе ћај да вас књи жев ни ца упо зна је с рад-
њом „са ли ца ме ста“, а ауто ритет с ко јим 
при по ве да том, ка ко већ ре ко смо, вр то гла-
вом бр зи ном, не да се не до во ди у пи та ње, 
не го ра сте ка ко се рад ња усло жња ва а исто-
риј ске чи ње ни це, на пе тост кри ми при че и 
за во дљи вост из не над них и опа сних аван-
ту ра кроз ко је про ла зи глав ни лик и дру ги 
ак те ри, оча ра ва ју вас и осва ја ју. Уз, ва жно 
је не пре ћу та ти, фи не и ми ну ци о зне опи-
се пре де ла, гар де ро бе то га вре ме на, на ки-
та, ви те шке и пле мићке оде жде, про из во да 
за на тли ја то га до ба. И да се тек у њи ма 
пре по зна је не му шка већ жен ска ру ка при-
по ве да ча.

За од ра сле чи та о це мо жда би тре ба ло на-
ве сти да се на мо мен те сти че ути сак да чи-
та те срп ску вер зи ју „Име на ру же“ Ум бер та 
Ека на ме ње ну де ци, по вре ме но да чи та те 
не ки од де тек тив ски х ро ма на Бо ри са Аку-
њи на, ру ског пи сца, и да би овај ро ман, да 
га је на пи сао не ки стра ни пи сац, са свим 
си гур но по стао ин те ре сан тан не ком ре-
жи се ру, и под ста као га да сни ми уз бу дљив 
филм по пут фил мо ва по ро ма ни ма по ро-
ди це Ди ма.

Ро ман „На пу ту сре бра“ чи ста ср ца мо же 
се то пло пре по ру чи ти мла ди ма да се за ду-
бе у ово шти во и да по дат ке из исто ри је све-
та, књи жев но сти и умет но сти пра те, са свим 
си гур но ће та ко до при не ти бо гат ству свог 
бу ду ћег оп штег обра зо ва ња. Гор да ни Ма ле-
тић по себ на по хва ла и за ту, ва жну ди мен-
зи ју ње ног но вог ван ред ног де ла на ме ње ног 
мла ди ма.

Љи ља на ДУ ГА Лић

У овом за јед нич ком ис тра-
жи ва њу на сто ји мо да са гле-
да мо ди на мич ни пре плет 
ути ца ја из ме ђу књи жев но сти 
и епо хал ног кон тек ста, ко ре ла-
ци ју књи жев ног тек ста и тек-
ста кул ту ре јед не пре крет не, 
ве ли ке епо хе. „За ко ни из град-
ње умет нич ког тек ста“, пи сао 
је Лот ман, „у при лич ној су ме-
ри и за ко ни из град ње кул ту ре 
као це ли не“. Кул ту ра је, за кљу-
чу је на ве де ни аутор, „ко ло сал ни при мер ауто-
ко му ни ка ци је“. По ку ша ће мо да ус по ста ви мо 
ка нал ауто ко му ни ка ци је из ме ђу нас од пре 
сто ти ну и ви ше го ди на и нас да нас, с фо ку сом 
на срп ску књи жев ност као ге не ра тор по ру ка 
и сми сла у кул ту ри.

По ре чи ма Сти ве на Грин бла та, „пу на кул-
ту рал на ана ли за би тре ба ло да про ши ри гра-
ни це тек ста, да уста но ви ве зе из ме ђу тек ста и 
вред но сти уста но ва и прак си у кул ту ри“, те да 
се „мо ра су прот ста ви ти на че лу стро гог одва-
ја ња оно га што је уну тар тек ста и оно га што 
ле жи из ван ње га“, ко ри сте ћи „све што је до-
ступ но ка ко би се из гра ди ла ви зи ја ’сложене 
целине’...“ Чи ни се по год ним ова кав ин тер пре-
та тив ни оквир, јер по ла зи од књи жев ног тек-
ста да би за шао у про стра ну област кул ту ре, 
омо гу ћа ва ис тра жи вач ку пу сто ло ви ну и нео-
че ки ва на от кри ћа.

Под сти ца ји за ова кав при ступ ни су до ла зи-
ли са мо из те о ри је, услед пре вла да ва ња не-
до вољ но сти уну тра шњег при сту па или пак 
удо во ља ва ња „кул ту ро ло шком за о кре ту“ ко ји 
тра је де це ни ја ма у ра зним сме ро ви ма. Ако се 
ба ви мо срп ском књи жев но шћу с по чет ка 20. 
ве ка, не из бе жно го во ри мо и о јед ном ва жном 
кул тур ном раз до бљу. Де це ни ја и по до по чет-
ка Пр вог свет ског ра та као стра шног пре ло ма, 
у зна ку је пре ви ра ња, кул тур ног на прет ка и 
мо дер ни за ци је, али и при пре ме за оства ре ње 
за да та ка про јек та пу ног на ци о нал ног осло-
бо ђе ња и еман ци па ци је срп ског ме ђу европ-
ским на ро ди ма. Књи жев ност и књи жев ни ци, 
у тек сто ви ма умет нич ким и дру гим, оста вља-

ју чит ке и за пре та ни је тра го-
ве та кве ди на ми ке. На ово се 
до ба мо же од но си ти сле де ће 
Ге те о во за па жа ње о ста ро грч-
кој ан ти ци, ко је је за бе ле жио 
Екер ман: „Ва жно је да у на ци-
ји бу де у оп ти ца ју мно го ду ха 
и те мељ не обра зо ва но сти ако 
не ки та лент тре ба да се раз ви-
је бр зо и ра до сно. Ми се ди ви-
мо тра ге ди ја ма ста рих Гр ка; 
али, за пра во, тре ба ло би да се 

ви ше ди ви мо вре ме ну и на ро ду у ко јем су мо-
гле на ста ти не го по је ди ним пи сци ма.“ Оп ти ка 
чи та ња не из бе жно се ши ри на „сло же ну це ли-
ну“ кул ту ре, на кон текст у ко јем на ста ју ве ли-
ки тек сто ви ко је хо ће мо да по ја сни мо. 

И Ми лош Цр њан ски је, у раз го во ру сни мље-
ном 1966. у Ра дио Бе о гра ду, из ре као за ни-
мљи во ста но ви ште о про бле ми ма са зна ва ња 
про шло сти с по зи ци ја са вре ме но сти: „Ја ми-
слим да је про шлост јед на там на про ва ли ја 
и да књи жев на де ла на мо гу да го во ре са ма 
за се бе. [...] Јед но су од го во ри са вре ме ни ка, а 
дру ги од го во ри да ју истим тим де ли ма, пе-
сма ма, књи га ма, са да шњост, и да на шњи чи-
та лац ко ји их чи та, на жа лост, сва ком пе сни ку, 
сва ком те а тру, сва ком ро ма ну, има увек два 
од го во ра – од го вор про шло сти и од го вор са-
да шњо сти.“ Ве ли ки срп ски пи сац да је и при-
мер ко ји чи ни до бар увод на шем раз ма тра њу: 
„Ко ји су од го во ри тач ни ји, ду бљи, исти ни ти-
ји, Ве руј те – то је тај на. [...] Да је нпр. по е-
зи ја Ду чи ћа и Ра ки ћа без њи хо вог вре ме на 
са свим не што дру го не го што је би ла. На жа-
лост, не ма из ла ска из свог сто ле ћа. Ви ди те, 
Ду чић и Ра кић, они су са свим не што дру го 
да нас, а не што дру го су би ли он да.“

У то ме се, на по кон, и кри ју раз ло зи за ни ма-
ња за кул тур ни кон текст, ко ји оста вља тек сту-
ал не тра го ве у књи жев но сти, да би смо бо ље 
са гле да ли та да шња зна че ња и укр сти ли их 
са зна че њи ма ко је но си мо у сво ме ис ку ству 
и по гле ду. То је про стор ши рок и не пре гле дан, 
али ту је такт ту ма ча и свест да је књи жев ност 
из вор и увор на ше па жње.

КЊИ ЖЕВ НИ ТЕКСТ И ТЕКСТ КУЛ ТУ РЕ

Увод на реч Дра га на Ха мо ви ћа

КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРА ВЕЛИКЕ ЕПОХЕ СРБИЈЕ

Научни скуп у Институту 
за књижевност и уметност

На скупу су учествовали ис тра жи ва чи из Бе о гра да, Но вог Са да, Ни ша и Чач ка
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Десет векова српске 
књижевности

У окви ру је да на е стог ко ла ан то ло гиј ске еди-
ци је „Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти” Из-
да вач ког цен тра Ма ти це срп ске об ја вље но је 
је да на ест но вих књи га. Чи не их про зна де ла, 
пе сме, есе ји и дра ме Ма ри на Др жи ћа, Дра го сла-
ва Ми ха и ло ви ћа, Гри го ри ја Бо жо ви ћа, То до ра 
Ма ној ло ви ћа, Ми лу ти на Уско ко ви ћа, Вељ ка Ми-
ли ће ви ћа, Ми лу ти на Бо ји ћа, Де си ми ра Бла го је-
ви ћа, Ма ти је Бећ ко ви ћа. Ме ђу њи ма је и књи га 
За но си и пр ко си Ла зе Ко сти ћа, Ста ни сла ва Ви-
на ве ра, као и Ан то ло ги ја гра ђан ске по е зи је, ко-
јом је пр ви пут об у хва ћен пе ри од од 18. до дру ге 
по ло ви не 19. ве ка. Глав ни уред ник и по кре тач 
Ан то ло гиј ске еди ци је, ко ја се сма тра нај ве ћим 
ова квим по ду хва том у срп ској из да вач кој де лат-
но сти, је сте ака де мик Ми ро Вук са но вић, пи сац, 
управ ник Би бли о те ке Срп ске ака де ми је на у ка 
и умет но сти. Књи ге су при ре ди ли ака де мик 
Зла та Бо јо вић, проф. др Ра ди во је Ми кић, до пи-
сни члан СА НУ Јо ван Де лић, проф. др Ми ли-
вој Не нин, проф. др Ма ри ја Кле ут, мср Ма ри ја 
Бла го је вић, др Бо ја на По по вић, проф. др Го ран 
Мак си мо вић, мр Би ља на Ми чић и др Алек сан-
дар Пеј чић. Ан то ло ги ја, ко ју за са да чи ни 110 
књи га, по кре ну та је са на ме ром пред ста вља ња 
кон ти ну и те та срп ске књи жев но сти од 12. до 21. 
ве ка и пи са ца чи ја де ла све до че о кул ту ро ло-
шким спе ци фич но сти ма вре ме на у ко ји ма су 
на ста ја ла. Еди ци ја Де сет ве ко ва срп ске књи жев-
но сти до би ла је На гра ду за из да вач ки по ду хват 
Бе о град ског сај ма књи га 2019. го ди не као и на-
гра ду „Гли го ри је Во за ро вић” 2020. го ди не.

ћи ри лич на ба шти на

Ћи ри лич на ба шти на је ма ни фе ста ци ја ко ја се 
ор га ни зу је у ме се цу мају у Ба ји ној Ба шти, а по-
све ће на је срп ском је зи ку и очу ва њу ћ ирили це . 
Ман иф естац ија је настала на осно ву Де кла ра ци-
је о за шти ти и не го ва њу ћи ри ли це ко ју је до не-
ла Скуп шти на оп шти не Ба ји на Ба шта 5. марта 
2019. године. У њој се истиче да је ћи ри ли ца 
нит ко ја по ве зу је срп ску пи сме ност од ње них 

по че та ка до да нас, да је све док кон ти ну и те та и 
иден ти те та срп ског је зи ка и кул ту ре и по ка за-
тељ ко ли ко је срп ско на сле ђе бо га то и уте ме ље-
но. Мо тив за до но ше ње де кла ра ци је је све ве ће 
за не ма ри ва ње ћи ри ли це, а Ба ји на Ба шта има 
по себ ну оба ве зу као ме сто где је по сто ја ла чу ве-
на Ра чан ска пре пи си вач ка шко ла при ма на сти-
ру Ра ча, јед но од ве ли ких кул тур них сре ди шта 
у пе ри о ду тур ске вла да ви не. 

Ор га ни за тор Ћи ри лич не ба шти не је Уста но-
ва „Кул ту ра” у Ба ји ној Ба шти. За вре ме тра ја-
ња ма ни фе ста ци је ор га ни зу ју се де ша ва ња ко ја 
су по све ће на ћи ри ли ци, пре да ва ња еми нент-
них струч ња ка из обла сти срп ског је зи ка, као 
и три би не, умет нич ке из ло жбе и број не дру ге 
ак тив но сти ко је има ју за циљ да се ћи ри ли ца и 
ње но ко ри шће ње по пу ла ри зу је. Дру га Ћи ри лич-
на ба шти на одр жа на је од 22. до 24. ма ја 2020. 
го ди не, и на њој је уста но вље на на гра да „Ћи ри-
лич на да ров ни ца“, ко ја ће се до де љи ва ти за из у-
зе тан до при нос и на ро чи те за слу ге у очу ва њу и 
про мо ци ји ћи ри ли це и не го ва њу срп ског је зи-
ка и пи сма. Ово го ди шње при зна ње при па ло је 
днев ном ли сту По ли ти ка. По ред то га, на Да ни-
ма ћи ри лич не ба шти не отво ре на је и из ло жба 
ка ли гра фи је мла дог ли ков ног умет ни ка Ду ша-
на Ми ши ћа, одр жа но пре да ва ње „Гла го ља те ли 
ћи ри ли цу“ и по де ље не на гра де нај у спе шни ји ма 
на ли ков ном и ли те рар ном кон кур су. 

На род но по зо ри ште

На род но по зо ри ште у Бе о гра ду по ста ло је пу-
но прав ни члан Европ ске по зо ри шне кон вен ци-
је (ЕТЦ), ме ђу на род не ор га ни за ци је ко ја оку пља 
зна чај на европ ска по зо ри шта у ци љу ме ђу на-
род ног по ве зи ва ња и обо га ћи ва ња умет нич ког 
ра да. По сле из ла га ња управ ни це, Ива не Ву јић, 
на ге не рал ној скуп шти ни ЕТЦ-а, ка да је го во ри-
ла о На род ном по зо ри шту и бу ду ћим пла но ви-
ма, ге не рал на скуп шти на је из гла са ла при јем 
На род ног по зо ри шта у члан ство у овој ор га ни-
за ци ји. Европ ска по зо ри шна кон вен ци ја осно-

ва на је 1988. го ди не као плат фор ма за ди ја лог 
и ин тер ак ци ју, стре ме ћи ка но вој пу бли ци у да-
на шњем европ ском дру штву ис ти чу ћи ра зно-
ли кост европ ских је зи ка и не гу ју ћи ме ђу соб ну 
са рад њу и умет нич ку раз ме ну ши ром све та. 
Мре жу Европ ске по зо ри шне кон вен ци је чи ни 
ви ше од 40 по зо ри шта из ви ше од 20 европ ских 
зе ма ља. До ку мент о при је му у члан ство Европ-
ске по зо ри шне кон вен ци је пот пи са ли су Ива на 
Ву јић, управ ни ца На род ног по зо ри шта, и Серж 
Ран го ни, пред сед ник Европ ске те а тар ске кон-
вен ци је. На род но по зо ри ште уче ство ва ло је на 
по зо ри шној кон фе рен ци ји ко ју је ор га ни зо ва ла 
Европ ска по зо ри шна кон вен ци ја од 10. до 12. ју-
на 2020. у Гра цу и одр жа на је он лајн, а те ма је 
би ла „По ве зи ва ње раз дво је них – по нов но отва-
ра ње европ ских по зо ри шта“.

Ви на ве ро ви да ни 
европ ске кул ту ре

Од 18. до 20. ју на 2020. го ди не у Шап цу су одр-
жа ни Ви на ве ро ви да ни европ ске кул ту ре, чи ја 
је око сни ца био ве ли ки на уч ни скуп у ша бач-
кој Би бли о те ци – Ду ша, звер, свест: Ста ни слав 
Ви на вер и не мач ка кул ту ра. Тро днев на ма ни-
фе ста ци ја ове го ди не но си ла је на зив Европ ска 
ноћ, пре ма збир ци пе са ма Ста ни сла ва Ви на ве-
ра. На по чет ку на уч ног ску па одр жа на је про-
мо ци ја дру гог бро ја го ди шња ка за мо дер ну 
књи жев ност и умет ност Ви на ве ро во огле да ло 
и на уч ног збор ни ка Пла во не бо над уто пи јом: 
Ста ни слав Ви на вер и ру ска кул ту ра. При ка за-
но је и де ло Мо нах Та ди ја, на ста ло по тек сто-
ви ма др Љу бо ми ра Ран ко ви ћа, а у из во ђе њу 
умет нич ке гру пе Ага пе. До га ђај је био увод у 
про мо ци ју збир ке Ви на ве ро вих пе са ма Рат ни 
дру го ви. Дру гог да на ма ни фе ста ци је, ака де ми-
ку Ма ти ји Бећ ко ви ћу на Ви на ве ро вом тр гу до-
де ље на је но во у ста но вље на књи жев на на гра да 
Ста ни слав Ви на вер. Ла у ре ат Бећ ко вић до де лио 
је при зна ња нај у спе шни јим мла дим ауто ри ма 
ко ји су се ода зва ли на књи жев ни кон курс Тре-
пе ти ду ше мо је. Европ ска ноћ у Ша бац је до ве-
ла и не ке од нај и стак ну ти јих ауто ра са вре ме не 
му зич ке сце не, па су та ко на за тва ра њу на сту-

пи ли Chorbikа, мла да му зич ка умет ни ца, и Суб-
ге не тикс, тех но дуо ко ји чи не Игор Али чић и 
Ди но По по вић.

Алек сан дар Де ро ко

У Га ле ри ји СА НУ у Бе о гра ду 15. ју ла 2020. 
отво ре на је из ло жба сли ка и цр те жа Алек сан-
дра Де ро ка (1894–1988), ака де ми ка, ар хи тек те, 
умет ни ка, пе да го га и ис тра жи ва ча срп ске ста-
ри не. На из ло жби, чи ју је по став ку осми сли ла 
Је ле на Ме жин ски Ми ло ва но вић у са рад њи са 
Ка та ри ном Жи ва но вић, по се ти о ци су мо гли да 
ви де 107 Де ро ко вих ра до ва, цр те жа и тем пе ра 
из Умет нич ке збир ке СА НУ. Ме ђу њи ма су ауто-
пор тре ти, пор тре ти при ја те ља, илу стра ци је за 
књи ге, ве ду те, ап стракт не ком по зи ци је, цр те жи 

с те рен ских ис тра жи ва ња сред њо ве ков не ар хи-
тек ту ре, але го риј ске и жа нр сце не... 

Алек сан дар Де ро ко до бит ник је број них при-
зна ња, ме да ља и пла ке та. Об ја вио је ви ше од 
сто ти ну на уч них сту ди ја и де се так књи га, нај-
ви ше из обла сти исто ри је ар хи тек ту ре, ар хе о ло-
ги је и ет но ло ги је. Био је про фе сор Бе о град ског 
уни вер зи те та и ду го го ди шњи шеф Ка те дре за 
исто ри ју ар хи тек ту ре и умет но сти на Ар хи тек-
тон ском фа кул те ту, де кан Ар хи тек тон ског фа-
кул те та (1950–1952) и члан Са ве та Бе о град ског 
уни вер зи те та (1956–1960). Као уче сник Ве ли ког 
ра та био је је дан од 1.300 ка пла ра. За до пи сног 
чла на Оде ље ња дру штве них на у ка Срп ске ака-
де ми је на у ка иза бран је 1955, а ре дов ни члан 
СА НУ по стао је 1961.

Ма на ко во кул тур но ле то 2020

У дво ри шту Ма на ко ве ку ће, на углу ули ца Га-
ври ла Прин ци па и Кра ље ви ћа Мар ка, 16. сеп-
тем бра 2020. го ди не отво ре на је тра ди ци о нал на 
кул тур на ма ни фе ста ци ја Ма на ко во кул тур но 
ле то 2020. У то ку тра ја ња све ча но сти пу бли ка је 
има ла при ли ку да од по ну ђе ног про гра ма иза-
бе ре не што за се бе: да по гле да фил мо ве, по зо ри-
шне ве че ри, по ет ске про гра ме, кон цер те – а све 

у ду ху ро ман ти чар ског Бе о гра да. За де сет да на 
тра ја ња ма ни фе ста ци је, пу бли ка је мо гла да у 
окви ру про гра ма „Те а тар на Ђу мру ку“ по гле да 
пред ста ву „Ку ти је“ и мо но дра му „Ман да ри на 
све по га џа“. Сти хо ве о „нај ве ћим љу ба ви ма Са-
ва ма ле“, го во рио је Не над Утје ши но вић, а „Ки но 
Ма нак“ пре ми јер но је при ка зао до ку мен тар ни 
филм „Пло до ви јед ног хра ста“. У са мој за вр шни-
ци ма ни фе ста ци је при ка зан је и ру ски филм-
ски спек такл „Ви кинг“. У окви ру „Са ва мал ских 
кон це ра та“ пу бли ка се дру жи ла са Ђу ром и мор-
на ри ма, ужи ва ла уз На ду Па вло вић, јед ног од 
на ших нај бо љих џез и евер грин во ка ла, као и 
у кон цер ту филм ске му зи ке у бел кан то сти лу... 
Ма ни фе ста ци ју је ор га ни зо вао Тан грам цен тар 
и Ет но граф ски му зеј у Бе о гра ду.

ше зде сет пе то 
Сте ри ји но по зор је

Бе се дом глу ми це Бран ке Пе трић „Ја сам жи вео, 
очи глед но да сам још жив и си гур но ћу и да ље 
жи ве ти“, 28. сеп тем бра 2020. го ди не отво ре но је 
65. Сте ри ји но по зор је под сло га ном „Ствар ност–
чуд ни ја од ма ште“. Глав ни про грам је по чео пред-
ста вом „Сме де ре во 1941“ као аутор ски про је кат 
ре ди тељ ке Ане Ђор ђе вић, у про дук ци ји СНП-а, 
о стра да њу глу ма ца у Дру гом свет ском ра ту. На 
По зор ју је би ла пред ста вље на из ло жба „Сце на, 
ма ска, ко стим, лут ка“, упри ли чен окру гли сто о 
пред ста ви ко ја је отво ри ла фе сти вал, а одр жа но 
је и јав но чи та ње ра до ва сту де на та дра ма тур ги је 
Ака де ми је умет но сти Но ви Сад. До де лом на гра-
да, 4. ок то бра 2020. све ча но је за тво ре но 65. Сте-
ри ји но по зор је. До бит ни ци на гра да за глу мач ка 
оства ре ња су Је ле на Илић, Алек сан дар Ђин ђић, 
Кри ста Сор чик и Мар ко Мар ко вић.

По од лу ци жи ри ја, нај бо ља пред ста ва је „Сем-
пер идем“ по ро ма ну Ђор ђа Ле бо ви ћа, у про-
дук ци ји На род ног по зо ри шта Сом бор. Ре ди те љу 
пред ста ве, Гор чи ну Сто ја но ви ћу, при па ла је и 
на гра да за ре жи ју. На гра да за са вре ме ну дра-
му до де ље на је Ди ми три ју Ко ка но ву за пред ста-
ву „Кре та ње“ Би теф те а тра. Спе ци јал на на гра да 
при па ла је Вељ ку Ми ћу но ви ћу за ре жи ју „Рад-
нич ке хро ни ке“ На род ног по зо ри шта у Су бо-
ти ци, док је на гра ду пу бли ке 65. Сте ри ји ног 
по зор ја за нај бо љу пред ста ву до би ло оства ре-
ње „Ко је убио џе нис џо плин“. У част на гра ђе-
них из ве де на је пред ста ва „Сје ћаш ли се До ли 
Бел“ Аб ду ла ха Си дра на, у ре жи ји и адап та ци-
ји Ко ка на Мла де но ви ћа, из Ка мер ног те а тра 55 
из Са ра је ва.

У част Лу дви га ван Бе то ве на

Кон цер том у Га ле ри ји РТС, а у ор га ни за ци ји 
Ра дио Бе о гра да 2 и Ба шти не РТС, 29. сеп тем бра 
2020. обе ле же на је 250. го ди шњи ца ро ђе ња Лу-
дви га ван Бе то ве на. Слу ша о ци Ра дио Бе о гра да 2 
мо гли су да пра те ства ра ла штво ис так ну тих из-
во ђа ча у ди рект ном пре но су на та ла си ма овог 
про гра ма. Пр вим кон цер том у ци клу су „Бе то-
вен у Га ле ри ји“, осим го ди шњи це Бе то ве но вог 
ро ђе ња, обе ле жен је и 15. ро ђен дан ан сам бла 
„Ме та мор фо зис“, ко ји пред во ди ви о ли ста Са-
ша Мир ко вић. Они су из ве ли про грам у ко ме 
су пред ста ви ли ра зно вр сне де ло ве Бе то ве но-
вог опу са. Из у зет ни ан самбл, чи ју је ју би лар-

ну кон церт ну се зо ну по др жа ло и Ми ни стар ство 
за кул ту ру Ре пу бли ке Ср би је, отво рио је ци клус 
кон це ра та „Бе то вен у Га ле ри ји“ из во ђе њем Бе-
то ве но вих де ла пи са них за гу дач ки квар тет. То 
је био пр ви у ни зу кон це ра та у окви ру ци клу са 
„Бе то вен у Га ле ри ји“. Ци клус „Бе то вен у га ле ри-
ји“ на ста ви ће се кон цер том ви о лон че лист ки ње 
Сан дре Бје лић.

Бо ри ни по зо ри шни да ни

Је дан од нај ду го веч ни јих по зо ри шних фе сти-
ва ла у Ср би ји, „Бо ри ни по зо ри шни да ни“, одр-
жан је од 21. до 24. ок то бра 2020. го ди не, под 
сло га ном „Са да шње у про шло сти“, чи ме је обе-
ле жен зна ча јан ју би леј – 40 го ди на по сто ја ња и 
ра да По зо ри шта. Ор га ни за ци о ни од бор фе сти-
ва ла усво јио је се лек ци ју Сло бо да на Са ви ћа, по-
зо ри шног кри ти ча ра РТС-а и ауто ра се ри ја ла 
„Чи та ње по зо ри шта“, у ко ју су увр ште не че ти ри 
пред ста ве у про дук ци ји по зо ри шта из Бе о гра-
да и Но вог Са да. Пред ста ва „Трав нич ка хро ни-
ка“ Срп ског на род ног по зо ри шта из Но вог Са да, 
ра ђе на по тек сту Иве Ан дри ћа, у ре жи ји Ни ки те 
Ми ли во је ви ћа, отво ри ла је ово го ди шњи ју би-
лар ни Фе сти вал. Од и гра на је „Се љач ка опе ра“, 
по зна тог ма ђар ског пи сца Бе ле Пин те ра, у ре-
жи ји Ати ле Ке ре сте ша, на ста ла у ко про дук ци ји 
Но во сад ског по зо ри шта и На род ног по зо ри шта 
из Се ге ди на. У пе так, 23. ок то бра 2020, пред-
ста вом „Ка ли гу ла“, по тек сту Ал бе ра Ка ми ја, у 
ре жи ји Сне жа не Три шић, пред ста ви ло се На-
род но по зо ри ште из Бе о гра да. По след њег да на 
фе сти ва ла, 24. ок то бра 2020, из ве де на је пред-
ста ва Зве зда ра те а тра „Па сив но пу ше ње“, по тек-
сту Не бој ше Ром че ви ћа, у ре жи ји Его на Са ви на. 
У окви ру пра те ћег про гра ма „Бо ри них по зо ри-
шних да на“, пу бли ка је има ла при ли ку да ви ди 
и из ло жбу „По зо ри ште у фо то граф ској умет но-
сти“, Сте ри ји ног по зор ја, за тим про мо ци ју ро-
ма на „Цр на пти ца“, мла де дра ма тур шки ње из 
Вра ња Алек сан дре Јо ва но вић, као и деч ју пред-
ста ву врањ ског по зо ри шта „Ма чак у чи зма ма“.

Ме мо ри јал 
На де жде Пе тро вић

По ла га њем ве на ца на спо ме ник На де жде 
Пе тро вић и пер фор ман сом умет ни це Ла ле Ра-
шчић, у Чач ку је по чео 30. Ме мо ри јал На де жде 
Пе тро вић. Нај зна чај ни ја и нај ста ри ја ма ни-
фе ста ци ја ви зу ел не умет но сти у Ср би ји, под 
сло га ном На југ, на југ, иде мо на југ, оку пи ла је 
умет ни ке са про сто ра бив ше Ју го сла ви је и Бу-
гар ске. Про фе сор ка Са ри та Вуј ко вић, се лек тор-
ка 30. Ме мо ри ја ла На де жде Пе тро вић, ка же да 
их на слов На југ, на југ, иде мо на југ по ве зу је и 
са иде ја ма На де жде Пе тро вић о ор га ни за ци ји 
пр ве ју го сло вен ске ко ло ни је. Ди рек тор ма ни-
фе ста ци је Бран ко Ћа ло вић је ис та као да је ју би-
лар ни Ме мо ри јал оку пио три де сет умет ни ка са 
же љом да јед но од нај пре сти жни јих би је на ла на 
те ри то ри ји не ка да шње Ју го сла ви је по но во бу-
де ме сто оку пља ња, дру же ња и ди ја ло га из ме ђу 
умет ни ка. „Баш она ко ка ко је На де жда те жи ла 
пре ви ше од сто го ди на“, под се тио је Ћа ло вић.

Фе сти вал Јо а ким Ву јић

У по зо ри шту „Бо ра Стан ко вић“ у Вра њу, 27. ок-
то бра 2020. го ди не по чео је 56. Фе сти вал про-
фе си о нал них по зо ри шта Ср би је „Јо а ким Ву јић“. 
Фе сти вал ор га ни зу је За јед ни ца про фе си о нал-
них по зо ри шта Ср би је, уз по др шку гра да и 
Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња. За так-
ми чар ски про грам ода бра но је се дам пред ста ва, 
а сло ган ово го ди шњег фе сти ва ла, ко ји је одр жан 
уз ме ре за шти те и пре вен ци је упр кос иза зо ви ма 
ко је је на мет ну ла пан де ми ја, био је Страх, смех, 
сло бо да. На гра да за нај бо љу пред ста ву при па ла 
је На род ном по зо ри шту Ле ско вац за пред ста ву 
„Сви ци“. На гра да за нај бо љу ре жи ју при па ла је 
Ксе ни ји Кр њај ски та ко ђе за пред ста ву „Сви ци“, а 
за нај бо љу сце но гра фи ју на гра ду је до био Го ран 
Стој че то вић за пред ста ву „Ако се про бу диш или 
као да је ва жно“, ко ја је ра ђе на у ко про дук ци ји 
НП из Ле сков ца и НП из При шти не. На гра да за 
нај бо љег мла дог глум ца при па ла је Ани ци Пе-
тро вић за уло гу у пред ста ви „Не чи ста крв“, те а-
тра гра да до ма ћи на. 

Тро чла ни жи ри, ко ји је ра дио у са ста ву: Ва лен-
тин Ван цел, ди рек тор Но во сад ског по зо ри шта, 
проф. др Влат ко Илић, про фе сор на фа кул те ту 
ФДУ у Бе о гра ду, и Сло бо дан Љу би чић, глу мац 
Ужич ког по зо ри шта, све од лу ке је до нео јед но-
гла сно.  

 При ре ди ла Ка та ри на Г. СА Вић

КУЛТУрНИ МОЗАИК

Ма на стир ра ча, је дан од те ме ља на ше пи сме но сти  Фо то С. Јо ви чић

Алек сан дар Де ро ко

Ма на ко ва ку ћа

По зо ри ште Бо ра Стан ко вић у Вра њу
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Р
а до слав М. Гру јић ро ђен је у Зе-
му ну 29. ју на 1878. го ди не. Бо го-
сло ви ју је за вр шио у Срем ским 
Кар лов ци ма, ру ко по ло жен је за 
све ште ни ка и по ста вљен за по-

моћ ни ка па ро ха у цр кви у Зе му ну. Ди пло ми-
рао је пра ва у Бе чу (1908) и фи ло зоф ске на у ке 
у За гре бу (1911), где је и док то ри рао. 

Већ на по чет ку Пр вог свет ског ра та аустро у-
гар ске вла сти су га ухап си ле због на ци о нал них 
иде ја, та ко да је не ко ли ко го ди на про вео у за-
тво ру у Го спи ћу и Бје ло ва ру. На кон ра та, 1920. 
го ди не од ла зи на Скоп ски уни вер зи тет, где и 
по кре ће Му зеј Ју жних Сло ве на. При ли ком ис ко-
па ва ња ма на сти ра Све тих ар хан ге ла у При зре-
ну 1927. го ди не про на ла зи зем не остат ке ца ра 
Ду ша на. По што у то вре ме ни је по сто ја ла иде-
ја где би се они по хра ни ли, го ди на ма их је чу-
вао сам про та. 

Са про то је ре јем Ла за ром Мир ко ви ћем 1937. 
го ди не оби ла зи Ру му ни ју и Ма ђар ску и за јед-
но ре ги стру ју нај зна чај ни је срп ске спо ме ни ке 
и оста ле умет нич ке вред но сти у тим зе мља-
ма. Од 1937. пре да је исто ри ју срп ске цр кве на 
Бо го слов ском фа кул те ту у Бе о гра ду, а до пи-
сни члан Срп ске кра љев ске ака де ми је по ста је 
1939. го ди не. Ра дио је на осни ва њу Му зе ја Срп-
ске пра во слав не цр кве. Ње гов рад на очу ва њу 
срп ског на сле ђа на ста вљен је и у Дру гом свет-

ском ра ту. По себ но се ис та као у то ку 1942. го-
ди не, ка да су уста ше скр на ви ле фру шко гор ске 
ма на сти ре. Чув ши шта се де ша ва, он се обра тио 
Јо ха ну Ал брех ту фон Рај сви цу, са вет ни ку у не-
мач ком управ ном шта бу за ду же ном за ста ра ње 
о спо ме ни ци ма кул ту ре и јед ној од ма ло број-
них по зи тив них лич но сти из оку па ци о ног ре-
жи ма. Мо лио га је да му по мог не да спа су део 
на ци о нал ног бла га. Рај свиц, ко ји је сту ди рао 
исто ри ју Бал ка на и про ту по зна вао и пре ра та, 
иза шао му је у су срет. Та ко је про та у по след-
њем тре нут ку из ма на сти ра Бе ше но во, Ја зак и 
Ши ша то вац спа сао мо шти све тог ца ра Ла за ра, 
ца ра Уро ша и де спо та Сте фа на Шти ља но ви ћа 
и пре нео их у Бе о град. Са про том је, осим мо-
шти ју, у Бе о град сти гло и де се так ка ми о на ре-
ли кви ја и ико но ста са.

О овом до га ђа ју у Ефе ме ри су је пи сао и Де-
јан Ме да ко вић, ко ји је у то ку Дру гог свет ског 
ра та ра дио у Му зе ју кне за Па вла и имао при-
ли ку да се не по сред но упо зна са па три от ском 
ак тив но шћу Ра до сла ва Гру ји ћа, о че му је оста-
вио овај за пис:    

Се ћам се уз бу не ко ја је у Му зе ју за вла да ла на 
вест да су уста ше оскр на ви ле мо шти Ср ба све ти-
те ља у фру шко гор ским ма на сти ри ма. Не ко је ту 
стра шну вест до ја вио про фе со ру Ра до сла ву М. 
Гру ји ћу, исто ри ча ру и те о ло гу, чо ве ку из у зет ног 
ро до љу бља, са ве сти и по ште ња. Још у мла дим 
да ни ма умео је Гру јић да за не ко ли ко ме се ци на-
пи ше сво ју чу ве ну „Апо ло ги ју Ср ба у Хр ват ској“, 
на уч но де ло ко јим је до кра ја по био све на во де 
за ступ ни ка ту жбе др Акур ти ја у тзв. за гре бач ком 
ве ле и здај нич ком про це су. Са да је овај му дри чо-
век до ју рио у Му зеј кне за Па вла по ку ша ва ју ћи 
да упр кос ви дљи вом оча ја њу спре чи да ље вар-
вар ство над овим срп ским све ти ња ма. Ако ико, 
он да је тог тре нут ка Ра до слав М. Гру јић био она 
осо ба ко ја је зна ла шта се то де си ло са фру шко-
гор ским ма на сти ри ма, а ка ква опа сност пре ти 
да ко нач но бу ду уни ште не и ове све те срп ске 
мо шти ко је су из бе гле, но ше не ка лу ђер ским ру-
ка ма, све стра ди је се о ба пред тур ским бе сом. 
– Би ће то не што стра шно, не мам ни ре чи да то 
опи шем – ја у као је Ра до слав Гру јић тра же ћи 
спа се ње да се не ка ко спре чи ово вар вар ство. Он-
да се до и ста са свим при род но до шло до ба ро на 
Рај сви ца, а про фе сор Гру јић је од мах отр чао к 
ње му пре кли њу ћи га да спа се све те мо шти срп-
ских све ти те ља. Учи нио је то са скло пље ним ру-
ка ма и са су за ма у очи ма. Ба рон Рај свиц од мах 
је ре а го вао. За јед но са про фе со ром Гру ји ћем 
кре нуо је не мач ким штап ским ауто мо би лом у 
Срем да из вр ши ту нео бич ну опе ра ци ју и спа се 
ове све те мо шти. У Ја ску су по ку пи ли мо шти св. 
ца ра Уро ша, у Ши ша тов цу Сте фа на Шти ља но ви-
ћа, а у Бе ше но ву св. кне за Ла за ра. Мо шти су до-
и ста би ле оскр на вље не на тај на чин што су би ле 
из ва ђе не из својих ску по це них ћи во та и ба че не 
на под у ма на стир ским цр ква ма. За њи хов пре-
нос у Бе о град ба рон Рај свиц је на ба вио обич не 
мр твач ке сан ду ке, а ка ми о ном их је пре ве зао до 
же ле знич ке ста ни це у Ру ми. Ту, на пе ро ну, би-
ла је по стро је на не ка ква по ча сна че та хр ват ске 
вој ске ко ја је ода ла по част срп ским вла да ри ма 
све ти те љи ма на њи хо вом пу ту у но ву еми гра-
ци ју. Ба рон Рај свиц, у уни фор ми не мач ког ма-
јо ра, из вр шио је смо тру те нео бич не че те, а он да 
су сан ду ци укр ца ни у је дан ре зер ви са ни ку пе 
и от пре мље ни за Бе о град. У Бе о гра ду, до че ка ла 
их је ма са све та и це ло куп на Не ди ће ва вла да, а 
мо шти су у све ча ној ли ти ји по ло же не пред ол-
та ром у бе о град ској Са бор ној цр кви.(Ефе ме рис, 
Књи га 2, Про ме теј, 2007, стр. 461)

Ра до слав Гру јић је не у мор но ра дио на збри ња-
ва њу срп ских из бе гли ца и при ку пља њу по да та-
ка о зло чи ни ма над Ср би ма и њи хо вој имо ви ни 
у тзв. Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској. Упра во за-
то се по сле ра та вр ло бр зо на шао на уда ру ко-
му ни стич ких вла сти због на вод не са рад ње са 
оку па то ром. У апри лу 1945. го ди не уда љен је са 
Уни вер зи те та, а у сеп тем бру му је од у зе та на ци-
о нал на част и про гла шен је за зло чин ца.

Свој рад ни век про вео је у Му зе ју Срп ске пра-
во слав не цр кве у Па три јар шиј ској би бли о те ци, 
а умро је 1955. то ком ле че ња на Хва ру. Са хра-
њен је на Но вом гро бљу у Бе о гра ду. Опе ло му је 
одр жао па три јарх срп ски Ви ћен ти је Дру ги, уз 
при су ство де сет епи ско па. По лич ној же љи, по-
смрт ни оста ци ње го ви и ње го ве су пру ге су 1992. 
го ди не пре не ти у ма на стир Гр ге тег.

Ја ну а ра 2013. го ди не по кре нут је по сту пак за 
ње го ву ре ха би ли та ци ју. Од лу ком Ви шег су да у 
Бе о гра ду ре ха би ли то ван је 14. мар та 2014. 

На Ви дов дан 2020, у пор ти Хра ма Све тог кне за 
Ла за ра у Зе мун По љу, уз по моћ оп шти не Зе мун 
и уз бла го слов па три јар ха Ири не ја осве шта на 
је би ста овог зна ме ни тог чо ве ка, ко ју је ура дио 
ака дем ски ва јар Љу бо мир Лац ко вић. Јед на ули-
ца на Вра ча ру но си ње го во име.

При ре дио Слав ко Ве ји но Вић

К
њи жев ник Лу не Ле ва јац је 
ро ђен у Мр ча јев ци ма крај 
Чач ка, ме сту ко је при па да 
пи то ми ни за пад но мо рав-
ског кра ја. Об ја вио је ви ше 

пе снич ких књи га. Пред на ма је збир ка 
по е зи је за де цу „Љу ља шка за тро је“ свр-
ста на у три де ла, ко ја је пр ви по вод раз-
го во ра са пе сни ком Ле вај цем. По све ће-
на је уну ку Ар се ни ју уз по ру ку „Хо ћу и 
же лим да се ве се лим“. 

Де чак Ар се ни је за јед но са се стром На-
та ли јом и бра том Ог ње ном илу стро вао је 
ову де ди ну књи гу. Лек тор је брат Лу не тов 
Ти хо мир Ле ва јац, ро ма но пи сац и про фе-
сор књи жев но сти у Ба ња лу ци. Ко рек тор је 
Де сан ка Ле ва јац, су пру га пе сни ко ва, ко-
јој је он ка ко ка же за хва лан за сва ки њен 
ко ри стан са вет. На ме сту ди зај не ра је име 
си на пе сни ко вог Ра до ми ра Ле вај ца, про-
фе со ра Ви со ке шко ле за ди зајн и при ме ње-
ну умет ност у Бе о гра ду. Све ово је при мер 
по ро дич не ду хов но сти на сле ђе не од срп-
ских пре да ка ши ром Шу ма ди је. 

„Пе сник је овом књи гом ра ши рио ру ке и 
за гр лио де тињ ство сво јих уну ча ди, а ти ме 
и све де це све та. За то је ова књи га та ко то-
пла и искре на, пи са на ср цем јед ног де де 
и не мо же би ти друк чи ја. Она је као ма ло 
по ро дич но пти чи је гне здо, из ко јег ра до-
сно цвр ку ћу пе сми це-пти чи це“, на пи сао 
је књи жев ник Дра го мир Ћу ла фић у сво јој 
ре цен зи ји. 

„За хва љу ју ћи свом оцу и мај ци ра но сам 
по чео да чи там књи ге, по себ но пе сме. Та-
да уз све нас док смо би ли де ца оста ја ли су 
увек ба ка и де ка. И да нас чу вам у се ћа њу 
на род не по у ке и при че из њи хо вог жи во та 
ка да су го во ри ли да по ште ње све по бе ђу је 
и да без сло жне, ода не по ро ди це не ма ни 
успе ха ни ти пра вих при ја те ља. Све док сам 
да по ро ди ца спа са ва чо ве ка и ако се на ђе 
у нај те жем ис ку ше њу.“

У ње го вом мр ча је вач ком кра ју, у до ли ни 
За пад не Мо ра ве, са зна је мо од Лу не та Ле-
вај ца да по сто је се о ска до ма ћин ства ко ја 
чу ва ју ве ков не оби ча је и на род на пре да ња. 
Та мо се још при ча ју древ ни до га ђа ји уз по-
ми ња ње вој во де Ра ке Ле вај ца, ро ђе ног пре 
ви ше од две ста го ди на, ко ји је уче ство вао 
у Пр вом и у Дру гом срп ском устан ку и био 
ме ђу нај це ње ни јим Ка ра ђор ђе вим и Ми-
ло ше вим углед ни ци ма тог вре ме на. Све то 
на ро чи то при вла чи исто ри ча ре и мо же би-
ти ин спи ра ци ја за књи жев не ства ра о це. 

На пи та ње ка да је по чео да пи ше по е зи-
ју, наш са го вор ник је ре као: „Још у основ-
ној шко ли за хва љу ју ћи ли те рар ној сек ци ји. 
Био сам оду ше вљен по е зи јом Бран ка Ра ди-
че ви ћа, ко ме сам као де чак по све тио јед ну 
пе сму ин спи ри сан сти хо ви ма Ђач ког ра-
стан ка. За тим по не сен по е зи јом ко ја нам 
из не све сног до ча ра ва по ру ке ми сли, сли-
ко ви тост и ме ло дич ност, са свим на ив но 
као уче ник че твр тог раз ре да основ не шко-
ле је дан свој пи сме ни за да так на пи сао сам 
у сти ху. Иако сам за пи сме ни рад до био 
по хва лу, усле ди ла је и ка зна ко ја је има-
ла пе да го шки ка рак тер. До био сам је ди ни-
цу по што ни је пред ви ђе но да се пи сме ни 
са став ра ди у сти ху. По зна то је 
да не ки учи те љи и про фе со ри 
док пре да ју ђа ци ма има ју ве-
ли ки ути цај да се во ли или не 
во ли њи хов пред мет. И опет же-
лим да на гла сим, пра ва уте ха 
и охра бре ње за сва ку не при јат-
ност је по ро ди ца. Ме не је мо ја 
ба ка за ве то ва ла да у жи во ту по-
ста нем пе сник, јер онај ко ме је 
не прав да на не та, по на род ном 
ве ро ва њу јед ног да на ће до жи-
ве ти успех. Те ње не ре чи су би-
ле же ља да ми убла жи деч је раз о ча ре ње 
због ло ше оце не из срп ског.“ 

Лу не Ле ва јац се ни ка да ни је одва јао од 
свог род ног ме ста иако је пре шао у Бе о град 
где је по сле од слу же ног вој ног ро ка за вр-
шио Фа кул тет ор га ни за ци о них на у ка и по-
том се за по слио. Он че сто на пи та ње где 
жи ви од го ва ра, у Бе о гра ду и Мр ча јев ци ма, 
род ном кра ју ко ји је од у век же лео да пу тем 
кул тур них де ша ва ња учи ни раз ви је ним и 
по зна ти јим у све ту. На ду је по чео да гу би, 
али не због не ких скеп ти ка, већ у мо мен-
ту ка да је за по чео рас пад Ју го сла ви је, што 
је те шко до жи вља вао као и мно ги дру ги у 
Ср би ји. Ка же да му је би ло по треб но не-
ко ду шев но олак ша ње ко је је по сле мно го 
го ди на по но во на шао у по е зи ји. Убр зо је 
об ја вио збир ке пе са ма „Гла сник са ушћа“, 
„Уну тра шње све тло“, „Ко зве зде да њу га си“ 
из чи јих се на сло ва на слу ћу је ин спи ра ци ја 
њи хо вих са др жа ја по све ће них де ци. За сту-
пљен је у ино стра ним и на шим ан то ло ги ја-
ма са пе сма ма и из оста лих сво јих књи га. 
Го ди не 2016. до бит ник је нај зна чај ни је на-
гра де гра да Чач ка за ре зул та те по стиг ну те 
у обла сти кул ту ре и у ве зи са ор га ни зо ва-
њем и одр жа ва њем „Мр ча је вач ких пе снич-
ких су сре та“. На гра ду „По ве ља за жи вот но 

де ло“ Удру же ња књи жев ни ка Ср би је до био 
је 2019. го ди не. Као ње гов члан већ је го ди-
на ма пред сед ник Над зор ног од бо ра ко ји се 
ста ра о за ко ни то сти у ра ду Удру же ња. 

Али и по ред свог ства ра ла штва и оба ве-
за, че сто је бо ра вио у Мр ча јев ци ма, свом 
се лу ко је при па да оп шти ни Ча чак, увек у 
ми сли ма има ју ћи иде ју да при ку пи пи сце 
по е зи је ка ко би се оства ри ло „Књи жев но 
дру штво Мр ча јев ци“, а по том „ме ђу на род-
не пе снич ке ма ни фе ста ци је“. За хва љу ју ћи 
мно гим ути цај ним љу ди ма, сво јим ме шта-
ни ма и Удру же њу књи жев ни ка, он је то сво-
је иш че ки ва ње оства рио 2001. го ди не и од 
та да се сва ке го ди не одр жа ва ју „Мр ча је вач-
ки пе снич ки су сре ти“ ко ји има ју ме ђу на-
род ни ка рак тер. На гра да „По ве ља Мо ра ве“ 
уста но вље на је 2003. и сва ке го ди не се до-
де љу је јед ном срп ском и јед ном ино стра-
ном пе сни ку, а сва ке пе те дво ји ци на ших и 
јед ном стра ном по е ти. До са да има 39 до-
бит ни ка, 21 наш и 18 ино стра них. 

Скуп шти на гра да Чач ка је уста но ви ла 
ма ни фе ста ци ју „Мр ча је вач ки пе снич ки 
су сре ти“ као зна ча јан кул тур но-књи жев-

ни до га ђај за свој град. Она је и по кро ви-
тељ ове ма ни фе ста ци је и из два ја сред ства 
за на гра де пе снич ких су сре та ко ји ма при-
па да и кон курс за три нај бо ље пе сме мла-
дих та ле на та, уче ни ка основ них и сред њих 
шко ла под име ном мр ча је вач ког пе сни ка 
„Пе тра Ми ло ше ви ћа“.

Све ово све до чи о Лу не то вој љу ба ви пре-
ма род ном кра ју у ко јем са да, то ком ових 
зна чај них кул тур них до га ђа ја, жи ви ви ше 
од 2.500 ме шта на. 

На шем са го вор ни ку се сво је вре ме но при-
дру жио углед ни књи жев ник Ср ба Иг ња то-
вић са пред ло гом да се на јед ном ка ме ном 
обе ли ску уре жу име на свих на гра ђе них пе-
сни ка. Убр зо је Лу не Ле ва јац са до ма ћи-
ном из Мр ча је ва ца Дра ги шом и ње го вим 
си ном Ра до сла вом на шао по год ну сте ну 
ко ја је до ве зе на до нај ви ше ви син ске тач-

ке се ла. То ме сто уз рас кр сни цу 
при па да има њу до ма ћи на Ра-
до сла ва и он бри не о пе снич кој 
сте ни на ко јој су укле са на име-
на свих до бит ни ка на гра де. Спо-
ме ник са име ни ма до бит ни ка 
на гра де „По ве ља Мо ра ве“ сва ке 
го ди не по се ћу ју го сти „Мр ча је-
вач ких пе снич ких су сре та“. 

„При бли жа ва ју ћи се кра ју дру ге 
де це ни је, Мр ча је вач ки пе снич ки 
су сре ти по ста ју се ди ште по е зи-
је чи та ве Евро пе“, ка же наш са го-

вор ник, ко ји је као пред сед ник Књи жев ног 
дру штва до ма ћин и ор га ни за тор пе снич-
ких ма ни фе ста ци ја за јед но са Удру же њем 
књи жев ни ка Ср би је. Пе то чла ни жи ри ове 
ма ни фе ста ци је чи не: Ми ло ван Ви те зо вић 
(пред сед ник), Ра до мир Ан дрић, Зо ри ца Ар-
сић Ман да рић (сви ра ни ји до бит ни ци по-
ве ље), Ср ба Иг ња то вић и Лу не Ле ва јац. Тај 
са став жи ри ја сва ке че твр те го ди не по твр-
ђу је од бор „Мр ча је вач ких пе снич ких су-
сре та“. Су сре ти се одр жа ва ју у по след њој 
не де љи сеп тем бра у на став ку Ме ђу на род-
ног су сре та пи са ца у Бе о гра ду. 

Ме ђу на род на на гра да „По ве ља Мо ра ве“ 
про шле го ди не је при па ла грч ком по е ти и 
есе ји сти Пе тро су Го ли ци су и на шем пе сни-
ку из Ко сов ске Ми тро ви це Но ви ци Со вр ли-
ћу, ко ји је, за хва љу ју ћи на по ве љи, ре као: 
„Сва ки Ср бин се ра ђа са пе смом о Мо ра ви 
јер је нај о пе ва ни ја срп ска ре ка и те че кроз 
на ше ве не“.

До дај мо и то да су у Мр ча јев ци ма уз ве-
ли ку по моћ гра да Чач ка 27. сеп тем бра 2020, 
за ју би лар не, 20. су сре те све ча но отво ре ни 
Пе снич ки трг и Пе снич ки парк у дво ри шту 
Основ не шко ле „Та то мир Ан ђе лић“ у ко јој 
је и Ле ва јац био ђак.

Ма ри ја ТАР је Вић

рад на очу ва њу 
срп ског на сле ђа

Ра до слав М. Гру јић, те о лог, прав ник, 
фи ло зоф, хе рој ве ре и ро до љу бља. Био је 
про фе сор на Те о ло шком фа кул те ту у Бе о
гра ду, осно вао је Скоп ско на уч но дру штво, 
Му зеј ју жне Ср би је у Ско пљу и об но вио 
Му зеј Срп ске пра во слав не цр кве у Бе о
гра ду. За жи во та на пи сао је и об ја вио 69 
ра до ва. Ње гов зна чај огле да се и у то ме 
што је ини ци рао от ко па ва ње ма на сти ра 
Све тих ар хан ге ла, где су про на ђе ни и по
смрт ни оста ци ца ра Ду ша на. Из над све га 
ус пео је да лич ним за ла га њем спа се од 
уста шког по гро ма не про це њи во ду хов
ноисто риј ско бла го из фру шко гор ских 
ма на сти ра. И по ред све га што је учи нио 
за Ср би ју и срп ски на род, ко му ни стич ка 
власт га 1945. го ди не осу ђу је за из да ју и 
ста вља на ли сту рат них зло чи на ца.

РАДОСЛАВ ГРУЈИЋ

Херој вере 
и родољубља

Би ста ра до сла ва Гру ји ћа у пор ти Хра ма Све тог кне за Ла за ра у Зе мун По љу

ЛУНЕ ЛЕВАЈАЦ

Преданост 
родном крају

Лу не Ле ва јац
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ЧА ЧАК

„Свет(л)опи си”

У ор га ни за ци ји Удру же ња „Чу ва ри 
де ла Ву ка Ка ра џи ћа” из Чач ка и Град-
ске би бли о те ке „Вла ди слав Пет ко вић 
Дис” 23. сеп тем бра одр жан је про грам 
„Свет(л)опи си”, ко ме су у име Ву ко ве 
за ду жби не при су ство ва ли Бо шко Су-
вај џић, Ду ши ца Ма тиц ки и Слав ко 
Ве ји но вић.

Ви дов дан ски свет(л)опи си пред ста-
вља ју стал ни лет њи про грам Огран ка 
Ву ко ве за ду жби не у Чач ку и њи ме се 
про мо ви шу из да ња Ву ко ве за ду жби не 
из Бе о гра да, али је због здрав стве не 
си ту а ци је про мо ци ја по ме ре на до по-
чет ка је се ни. У ме ђу вре ме ну пре ми-
нуо је пред сед ник Ву ко ве за ду жби не, 
ве ли ки кул тур ни по сле ник, уред ник 
„Да ни це” др Ми о драг Ма тиц ки.

О др Ма тиц ком, Ву ко вој за ду жби-
ни и ње ним из да њи ма го во ри ли су 
управ ник Ву ко ве за ду жби не Слав ко 
Ве ји но вић, се кре тар Ду ши ца Ма тиц ки 
и проф. др Бо шко Су вај џић, пред сед-
ник Управ ног од бо ра Ву ко ве за ду жби-
не. Ве ји но вић се по себ но освр нуо на 
ак тив но сти ко је За ду жби на по све ћу-
је не го ва њу срп ског је зи ка и из да вач-
кој де лат но сти, ис ти чу ћи и са рад њу 
ко ју оства ру је са огран ци ма у зе мљи, 
а и из ван ње них гра ни ца. „Ши ре ћи 
мре жу огра на ка на це лом срп ском 
кул тур ном про сто ру, За ду жби на до-
при но си бо љем ме ђу соб ном упо зна-
ва њу и по ве зи ва њу срп ског на ро да на 
за јед нич ким и ва жним за да ци ма ко-
ји ма се шти ти и чу ва ње гов кул тур ни 
иден ти тет”, ка зао је Ве ји но вић. 

Ву ко ва за ду жби на, пре ма ре чи ма 
се кре та ра Ду ши це Ма тиц ки, оку пља-
ла је и да ље оку пља љу де ко ји пре-
га лач ким ра дом све до че да би је зик 
тре ба ло чу ва ти и у те шким вре ме ни-
ма и сле ди ти др Ма тиц ког и све прет-

ход ни ке ко ји су у те ме ље ње ног зда ња 
утка ли сво је зна ње и же љу да је зич ка 
кул ту ра и кул тур ни са др жа ји бу ду до-
ступ ни ве ћем бро ју љу ди.

Проф. др Бо шко Су вај џић го ди на ма 
све до чи о зна ча ју очу ва ња ву ков ске 
тра ди ци је по ку ша ва ју ћи да мла дим 
љу ди ма до ча ра бо гат ство на род не 
књи жев но сти. Ово га пу та је проф. 
Су вај џић го во рио о по след њем бро ју 
„Да ни це”, а ка зи вао је и но ве, вла сти-
те сти хо ве „Би ти Ср би ја”.

Школ ски за бав ник „Да ни ца за мла-
де” пред ста ви ла је Ми ла Му тав џић, 
на став ни ца срп ског је зи ка у пен зи ји и 
члан Огран ка Ву ко ве за ду жби не у Чач-
ку, ис ти чу ћи ва жност ове пу бли ка ци је 
као од лич ног ди дак тич ког сред ства у 
на ста ви. Уз по моћ на став ни це Ми ли це 
Ми ло ше вић и уче ни ка тр нав ске ОШ 
„Све ти ђа кон Ава кум” при ка зан је део 
тог бо га тог, ово го ди шњег из да ња.

То ком про гра ма др Оли ве ра Кру пеж, 
као члан Управ ног од бо ра Удру же ња, 
пред ста ви ла је елек трон ску пу бли ка-
ци ју ко ју је при пре ми ла „Из пе ра мла-
дих чу ва ра на род не ду хов не кул ту ре” 
– збор ник ра до ва уче ни ка из зе мље и 
ра се ја ња. Про грам је осми сли ла и мо-
де ри ра ла пред сед ни ца Огран ка Ву ко ве 
за ду жби не у Чач ку Да ни је ла Ко ва че-
вић Ми кић, а за му зич ки ин тер ме цо 
би ли су за ду же ни Са ња Пе ро ва но вић 
и Алек сан дар Смре кић. Д. К. М.

БА ВА НИ ШТЕ

„Да ни ћи ри ли це” 
у зна ку љу ба ви

Свет ко ви на у част срп ског пи сма 
оку пи ла је за 19 го ди на, ко ли ко се 
одр жа ва,ви ше од 66.000 ђа ка из око 
500 основ них и сред њих шко ла из 

чи та ве Ср би је и са свих пет кон ти не-
на та. Нај ску пље срп ске ре чи – Ве ра, 
На да, До бро та, Ми ло ср ђе, Ко лев ка, 
Брат, Мај ка, Част, Мо сто ви, Ћи ри ли ца, 
Све ти ња, за да те те ме ми ну лих „Да на 
ћи ри ли це”, сме ни ла је Љу бав у ово-
го ди шњем по зи ву кон кур са Са бо ра 
деч јег ства ра ла штва, ма ни фе ста ци-
је ко ја при ље жно не гу је срп ски је зик 
и пи смо.

У оте жа ним усло ви ма, али не сма-
ње ним ела ном, при сти гло је и ове го-
ди не на адре су ју жно ба нат ског се ла 
Ба ва ни шта мно штво ли те рар них са-
ста ва, ли ков них и ка ли граф ских ра-
до ва,ини ци ја ла име на, илу стра ци ја, 
ве за и лу та ка у на род ној но шњи из ба-
ки ног кра ја и под ма ска ма. Нај ви ше 
их је из шко ла Ср би је, али по тра ди-
ци ји и из зе ма ља у окру же њу, чи та ве 
Евро пе, Ју жне Афри ке и Аустра ли је, 
ода свуд где има Ср ба и где основ ци и 
сред њо школ ци не гу ју тра ди ци ју свог 
за ви ча ја.

– За раз ли ку од нај бо ље го ди не, ка-
да смо има ли 6.600 уче сни ка на кон-
кур су, ове го ди не је уче ство ва ло 1.100 
ђа ка, де лом и због „кућ не” на ста ве. 
Нај број ни ји су ли те рар ни ра до ви, јер 
је њих би ло мо гу ће сла ти елек трон-
ски, док је нај ма ње лу та ка у но шњи 
из ба ки ног кра ја, ко је су из Аустра ли је 
пу то ва ле пу на два ме се ца и дан, али 
смо уз ве ли ки на пор ус пе ли да их до-
би је мо по штом. Ова је ма ни фе ста ци-
ја за ми шље на да де цу мо ти ви ше да 
чу ва ју срп ску кул тур ну ба шти ну, по-
себ но је зик и пи смо, и на да мо се да 
смо за ових 19 го ди на и об ја вље ним 
ра до ви ма, то ме и до при не ли – ка же 
Ве ра Се ку лић, пред сед ни ца Удру же ња 
„Да ни ћи ри ли це”, ор га ни за то ра ма ни-
фе ста ци је, ко ја се на ла зи у ка лен да ру 
ре пу блич ких смо три Ми ни стар ства 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во-
ја и оп ста је уз ње го ву по др шку и по-
др шку оп шти не Ко вин. 

Жи ри еми нент них по сле ни ка кул-
ту ре и ауто ра та ко ђе је ра дио у оте-

жа ним окол но сти ма и ово га пу та 
на гра дио 88 и по хва лио 30 уче ни-
ка. За све њих по клон су ди пло ме и 
вред не књи ге, а за оне из ди ја спо ре 
и при зна ње „Чу вар срп ства”. Књи ге 
су на ба вље не уз по моћ Ми ни стар-
ства про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, или до би-
је не од из да ва ча.

Жи ри у са ста ву др Ми о драг Ма-
тиц ки, др Рај ка Уљ ман ски и Љи ља на 
Си мић, за ли те рар не, и др Су за на По-
лич, Емил Сфе ра, мр Вје ра Ме дић и 
Ми ли ца Мар ко вић, за ли ков не ра до-
ве, ове го ди не је ра дио у спе ци фич-
ним окол но сти ма. Ли ков ни ра до ви су 
фо то гра фи са ни, а фо то гра фи је сла те 

елек трон ском по штом, као и ли те-
рар ни ра до ви ко је су чи та ли чла но-
ви жи ри ја. 

Ге не рал ни спон зо ри Са бо ра су оп-
шти на Ко вин и Ми ни стар ство про-
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, а 
ме диј ски РТС, ТВ „Пинк”, уред ник Жи-
во рад Ни ко лић и ТВ Пан че во. 

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

Укра сне ке се у ко ји ма су на гра ђе-
ни уче ни ци по не ли књи ге са ши ла је 
и штам па ла но во о тво ре на фа бри ка 
МДС ТЕКС ДОО из Ба ва ни шта.

На гра ђе ни деч ји ли ков ни ра до ви и 
лут ке у но шњи из ба ки ног кра ја, то-
ком сеп тем бра би ли су из ло же ни у 
Ву ко вој за ду жби ни и по ста вље ни на 
њен веб сајт. Аутор из ло жбе је др Су за-
на По лич, а аутор фо то гра фи је Стан-
ко Ко стић. 

Са бор се одр жа ва у са рад њи са КУД-
ом „Аца Об ра до вић”, Би бли о те ком „Те-
о фи ло Ди мић”, Цр кве ном оп шти ном 
Ба ва ни ште, ОШ „Бо ра Ра дић”, Ву ко-
вом за ду жби ном, Ак ти вом же на „Ду-
га”, љу ди ма до бре во ље и чла но ви ма 
жи ри ја, ко ји ра де без на кна де.

– Да нас су нам де ца на ком пју те-
ри ма и мо бил ним те ле фо ни ма, и то 
тре ба да ко ри сте. Али, на ше пи смо – 
ћи ри ли ца и је зик ко ји не гу је мо пред-
ста вља ју ве ли ко бо гат ство. Има мо 
Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, има-
мо то ли ко див них про гра ма из на ше 
ба шти не, ко је тре ба за бе ле жи ти. Мо-
ра мо да има мо љу бав, ен ту зи ја зам и 
до бру во љу за на ше пи смо, ћи ри ли-
цу и он да мо же мо да ура ди мо мно го 
за на шу де цу и мла де. У ве ли ком се-
лу Ба ва ни шту има та кве енер ги је и 
љу ба ви пре ма ма ни фе ста ци ји „Да ни 
ћи ри ли це”. Де ца нас уче и опо ми њу 
и на оно што смо за бо ра ви ли, шта је 
сва ко днев ни дар љу ба ви пре ма по ро-
ди ци, пре ма шко ли, пре ма дру штву... 
– ре кла је Љи ља на М. Си мић, уред ни-
ца „Ву ко вог чи та ли шта”, по во дом из-
ло жбе у Ву ко вој за ду жби ни, ко ју су у 
сеп тем бру кра си ли нај леп ши ли ков-
ни ра до ви и лут ке у но шњи из ба ки-
ног кра ја у про гра му „Да на европ ске 

ба шти не”. Ра до ви су би ли из ло же ни и 
у ба ва ни штан ском Све то сав ском до-
му то ком тра ја ња Са бо ра.

Деч ји са бор „Да ни ћи ри ли це” по-
кре нут је 2002. го ди не са же љом да 
до при не се очу ва њу је зи ка и пи сма, 
пе сме и игре, ста рих за на та и оби ча-
ја. Од та да се, све до че ов де, оку пља ју 
Ср би око сво јих све ти ња пра во слав не 
ве ре, срп ског је зи ка и срп ског пи сма 
– ћи ри ли це, као сто же ра на ци о нал не 
ба шти не. Сва ке го ди не као траг оста не 
и „Збор ник” нај бо љих пи са них кре а-
ци ја, као и низ те мат ских пу бли ка ци ја 
ове свет ко ви не ћи ри ли це. Но ва те ма 
ју би лар ног, 20. Са бо ра деч јег ства ра ла-
штва „Да ни ћи ри ли це” је – „Сло бо да”.

Ол га јАн Ко Вић

НИШ

Све то сав ски 
кон кур си – траг 

вре ме на

По зи ви ма Огран ка Ву ко ве за ду жби-
не у Ни шу, ко ји су упу ћи ва ни сред њим 
шко ла ма, ге не ра ци је су се ода зи ва ле 
и од ла зи ле са за слу же ним при зна њи-
ма за уче шће и успех у та квом ра ду. За 
то су би ли, у нај ве ћем бро ју, за слу жни 
про фе со ри књи жев но сти, али и пре-
да ва чи из дру гих обла сти, ко ји су, као 
мен то ри, упу ћи ва ли сво је вас пи та ни-
ке у мо дел та квог ра да. И то у кон ти-
ну и те ту, од осни ва ња Огран ка 2001. 
го ди не, све до ове 2020/2021. го ди не 
– ју би лар не два де се то го ди шњи це. Те 
пр ве ге не ра ци је уче сни ка – шко ла ра-
ца по кон курс ном по зи ву, да нас су у 
сво јој успе шној че твр тој де це ни ји жи-
во та и ра да са ре ал ном прет по став-
ком да чу ва ју За хвал ни це и књи ге (са 
по све том и пе ча том) као ра до сни бе-
лег ђач ког жи во та. За пе ри од од две 
де це ни је би ло је од зи ва не са мо из 
на шег гра да, Ни ша, већ и из дру гих 
ме ста у Ср би ји, а јед но вре ме и из Ре-
пу бли ке Срп ске. Ва ља ис та ћи до ско-
ра шњу из у зет ну обо стра ну са рад њу са 
Ло зни цом: са Огран ком у Гим на зи ји 
„Вук Ка ра џић” и са Цен тром за кул-
ту ру „Вук Ка ра џић” Ло зни ца, за тим 
са Огран ком у Чач ку и Гим на зи јом у 
Пи ро ту. Би ло је ту и уза јам них го сто-
ва ња уче ни ка–уче сни ка кон кур са и 
њи хо вих мен то ра на за вр шним све-
ча но сти ма при до де ли на гра да. Све 
ово за хва љу ју ћи вр лим про фе со ри ма 
и пе да го зи ма из ових огра на ка: Гро-
зда ни Ко ма ди нић, Ча чак, Ми ло ва ну 
Ра ди во је ви ћу, Ло зни ца, и Су за ни Јо-
ва но вић, Пи рот. 

У ова квом тра ја њу, ге не ра ци је ко-
је су до ла зи ле и од ла зи ле но си ле су 
ка рак те ри стич не но ви не сво га ду ха и 
вре ме на у на чи ну про ми шља ња, ре-
зо но ва ња и из во ра са зна ња, по себ но 
из ин тер нет из во ра. И да ља сме на се 
вр ши ла: је ња ва ин те ре со ва ње сред-
њо шко ла ца а и њи хо вих на став ни ка 
из ра зу мљи вих раз ло га – обо стра на 
пре оп те ре ће ност школ ским оба ве за-
ма. За пра во, до ла зи до ге не ра циј ске 
сме не ин те ре со ва ња: са да уче ни-
ци из основ них шко ла по ка зу ју же-
љу да уче ству ју, и то са ква ли тет ним 
ра до ви ма. Од пре две го ди не Огра-
нак За ду жби не у Ни шу  у пу ћу је по-
зив и уче ни ци ма VII и VI II раз ре да 
основ них шко ла по ред сред њо шко ла-
ца. Кон курс ни по зи ви су са да мо ди-
фи ко ва ни у те мат ској фор му ла ци ји, 
пре ма ђач ким мо гућ но сти ма. 

Као и та да, и са да, по сле 20 го ди-
на, кон курс не те ме се на ја вљу ју по-

во дом да на ро ђе ња Ву ка Ка ра џи ћа, 
а све ча ност до де ле на гра да одр жа ва 
се по во дом Да на Све то га Са ве (на ред-
не го ди не). Без об зи ра на те мат ске 
пред ло ге, иде ја кон курс ног по зи ва 
оста ла је иста: раз ми шља ње и про ми-
шља ње о те ми уче ни ка – уче сни ка, 
њи хо ва ин вен ци ја у на чи ну из ра де 
те ма та, зна ње и ши ри на из ра жај них 
мо гућ но сти, са јед ним оба ве зу ју ћим 
усло вом – да су пи са ни са ста ви да ти 
ћи ри лич ним пи смом. До пу ште не су 
све мо гу ће фор ме из ра за. 

Кон курс на те ма за 2020. го ди ну 
је гла си ла „Во ји слав Илић – пе сник 
при ро де и ве сник но вог лир ског ду ха”, 
што је ма те ри ја по зна та и у сред њој 
и основ ној шко ли, иако не аде кват-
но пе сни ко вој ве ли чи ни. По кон курс-
ном по зи ву сти гло је се дам де се так 
ра до ва 50 уче ни ка основ них и сред-
њих ни шких шко ла, где су не ки уче-
ни ци при ло жи ли и по два, а не ки и 
по три ра да раз ли чи тих фор ми: про-
зно, сти хо ва но, ли ков но, а је дан рад 
је скулп ту рал ни. Тре ба на по ме ну ти 
да је ван по зи ва, са мо и ни ци ја тив-
но уче ство ва ло 18 уче ни ка V раз ре-
да Основ не шко ле „Сте фан Не ма ња” 
из Ни ша, на рав но, у њи хо вом деч јем 
ви ђе њу пе сни ка (Или ћа) и при ро де. 
Али, до вољ но је што су ти на ши нај-
мла ђи „уче сни ци” по не што на пи-
са ли, по не што на цр та ли из сти хо ва 
Или ће ве пе сме, пре ли ста ва ју ћи ње-
го ву по е зи ју. Сва ка ко, за ово ин те ре-
со ва ње, али и за нај број ни је уче сни ке 
из ОШ „Сте фан Не ма ња” у Ни шу, за-
слу га при па да го спо ђи Ве сни Ко цић, 
про фе со ри ци ове шко ле. У ред ква ли-
тет них при ло га тог нај мла ђег уз ра ста 
ула зе ра до ви Иси до ре Ков чин, уче ни-
це V раз ре да ОШ „Цар Кон стан тин” из 
Ни ша (Зим ско ју тро у сли ци и у крат-
кој пе сми и у про зи). Ње но уче шће на 
кон кур су из кру га нај мла ђих би ло је 
на ини ци ја ти ву про фе со ри це Ма ри-
је Стан чић Ми хај ло вић. 

Ко ми си ја у са ста ву: Је фи ми ја Ко цић, 
док тор умет но сти, Ми лун ка Ми тић, 
ма ги стар књи жев но сти, и На та ли ја 
Ка ра ле јић, ма стер фи ло лог, пре гле-
дав ши све при спе ле ра до ве, би ла је 
јед но гла сног ста ва да је при лог Вељ ка 
Ђу ри ћа, уче ни ка I раз ре да Гим на зи-
је „Све то зар Мар ко вић”, нај бо ље ура-
ђе ни са став на кон курс ну те му. Овај 
при лог је про ми шље но и ви со ко стил-
ски об ли ко ван. Сту ди о зно је при ка зао 
ква ли тет пе снич ког ства ра ла штва Во-
ји сла ва Или ћа. 

На све ча но сти по во дом Да на Све-
то га Са ве (24. ја ну а ра 2020) уче ни-
ку је уру че но при зна ње: За хвал ни ца 
и књи га Ву ко ве за ду жби не „Да ни ца 
2020”, а рад је про сле ђен за штам па ње 
у „Да ни ци за мла де”. Оста ли уче сни ци 
су до би ли за хвал ни це, а бо љи ра до ви 
су на гра ђе ни и књи га ма. 

У на ред ном пе ри о ду за ову го ди ну у 
Огран ку се при пре ма но ви кон курс ни 
по зив, а у тех нич ком де лу ра да одр-
жа ва ње Го ди шње скуп шти не Огран ка 
у Ни шу са мо гу ћом до пу ном – ко оп-
ти ра ње чла но ва у Од бо ру – јер су иза-
шли из ве сни чла но ви упра ве.

Ми лун ка Ми Тић

ЖА БЉАК

На из во ру 
Ву ко ва је зи ка

Фон да ци ја Ву ко ве за ду жби не Жа-
бљак–Шав ник–Плу жи не ове го ди не је 
об ја ви ла ју би лар ни, 15. на град ни кон-
курс Пе тров дан ски ђач ки ви је нац за 
уче ни ке VII, VI II и IX раз ре да основ-
них шко ла у Цр ној Го ри. Уче ни ци сед-
мог раз ре да пи са ли су на за да ту те му 
„Дје чи ји сан ће по би је ди ти све што му 
је на пу ту”; те ма за уче ни ке VI II раз-
ре да би ла је „Со ли дар ност у на ле ту 
епи де ми је”, док су уче ни ци IX раз ре-
да има ли те му „За што нам шу ме ту-
жно шу ме”. 

Те ма ли ков них ра до ви за VII раз ред 
би ла је „Из сви је та мо га дје тињ ства”, 
за VI II раз ред те ма је би ла „При ро да 
– наш са ве зник”, док је те ма ли ков них 
ра до ва за IX раз ред би ла „За што нам 
ри је ке ро не мут не су зе”. 

Руч ни ра до ви за све раз ре де су би-
ли: вез, пле те ње, тка ње, су ве ни ри, ду-
бо рез и ва ја ње. 

Пр ву на гра ду за VII раз ред „Дје чи-
ји сан ће по би је ди ти све што му је на 
пу ту” осво јио је Ла зар Ми ки јељ из ОШ 
„Ни ко ла Ђур ко вић”, Ра да но ви ћи, Ко-
тор; на гра ду за VI II раз ред „Со ли дар-
ност у на ле ту епи де ми је” осво јио је 
Ан дри ја Ђу ро вић, ОШ „Ке кец” из Су-
то мо ра, а на гра ду за IX раз ред „За-
што нам шу ме ту жно шу ме” осво ји ла 
је Ка та ри на Лон чар из ОШ „Ду шан Ба-
јо вић” из Жу пе Ник шић ке. 

Ан ка  ЖУ Гић

ИЗ рАДА ОГрАНАКА ВУКОВе ЗАДУЖБИНе

Са сеп тем барског про грама „Свет(л)опи си” одржаног у Чачку

Уче сни ци Све то сав ског кон кур са

Збор ник Ба ва ни ште 2020.
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БЕЧ

Отва ра се 
би бли о те ка 

„Ми на Ка ра џић“

Аустриј ско-срп ско кул тур но друштво 
(АСКД) „Вил хел ми на Ми на Ка ра џић“ 
осно ва но је с ци љем да ожи ви лик и 
де ло Ву ко ве кћер ке, не гу ју ћи срп ски 
је зик, с на ме ром да, из ме ђу оста лог, 
на ста ви да гра ди мо сто ве кул ту ре и 
са рад ње из ме ђу Ср би је и Аустри је. На-
гра да ко ја се у Ср би ји до де љу је нај бо-
љим би бли о те ка ри ма но си име Ми не 
Ка ра џић, ко јој је пред сед ни ца Дру-
штва проф. Све тла на Ма тић по-
све ти ла књи ге на не мач ком 
и срп ском је зи ку „Пе вам 
да њу, пе вам но ћу – пи-
сма Ми ни Ка ра џић“. 
Све то до при не ло 
је да Упра ва Дру-
штва но во о тво-
ре ну би бли о те ку 
на зо ве по име ну 
по зна те умет ни-
це, пре во ди о ца 
и књи жев ни це 
Ми не Ка ра џић. 
С об зи ром на зна-
чај књи жев но сти 
у не го ва њу срп ског 
је зич ког и кул тур ног 
иден ти те та на шег на-
ро да у ми ли он ском срп-
ском ра се ја њу, а да у 
Бе чу, по не ким про це на-
ма, жи ви ви ше од две ста 
хи ља да Ср ба, до шло се до за кључ ка да 
та мо где има ко ри сни ка, тре ба осни-
ва ти би бли о те ке.

Овај про је кат Дру штво же ли да 
ре а ли зу је у са рад њи са За јед ни-
цом срп ских клу бо ва у Бе чу, у чи јим 
про сто ри ја ма би и би бли о те ка би ла 
до ступ на свим за ин те ре со ва ним чи-
та о ци ма. То би ујед но био и мул ти ме-
ди јал ни цен тар, с об зи ром на раз вој 

мо дер них тех но ло ги ја. Же ља је да се 
при ву че што ве ћи број мла дих љу ди, 
сту де на та сла ви сти ке, Ср ба и Аустри-
ја на ца и свих дру гих за ин те ре со ва них 
за бо га ту срп ску и не мач ку кул тур ну 
ба шти ну.

Овом при ли ком ис ти че мо до бру са-
рад њу Дру штва са Би бли о те ком гра да 
Бе о гра да, ко ја ће но вој би бли о те ци у 
Бе чу по кло ни ти 200 раз ли чи тих на-
сло ва на ших нај по зна ти јих књи жев-
них ства ра ла ца и пи са ца. Ди рек тор ка 
ове култ не уста но ве Ја сми на Нин ков 
из ра зи ла је же љу да по мог не рад но-
во о сно ва не би бли о те ке у Бе чу и са 
пред сед ни цом Дру штва проф. Све-
тла ном Ма тић пот пи ше Про то кол 
о бу ду ћој са рад њи. Пла ни ра но је да 

пред став ни ци Би бли о те ке гра да 
Бе о гра да по се те Беч и до-

го во ре ко ра ке бу ду ће са-
рад ње, ко ја ће, из ме ђу 

оста лог, об у хва ти ти 
за јед нич ко ор га ни-
зо ва ње те мат ских 
окру глих сто ло ва, 
из ло жби, пред-
ста вља ње но вих 
на сло ва и раз вој 
мо дер ног би бли-
о те кар ства.

Дру штво има 
из у зет но до бру са-

рад њу са Ву ко вом 
за ду жби ном. Пла-

ни ра но је да се Ву ко ва 
„Да ни ца за мла де“ пред-
ста ви у Бе чу, у би бли о-
те ци „Ми на Ка ра џић“. 
Та ко ђе је пред ви ђе но 
пот пи си ва ње спо ра зу-

ма о са рад њи, ко ју је за по чео по кој ни 
Ми о драг Ма тиц ки, ве ли ки по што ва-
лац Ву ко вог и Ми ни ног де ла.

Ја вља ју се и по је дин ци, ауто ри по-
зна тих књи га, са же љом да до ни ра ју 
књи ге би бли о те ци, на че му су им у 
Бе чу ве о ма за хвал ни, јер ка ко је го-
во рио Со крат, „књи ге су хлад ни али 
по у зда ни при ја те љи“.

Све тла на МА Тић

ВУ КО ВО ЧИ ТА ЛИ шТе

Из ло жба на гра ђе них деч јих ра до ва

У Ву ко вој за ду жби ни у сеп тем бру ор га ни зо ва на је из ло жба на гра ђе них деч-
јих ли ков них ра до ва и лу та ка у но шњи из ба ки ног кра ја, ко ји су би ли пред-
ста вље ни на ово го ди шњим Да ни ма ћи ри ли це у Ба ва ни шту. 

Из ло жба се са да мо же ви де ти на веб-сај ту Ву ко ве за ду жби не, а ње ни ауто-
ри су др Су за на По лич и Стан ко Ко стић, аутор фо то гра фи је. У при ло гу до но-
си мо не ке иза бра не ра до ве са ове из ло жбе.  Љ. С. 

САВСКИ ВЕНАЦ

Дружење 
са књижевним 
ствараоцима

У про сто ри ја ма Кан це ла ри је за 
мла де Град ске оп шти не Сав ски ве-
нац, 11. мар та 2020. го ди не одр жан 
је књи жев ни су срет деч јег књи жев-
ног ства ра о ца са уче ни ци ма основ-
них шко ла „Пе тар Пе тро вић Ње гош“ 
и „Ра дој ка Ла кић“. 

Дру же ње у тра ја њу јед ног школ ског 
ча са ор га ни зо ва но је у са рад њи са Ву-
ко вом за ду жби ном из Бе о гра да, а са 
три де се так осно ва ца је раз го ва ра ла 
и дру жи ла се Ве сна Алек сић, по зна-
ти срп ски пи сац чи јих се ви ше де ла 
на ла зи у школ ској лек ти ри. У име оп-
шти не Сав ски ве нац го сте је по здра-

вио члан Оп штин ског ве ћа Ми лош 
Ви до вић ко ји је по ру чио да бри га о 
нај мла ђим су гра ђа ни ма и њи хо вим 
по тре ба ма оста је је дан од при о ри те-
та оп шти не. Ис та као је да ће оп шти на 
Сав ски ве нац, као и до са да, на ста-
ви ти да ула же сред ства у из град њу 
деч јих игра ли шта, уре ђе ње обра-
зов них уста но ва, уз број не бес плат-
не спорт ско-ре кре а тив не про гра ме 
и ор га ни зо ва ње бес плат них кур се-
ве је зи ка за ма ли ша не. Циљ је да се 
де ци пру же нај бо љи усло ви, ка ко за 
сти ца ње до дат них зна ња, ква ли тет-
ни јег про во ђе ња сло бод ног вре ме на, 
та ко и ба вље ње спор том и ре кре а ци-
јом, ре као је Ви до вић.

Књи жев ном ча су су при су ство ва-
ли за ме ник на чел ни це Упра ве ГО 
Сав ски ве нац Вла ди мир Јо ва но вић, 
члан Ве ћа ГО Сав ски ве нац Дра го-
љуб Ни ко лић, ди рек тор ка ОШ „Пе-
тар Пе тро вић Ње гош“ Ве сна Ба рач ков 
и ди рек тор ОШ „Ра дој ка Ла кић“ Го-

ран Дуј ко вић са на став ни ци ма, као 
и уред ни ца у Ву ко вој за ду жби ни Љи-
ља на Си мић ко ја је та ко ђе уче ство ва-
ла у про гра му књи жев ног ча са.

По зна та срп ска књи жев ни ца Ве сна 
Алек сић, ко ја се ба ви пи са ним ства-
ра ла штвом још од 1987. го ди не, пр ве 
ра до ве на пи са ла је за По ли ти кин до-
да так „По ли ти ка за де цу“. До са да је 
об ја ви ла је да на ест ро ма на, два на ест 
књи га при по ве да ка и шест сли ков-
ни ца. Аутор је и мо но дра ма, по зо ри-
шних пред ста ва и ви ше ра дио-дра ма 
за де цу, а до бит ник је и број них на-
гра да за ли те ра ту ру за де цу. За уку пан 
до при нос са вре ме ном ства ра ла штву 
за мла де, Ве сна Алек сић је до би ла 
Зма је ву на гра ду 2004. го ди не, а ро-
ман „Де ца бес тра ги је“ био је нај бо љи 
ро ман за де цу и мла де 2013. го ди не. 
Књи га „Ка ља ви коњ – При че из сло-
вен ске ми то ло ги је“ увр ште на је у 
школ ску лек ти ру.

Вла ди мир јо ВА но Вић

Књижевни час у општини Савски венац

Ло го АСКД 
„Вил хел ми на Ми на 

Ка ра џић“
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Спо ме ник при ро де, ста бло хра ста 
лу жња ка на Цвет ном тр гу, пред ста-
вља зашти ће но при род но до бро. На-
ла зи се у Ње го ше вој ули ци у оп шти ни 
Вра ча р и нај ста ри ји је бо та нич ки спо-
ме ник при ро де уБеограду.

Храст лужњак на Цветном тргу пос-
тоји више од два века, представник је 
некадашњих аутохтоних шума храста 
лужњака и јасе на ко је су се про сти ра-
ле на ве ћем де лу Вра ча ра, од Цвет ног 
тр га до пар ка Ма њеж. Др ве ће на том 
про сто ру исе че но је због из град ње пи-
ја це у пр вој по ло ви ни19. ве ка, а 1958. 
го ди не на пра вље на је пр ва са мо по-

слу га на Бал ка ну тик уз храст лу жњак 
на Цвет ном тр гу. Храст лу жњак је ви-
сок 25 ме та ра, обим ста бла је че ти ри 
ме тра, док је обим кро шње 19 ме та ра. 
Из два ја се у ур ба ном тки ву као зе ле-
ни ак це нат ко ји за у зи ма по вр ши ну од 
2,83 ара. Др во има из у зе тан зна чај као 
спо ме ник кул ту ре и пред ста вља хор-
ти кул тур ну ба шти ну Бе о гра да, а ње го-
ва вред ност је у то ме што је нај ста ри је 
за шти ће но ста бло, ко је је раз ви ло им-
пре сив не ди мен зи је. 

Да би се др во за шти ти ло и да би би-
ло здра во, оба вља ју се ма ње ин тер вен-
ци је по пут по ве зи ва ња и укла ња ња 

су вих и пре ло мље них гра-
на, са на ци је на де блу и 
гра на ма и при хра не пре ко 
ко ре на ми не рал ним ђу бри-
вом. Ис пред ста бла на ла зи 
се дво је зич на та бла на ко-
јој су и спи са ни нај бит ни ји 
по да ци о ста блу, ње го ва ста-
рост, ди мен зи је, по ре кло и 
би о ло шке осо би не.

Храст је пр ви пут за шти-
ћен 1980. го ди не, а за тим и 
у по ступ ку ре ви зи је, 2001, 
као пред став ник вр сте хра-
ста лу жња ка и је дан од рет-
ких при ме ра не ка да шњих 
хра сто во-ја се но вих шу ма 
на овим про сто ра.

Ве ли ке при мар не гра не 
ста бла су пре ви ше од де сет 
го ди на по ве за не и ста би-
ли зо ва не ме тал ним сај ла-
ма, ка ко би се за шти ти ле 
од пре ло ма. С. В. 

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

Ј
а ви ла се у сну де спо ту Сте-
фа ну Бо го ро ди ца, сва оба-
сја на не ком не у о би ча је ном 
све тло шћу, и ка же:

– Си не мој, ја сам глас мај-
ке тво је Ми ли це, ко ја ни са да не ма 
ми ра и ко ја те пра ти на сва ком ко-
ра ку. Она је ма ти тво ја и за њу си ти 
де те ње но. Она пр ва до зна сва ку тво-
ју ми сао, она бри не сва ку тво ју бри-
гу, она те пра ти и на ја ви и у сну. Она 
је са мо про ме ни ла свој об лик, али 
она и да ље за јед но с то бом во ју је и 
др жа вом упра вља. Је ди но не ма моћ 
да те у сан при зо ве. За то сам ја ту да 
ти по ру чим ње не ре чи: Град гра ди 
са мо на оном ме сту где су два зла 
уда ри ла јед но на дру го. У про тив-
ном, не ће ти се до бро пи са ти, си не, 
и град ти се не ће одр жа ти!…    

Де спот за у сти да је за пи та:
– А где је то ме сто? – али се сан пре-

ки де и пред њим се по ја ви су ро ва ја-
ва. О ово ме ни ком не ре че, јер му је 
из гле да ло да ће реч тај слат ки сан об-
љу та ви ти и да ти му звук. Ње му је тре-
ба ла са мо та све тлост. Ду го је по сле 
де спот пре ми шљао, пи та ју ћи се шта 
зна че те ре чи. Ка ква су и ко ја су та 
два зла и где се на ла зе? Да ни су про-
ла зи ли а он у ме сту цуп као, а тур ска 
ор ди ја уве ли ко на пре до ва ла. Тре ба-
ло је пре сто ни цу из Кру шев ца не куд 
пре не ти.

Нај по сле по зо ве к се би ло го фе та, 
управ ни ка двор ске кан це ла ри је, и за 
по моћ за мо ли. До го во ре се да по зо ву 
дво ро др жи цу и ђа ке и оста ле уче не и 
му дре љу де. Они сви по ку ша ва ли да 
ре ше ову за го нет ку, али ре ше ња не ма, 
па не ма. До зна не ка ко ло го фет да не-
где у ће ли ји опу сто ше ног ма на сти ра 
на Ду на ву жи ви не ка кав му дри ста-
рац, па на ре ди по ње га.

До ђе де спо ту, за ми сли се, па ка же:
– Дај ми ма ло вре ме на!
По сле не ког вре ме на ето га.
–  Слу шај, си не! Са мо јед но мо же би-

ти: јед но зло – то је гу ја. Дру го зло – 
тр ње, гло го во. Твој отац, слав ни кнез 
Ла зар, стао је на зми ју, на не ман хри-
шћан ску, од се као јој гла ву, а по сле 
овен чан гло го вим вен цем, оти шао у 
рај ска на се ља. Е, ти та мо где на ђеш 
ме сто где се гу ја оба ви ла око тр ња, ту 
уда ри те ме ље. Са мо ту ти се град мо-
же одр жа ти.         

То ка за и оде. По ша ље за њим де-
спот чо ве ка да га пи та за на гра ду, а 
он му ка за:

– Ни шта не тра жим!... – па до да де: – 
Кад бу де град ози дан, а ти ме зо ви да 
са гра ди мо и бо го мо љу, да се има где 
Бо гу мо ли ти и сла ву му уз но си ти. То 
ће би ти на гра да на ро ду тво ме. 

Он да де спот ра за сла на све стра не 
све та по кли са ре да на ђу та два зла.

– Но вац не ште ди, на гра ди бо га-
то!… Има до вољ но руд ни ка у де спо-
то ви ни!

Про ђе пр ва го ди на, ни шта! И дру га!  
Тек тре ће го ди не по ја ви се пред де-

спо том млад и хра бар мо мак Жар ко, 
ре кав ши му: 

– Де спо те, про на шао сам! Та мо где се 
две ре ке ули ва ју, Са ва у Ду нав, има јед-
но ме сто об ра сло у гу сто и бо дљи ка во 
жбу ње и око ње га склуп ча не зми је. Ве-
тро ви им не мо гу ни шта, ни ко ша ва ни 
хлад ни се ве рац, ни снег ни ки ша, ни 
јар ко сун це, све му одо ле ва ју. Ту се две 
ре ке сје ди њу ју, Са ва с Ду на вом од ла зи, 
два све та спа ја ју, За пад са Ис то ком. Са 
тог ушћа, са те ве тро ме ти не је по глед 

на рав ни цу не пре гле дан, а на ре ке кра-
сан и по го дан, као ма ло где у ва се ље ни. 
Ту зи дај град! А Бо го ро ди ца ће га шти-
ти ти и њој ће би ти по све ћен.

Од мах от по че град ња. Де спот ни је 
жа лио, Је ру са ли му је же лео да на ли-
ку је, као кри ла та ла ђа у при ста ни шту 
да бу де. Нај бо љи не и ма ри до ђо ше, јер 
суд би на Ср би је ће упра во за ви си ти од 
ње га. Ја ким бе де ми ма и утвр ђе ним 
при ста ни штем на Ду на ву га шти тио 
од Ту ра ка, са се ве ра од Уга ра. Био је то 
леп и си гу ран сед мо вр хи град. У Гор-
њем гра ду је би ла вој на по са да, ку ће 
вла сте ле и углед них го сти ју, у До њем 
су жи ве ли бо га ти гра ђа ни и тр гов ци. 
Пе то ро вра та је имао овај град, за сва ку 
стра ну све та по јед на, и пе та за ње го ву 
уну тра шњост. Ту су би ле и нај ва жни-
је уста но ве и цр кве. Град је цве тао и 
на пре до вао. Од свих цар ских гра до ва, 
нај леп ше је из гле дао. На се лио је де-
спот нај у че ни је и нај пи сме ни је љу-
де са ра зних стра на, отво рио шко ле 
за уса вр ша ва ње је зи ка и пи сме но сти, 
пре во ђе ње и пре пи си ва ње раз ли чи тих 
књи га. Устро јио је су до ве, да ни ко ни је 
ми мо за ко на мо гао дру гог про го ни ти, 
ни бр зи спо ро га, ни бо га ти убо го га, ни 
моћ ни сла бо га, јер прав да др жи зе мљу 
и гра до ве. По звао је оног стар ца да ов-
де, ис точ но од гра да, са зи да ју див ну 
цр кву, око ње ле пе вр то ве за са де сва-
ко ја ким во ћем, зе ле ни лом и цве ћем. 
Ка ко и до ли ку је, де спот ју је по све тио 
Пре све тој Бо го ро ди ци, да она бу де и 
чу ва ри ца гра да, као Ца ри гра да.

Бе о град ни је оску де вао са во да ма, 
осим што је био на две ма ре ка ма, кроз 
град су те кли мно го број ни по то ци са 
чи стом и пит ком во дом. Два се ла, ко-
ја су га во дом снаб де ва ла, на зва на су 
ВЕ ЛИ КИ и МА ЛИ МО КРИ ЛУГ. Ода тле 
је во да те кла пут утвр ђе ног гра да и 
ни је би ло бо ја зни да ако се не ка оп са-
да или рат до го ди да гра ђан ство оста-
не жед но. На шу мо ви тој па ди ни, где 
се ори ла пе сма сла ву ја, по ди гао је де-
спот про стра ну стра но при јем ни цу за 
бо ле сни ке и не вољ ни ке, у ко јој је би-
ло од лич них ис це ли те ља. До ње цр кву 
све тог Ни ко ле. Во да ко ја је ту по то ком 
те кла због сво је ле ко ви то сти на зва-
на је СЛАТ КА ВО ДА, а цео тај крај, по 
оним мно го број ним сла ву ји ма СЛА-
ВУ ЈЕВ ВЕ НАЦ, или БУЛ БУЛ ДЕР.

Тек ка да су сви ови по сло ви за вр-
ше ни, жи те љи Бе о град ског гра да са 
де спо том за јед но мо гли су да се пре-
пу сте мо ли тве ном ти хо ва њу.

Бран ка РА До ВА но Вић

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

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

2017, 2018, 2019, 2020. год. – 1.000 дин./ком.
4. Да ни ца за мла де II (2011) – 250 дин./ком.
5. Да ни ца за мла де IV (2012), V (2013), VI (2013), VII (2014), VI II 

(2015), IX (2016), X (2017), XI (2019), XII (2020)  – 300 дин./ком. 
6. Да ни ца за 1827, 1828, 1829, 1834. год. (фо то тип ска из да-

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

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

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

ва чи: Ву ко ва за ду жби на и Ин сти тут за књи жев ност и умет ност 
(2011) – 1.000 дин./ком.
10. Ву ко ва за ду жби на у XX и XXI ве ку, Слав ко Ве ји но вић. Из-

да вач: Ву ко ва за ду жби на (2015) – 2.200 дин./ком. 
11. Вук Сте фа но вић Ка ра џић 1787-1864-2014, Mündlic hes Volk

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

12. Вук Сте фа но вич Ка рад жич, Серб ское уст ное на род ное 
на сле дие (Срп ска усме на на род на ба шти на). При ре дио, пред-

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

13. Вук Сте фа но вић Ка ра џић, Le pa tri mo i ne oral ser be (Срп
ска усме на на род на ба шти на). При ре дио, пред го вор и на-
по ме не на пи сао проф. др Бо шко Су вај џић. Из да ва чи: Ву ко ва 
за ду жби на и Чи го ја штам па (2018) – 3.000 дин./ком.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По зив за на гра де Ву ко ве 
за ду жби не за 2021. го ди ну

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. Наредне го ди не на гра ди ће 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 2020. до 1. ок-
то бра 2021. 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 2021. 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 2021. 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.

У ВУКОВОЈ ЗАДУЖБИНИ МОЖЕТЕ НАБАВИТИ СЛЕДЕЋА ИЗДАЊА

ИЗ НАРОДНОГ КАЗИВАЊА

Деспот Стефан 
и Београд

Де спот Сте фан Ла за ре вић, 
манастир Ма на си ја

Храст лужњак на цветном тргу


