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О
д лу ку о на гра ди за на-
у ку 2020. го ди не до-
нео је Од бор у са ста ву: 
проф. др Сло бо дан Гру-
ба чић, до пи сни члан 

СА НУ (пред сед ник), ака де мик На-
да Ми ло ше вић Ђор ђе вић, проф. др 
Дра га на Мр ше вић Ра до вић, др Ми-
ло је Ва сић, др Бо јан Јо вић и проф. 
др Бо шко Су вај џић. 

Од лу ку о на гра ди за умет ност за 
2020. го ди ну до нео је Од бор у са ста-
ву: проф. Све ти слав Бо жић, до пи сни 
члан СА НУ, пред сед ник Од бо ра, Ра да 
Ђу ри чин, др Ми ли ја на Си мо но вић, 
Па вле Ме да ко вић, Ђор ђе Ма ла вра-
зић, Мир ко Де мић и др Бран ко Злат-
ко вић.

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 за на у ку и умет ност,  чла но-
ви Управ ног од бо ра и Скуп шти не Ву-
ко ве за ду жби не, пред став ни ци гра да 

Ло зни це, до на то ра на гра де, 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, про фе сор 
Све ти слав Бо жић, до пи сни члан СА-
НУ и пред сед ник Од бо ра за умет ност, 

и проф. др Бо шко Су вај џић, пред сед-
ник Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не и 
члан Од бо ра за на у ку.

Ву ко ва за ду жби на сво је го ди шње 
на гра де за на у ку и за умет ност до-
де љу је од 1990. го ди не. На гра да за 
умет ност до де љу је се јед ном ауто ру 
за ори ги нал но умет нич ко де ло на ста-
ло у Ср би ји или ино стран ству, од но-
сно за књи жев но де ло об ја вље но на 

срп ском је зи ку, а на гра да за на у ку 
до де љу је се јед ном ауто ру за на уч но 
де ло, ори ги нал ни ис тра жи вач ки на-
уч ни рад, об ја вље но на срп ском је-
зи ку, из на уч них обла сти ко ји ма се 
ба вио Вук Ка ра џић – на у ка о књи жев-
но сти, исто ри ја, лин гви сти ка, фол-
кло ри сти ка, ет но ло ги ја, ет но гра фи ја, 
ет но му зи ко ло ги ја, ге о гра фи ја. До са-
да је 60 ла у ре а та при ми ло ово ви со ко 

при зна ње Ву ко ве за ду жби не. На гра да 
Ву ко ве за ду жби не са сто ји се из По
ве ље, Пла ке те с Ву ко вим ли ком (рад 
Не бој ше Ми три ћа) и нов ча ног из но-
са. На гра де су уру чи ли Бо шко Су вај-
џић, пред сед ник Скуп шти не Ву ко ве 
за ду жби не, Бран ко Злат ко вић, пред-
сед ник Управ ног од бо ра Ву ко ве за ду-
жби не, и Љу бин ко Ђо кић, по моћ ник 
гра до на чел ни ка Ло зни це. С. В.

О
д бор за до де лу на гра де Ву ко ве за-
ду жби не у обла сти на у ке (у са-
ста ву: ака де мик На да Ми ло ше-
вић Ђор ђе вић, проф. др Сло бо дан 
Гру ба чић, до пи сни члан СА НУ, 

проф. др Дра га на Мр ше вић Ра до вић, проф. др 
Бо шко Су вај џић, др Бо јан Јо вић и др Ми ло је 
Ва сић) имао је пред со бом и ове го ди не ви ше 
на уч них де ла ко ја ис пу ња ва ју ви со ке зах те ве 
Пра вил ни ка о до де ли на гра де. 

Зна мо да го ди шња ре ка пи ту ла ци ја на уч них 
до ме та има сво је ду бље раз ло ге. Фи ло зо фи нам 
не ће ре ћи ни шта но во ако ка жу да смо, на пре-
ду ју ћи кроз овај наш про ла зни жи вот, до спе ли 
до за јед нич ког са зна ња: у не ком тре-
нут ку, на и ме, мо ра мо за ста ти ка ко 
би смо об ја сни ли сми сао сва ког ду-
хов ног пу то ва ња ко је је, у по ре ђе њу 
с на шом про ла зно шћу, веч но, ко ли ко 
год се и са мо чи ни ло про ла зним.

Уоста лом, и наш Бе о град је, цео, 
чи ни се, јед на про ла зно-веч на ста-
ни ца, па и ова на ша Ву ко ва за ду-
жби на рас кр сни ца је умет ни ка, 
на уч ни ка, из да ва ча, кри ти ча ра. 
Свих оних ко ји су пут ни ци кроз свет 
на у ке и умет но сти. 

Али су, пре све га, на гра ђе не књи-
ге те ко је обе ле жа ва ју, сва ка у свом 
вре ме ну, са свим од ре ђе не ста ни це и рас кр сни-
це ду хов ног са зре ва ња.

На ше је не по де ље но ми шље ње да књи га Пи
шем ти при чу, ова ин тер ди сци пли нар на мо-
но гра фи ја Љи ља не Пе ши кан-Љу шта но вић, у 
из да њу Ака дем ске књи ге, нај бо ље од го ва ра ду ху 

Ву ко ве на гра де. Осе ћа се – и кад о то ме не го во-
ри – да иза све га сто ји и је дан мо тив оп ште при-
ро де: ве ли ки део за пад не кул ту ре ба шти ник је и 
на ше, бал кан ске исто ри је. Упра во она ко ка ко је 
то фор му ли сао и сво јим де лом по твр дио нај ве-
ћи Ср бин ме ђу Нем ци ма, Вук Сте фа но вић.

Од мах тре ба ре ћи да се Љи ља на Пе ши кан-Љу-
шта но вић у сва кој при ли ци, би ло да је реч о „за-
ве штај ним фор му ла ма ко лек тив ног ис ку ства” 
(На да М. Ђор ђе вић), о бај ци или о ан ти бај ци, 
по на ша као да од го вор но све до чи пред књи жев-
ном исто ри јом. А ње на реч, по не кад опо ра, из-
го во ре на је кри тич ки и бес по штед но, али увек 
са же љом да по у чи и уна пре ди. Она по се ду је си-
гур на зна ња да, ву ков ски тач но, од ре ди до ме те 

на шег усме ног и пи сме ног про сти-
ра ња: оба то ка или плим на та ла са 
књи жев не и кул тур не тра ди ци је. 

На рав но, оно што је за јед нич ко 
овим сту ди ја ма, то их и раз ли ку је. 
Јер, по ре де ћи по ет ске и ци ви ли за-
циј ске до ме те по је ди них мо ти ва, 
од сту па ња су ра ди кал на, и она се не 
осе ћа ју са мо у дис кур су ту ма че ња. 
Она са со бом увек но се и јед но осо-
бе но ви ђе ње, јед ну од ре ђе ну кар-
то гра фи ју ли те рар них вред но сти, 
ко ја рас кри ва ка ко њи хо ве ре ал не 
обри се, та ко и отво ре не, фик тив не 
хо ри зон те.

Хи тра да осе ти број не „ре флек се усме ног у 
пи сме ном”, ка дра да озна чи пу те ве њи хо вог 
са зре ва ња и пре и на че ња, она зна да се ду бо-
ко за ми сли над ве ли ким про бле ми ма ду хов ног, 
дру штве ног и кул тур ног је дин ства.

На ста вак на стра ни 5

„...За нас ко ји има мо исто риј ско пам ће ње, ова 
су де ла тра го ви на шег ге нет ског ко да, на шег хо-
да по му ка ма – за оне ко ји га не ма ју, оста ју као 
зна ци уни вер зал ног зна че ња...” 

К
ао да у овој ми сли ва ја ра и ака-
де ми ка Ол ге Је врић, из ре че ној у 
мо но гра фи ји ла у ре а та на гра де 
Ву ко ве за ду жби не, ва ја ра и ака-
де ми ка Све то ми ра Ар си ћа Ба са-

ре, по чи ва су штин ска по зи ци ја за по глед у 
ком плет ну срп ску умет ност и њен ход кроз 
ми ну ла вре ме на, све до да нас.

Рет ки су умет ни ци чи је де ло до се же нај ви ше 
естет ске и етич ке стан дар де, по ди же ле стви цу 
умет нич ке оства ре но сти ка ко на свом тлу та ко и 
у уни вер зал ним са зве жђи ма, као ства ра ла штво 
ака де ми ка Све то ми ра Ар си ћа Ба са ре. 

Спо со бан да се ду бо ко за гле да у 
свој опус и си ле ко је га по кре ћу, Ба-
са ра си ло ви то и не пот ку пљи во ви ди 
ствар ност и муч ке уда ре ге о стра те-
шких ви бра ци ја у њој, из ри чу ћи сво-
је ВЈЕ РУ ЈУ сле де ћим ре чи ма: „Ба вио 
сам се та ко зва ном чи стом умет но-
шћу, али ка да се на на шој све тој зе-
мљи, Ко со ву и Ме то хи ји, де си ло да 
на род, наш, на пу шта ог њи шта, за-
кљу чио сам да мо ја ко смо по лит ска 
умет ност не зна чи ни шта.”

Ове ре чи на шег ла у ре а та, из го во-
ре не 1986. го ди не, де лу ју са вре ме но 
и све вре ме но, отре жњу ју ће и по у ча-
ва ју ће, јер их из го ва ра умет ник чи је де ло ста ме-
но уз но си тра ди ци ју, не ими ти ра и не си му ли ра 
исто ри ју, не ко ке ти ра са крат ким тр за ји ма ма ло-
га пам ће ња и за мет ног иде о ло шког по кли ча.

Ра до сно и де ти ње чи сто, а при том и фа тал но 
за гле дан у Шар-пла ни ну, сли вен са ње ним па-

шња ци ма и пло до ви ма, си ли ном лир ском по-
кре нут, Све то мир Ар сић си ла зи у ње не ду би не. 
Он је ру дар ски по зна је, по зна је њен ка мен и 
ње но ср це, ко је је ка ме ном не жно и за гр љај но. 
Оту да код Ба са ре др во но си рас кош пла сти ке и 
ли ри ку ко ја се ка ме ном, гво жђем, те шким ли-
вом по да је умет ни ко вој си ли, ње го вој сна зи и 
еп ски ули ва у све вре ме и пам ће ње по то ма ка.

Ста ме ном и про се ја ном стра шћу ми ну ли ве-
ко ви и у њи ма срп ске све ти ње, на ста ње ни до 
кон ца вре ме на на Ко со ву и Ме то хи ји, по кре ћу 
ми сли и удо ве ве ли ког ва ја ра, да их да нас осе-
ћа мо као нај вред ни ји са суд на шег ду хов ног и 
ма те ри јал ног тра ја ња.

Вр хун ски про фе сор и пе да гог, ви ше стру ки 
де кан ака де ми је умет но сти у При шти ни, сим-
бол не за ла зних вред но сти, иза бран за ре дов-
ног чла на СА НУ 1994. го ди не, Све то мир Ар сић 
Ба са ра сво јим де лом пре мо шта ва мно ге дис-

кон ти ну и те те у гор кој и стра дал ној 
пу та њи на ро да срп ског. По пут ве ли-
ког ру ског ком по зи то ра Мо де ста Пе-
тро ви ча Му сорг ског, наш ла у ре ат не 
уми ва исти ну и не тра жи за пут до 
ње ни чи ју са гла сност.

Он у кри ку из го ва ра ми сао „без 
За ви ча ја при ти снут сам не под но-
шљи вом ча мо ти њом, пре жи вља вам 
де ли ри јум ски за твор из ко јег не мам 
из гле да да иза ђем. Без За ви ча ја не-
ста ју уз ви ше не ви зи је, не ста ју има ги-
на ци је, ка стри ра се и де сен зу а ли зи ра 
пле ме ни та пред ста ва о све ту и љу-
ди ма. Без За ви ча ја не по сто ји пут у 

умет ност, јер За ви чај ства ра пред о дре ђе ност...”.    
И по ред ова ко те шке, те ста мен тар не ка ден це, 

Све то мир Ар сић Ба са ра је сво јом умет но шћу по-
стао За ви чај сва ком Ср би ну.

На мно га ја и бла га ље та.
Све ти слав БО ЖИЋ

Уручене награде Вукове задужбине 
за науку и за уметност за 2020. годину

У Дому Вукове задужбине, 10. јуна 2021. године, 
уручене су награде за науку и за уметност 
за 2020. годину. Награду за науку добила је 
проф. др Љиљана ПешиканЉуштановић за књигу 
„Пишем ти причу”, у издању Академске књиге 
из Новог Сада, 2020, а за уметност награду је добио 
академик вајар Светомир Арсић Басара за изложбу 
„Радови (1998–2018)”, која је одржана од 11. 10. 
до 20. 11. 2019. у Салону Народног музеја Зрењанин. 
Пре тога, изложба је одржана у Галерији САНУ

До бит ни ци на гра да Ву ко ве за ду жби не са уче сни ци ма све ча не сед ни це

Све ти слав  
Бо жић

Сло бо дан 
Гру ба чић

РЕЧ СвЕ ти Слава Бо жићA

Трагови нашег генетског кода
Академик Светомир Арсић Басара, вајар, добитник награде 
Вукове задужбине за уметност за 2020. годину

РЕЧ СлоБоДаНа ГРУБаЧића

Домети нашег усменог 
и писменог простирања

Књига Љиљане ПешиканЉуштановић „Пишем ти причу”, 
као интердисциплинарна монографија, 
најбоље одговара духу награде Вукове задужбине

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
ноисто риј ског на сле ђа ве за ног 
за лик и де ло Ву ка Ка ра џи ћа од 
зна ча ја за град Ло зни цу. Ву ко ва 
за ду жби на се при ја ви ла на Јав
ни кон курс и до би ла сред ства за 
сво је на гра де.
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Управни одбор 
Управ ни од бор Ву ко ве за ду жби не 

одр жао је 26. фе бру а ра 2021. го ди не 
ре дов ну сед ни цу на ко јој је раз мо-
трио и усво јио Ин фор ма ци ју о јав-
ној рас пра ви по во дом 33. Скуп шти не 
Ву ко ве за ду жби не, Фи нан сиј ски из-
ве штај Ву ко ве за ду жби не за 2020. 
го ди ну и Осно ве фи нан сиј ског пла-
на За ду жби не за 2021. го ди ну. Мла-
ден Ве ско вић иза бран је за за ме ни ка 
пре сед ни ка Управ ног од бо ра. На сед-
ни ци је по себ но би ло ре чи о оства ри-
ва њу Про гра ма Ву ко ве за ду жби не у 
2021. го ди ни. Ис так ну то је да ста ра-
ње о срп ском је зи ку и ћи ри ли ци чи ни 
осно ву Про гра ма Ву ко ве за ду жби не, 
ко ји 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. У том по-
гле ду по себ но ме сто има по пу ла ри са-
ње 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. 

У До му Ву ко ве за ду жби не пред ста-
ви ће се из да ња: Да ни ца за 2021. и Да

ни ца за мла де XI II; Спо ме нар 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; 
књи ге Вер ти кал на ге не ра ци ја док то
ра Дра шка Ре ђе па, Ива на С. ЈА СТРЕ-
БО ВА, Оби ча ји и пе сме Ср ба у Тур ској 
– у При зре ну, Пе ћи, Мо ра ви и Де бру и 
књи га Зо је Ка ра но вић Ву ков реч ник и 
срп ска кул ту ра. 

Ка да је реч о из да вач кој де лат но сти, 
у пла ну је да се об ја ви 29. го ди ште ка-
лен да ра – за бав ни ка Да ни це за 2022. 
го ди ну, са при ло гом Да ни ца за мла
де XIV, да се на ста ви рад на Збор ни ку 
Ба ра ња кроз ве ко ве. Сло је ви кул ту ре 
Ба ра ње (за јед но са Му зе јом Вој во ди-
не) и за поч ну ак тив но сти на из ра ди 
Имен ског и Пред мет ног ре ги стра Пре
пи ске Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа (13 књи га 
Пре пи ске), као и рад на при пре ми 110. 
бро ја ли ста За ду жби на. 

По себ на па жња по све ћи ва ће се ра-
ду огра на ка Ву ко ве за ду жби не, и то 
ка ко на ожи вља ва њу ра да по сто је ћих, 
та ко и на осни ва њу но вих огра на ка у 
Ср би ји (То по ла,  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, Ско пље). 
На ста ви ће и рад Три би на у Све ча ној 
са ли До ма Ву ко ве за ду жби не о ак ту-
ел ним те ма ма, из ци клу са Кул тур но 
на сле ђе (је зик, кул ту ра, фол клор, из-
да ва штво). 

Над зор ни од бор Ву ко ве за ду жби-
не, та ко ђе, одр жао је сво ју сед ни цу 26. 
фе бру а ра 2021, на ко јој је усво јио Фи-
нан сиј ски из ве штај за 2020. и Осно ве 
фи нан сиј ског пла на Ву ко ве за ду жби-
не за 2021.

 С. В.

А
ка де мик проф. др На-
да Ми ло ше вић Ђор-
ђе вић би ла је ко ри-
феј срп ске фол кло-
ри сти ке, и јед на од 

нај ва жни јих спо на из ме ђу срп ске 
и европ ске на уч не ми сли.

Проф. др На да Ми ло ше вић Ђор ђе-
вић иза бра на је за до пи сног чла на 
Срп ске ака де ми је на у ка и умет но-
сти 2003. го ди не, а за ре дов ног 2012. 
Ви ше од по ла ве ка се ин тен зив но и 
са из у зет ним ре зул та ти ма ба ви ла 
из у ча ва њем тра ди ци је и кул ту ре 
срп ског на ро да, на род не књи жев-
но сти и фол кло ра. Основ на област 
ње ног ин те ре со ва ња би ла је исто ри-
ја и те о ри ја срп ске на род не (усме не) 
књи жев но сти у ју жно сло вен ском и 
европ ском кон тек сту.

Про фе сор ка Ђор ђе вић ба ви ла се 
и свим оним на уч ним ди сци пли на-
ма ко је ула зе у нај ши ру област фол-
кло ри сти ке, као што су ет но ло ги ја, 
ет но лин гви сти ка, ан тро по ло ги ја, 
исто ри ја кул ту ре, ком па ра ти вна ис-
тра жи ва ња књи жев но сти и кул ту ре, 
ми то ло ги ја. 

У про у ча ва њу срп ске на род не 
књи жев но сти, ака де мик На да Ми-
ло ше вић Ђор ђе вић би ла је је дан од 
во де ћих књи жев них исто ри ча ра с 
ве ли ким угле дом ка ко у до ма ћој, та-
ко и у ме ђу на род ној на уч ној јав но-
сти. На уч не и струч не ра до ве по че ла 
је да об ја вљу је 1955. го ди не.

На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић је од 
1963. го ди не ра ди ла на Ка те дри за 
ју го сло вен ску (са да срп ску) књи-
жев ност Фи ло ло шког фа кул те та, као 
аси стент (од 1963. го ди не), па до цент 
(од 1972. го ди не), за тим ван ре дни 
(од 1980. го ди не) и ре дов ни про-
фе сор (од 1985. го ди не) за пред мет 
На род на књи жев ност. Срп ску (ју-
го сло вен ску) на род ну књи жев ност 
на ком па ра тив ној осно ви пре да ва-
ла је др На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић 
то ком 1988. го ди не, као Фул брај тов 
сти пен ди ста на Уни вер зи те ту у Лос 
Ан ђе ле су (UC LA) и Уни вер зи те ту у 
Солт Лејк Си ти ју (UTAH). 

Од осни ва ња Ме ђу на род ног сла-
ви стич ког цен тра при Фи ло ло шком 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду 
(1971) ра ди ла је у ње му као се кре тар 
(до 1975), као за ме ник ди рек то ра (до 
1983), ди рек тор (1984. и 1985) и пред-
сед ник Са ве та МСЦ-а (1986. и 1987). 
Пред сед ник Са ве та Фи ло ло шког фа-
кул те та би ла је од 1989. до 1991. го-
ди не. Оба вља ла је, у три ман да та, до 
2002. го ди не, функ ци ју управ ни ка 
Ка те дре за срп ску књи жев ност са ју-
жно сло вен ским књи жев но сти ма. 

Би ла је пред сед ник Од бо ра за на-
род ну књи жев ност СА НУ и ру ко-
во ди ла пр о јек ти ма из ове обла сти. 
Би ла је глав ни уред ник еди ци је СА-
НУ о же на ма чла но ви ма Срп ског 
уче ног дру штва, Срп ске кра љев ске 
ака де ми је и Срп ске ака де ми је на у-
ка и умет но сти; члан Уре ђи вач ког 
од бо ра Срп ске ен ци кло пе ди је за 
стру ку На род на књи жев ност (изд. 
Ма ти ца срп ска, СА НУ, За вод за уџ-
бе ни ке); члан Управ ног од бо ра За-
ду жби не Бран ка Ћо пи ћа и жи ри ја 
за на гра де из књи жев но сти ко је но-
се ње го во име и др. 

Би ла је је дан од уред ни ка би бли-
о те ке Ву ков са бор (Рад–КПЗ Ср би је), 
члан уред ни штва Ана ла Фи ло ло шког 
фа кул те та Бе о град ског уни вер зи-
те та, члан Европ ског дру штва кул-
ту ре (SEC), пред сед ник Дру штва за 
срп ски је зик и књи жев ност Ср би је. 
Од пр вог бро ја, 1994. го ди не, уз глав-
ног уред ни ка др Ми о дра га Ма тиц-
ког, би ла је уред ник Да ни це, срп ског 
на род ног илу стро ва ног ка лен да ра, 
ко ји је по кре ну ла и из да је Ву ко ва 
за ду жби на.

Би ла је члан уред ни штва При ло
га за књи жев ност, је зик, исто ри ју и 

фол клор, као и Са ве та ме ђу на род-
ног ча со пи са Oral Tra di tion (Sla vi-
ca Pu blis hers, Inc., Co lum bus, Ohio, 
USA), од ње го вог осни ва ња 1986. 
го ди не, ко ји по кри ва ви ше од сто 
је зич ких под руч ја усме не тра ди-
ци је, а за штит ни знак му је Фи лип 
Ви шњић.

Ака де мик На да Ми ло ше вић Ђор-
ђе вић би ла је иза бра на за чла на јед-
не од нај ста ри јих Ме ђу на род них 
фол клор них асо ци ја ци ја „Fol klo re 
Fel lows” при Фин ској ака де ми ји на у-
ка. Та ко ђе, би ла је члан Ме ђу на род-
ног дру штва за из у ча ва ње на род не 
про зе (In ter na ti o nal So ci ety for Folk 
Nar ra ti ve Re se arch), Европ ског дру-
штва кул ту ре, Удру же ња књи жев ни-
ка Ср би је, Управ ног од бо ра Ву ко ве 
за ду жби не и члан (прет ход но пред-
сед ник) Од бо ра за до де љи ва ње на-
гра де за на у ку, Од бо ра Оде ље ња за 
књи жев ност и је зик Ма ти це срп ске 
и члан Жи ри ја На гра де Мла ден Ле
ско вац, члан уре ђи вач ког од бо ра 
еди ци је Сту ди је о Ср би ма (изд. За-
вод за уџ бе ни ке, Ма ти ца срп ска, Ву-
ко ва за ду жби на).

Ака де мик На да Ми ло ше вић Ђор-
ђе вић иза бра на је за по ча сног пред-
се дни ка об но вље ног Удру же ња 
фол кло ри ста Ср би је (2014). Би ла је 
по ча сни члан Ко ми си је за фол клор 
при Ме ђу на род ном сла ви стич ком 
ко ми те ту, но си лац По ве ље по ча сног 
чла на Сла ви стич ког дру штва Ср би-
је, Ву ко ве по ве ље за ис тра жи ва ње 
на ци о нал не кул ту ре и пе да го шке 
ба шти не, По ве ље за жи вот но де ло 
„Ми ле Не дељ ко вић”. 

До би ла је на гра ду Мла ден Ле ско
вац Ма ти це срп ске и на гра ду „Злат на 
срп ска књи же вност” Фон да Алек сан-
дра Ар на у то ви ћа „за из у зе тан до при-
нос из у ча ва њу књи жев не ср пске 
на у ке”. До бит ник је на гра де Де јан 
Ме да ко вић Из да вач ке ку ће Про ме-
теј за 2015. го ди ну, за „ду го пам ће ње” 
срп ске кул ту ре, као и на гра де Ти хо
мир Р. Ђор ђе вић Цен тра за кул ту ру и 
умет ност Алек си нац (2019).

Под на сло вом Жи ва реч (680 стр.), 
у из да њу Бал ка но ло шког ин сти ту та 
и Фи ло ло шког фа кул те та (ур. М. Де-
те лић и С. Са мар џи ја), 2011. го ди не 
по све ћен јој је Збор ник ре фе ра та у 
ко ме су уче ство ва ли на ши и стра ни 
на уч ни ци.

Р
аз вој на ли ни ја жи во-
та и ра да проф. На де 
Ми ло ше вић Ђор ђе вић 
би ла је ли ни ја стал ног 
уз ра ста ња срп ске књи-

жев но и сто риј ске и књи жев но тео-
риј ске ми сли по све ће не усме ној 
књи жев но сти и фол кло ру. У пр-
вом пла ну у на уч ном ра ду ака де-
ми ка На де Ми ло ше вић Ђор ђе вић 
ста ја ли су од нос исто ри је и по е-
зи је, исто ри је срп ског ду ха и ду ха 
срп ске исто ри је. По себ ну па жњу 
је по кла ња ла од го во ри ма на пи-
та ње ко јим је исто риј ским лич но-
сти ма да то да узму уде ла у пре дај-
ној, ми то тво рач кој и је зи ко твор ној 
ма три ци об ли ко ва ња кул тур ног 
иден ти те та код Ср ба.

Би бли о гра фи ја проф. На де Ми-
ло ше вић Ђор ђе вић је им пре сив на. 
Она об у хва та се ри ју на уч них мо но-
гра фи ја, као и низ сту ди ја и рас пра-
ва, уз при ре ђи ва ње ме ђу на род них 
на уч них збор ни ка и уре ђи ва ње нај-
у глед ни јих фол кло ри стич ких пу-
бли ка ци ја.

Сво јим на уч ним ау то ри те том и 
угле дом проф. др На да Ми ло ше вић 
Ђор ђе вић је по ве за ла низ на уч них 
уста но ва и по кре ну ла или пак уче-
ство ва ла у нај сту ди о зни јим ен ци-
кло пе диј ским и лек си ко граф ским 
про јек ти ма из обла сти књи жев но-
сти и кул ту ре нај у глед ни јих на уч-
них ин сти ту ци ја срп ског на ро да 

(СА НУ, Ма ти ца срп ска, Ву ко ва за ду-
жби на и др.). 

Као уни вер зи тет ски про фе сор и 
пе да гог, про фе сор ка На да Ми ло ше-
вић Ђор ђе вић је од га ји ла ге не ра-
ци је мла дих струч ња ка, сту де на та 
основ них ака дем ских, ма стер и док-
тор ских сту ди ја и пре суд но ути ца ла 
на њи хов ин те лек ту ал ни и на уч ни 
раз вој ка да је реч о срп ској на у ци 
и раз ли чи тим обла сти ма фол кло-
ри сти ке.

Про фе сор ка На да Ми ло ше вић 
Ђор ђе вић би ла је је дан од нај си сте-
ма ти чни јих ис тра жи ва ча исто ри је 
и по е ти ке на род не књи  же вно сти и 
фол кло ра у на у ци дру ге по ло ви не 
XX ве ка, тво рац соп стве не књи жев-
не шко ле и осо бе не ме то до ло ги је, 
ори ги нал на ко ли ко у при сту пу иде-
ји, то ли ко и у иде ји при сту па тра-
ди ци ји. 

Ака де мик На да Ми ло ше вић Ђор-
ђе вић ба ви ла се у це ло куп ном свом 
на уч ном ра ду по е ти ком усме них 
жан ро ва из дво јив ши основ не мо-
де ле њи хо вог про жи ма ња. По себ ну 
па жњу по кла ња ла је ства ра ла штву 
Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа и пи та-
њи ма Ву ко ве по е ти ке, са ку пља ња, се-
лек ци је и сти ли за ци је усме не гра ђе. 

Од ла ском ака де ми ка проф. др На-
де Ми ло ше вић Ђор ђе вић, Ка те дра за 
срп ску књи жев ност са ју жно сло вен-
ским књи жев но сти ма Фи ло ло шког 
фа кул те та у Бе о гра ду, СА НУ, Ву ко ва 
за ду жби на, Удру же ње фол кло ри ста 
Ср би је, Ма ти ца срп ска и дру ге нај ва-
жни је на уч не ин сти ту ци је у Ср би ји 
пре тр пе ле су не на док на див гу би так. 
Ба вље ње на у ком о на род ној књи-
жев но сти и срп ском фол кло ри сти-
ком пред ста вља ло је нај ви ши из раз 
Про фе сор ки не љу ба ви пре ма сво ме 
на ро ду и стал ног на сто ја ња да се ње-
гов жи вот, исто ри ја и кул ту ра опи-
шу као до стој ни и до сто јан стве ни, и 
у нај те жим вре ме ни ма и при ли ка-
ма. На ша дра га Про фе сор ка је оти-
шла до стој но и до сто јан стве но, као 
што је, уо ста лом, и жи ве ла. Част ми 
је што сам био њен уче ник и аси-
стент на пред ме ту На род на књи жев-
ност, као и на ста вљач ње ног де ла у 
Ву ко вој за ду жби ни.

 Бо шко СУ ВАЈ ЏИЋ

ЗА СЕЋАЊЕ

На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић
(1934–2021)

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

Ис так ну ти члан 
Ву ко ве за ду жби не

На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић 
ула зи у ред ве ли ких ву ко ва-
ца и ис так ну тих чла но ва Ву-
ко ве за ду жби не, ко ја је сво јим 
ви ше де це ниј ским ра дом да-
ла дра го цен до при нос раз во-
ју ове уста но ве. Члан Управ ног 
од бо ра Ву ко ве за ду жби не би ла 
је ду же од 20 го ди на – од 1991. 
Де сет го ди на је би ла члан Од-
бо ра Ву ко ве за ду жби не за до-
де лу на гра да за на у ку (од 2011. 
го ди не). Два пу та је бе се ди ла 
на Скуп шти ни Ву ко ве за ду-
жби не: пр ви пут на 16. Скуп-
шти ни по во дом обе ле жа ва ња 
150. го ди шњи це књи ге Срп ске 
на род не при по ви јет ке, ко ју је 
Вук Ка ра џић штам пао у Бе чу 
1853. го ди не (8. но вем бар 2003), 
а дру ги пут на 26. Скуп шти ни 
на те му У су срет 150-го ди шњи-
ци смр ти Ву ка Ка ра џи ћа (14. 
но вем бар 2013).

Додељена „Повеља Матице српске за неговање 
српске језичке културе” за 2020. годину

Жи ри за до де лу „По ве ље Ма ти це 
срп ске за не го ва ње срп ске је зич-
ке кул ту ре” ко ји је ра дио у са ста-
ву: проф. др Иси до ра Бје ла ко вић, 
проф. др Вељ ко Бр бо рић, проф. др 

Ма то Пи жу ри ца, пред сед ник жи ри-
ја, проф. др Дра ган Ста нић, пред сед-
ник Ма ти це срп ске, и проф. др Ра да 
Сти јо вић, на сед ни ци одр жа ној 25. 
мар та 2021. го ди не, јед но гла сно 
је до нео од лу ку да ово пре сти жно 
при зна ње за 2020. го ди ну до би ју: 
ака де мик Ми ло рад Ра до ва но вић 
(пост хум но) – за укуп ни до при нос 
из у ча ва њу срп ског стан дард ног је-
зи ка, со ци о лин гви сти ке и оп ште 
лин гви сти ке; ака де мик Сло бо дан 
Ре ме тић – за не го ва ње срп ске је-
зич ке кул ту ре и укуп ни до при нос 
срп ској лин гви стич кој на у ци; Ра до-
ван Бе ли Мар ко вић – за не го ва ње 

срп ског књи жев ног је зи ка и ње го-
вих из ра жај них мо гућ но сти и Ко-
лар че ва за ду жби на – за не го ва ње 
срп ске је зич ке кул ту ре и ћи ри лич-
ног пи сма.

У по не де љак, 21. ју на 2021. го ди-
не, у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске 
све ча но је уру че на „По ве ља Ма ти-
це срп ске за не го ва ње срп ске је зич-
ке кул ту ре”. 

На гра де је уру чио пред сед ник 
Ма ти це срп ске проф. др Дра ган Ста-
нић, а о на гра ђе ни ма су го во ри ли 
проф. др Вељ ко Бр бо рић, проф. др 
Иси до ра Бје ла ко вић, проф. др Ма то 
Пи жу ри ца и проф. др Дра ган Ста-
нић. На гра ђе ни су при год ним ре-
чи ма за хва ли ли. У име ака де ми ка 
Ми ло ра да Ра до ва но ви ћа на гра ду је 
при ми ла го спо ђа Гор да на Ста јић.

 С. В.

Уру чи ва ње на гра да у Све ча ној са ли Ма ти це срп ске

Признање Вуковој 
задужбини

Удру же ње гра ђа на Еко ЧУ ВАР КУ ЋА 
– Ве ли ка По пи на (Отрић, Ре пу бли ка 
Хр ват ска) уру чи ло је Ву ко вој за ду-
жби ни За хвал ни цу за по моћ у фор-
ми ра њу На род не би бли о те ке Бран ко 
Ћо пић у Ве ли кој По пи ни. Мај ка на шег 
књи жев ни ка Ћо пи ћа ро ђе на је у Ве-
ли кој По пи ни. 

Удру же ње Еко ЧУ ВАР КУ ЋА осно ва-
но је ра ди очу ва ња срп ског је зи ка и 
пи сма, кул тур не ба шти не и по ве зи ва-
ња љу ди на про сто ри ма Ју жне Ли ке, 

као и по то ма ка Ср ба Ли ча на ши ром 
ди ја спо ре, по ве зу ју ћи их са за ви ча јем 
пре да ка. По кре ну ли су и ча со пис (Го-
ди шњак) Глас Ве ли ке По пи не, чи ји је 
пр ви број иза шао 2. ав гу ста 2014. го-
ди не. С. В. 

Дарови Вуковој 
задужбини 

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

му зи ко лог и му зич ки пу бли ци ста из 
Бе о гра да, по кло нио је Ву ко вој за ду-
жби ни ви ше вред них књи га, ме ђу 

ко ји ма су и иза бра на де ла Ву ка Ка-
ра џи ћа. Сла ви ца Га ро ња по кло ни ла 
је Би бли о те ци Ву ко ве за ду жби не ви-

ше сво јих књи га. 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.
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Н
а два де сет пе ту го ди шњи-
цу ег зо ду са срп ског на-
ро да из Ре пу бли ке Срп-
ске Кра ји не и Хр ват ске 
(1995–2020), као пи са ни 

спо ме ник јед ног за по ста вље ног сег-
мен та срп ске фол клор не ба шти не, об ја-
вље на је ан то ло ги ја срп ског лир ског пе-
сни штва Кра ји не, Сла ви це Га ро ње, као 
„злат ни пре сек јед ног ве ли ког усме ног 
на сле ђа”, ка ко ис ти че у пред го во ру.

Осим то га, пред го вор је оп се жна и зна-
чај на сту ди ја ко ја сво јим са др жа јем пра ти 
струк ту ру ове ан то ло ги је, кроз жан ров ски 
пре глед на род них лир ских вр ста ко је су 
са чу ва не на тлу Кра ји не, од 18. до 20. ве ка. 
На слов пред го во ра Та мо где – „пје сма пје-
сму до зи ва”, по е тич на је фор му ла ци ја јед-
ног ва жног про сто ра књи жев но-кул тур не 
про шло сти, а то је под руч је Ли ке, Ба ни је, 
Кор ду на, За пад не до Ис точ не Сла во ни је. 
У пред го во ру се да је пре глед те мат ско-
мо тив ског ком плек са пе са ма уне тих у 
Ан то ло ги ју, ко ји по твр ђу ју да је ауто р ка 
из вр стан по зна ва лац обим ног фол клор-
ног фон да на овом под руч ју, ко је је при-
па да ло не ка да шњој Вој ној кра ји ни.

Из бор пе са ма у Ан то ло ги ји срп ске лир
ске на род не по е зи је Кра ји не, цр пљен из 
кор пу са штам па них и ру ко пи сних збир ки 
(нај ви ше из 19. ве ка), вр шен је по естет ском 
кри те ри ју му, али са све шћу о ва жно сти 
пред ста вља ња ти пич ног ре пер то а ра, од-
но сно нај фре квент ни јих мо ти ва пе са ма 
пе ва них на тлу бив ше Вој не кра ји не. Та кав 
из бор пру жа увид у спе ци фич но сти овог 
усме ног про сто ра, али омо гу ћа ва и да се 
ре пер то ар усме ног на сле ђа Кра ји не из ове 
Ан то ло ги је по сма тра као ре пре зен та тив-
ни узо рак, те под врг не и ком па ра тив ном 
из у ча ва њу у од но су на дру ге ре ги је срп-
ског усме ног ства ра ла штва.

Пред го вор до но си и ди ја хро ниј ски пре-
глед до са да шњег са ку пљач ког ра да на 

тлу Вој не кра ји не, да ју ћи ис цр пан по пис 
свих збир ки, као и ма ло по зна те ру ко пи се 
из Ар хи ва СА НУ, по ка зу ју ћи кон ти ну и тет 
ка ко у фол клор стич ким ис тра жи ва њи ма 
на овом про сто ру, та ко и кон ти ну и тет у 
на род ном ства ра ла штву.

Им пре сив на већ сво јим оби мом, са 400 
лир ских пе са ма (са ва ри јан та ма 450) из у-
зет не вред но сти, Ан то ло ги ја је по де ље на 
пре ма жан ров ском кри те ри ју му са по ет-
ским на сло ви ма (сти хо ви ма пре у зе тим 
из пе са ма): Град гра ди ле б’је ле ви ле (ми-
то ло шке пе сме), Пу то ва ла Ог ње на Ма ри ја 
(хри шћан ске), Засп’о Ви де у ли ва ди (об ред-
не), Ба ја ња, „цо пра ња” и вра ча ња, Жи то 
же ла ље по та дје вој ка (пе сме о ра ду), Нек’ 
до не се за ко са ма су ца, у ње
дри ма ме ке мје се чи не (сва-
тов ске), Ни на, бу ба, ма ло га 
го лу ба (успа ван ке и дје чи-
је бро ја ли це), Ви ја ло се пе ро 
па у но во (љу бав не), За ва ди се 
ор ле и со ко ле (по ро дич не), 
Си ноћ Јо ви б’је ла књи га до
ђе (вој нич ке/гра ни чар ске), 
Сва ди ла се ба ба и дје вој ка 
(ша љи ве), са до да ци ма: скра-
ће ни це, из во ри, ли те ра ту ра 
и бе ле шке о при ре ђи ва чу.

Ве о ма функ ци о нал но ре-
ше ње, уме сто реч ни ка ар-
ха и за ма, ди ја лек ти за ма и 
ма ње по зна тих ре чи, је су об ја шње ња и 
на по ме не у фу сно ти, уз сва ку ма ње по-
зна ту реч. По зи ци о ни ра на ис под сва ке 
пе сме, та ква ре ше ња умно го ме олак ша-
ва ју чи та ње и мла ђим чи та о ци ма, као и 
сви ма они ма ко ји ни су упо зна ти са ста-
ри јим лек сич ким фон дом ових кра је ва. 
Уз то, на ве де ни из во ри ис под сва ке пе-
сме (пре зи ме са ку пља ча, го ди на на стан-
ка збир ке и број пе сме у ори ги на лу, као и 
ре ги он/се ло где је пе сма за пи са на, по не-
где и ка зи вач), та ко ђе су ве о ма ин фор ма-
тив на под ло га, осо би то за ис тра жи ва че, а 

спи сак свих из во ра и ко ри шће не ли те ра-
ту ре по ста вља се и на сам крај Ан то ло
ги је, из ли ста ва ју ћи 16 об ја вље них и осам 
ру ко пи сних збир ки.

По се бан ку ри о зи тет пред ста вља за вр-
шна пе сма Ан то ло ги је (бр. 400, из збир-
ке С. Опа чи ћа Ћа ни це са Кор ду на, 1987), 
за усме ну по е зи ју не у о би ча је ног сти ха 
и при пе ва „ми ла мо ја”. По чев ши сло вен-
ском ан ти те зом, ко ја от кри ва хро но топ 
гор ског је зе ра, „гдје се ви ле ку па ју”, пе сма 
свој глав ни мо тив – ис ку ша ва ње ју на ка 
од стра не ви ле об ли ку је кроз ди ја лог овог 
жен ског мит ског би ћа и стра жа ра са ка-
ра у ле. Прем да мо тив о над ме та њу ви ле 
и ју на ка пре по зна је мо из ми то ло шких 
лир ско-еп ских пе са ма, сво јим из ра зом 
и емо ци о нал ном сна гом пе сма се из ди-
же из мит ске под ло ге и ука зу је се као су-
бли ма ци ја ду ха кра ји шке на род не ре чи и 
сен зи би ли те та. Одо ле ва ње ви лин ској ле-
по ти и за но си ма по ен ти ра се уз ди за њем 
по ро дич них и па три јар хал них прин ци па 
на нај ви ши ни во: вер на љу ба и три „со ко-
ла” ко ја му је из ро ди ла по ка зу ју се као вр-
хун ске вред но сти гра ни чар ског жи во та.

Ан то ло ги ја срп ске лир ске на род не по
е зи је Кра ји не Сла ви це Га ро ње Ра до ва-
нац фол кло ри сти ма и на уч но-струч ној 

јав но сти за си гур но по ста је 
фун да мен тал но и не за о би-
ла зно шти во у свим бу ду ћим 
из у ча ва њи ма срп ске усме-
не ба шти не, ка ко као по твр-
де кон ти ну и те та, про стор ног 
и вре мен ског, та ко и као ис-
ко рак и аутен ти чан ма те-
ри јал са про сто ра Кра ји не. 
Дру га вред ност Ан то ло ги је 
ти че се ра да на очу ва њу срп-
ског кул тур ног на сле ђа и не-
го ва њу кул ту ре се ћа ња, што 
је аутор ки на, ре кли би смо, 
це ло жи вот на ми си ја, а ова 
ан то ло ги ја још јед но у ни-

зу све до чан ста ва о бри зи за кул тур ни и 
на ци о нал ни иден ти тет. Ко нач но, Ан то
ло ги ју пре по ру чу је мо свим чи та о ци ма ко-
ји же ле да се упу те у про шлост срп ског 
на ро да, од нај древ ни јих, мит ских сло је-
ва кул ту ре, ре ли ги је и умет но сти, пре ко 
исто риј ских по тре са са чу ва них у лир ским 
пе сма ма, до ве ро ва ња, оби ча ја и об ре да 
ко ји су до пр ли до пред сам праг мо дер-
ног до ба и да упо зна ју је дан зна ча јан део 
на шег на ци о нал ног би ћа ко ји је до ско ра 
био у ве ли кој ме ри за по ста вљен.

Алек сан дра МА ТИЋ

Међународни славистички 
центар на Филолошком 
факултету у Београду 
jе најстарија институција 
ове врсте у словенском свету. 
Oснован је 1971. године с 
циљем да подстиче и помаже 
проучавање наше књижевне 
и културне баштине, 
као и учење и усавршавање 
српског језика у иностранству

М
е ђу на род ни сла ви стич ки 
цен тар (МСЦ) на Фи ло ло-
шком фа кул те ту у Бе о гра ду 
jе нај ста ри ја ин сти ту ци ја 
ове вр сте у сло вен ском све-

ту, ко ја не пре кид но ра ди до да нас. Oснован 
је 1971. го ди не при Фи ло ло шком фа кул те ту 
у Бе о гра ду. Осни ва чи МСЦ-а би ли су Фи ло-
ло шки фа кул тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа-
кул тет у Но вом Са ду, Фи ло ло шки фа кул тет у 
При шти ни и За вод за ме ђу на род ну на уч ну, 
про свет ну, кул тур ну и тех нич ку са рад њу Ре-
пу бли ке Ср би је.

Циљ МСЦ-а је сте да под сти че и по ма же про-
у ча ва ње на ше књи жев не и кул тур не ба шти не, 
као и уче ње и уса вр ша ва ње срп ског је зи ка у 
ино стран ству. У оства ри ва њу тог ци ља Цен тар 
по себ ну па жњу по све ћу је ин сти ту ци ја ма у све ту 
ко је се ба ве је зи ком, књи жев но шћу и кул ту ром 
срп ског на ро да, те ни зом сво јих ак тив но сти по-
ве зу је сла ви стич ке ка те дре стра них уни вер зи те-
та са де лат но шћу сла ви ста у на шој зе мљи.

Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар на Фи-
ло ло шком фа кул те ту већ 50 го ди на успе шно 
ор га ни зу је: ме ђу на род не на уч не ску по ве сла-
ви ста, на ро чи то оних ко ји се у окви ру це ло куп-
ног на уч ног ра да ба ве из у ча ва њем ср би сти ке 
(срп ског је зи ка и књи жев но сти на син хро ном и 
ди ја хро ном пла ну); пру жа ње струч них ин фор-
ма ци ја сла ви сти ма на уч ним рад ни ци ма из зе-

мље и ино стран ства (ли те ра ту ра, би бли о теч ке 
ин фор ма ци је, ме ђу на род ни кон так ти и сл.); 
оства ри ва ње кон та ка та на ших на уч них рад ни-
ка са ме ђу на род ним сла ви стич ким цен три ма 
(струч не ин фор ма ци је; уче шће на на уч ним ску-
по ви ма и др.), као и снаб де ва ње сла ви стич ких 
ка те да ра струч ном и на уч ном ли те ра ту ром. 

Тра ди ци о нал ни Ме ђу на род ни на уч ни са ста
нак сла ви ста у Ву ко ве да не (НССУВД) из не дрио 

је ви ше од 100 те мат ских збор ни ка са на уч ним 
ра до ви ма од пр во ра зред ног зна ча ја из обла-
сти ср би сти ке (срп ског је зи ка, књи жев но сти и 
кул ту ре).

Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар већ 50 го-
ди на успе шно ор га ни зу је тро не дељ ни Скуп сла
ви ста – се ми нар срп ског је зи ка, књи жев но сти и 
кул ту ре за стра не сту ден те, сту ден те сла ви
сти ке, ко ји уче срп ски је зик на ма тич ним фа-
кул те ти ма.

У са рад њи са сла ви стич ким ка те дра ма у 
ино стран ству то ком прет ход них 50 го ди на овај 
се ми нар је по ха ђа ло ви ше од три хи ља де сти-
пен ди ра них сту де на та. Да нас су то углед ни про-
фе со ри уни вер зи те та срп ског је зи ка по све ту, 
но ви на ри, пре во ди о ци срп ске књи жев но сти, ди-
пло ма те, по ли ти ко ло зи, исто ри ча ри итд.

Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар Фи ло ло-
шког фа кул те та до био је у мар ту 2017. го ди не 
при зна ње Зве зде Бе о гра да. На пред лог Се кре та-
ри ја та за кул ту ру гра да Бе о гра да, ову на гра ду 

до де ли ла му је Кан це ла ри ја за мла де и са рад-
њу са удру же њи ма гра да Бе о гра да за про је кат 
Ме ђу на род ни су сре ти сла ви ста 2016. 

По ред струч не, Ме ђу на род ни сла ви стич ки 
цен тар има из у зет ну из да вач ку де лат ност, ко-
ја об у хва та не ко ли ко сто ти на фи ло ло шких пу-
бли ка ци ја, ме ђу на род них на уч них збор ни ка 
ра до ва, је зич ких и гра ма тич ких при руч ни ка, 
би бли о гра фи ја и фо то тип ских из да ња.

Уз то мо ве на уч них збор ни ка, об ја вље ни су 
и би бли о граф ски при руч ни ци: Би бли о граф ски 
реч ник На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да
не 1–30, ко ји са др жи би о би бли о граф ске по дат-
ке свих уче сни ка На уч ног са стан ка сла ви ста у 
Ву ко ве да не у пе ри о ду од 1971. до 2000. го ди не; 
Би бли о гра фи ја На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву
ко ве да не 19712011. ко ја са др жи све би бли о граф-
ске је ди ни це ра до ва об ја вље них у Збор ни ци ма 
МСЦ-а бро је ва од 1 до 40 за кључ но са 2010. го ди-
ном, као и Би бли о гра фи ја ра до ва са оп ште них на 
про је кат ској сек ци ји НССУВД (2003–2016).

По ред тра ди ци о нал них збор ни ка са прет-
ход но одр жа них на уч них са ста на ка и ком пе-
тент них гра ма тич ких и је зич ких при руч ни ка 
за лек тор ска ве жба ња (аутор проф. др Је ли ца 
Јо ка но вић Ми хај лов и са рад ни ци), као ре зул-
тат на по ра да се на став не ак тив но сти у окви-
ру Ску па сла ви ста обо га те прак тич ном књи гом 
пре да ва ња, ко ја су прет ход не го ди не еми нент-
ни кул тур ни рад ни ци, про фе со ри уни вер зи те та 

и ин сти ту та и лек то ри срп ско га је зи ка, др жа-
ли по ла зни ци ма Се ми на ра, у окви ру оба ве зних 
пре да ва ња и фа кул та тив них кур се ва, по кре ну та 
је еди ци ја Пре да ва ња МСЦ-а у ко јој је до да нас 
об ја вље но осам све за ка. 

Ме ђу на род ни сла ви стич ки цен тар об ја вио 
је хре сто ма ти ју Пу те ви ма срп ског је зи ка, књи
жев но сти и кул ту ре 1 и 2, на срп ском је зи ку и 
у пре во ду на ру ски (пр ви том), као и из у зет но 
дра го цен из бор из ра до ва нај у глед ни јих ру ских 
сла ви ста и из у ча ва ла ца срп ске кул ту ре пу бли-
ко ва них у збор ни ци ма МСЦ-а од 1971. го ди не до 
да нас у пре во ду на ру ски је зик – Рус ский взгляд 
на серб ский язык, ли те ра ту ру и ку ль ту ру.

У окви ру из да вач ке де лат но сти МСЦ-а по-
себ но би смо из дво ји ли трок њиж је Алек сан дар 
Бе лић – срп ски лин гви ста ве ка, ко је је MСЦ у 
са рад њи са Фи ло ло шким фа кул те том при пре-
мио у част 16. Ме ђу на род ног кон гре са сла ви ста 
у Бе о гра ду 2018. го ди не, и ко је је пред ста вље но 
у окви ру окру глог сто ла „Алек сан дар Бе лић у 
исто ри ји сла ви сти ке”. То је би ла при ли ка да се 
ис так не уло га А. Бе ли ћа у при пре ма њу и ор га-
ни зо ва њу III кон гре са сла ви ста ко ји је тре ба ло 
да се одр жи 1939. го ди не у Бе о гра ду, и ко ји због 
по чет ка ра та ни је одр жан. 

У овом трок њиж ју, је дин стве ном по бо гат ству 
са др жа ја и ра зно ли ко сти при сту па, на уч но се и 
кри тич ки из са вре ме ног угла са гле да ва Бе ли-
ћев до при нос у раз ли чи тим обла сти ма фи ло-
ло ги је и лин гви сти ке, ука зу је на по гле де чи ју 
су уте ме ље ност ка сни је раз ви је ни прав ци у 
лин гви сти ци са мо по твр ди ли. Раз ма тра се Бе-
ли ће ва уло га на пла ну уза јам ног по ве зи ва ња 
сло вен ских на ро да у че му је фи ло ло ги ји као 
на уч ној ди сци пли ни до де ље на во де ћа уло га. 
Об ја вљу је се, пр ви пут, део пре пи ске А. Бе ли-
ћа са сла ви сти ма у Пра гу, до но се се на све тло 
да на Бе ли ће ви спи си ко ји од ре ђу ју ње го во ме-
сто и уло гу у раз во ју срп ске лек си ко гра фи је и 
лин гви сти ке уоп ште у пр вој по ло ви ни 20. ве ка, 
раз ма тра ју се, из ви ше угло ва, ње го ви по гле ди 
на срп ски књи жев ни је зик, што све упот пу њу-
је увид у раз вој Бе ли ће ве лин гви стич ке ми сли 
ко ја је по ста ла до ми нант но обе леж је Бе о град
ске лин гви стич ке шко ле. 

Ово из да ње пра ти и би о би бли о гра фи ја Алек
сан дар Бе лић (1876–1960), ко ја пред ста вља пр ву 
књи гу у но вој еди ци ји Ме ђу на род ног сла ви-
стич ког цен тра под на сло вом Би о би бли о гра фи је: 
сла ви сти ко ји се пам те, по све ће ну „успо ме ни 
на Алек сан дра Бе ли ћа, зна ме ни тог срп ског и 
сло вен ског фи ло ло га и лин гви сту”.

За свој пло дан рад у тра ја њу од по ла ве ка, 
Ме ђу на род ни кон грес сла ви ста до био је вред-
на при зна ња и на гра де:  

1986: ВУ КО ВА НА ГРА ДА – за из у зе тан до при-
нос раз во ју кул ту ре у Ре пу бли ци Ср би ји,  

2015: ЗЛАТ НИ БЕ О ЧУГ – за трај ни до при нос 
кул ту ри Бе о гра да

2017: ЗВЕ ЗДЕ БЕ О ГРА ДА – Кан це ла ри је за 
мла де и са рад њу са удру же њи ма гра да Бе о гра-
да за 2016.  

Бо шко СУ ВАЈ ЏИЋ

У 
Ба ји ној Ба шти је, 
од 21. до 24. ма ја, 
одр жа на тре ћа по 
ре ду ма ни фе ста-
ци ја „Ћи ри лич на 

ба шти на”, ко ја има за циљ да 
под сти че ко ри шће ње ћи ри ли-
це и да на срп ском го вор ном 
под руч ју обо га ћу је кул тур ни 
иден ти тет и уна пре ђу је са др-
жа је у обла сти срп ског је зи ка 
и кул ту ре. Ор га ни за тор и ре а-
ли за тор ове ма ни фе ста ци је је 
Уста но ва „Кул ту ра” у Ба ји ној 
Ба шти, под по кро ви тељ ством 
оп шти не. 

Све ча но отва ра-
ње „Ћи ри лич не ба-
шти не” упри ли че но 
је уз из ло жбу ка ли-
гра фи је „Сли ка и 
реч” ау то ра ака дем-
ског сли ка ра Ду ша-
на Ми ши ћа. Ис пред 
и уну тар га ле ри је 
Уста но ве „Кул ту ра” 
по ста вље на је из ло-
жба ка ли граф ских 
ра до ва. У по себ но 
осми шље ном ам-
би јен ту укло пље ни 
су ра до ви на гра ђе-
ни на ли те рар ним и ли ков ним 
кон кур си ма за ба ји но ба штан-
ске основ це, као и на ин тер нет 
кон кур су на зва ном „Ћи ри ли ца 
се пи ше ср цем” на феј сбук стра-
ни ци ма ни фе ста ци је. 

Су бот ње ве че по че ло је јав ним 
ча сом ка ли гра фи је са пре да ва-
њем Ду ша на Ми ши ћа, на ста вље-
но про гра мом „Де ца о ћи ри ли ци” 
у ко ме су уче ни ци чи та ли по е зи-
ју, а за вр ше но мул ти ме ди јал ним 
пре да ва њем „Гла го ља те ли ћи ри-
ли цу” ма ги стра на у ке о књи жев-
но сти Ан ђел ке Пе тро вић. 

Ака де мик Ми ро Вук са но вић 
го во рио је о ду гој тра ди ци ји на-
шег пи сма и ње го вим трај ним 
вред но сти ма, те мељ ним срп-
ским књи га ма, за пи си ма, пр вим 
штам па ри ја ма, хра мо ви ма жи-

во пи са ним ћи ри ли цом. И Рај на 
Дра ги ће вић, ре дов ни пр о фе сор 
на Ка те дри за срп ски је зик са ју-
жно сло вен ским је зи ци ма на Фи-
ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, 
го во ри ла је о ћи ри ли ци као срп-
ској ба шти ни и нај ста ри јим срп-
ским ћи ри лич ним реч ни ци ма. 
Ис та кла је да ћи ри ли ца има 
иден ти тет ски ка рак тер, јер по-
твр ђу је кул тур ну ба шти ну на пи-
са ну тим пи смом као срп ску. 

Ми ни стар ство кул ту ре и ин-
фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је 
пре по зна ло је ма ни фе ста ци ју 
као из у зет но ва жан до га ђај и 

до де ли ло јој пре-
сти жну на гра ду – 
„Кул ту р ни обра зац 
го ди не”. 

„Ћи ри лич на да-
ров ни ца” је нај зна-
чај ни је при зна ње 
ко је се до де љу је у 
окви ру ма ни фе ста-
ци је, а уру чу је се 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. Пр-
ви до бит ник „Ћи ри-

лич не да ров ни це”, 2020. го ди не, 
био је лист „По ли ти ка”. Ове го ди-
не при зна ње је при па ло Дра шку 
Ста ни ву ко ви ћу, гра до на чел ни ку 
Ба ња лу ке, за до при нос очу ва њу 
и про мо ци ји ћи ри ли це, срп ског 
је зи ка и пи сма, као и због од лу-
ке да зва нич ни ди ги тал ни ка-
на ли гра да Ба ња лу ке бу ду на 
ћи ри ли ци. За хвал ни це су до де-
ље не и На ци о нал ном пар ку „Та-
ра” и ком па ни ји „Зла ти бо рац”, 
ко ји и ван на ше зе мље про мо-
ви шу срп ско пи смо. 

У не де љу су, у обли жњем ма-
на сти ру Ра ча, сред њо ве ков ном 
сре ди шту ра чан ске пре пи си-
вач ке шко ле, на кон ли тур ги је, 
одр жа не при год не бе се де и раз-
го во ри о ћи ри ли ци.

 С. В.

Споменик лирској усменој 
баштини Срба Крајине

(Славица Гароња: Антологија српске лирске народне 
поезије Крајине, Завичајно удружење „Сава Мркаљ”, 
Нови Сад, 2020, 445 стр.)
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О
сни ва ње Кар ло вач ке гим на зи је 
ве же се за ми тро по ли та Сте фа-
на Стра ти ми ро ви ћа и углед ног 
гра ђа ни на Срем ских Кар ло ва ца 
– Ди ми три ја Ана ста си је ви ћа Са-

бо ва, ко ји је за осни ва ње Срп ске гим на зи је 
при ло жио су му од 20.000 фо рин ти, и то по ла у 
го то вом нов цу, а по ла у об ве зни ца ма. Ко ли ко 
су ово би ла ве ли ка сред ства до во љан је до каз 
да се у то вре ме у Кар лов ци ма мо гла ку пи ти 
ма ња ку ћа за 100 фо рин ти. Ка ко ова су ма ни-
је би ла до вољ на, Стра ти ми ро вић је 3. ав гу ста 
1791. го ди не по звао у Двор око сто ти ну Ср ба 
Кар лов ча на и ту им об ја вио пле ме ни ту на-
ме ру гра жда ни на Са бо ва. Са бов је лич но, јав-
но пред њи ма по твр дио сво је да ри ва ње. Кар-
лов ча ни су оду ше вље ни већ истог да на упи-
са ли 17.240 фо рин ти до бро вољ них при ло га, а 
до кра ја су при ку пи ли 19.100 фо рин ти, та ко да 
је то би ло до вољ но за по че так ра да и из др жа-
ва ње Гим на зи је. Ми тро по лит је већ 4. ав гу ста 
1791. го ди не ца ру Ле о пол ду II по слао на одо-
бре ње основ но пи смо Ди ми три ја Ана ста си је-
ви ћа Са бо ва ра ди осни ва ња Гим на зи је. Убр зо 
је, већ 11. ок то бра 1791. го ди не, цар Ле о полд 
II одо брио осни ва ње Гим на зи је. 

Ми тро по лит Сте фан Стра ти ми ро вић, 18. ок-
то бра 1792. го ди не, ша ље до пи се окру жним 
про та ма да на ро ду об ја ве да се Гим на зи ја у Кар-
лов ци ма отва ра 1. но вем бра 1792. го ди не и да ће 
се у Кар ло вач кој гим на зи ји пре да ва ти исте оне 
на у ке ко је се пре да ју и на дру гим кра љев ским 
гим на зи ја ма. Стра ти ми ро вић је на сто јао да за 
Кар ло вач ку про пи ше што бо љи на став ни план 
ко ји је ишао на одо бре ње Двор ском рат ном са-
ве ту ко ји је био „обер ди рек ци ја” над Кар ло вач-
ком гим на зи јом. 

За ди рек то ра Гим на зи је по ста вљен је др Јо-
ван Грос и са њим на че лу от по че ла је на ста ва 
на не мач ком и ла тин ском је зи ку, а пре ма ва же-
ћим на став ним про гра ми ма цар ско-кра љев ских 
гим на зи ја. У згра ди Ла тин ске шко ле от по че ла 
је при прем на на ста ва два гра ма ти кал на раз ре-
да, да би на ред не школ ске го ди не био отво рен и 
тре ћи гра ма ти кал ни раз ред, а 1794/95. го ди не 
Clas sis hu ma ni ta tis. Због ку ге ко ја је ха ра ла Сре-
мом, Гим на зи ја је би ла за тво ре на 
школ ске 1795/96. го ди не. Већ сле-
де ће го ди не, отво рен је дру ги раз-
ред Clas sis hu ma ni ta tis, са два но ва 
про фе со ра. Уче ног ди рек то ра др Јо-
ва на Гро са ко ји је по чет ком 1798. 
го ди не на пу стио по ло жај, за ме нио 
је та ко ђе уче ни Ан дри ја Вол ни, ко-
ји је био ве ли ки љу би тељ и по све-
ће ник при род них на у ка, по знат и 
по то ме што је на кон две го ди не бо-
рав ка у Кар лов ци ма са ку пио збир-
ку од око 800 ко ма да ми не ра ла и 
би ља ка оста вља ју ћи иза се бе и чу-
ве ни „Вол ни јев хер ба ри јум”. Уџ бе-
ни ци су би ли пи са ни углав ном на 
не мач ком и по не ки на ла тин ском 
је зи ку, док се срп ски је зик упо тре-
бља вао као по моћ ни у пр вом и дру-
гом раз ре ду, као на чин ак тив ног 
спо ра зу ме ва ња из ме ђу уче ни ка и 
на став ни ка, али ни је био зва нич-
ни на став ни је зик. 

Гим на зи ја је до 1798. го ди не 
има ла шест раз ре да. На став ни 
план из 1798. го ди не при ме њи ван 
је за вре ме ди рек то ро ва ња Ан дри је Вол ног, Кар-
ла Ру ми ја и Па вла Маг де, све до 1825. го ди не. 
Овај на став ни план на зван је и Вол ни јев и по 
ње му се ра ди ло до 1798. го ди не. Нај ста ри ји на-
став ни план у Кар ло вач кој гим на зи ји имао је 
циљ да се до би је зна ње по треб но сва ком мла дом 
чо ве ку ко ји же ли да се сма тра про све ће ним, да 
спре ма омла ди ну по ака де ми ја ма и на са мом 
уни вер зи те ту за ви ше дру штве не кла се у Ма-
ђар ском Кра љев ству; да зна њем не пре оп те ре
ти пам ће ње омла ди не, не го да про све ти ум и 
во љу. Кар ло вач ка гим на зи ја има ла је та да шест 
раз ре да: При прем ни, три гра ма ти кал на и два 
ви ша раз ре да, тзв. Ху ма ни тет ске кла се. На ме ра 
ми тро по ли та Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа би ла је 
да се ов де шко лу ју нај да ро ви ти ја де ца из свих 
кра је ва на се ље них Ср би ма. Да би омо гу ћио си-
ро ма шним а да ро ви тим ђа ци ма из по ме ну тих 
срп ских кра је ва да се шко лу ју, ми тро по лит је 
1798. го ди не осно вао и Ин тер нат уз Гим на зи-
ју, по зна ти ји као Бла го дје ја ни је (Alum ne um), у 
ко ме су си ро ма шни али до бри уче ни ци има ли 
бес плат ну хра ну. Сме штен је у оном де лу згра де 
Нор мал не шко ле где је по свом осни ва њу от по-
че ла са ра дом Гим на зи ја. Гим на зи ја је ка сни је 
пре ме ште на у дру гу при зем ну згра ду из вре ме-
на ми тро по ли та Па вла Не на до ви ћа и Ла тин ске 
шко ле. Ов де је Гим на зи ја ра ди ла сво јих пр вих 
сто го ди на, да би се 1892. го ди не усе ли ла у но-
во, ве ле леп но да на шње зда ње. 

Кар ло вач ка гим на зи ја са ра дом пре ки да у 
рат но вре ме 1848/49. го ди не. Гим на зи ја је би-
ла за тво ре на и гим на зиј ску згра ду не ка да шње 
Ла тин ске шко ле за у зе ла је срп ска на род на вој-
ска за сво је по тре бе. Ту је био сме штен штаб и 
ма га цин за оруж је. И та да су уче ни ци ко ји су 
по ха ђа ли гим на зи ју пи са ли не мач ким је зи-
ком, осим срп ске гра ма ти ке ко ја се учи ла пре ма 
ма ну скрип ту Те о фа на Жив ко ви ћа и сло вен ске 
гра ма ти ке Ев ге ни ја Јо ва но ви ћа. Пре ма та да 
осми шље ном ор га ни за ци о ном на цр ту тре ба ло 
је отво ри ти VII–VI II раз ред и у Гим на зи ју уве сти 
још три про фе со ра. Па три јарх Јо сиф Ра ја чић је и 
ту на и ла зио на про бле ме, јер Ср ба на став ни ка 
је би ло ма ло, и тре ба ло је као и у вре ме ми тро-
по ли та Стра ти ми ро ви ћа апе ло ва ти на стран це, 
пре свих на Сло вен це, Сло ва ке, Че хе па и Нем-
це, да се, као и увек по сле ра то ва, обез бе де ма те-

ри јал на сред ства, ко ја су не до ста ја ла. Над зор ну 
власт у пе ри о ду пе де се тих го ди на 19. ве ка вр-
шио је Двор ски рат ни са вет у Бе чу. Кар ло вач ка 
гим на зи ја би ла је из јед на че на са свим дру гим 
гим на зи ја ма. Она је има ла пра во јав но сти, а ђа-
ци Кар ло вач ке гим на зи је би ли су при ма ни без 
ика квих при јем них ис пи та у угар ске гим на зи је, 
где су мо гли да на ста ве шко ло ва ње.

П
а тро нат је био у оба ве зи да Двор-
ском рат ном са ве ту ре дов но ша-
ље по лу го ди шњи и го ди шњи 
из ве штај о успе ху уче ни ка, на-
став ном пла ну, по дат ке о про фе-

со ри ма, ди рек то ру, ко ли ко су ста ри, ко ли ко им 
је оста ло слу жбе итд. Ле по зву че ре чи јед ног 
од зна ме ни тих кар ло вач ких ђа ка др Јо ва на 
Су бо ти ћа: „Кар ло вач ки до бри ђа ци за у зи ма ли 
су пр ва ме ста по свим ли це ји ма Угар ским, на 
ко је су пре ла зи ли и пре ла зи ти мо ра ли, хо те ћи 
да ље слу ша ти на у ке на Пе штан ском уни вер-
зи те ту или пра во слав ним ака де ми ја ма.” 

По чет ком школ ске 1852/53. го ди не отво рен је 
сед ми, а 1853/54. осми раз ред и пре стао је да ва-
жи у Кар ло вач кој гим на зи ји на став ни план ко ји 
је био са ста вљен пре ма на че ли ма „На мје ре ни-
ја и из ло же ни ја” из 1798. го ди не. Го ди не 1854. 
уве ден је на став ни план пре ма ор га ни за ци о ном 
на цр ту (Or ga ni sa ti ons-Ent wurf). На осно ву ових 

на че ла ра ди ло се у Кар ло вач кој гим на зи ји 70 
го ди на. На осно ву тог за ко на тра жи ли су про-
фе со ри од Па тро на та да се из јед на че са пла та-
ма и у свим дру ги ма пра ви ма са про фе со ри ма 
др жав них гим на зи ја, да срп ски је зик, као ма-
тер њи је зик уче ни ка, бу де у Гим на зи ји на став-
ни је зик и да се што ви ше пред ме та пре да је на 
срп ском је зи ку. Овај про цес се оте гао за то што 
ни је би ло до вољ но уџ бе ни ка на срп ском је зи ку. 
Уво ђе њем но вог на став ног пла на пре стао је ла-
тин ски је зик и у Кар ло вач кој гим на зи ји да бу де 
је зик ко јим су се вла сти до пи си ва ле са упра вом 
Гим на зи је. Од то га до ба Па тро нат пи ше ак та на 
срп ском је зи ку. У це лом Аустриј ском цар ству 
зва нич ни је зик је не мач ки, Ге не рал на ко ман да 
ја вља ла је Кар ло вач кој гим на зи ји ка ко се књи-
ге сме ју упо тре бља ва ти у шко ли. Ни је на ђе но 
да је за бе ле же но да је у то до ба не ки др жав ни 

над зор ник вр шио струч ни над зор. Кар ло вач ка 
гим на зи ја би ла је у ста ту су при ват ног за во да 
без пра ва јав но сти. Гим на зи ја је у по гле ду ра да 
ишла у ко рак са дру гим шко ла ма и има ла исти 
на став ни план као и дру ге гим на зи је. 

Ми ни стар ска на ред ба од 1. ја ну а ра 1855. го ди-
не би ла је зна чај на за упо тре бу на став ног је зи-
ка у гим на зи ја ма. Пре ма овој на ред би на став ни 
је зик тре ба да бу де онај ко ји уче ни ци пот пу но 
зна ју, да би се у шко ли у уче њу по сти гли нај-
бо љи ус пе си. Ипак у Кар ло вач кој гим на зи ји и 
по сле ове од ред бе ве ћи део пред ме та пре да вао 
се на не мач ком је зи ку јер су и уџ бе ни ци би ли 
на не мач ком. У Вој ној гра ни ци, где се на ла зе и 
Кар лов ци, остао је не мач ки као на став ни је зик 
до 1868. го ди не, ка да је цар ском од лу ком из јед-
на чен срп ски је зик са не мач ким у свим гра ни-
чар ским гим на зи ја ма и ре ал ка ма. 

Ву ко ве је зич ке ре фор ме би ле су на пред не и 
при хва тљи ве та да шњим про фе со ри ма у Гим на-
зи ји, али су цр кве ни кру го ви то оспо ра ва ли да 
би их не рет ко и пре ћут но при хва та ли. 

Би ло је по ку ша ја вла сти, тач ни је Вој ног ми ни-
стар ства, да се Кар ло вач кој гим на зи ји да пра во 
јав но сти, уз услов да бу де под над зо ром школ-
ског ор га на вла де. За у зе ћем и ве ли ким тру дом 
вла ди ке па крач ког Ни ка но ра Гру ји ћа, 1873. го-
ди не Кар ло вач кој гим на зи ји је да то пра во да 
мо же ор га ни зо ва ти по ла га ње ис пи та зре ло сти, 
од но сно да ђа ци мо гу да по ла жу ма ту ру у Кар-

лов ци ма. Пр ви ис пит зре ло сти, и то пи сме ни, 
одр жан је 1873. го ди не од 9. до 13. ју ла, а усме-
ни 31. ју ла под ру ко вод ством школ ског над зор-
ни ка Жив ка Ву ко са ви ћа. 

Срп ски је зик на ко јем се пре да ва ло у Кар-
ло вач кој гим на зи ји био је на род ни је зик, али 
са цр кве ном ор то гра фи јом. У Ар хи ву СА НУ у 
Срем ским Кар лов ци ма, у фон ду Кар ло вач ка 
гим на зи ја, са чу ва на је на ред ба па три јар ха Јо-
си фа Ра ја чи ћа да се са мо цр кве ном ор то гра фи-
јом сме ло пи са ти и пре да ва ти у Кар ло вач кој 
гим на зи ји. Већ по сле Ра ја чи ће ве смр ти у гим-
на зиј ској ар хи ви све је ви ше мол би, пи са ма и 
пре пи ски пи са них Ву ко вим пра во пи сом. Ка ко 
је у Ср би ји још 1868. го ди не уве ден Ву ков пра-
во пис, ни је се ни у Кар лов ци ма мо гао одр жа ти 
ста ри, па је гим на зиј ски про грам за школ ску 
1871/72. штам пан Ву ко вим пра во пи сом. По чет-
ком 20. ве ка „дух вре ме на” зах те вао је да се и у 
Кар ло вач кој гим на зи ји из ве ду те мељ не ре фор-
ме, Па тро нат је уз по др шку па три јар ха Ге ор ги ја 
Бран ко ви ћа за кљу чио да на че ло упра ве Гим-
на зи је тре ба по ста ви ти мла ђег, обра зо ва ног и 
енер гич ног чо ве ка. Та ко је за ди рек то ра Гим на-
зи је по ста вљен про фе сор Ра ди во је Вр хо вац, ко ји 
је већ био по знат као од ли чан на став ник, пе да-
гог и књи жев ни рад ник, осим то га већ се био до-
ка зао јер је се дам го ди на пре да вао но во за вет ни 
грч ки је зик у Бо го сло ви ји, са нај бо љим успе хом. 
Вр хо вац је то ком школ ске 1903/04. го ди не до-
вео у Гим на зи ју не ко ли ко из вр сних про фе со ра 
уни вер зи тет ског ран га – Ми ла на Бу ди са вље ви-
ћа, Ми ла на Ге ор ги је ви ћа и Ми ла на Ми ку Ја ко-
вље ви ћа. Он одо бра ва да се у Гим на зи ји осну је и 
ли те рар на дру жи на „Стра жи ло во”, ко ја тре ба да 
ра ди на књи жев ном обра зо ва њу сво јих чла но ва, 
ба ве ћи се и чи та њем књи жев них са ста ва чла но-
ва, те осни ва њу дру штве не књи жни це. Же лео је 
да Гим на зи ја бу де и не ка вр ста вас пит ног за во-
да, у ко јем ће се не го ва ти и чу ва ти на ци о нал-
на кул ту ра, те ле сно ве жба ње и гим на сти ка, пре 
све га у со кол ским дру штви ма. 

З
а вре ме ди рек то ро ва ња Ра ди во ја 
Вр хов ца за ве де на је у Гим на зи ји 
и ко е ду ка ци ја, тј. Зе маљ ска вла да 
је до зво ли ла да се од 1907. го ди не 
мо гу у Гим на зи ју упи са ти и де вој-

ке, као ре дов не уче ни це ко је су из Кар ло ва-
ца или чи ји ро ди те љи ту ста ну ју. Ис по чет ка 
је Па тро нат до зво лио да се жен ска де ца мо гу 
шко ло ва ти са мо до че твр тог раз ре да. Ипак, 
Па тро нат је од лу чио да ко е ду ка ци ја са школ-
ском 1912/13. го ди не пре ста је, и да се од те 
го ди не у Гим на зи ју мо гу при ма ти и уче ни-
це, али са мо у при ват ном ста ту су. 

Уче ни це ко је су већ ишле у Гим на зи ју, оста-
вље не су као ре дов не, док не свр ше че твр ти раз-
ред. У ово вре ме број ђа ка ко ји се шко ло вао у 
Гим на зи ји про сеч но је из но сио 330. Од школ ске 
1908/09. би ло је са ди рек то ром 15 на став ни ка. 
На кон по чет ка Ве ли ког ра та, Гим на зи ја је пре-
ста ла са ра дом и пре тво ре на је у ка сар ну да би 
по но во от по че ла рад тек 13. ав гу ста 1917. го ди-
не. Од 24. апри ла 1921. го ди не у но вој др жа ви, 
Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, од лу ком 
ми ни стра про све те Кар ло вач ка гим на зи ја је по-
др жа вље на и до би ја ста тус ре ал не гим на зи је. 

У то ку Дру гог свет ског ра та Срем-
ски Кар лов ци и Гим на зи ја про жи-
вља ва ју те шке да не. Уста шке вла сти 
от по чи њу стре ља ња и по гром Ср ба, 
спро во де се ма сов на хап ше ња, му-
че ња, ли кви да ци је, де пор та ци је у 
ло го ре, оти ма ње цр кве не, јав не и 
лич не имо ви не, а све с ци љем да се 
план ски и си сте мат ски уни шта ва 
срп ска кул ту ра и ње не ин сти ту ци је. 
Ме ђу пр вим до не се ним уред ба ма 
би ла је и она од 29. 4. 1941. го ди не о 
уки да њу упо тре бе ћи ри ли це.

У Кар ло вач кој гим на зи ји за-
бра на упо тре бе ћи ри ли це би ла је 
те шка ме ра с об зи ром на ве ли ки 
би бли о теч ки фонд и на та да шње 
уџ бе ни ке. Сва слу жбе на до ку мен-
та, уче нич ки ра до ви, де ло вод ни-
ци и про то ко ли мо ра ли су би ти 
пи са ни ис кљу чи во ла ти ни цом. 
На ро чи та па жња у овој др жав ној 
тво ре ви ни и у но вој шко ли обра-
ћа ла се упо тре би за те че них књи га 
у уче нич кој и на став нич кој би бли-
о те ци, док се пер ма нент но во ди ло 

ра чу на о по пу ни би бли о те ке хр ват ским књи га-
ма, уз стро гу цен зу ру хр ват ских вла сти.     

Срем ски Кар лов ци су до жи ве ли осло бо ђе ње 
23. ок то бра 1944. го ди не. Ва ро ши ца ни је ли чи-
ла на се бе, не ста ли су мно ги љу ди, и сву да је 
би ла при сут на не ве ри ца и не мир. Са на став-
ним ра дом Гим на зи ја је от по че ла 12. мар та 
1945. го ди не. За вр ши о ца ду жно сти по ста вљен 
је пен зи о ни са ни ди рек тор, ина че не ком про ми-
то ва на  и у глед на лич ност Ми лан Ми ка Ја ко-
вље вић. Део но вог на став ног ка дра ни је имао 
до вољ не и струч не ква ли фи ка ци је. Од 1974. го-
ди не Гим на зи ја пре ла зи на си стем тзв. усме-
ре ног обра зо ва ња, и ме ња име од Гим на зи ја 
„Бран ко Ра ди че вић” у „Цен тар за обра зо ва ње 
ка дро ва пре во ди лач ке и кул ту ро ло шке стру ке и 
за јед нич ко сред ње обра зо ва ње Бран ко Ра ди че-
вић”. Не ду го, за тим 1983. го ди не, на зив Гим на-
зи је по но во је про ме њен у не ја сан и ро го ба тан 
на зив „Обра зов ни цен тар Кар ло вач ка гим на зи ја 
за по зив но усме ре но обра зо ва ње и вас пи та ње 
сред њег ступ ња”. Би ло је то за ти ра ње тра ди ци је 
и зна ча ја пр ве срп ске гим на зи је.

Од школ ске 1990/91. вра ћен је на зив Кар ло
вач ка гим на зи ја и она је да нас из ра сла у из у зет-
но зна чај ну и пре сти жну обра зов ну уста но ву, у 
ко јој се шко лу ју уче ни ци из це ле Ср би је. Гим на-
зи ја ра ди пре ма пла ну фи ло ло шке гим на зи је, са 
оде ље ни ма стра них и кла сич них је зи ка. 

Жар ко ДИ МИЋ

ДвЕСта тРиДЕСЕт ГоДиНа КаРловаЧКЕ ГиМНаЗиЈЕ

Школа од посебног 
националног значаја

Карловачка гимназија основана је 1791. године и најстарија је гимназија код Срба. 
Одиграла је изузетно важну улогу, не само на образовном и културном плану, већ и у борби 
српског народа за очување националног и културног идентитета и одбрану стечених права

Расадник младих талената

Гим на зи ја је вас пи та ва ла и оспо со би ла за 
жи вот ве ли ки број при пад ни ка мла де срп ске 
ге не ра ци је, од ко јих су мно ги има ли ва жну 
уло гу у исто ри ји срп ског на ро да и ути ца ли 
на ње го ву суд би ну у Аустриј ској, а за тим, од 
1867. го ди не и у Аустро у гар ској мо нар хи ји, 
као и на дру гим про сто ри ма на ко ји ма су Ср-
би жи ве ли. Не ки од по зна тих ђа ка Кар ло вач-
ке гим на зи је су: Ди ми три је Да ви до вић, Па вле 
Со ла рић, Си ма Ми лу ти но вић Са рај ли ја, Ја ков 
Гер чић, Ми ло ван Ви да ко вић, Јо ван Сте ри ја 
По по вић, Сте ван Шу пљи кац, Бран ко Ра ди че-
вић, Јо сиф Ра ја чић, Јо ван Су бо тић, Ди ми три је 
и Ила ри он Ру ва рац, Ге ор ги је Ма га ра ше вић, 
Јо ван Жи ва но вић, Ми лан Не дељ ко вић, Ни ко-
ла Ра дој чић, Ва са Ста јић, Де јан Ме да ко вић, 
Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз, Ви да Ог ње но-
вић... Од 2006. го ди не Кар ло вач ка гим на зи ја 
има ста тус шко ле са по себ ним на ци о нал ним 
зна ча јем за Ре пу бли ку Ср би ју.

Кар ло вач ка гим на зи ја 

Све ча на са ла
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И
з ло жба „Вук и Нем ци” 
ре зул тат је ко лек тив-
ног ра да ти ма, чи-
ји је глав ни уред ник 
проф. др Бо шко Су вај-

џић. Дру ги са рад ни ци на овом про-
јек ту су би ли др Ми о драг Ма тиц ки, 
др Бран ко Злат ко вић и доц. др Ми на 
Ђу рић. Пре во ди лац на не мач ки је-
зик би ла је проф. др Ане те Ђу ро вић, 
а на ен гле ски је зик доц. др Сан дра 
Јо си по вић. Из ра да ви зу ел ног ди-
зај на и ли ков ног ре ше ња про јек та 
по ве ре на је др Ми ли ја ни Си мо но-
вић. Ди ги тал но ре ше ње про јек та и 
ком пју тер ска об ра да тек ста би ли 
су у над ле жно сти Да во ра Пал чи ћа. 
Про је кат је тех нич ки во ди ла Ду ши-
ца Ма тиц ки, а по кро ви тељ про јек та 
би ло је Ми ни стар ство кул ту ре и ин-
фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је.

Про је кат об у хва та кон текст европ-
ске ре цеп ци је срп ске на род не по е зи-
је у 19. ве ку, са по себ ним освр том на 
од нос не мач ке на у ке пре ма Ву ко вим 
збир ка ма, о ко ји ма су у пр вим де-
це ни ја ма де вет на е стог ве ка рас пра-
вља ли и пи са ли нај бли ста ви ји умо ви 
епо хе – Нем ци Јо хан Вол фганг Ге те, 
бра ћа Грим, По љак Адам Миц кје вич, 
Фран цуз Клод Фо ри јел и др. 

Ду га и плод на тра ди ци ја пре во-
ђе ња на род не књи жев но сти са овог 
тла почињe „Жа ло сном пје сан цом 
пле ме ни те Асан-аги ни це” у пу то пи-
су Ал бер та Фор ти са (Vi ag gio in Dal
ma zia, Ve ne zia, 1774). Од јек пе сме о 
пле ме ни тој Ха са на ги ни ци у пред-
ро ман ти чар ској епо си био је ду бок 
и да ле ко се жан. Пре ма Фор ти со вом 
ита ли јан ском пре во ду, пр ви пут је 
ову ба ла ду 1775. го ди не на не мач-
ки је зик пре вео Фри дрих Вер тес. Чу-
вен је пре вод ба ла де о Ха са на ги ни ци 
ко ји је дао Јо хан Вол фганг Ге те, ве-
ро ват но, исте го ди не, слу же ћи се Вер-
те со вим пред ло шком, али и уз увид 
у ори ги нал, по себ но у ве зи са рит-
мич ком ор га ни за ци јом сти хо ва. Ге-
те ов пре вод на не мач ки је зик Хер дер 
је увр стио у сво ју збир ку Vol ksli e der, 
1778. и 1779. го ди не. 

У не мач ком кул тур ном кру гу Ву ков 
рад на са ку пља њу и из да ва њу на род-
них пе са ма на и шао је на из у зет но леп 
при јем. Већ 1815. го ди не Ја коб Грим је 
об ја вио при каз Ву ко ве Ма ле про сто
на род ње сла ве но серб ске пје сна ри це 
(1814), у ко јој је упо ре дио срп ску на-
род ну ли ри ку са Пе смом над пе сма ма 
(Wi e ner all ge me i ne Li te ra turZe i tung, 
No. 74, 1815, S. 1168–1180). Вук је по-
све тио Јер не ју Ко пи та ру сво ју На род
ну срб ску пје сна ри цу (1815).  

Ис ко рак у не мач ки кул тур ни круг 
омо гу ћио је Јер неј Ко пи тар при ка зом 
Ву ко ве Пје сна ри це (1815) у беч ком 
ча со пи су Wi e ner all ge me i ne Li te ra tur
Ze i tung, у ко ме је на пи сао да по сто-
ји на Бал ка ну ма ли на род ко ји има 
свој еп и жи вог Хо ме ра. Тај култ пе-
ва ча Фи ли па Ви шњи ћа као Хо ме ра 
умно го ме је до при нео Ву ку Ка ра џи ћу 
и ње го вим де ли ма да се на ђу у ви до-
кру гу Евро пе. 

По сред ством Јер не ја Ко пи та ра, у 
пи сму од 12. ма ја 1815. го ди не, Ву ку 
Ка ра џи ћу је сти гао рас пис о са ку пља-
њу на род них умо тво ри на но во о сно-
ва ног Дру штва у Не мач кој ко је се 
ин те ре со ва ло за про у ча ва ње ста ри-
на. Тај рас пис, у ко ме на род не при по-

вет ке за у зи ма ју зна чај но ме сто, од мах 
по сле на род них пе са ма, упу тио је Ја-
коб Грим и у ње му је зах те вао да се, 
по ред оста лог, бе ле же и при че: „Ле
ген де у про зи” – „о џи но ви ма, па туљ-
ци ма, чу до ви шти ма […] ђа во ли ма, 
бла гу, ча роб ним пред ме ти ма”, од но-
сно де мо но ло шка пре да ња, ко ја, мо-
гу на ста ја ти и из го вор не си ту а ци је 
(Вук, Пре пи ска I: 239). Грим по ред на-
род них пе са ма ин си сти ра да се ша љу 
за пи си на род них при по ве да ка, по себ-
но ша љи вих и оних са драм ским еле-
мен ти ма, ле ген де у про зи, су је вер ја, 
пред ска за ња, при ви ђе ња и ве ро ва ња 
у сно ве, по себ но по сло ви це и из ре ке, 
као и у оби чај узе те ре чи. 

Већ у пр вој по ло ви ни 1817. го ди не 
са чи ње ни су, а 1819. и об ја вље ни пре-
во ди две срп ске на род не при по вет ке 
на не мач ки је зик. Реч је о при ча ма Ме
ђе до вић и Лаж за оп кла ду. На не мач ки 

је зик их је, премa ка зи ва њу „го спо ди-
на Ву ка”, пре вео Ју ли ус Шот ки (Ju li us 
Max Schottky), са ку пљач аустриј ских 
на род них пе са ма и про фе сор не мач-
ког је зи ка и књи жев но сти. Пр ва, ко ју 
је Вук за бе ле жио од чу ве ног ка зи ва-
ча Те ша на По дру го ви ћа, у пре во ду је 
до би ла на зив Bärensohn. Дру га, ко ју је 
Вук об ја вио по се ћа њу из Тр ши ћа, у 
пре во ду је до би ла на слов Der Bar tlo se 
und der Kna be. Пре во ди су об ја вље ни 
у ча со пи су Wöchen tlic he Nac hric hten 
für Fre un de der Geschic hte, Kunst und 
Gelährtheit der Mit te lal ters, ко ји је јед-
ном не дељ но из ла зио у Бре сла ви, а из-
да вао га је та мо шњи уни вер зи тет ски 
про фе сор Ј. Г. Би шинг.

Вук Ка ра џић је 1821. го ди не пре дао 

беч кој цен зу ри на пре глед ру ко пис 
тре ће ча сти срп ских на род них пе са-
ма. Јер неј Ко пи тар, цен зор сло вен ских 
књи га, одо брио је ру ко пис. Ме ђу тим, 
та да се раз бук тао Грч ки уста нак про-
тив Ту ра ка. За то је Уред К. Ме тер ни ха 
од био да из да одо бре ње за штам па-
ње де ла у Аустри ји, па је Вук Ка ра-
џић од лу чио да тај по сао за вр ши у 
Лај пци гу, где је прет ход но и До си теј 
Об ра до вић, је дан од нај ум ни јих Ср ба 
епо хе про све ти тељ ства, штам пао ћи-
ри лич не књи ге. До си теј Об ра до вић је 
код Брајт коп фа, из да ва ча из Лај пци-
га, ста но вао го ди ну да на и при пре мао 
књи гу Ба сне, а у ис тој штам па ри ји, 
код на след ни ка овог из да ва ча, Вук 
Ка ра џић је 1823. и 1824. го ди не об ја-
вио три књи ге Срп ских на род них пје
са ма (лај пци шко из да ње). 

Вук Ка ра џић је у Бе чу за тра жио па-
сош за пу то ва ње у Ха ле. У зах те ву је 

на вео да пу ту је ра ди сту ди ја ме ди ци-
не, са же љом да стек не ди пло му док-
то ра. У мар ту 1823. го ди не по шао је 
за Не мач ку. Пре ко Пра га и Дре зде на 
от пу то вао је ди ли жан сом у Ха ле, па у 
Лај пциг. У три де сет ше стој го ди ни Вук 
Ка ра џић је по но во кре нуо на на ста ву. 
У Лај пци гу је слу шао лек ци је из ана-
то ми је. Сту ди је ме ди ци не на ста вио је 
у Ха леу, где је ужи вао го сто прим ство 
Јо ха на Се ве ри на Фа те ра, Ко пи та ре-
вог при ја те ља и про фе со ра те о ло ги је 
и ори јен тал них је зи ка на Уни вер зи-
те ту у Ха леу. 

Код Фа те ра је Вук Ка ра џић су срео 
Те ре зу Ал бер ти ну Луј зу фон Ја коб 
(ана грам Талфј), ћер ку Лу дви га Хајн-
ри ха Ја ко ба. То по знан ство има ло је 
да ле ко се жне ути ца је у по гле ду при-
је ма срп ских на род них пе са ма у све-
ту. Већ у про ле ће 1824. го ди не Талфј 
је вред но пре во ди ла Ву ко ве пе сме и 
из у ча ва ла срп ски је зик. У два из да-
ња сво јих пре во да, под исто вет ним 
на сло вом Vol ksli e der der Ser ben (Ха ле 
1825, 1826; ка сни ја из да ња 1835, Лај-
пциг 1853), Талфј је пру жи ла нај пре 
не мач ким, а он да и оста лим чи та о-
ци ма у Евро пи ви ше од две сто ти не 
срп ских на род них пе са ма из збир ки 
Ву ка Ка ра џи ћа у пре во ди ма, а по-
том је на пи си ма у аме рич кој штам пи 
при бли жи ла Ср бе и чи та о ци ма то га 
кон ти нен та. Око пет сто ти на пре во-
ди ла ца до при не ло је да се срп ска на-
род на по е зи ја по ја ви на пе де се так 
свет ских је зи ка, а ме ђу њи ма Талфј 
има из у зет но ме сто. Ње ни су пре-
во ди по слу жи ли као основ мно гим 
дру гим пре во ди о ци ма (Џо ну Ба у рин-
гу на ен гле ски, Јо ха ну Ру не бер гу на 
швед ски, Елиз Во јар на фран цу ски, 
Пе те ру Ге цеу на ру ски), за ин те ре со-
ва ли су гла со ви те на уч ни ке (Ада ма 
Миц кје ви ча, Фри дри ха Ни чеа), као 
и ком по зи то ре, ме ђу ко ји ма је био и 
слав ни Јо ха нес Брамс.

Из Ха леа је Вук Ка ра џић, 27. сеп-
тем бра 1823. го ди не, кре нуо за Ка сел 
Ја ко бу Гри му, ко га још ни је лич но по-
зна вао, а ко ји је већ 1815. го ди не хва-
лио Ву ко ве књи ге. Од сео је код Ја ко ба 
Гри ма, код ко га се за др жао не ко ли ко 
да на. За ин те ре со вао је Гри ма да на-
пи ше пред го вор, да ре ди гу је и при ре-
ди за штам пу ње го ву Гра ма ти ку, ко ју 
је на не мач ки је зик пре вео Ди ми три је 
Ти рол. Ву ко ва Гра ма ти ка на не мач-
ком је зи ку с Гри мо вим пред го во ром 
и рас пра вом Јо ха на Се ве ри на Фа те ра 
об ја вље на је по чет ком 1824. го ди не, 
уз Гри мо ву „По све ту кне зу Ми ло шу 
Обре но ви ћу”.  

Из Ка се ла Вук Ка ра џић је кре нуо 
у Ге тин ген. С Гри мо вом пре по ру ком 

су срео је би бли о те ка ре Бе не кеа, Блу-
мен ба ха, Хе ре на, Тих се на, Ај хор на, 
Рај са и сви су га при ми ли с нај ве ћим 
ком пли мен ти ма. Ка да је, у де цем бру 
1824. го ди не, Вук Ка ра џић по стао до-
пи сни члан Ге тин ген ског уче ног дру-
штва, ди пло му му је по слао се кре тар 
Дру штва и слав ни про фе сор и спи са-
тељ на ту рал не исто ри је Јо хан Фри-
дрих Блу мен бах. 

Из Ге тин ге на Вук Ка ра џић је оти шао 
у Вај мар да по се ти Јо ха на Вол фган-
га Ге теа, што је оста ло за бе ле же но у 
исто ри ји срп ске кул ту ре.

У бли зи ни Вај ма ра, у двор цу Бел ве-
де ре жи ве ла је Ма ри ја Па влов на, вој-
вот ки ња сак сон ско-вај мар ска, се стра 
ру ског ца ра Алек сан дра, а су пру га на-
след ног прин ца Кар ла Фри дри ха. Вук 
Ка ра џић је на у мио да њој по све ти пр-
ву књи гу На род них срп ских пје са ма.

Из Вај ма ра Вук Ка ра џић је оти шао 
у Је ну. Је дан дан про вео је у дру штву 
Јо ха на Вол фган га Де бе рај не ра. Оту да 
је пре ко Лај пци га сти гао у Ха ле, где га 
је до че ка ла ди пло ма док то ра фи ло зо-
фи је Уни вер зи те та у Је ни. 

Не по сред но пре од ла ска из Лај-
пци га за Беч, у ја ну а ру 1824. го ди не, 
док су још у штам па ри ји Брајт коп-
фа и Хер те ла ста ја ли не у ве за ни при-
мер ци пр ве књи ге На род них срп ских 
пје са ма, Вук Ка ра џић је са мо за про-
бу штам пао Огле де Све тог пи сма на 
срп ском је зи ку, ко ји ма је при до дат и 
„Пред го вор” Јо ха на Се ве ри на Фа те ра 
на ла тин ском је зи ку. 

На кон јед но го ди шњег бо рав ка у 
Не мач кој Вук Ка ра џић је до пу то вао 
у Беч у мар ту 1824. го ди не.

У ле то 1828. го ди не, у Бе чу, Јер неј 
Ко пи тар је упо знао Ву ка Ка ра џи ћа с 
бер лин ским про фе со ром и исто ри ча-
рем Ле о пол дом Ран ке ом. На осно ву 
Ву ко вих ка зи ва ња и Ву ко вог ру ко пи-
са на ста ла је Ран ке о ва књи га Срп ска 
ре во лу ци ја, ко ју је 1829. го ди не об-
ја вио хам бур шки из да вач Фри дрих 
Кри стоф Перт. 

Ја коб Грим je y пред го во ру не мач-
ком из да њу Ву ко ве збир ке на род них 
при по ве да ка, ко је је на не мач ки је зик 
пре ве ла Ву ко ва ћер ка Вил хел ми на 
Ми на Ка ра џић 1854. го ди не, по хва лио 
Ву ко ве ра до ве и из ра зио сво је убе ђе-
ње да ће по том ство би ти за хвал но Ву-
ку Ка ра џи ћу за ове при по вет ке.

Ди ги тал на из ло жба „Вук и Нем ци” 
пред ста вља пре глед епо хе у ко јој су 
Ср би и Нем ци, за хва љу ју ћи пре вас-
ход но Ву ку, Ко пи та ру и Гри му, има-
ли из ван ред ну кул тур ну са рад њу и 
ме ђу соб но ува жа ва ње.

Бо шко СУ ВАЈ ЏИЋ
Бран ко ЗЛАТ КО ВИЋ

З
а хва љу ју ћи ан га жо ва њу Аустриј-
ско-срп ског кул тур ног дру штва 
„Вил хел ми на Ми на Ка ра џић”, 
Ми на Ка ра џић, ћер ка ре фор ма-
то ра срп ског је зи ка Ву ка Сте фа-

но ви ћа Ка ра џи ћа, до би ла је у Бе чу спо мен 
пло чу, ко ја ће ста ја ти на згра ди на адре си 
Ра зу мов ски га се 22, у тре ћем беч ком окру гу. 
Идеј ни про је кат за спо мен-пло чу из ра дио је 
Бо ри во је Лу кић, ва јар из Бе о гра да.

На спо мен-пло чи на не мач ком и срп ском 
је зи ку, по ред сли ке Ми не Ка ра џић, на пи са ни 
су ње но име, го ди на ро ђе ња и смр ти, као и 
да је би ла аустриј ско-срп ска сли кар ка и књи-
жев ни ца.

Аустриј ско-срп ско кул тур но дру штво „Вил-
хел ми на Ми на Ка ра џић” се сво јим ак тив но-
сти ма, из ме ђу оста лог, за ла же за очу ва ње 
ли ка и де ла Ми не Ка ра џић, пе сни ки ње, пре-
во ди о ца и пр ве срп ске сли кар ке. Пред сед ни ца 
Дру штва Све тла на Ма тић за хва ли ла је Упра ви 
за са рад њу са ди ја спо ром и Ср би ма у ре ги о-
ну Ми ни стар ства спољ них по сло ва Ср би је на 
по др шци, За јед ни ци срп ских клу бо ва у Бе чу, 
ста на ри ма и вла сни ку згра де, уз чи ју је по моћ 
и са гла сност овај про је кат и ре а ли зо ван.

Ина че, Све тла на је об ја ви ла и књи гу „Пе вам 
да њу, пе вам но ћу – Пи сма Ми ни Ка ра џић” на 
срп ском и не мач ком је зи ку, у ко ји ма је ис та-
кла зна чај и до при нос Ву ко ве ћер ке у очу ва-
њу срп ског је зи ка, на ци о нал ног и кул тур ног 
иден тите та и гра ђе њу мо сто ва са рад ње и кул-

ту ре из ме ђу два на ро да. Књи га је пред ста вље-
на и у Ву ко вој за ду жби ни у Бе о гра ду. 

Све тла на МА ТИЋ
По ли ти ка, 11. јун 2021. 

ДУГа и ПлоДНа тРаДиЦиЈа ПРЕ воЂЕЊа НаШЕ НаРоДНЕ КЊижЕвНоСти 

Дигитална изложба „Вук и Немци”
Вукова задужбина и Министарство културе и информисања Републике Србије приредили су дигиталну изложбу 
под називом „Вук и Немци”, која представља преглед епохе у којој су Срби и Немци, захваљујући превасходно 
Вуку, Копитару и Гриму, имали изванредну културну сарадњу и међусобно уважавање

У Бечу постављена споменплоча 
Мини Караџић

Јован Исаиловић млађи, 
портрет Мине Караџић

Домети нашег 
усменог и писменог 

простирања
Наставак са стране 1

 Удар но ме сто има већ пр ва сту ди ја о лут ка-
ма, њи хо вој ма гиј ској функ ци ји на ше двој ни це 
– у жи во ту и на по зор ни ци као „ме сту пре о бра-
жа ја све га у све” (Од об ре да и игре до по зо ри
шне сце не.)

И чо ве ко ва је суд би на скра ће на лут кар ска 
игра. Чу је мо апо сто ла књи жев ног без на ђа и 
пе си ми зма, Еже на Јо не ска, ка ко по-
на вља: „Ми смо сме шна де ца, на пу-
ште на на ово ме све ту, у овој огром ној 
ку ћи ко ја се ру ши. Игра мо се лут ка ма 
по ред ам би са.” 

По сма тра ни из дво је но, јед но стра-
но, као кроз мо нокл, ови нам при ме ри 
из гле да ју као збир ка за ту ре них, за бо-
ра вље них об ре да и рас кри ве них сим-
бо ла, сли ка и мо ти ва. С дру ге стра не, 
пак – као је дин ствен „из бор по срод-
но сти” са чу ван у не ком тај ном сли ков-
ном пи сму. Карл Кри сти јан Бри ко ји 
ће, две го ди не на кон екс пре си о ни сте 
Кла бун да умре ти у Да во су, у – ка ко ка-
же – „нај леп шем ме сту за уми ра ње по-
сле Ве не ци је”, опи са ће то у сво јој књи зи 
Ма ски ра не (скри ве не) ре ли ги је (1928).

А у јед ном тра гич ном ин тер ва лу но ви је европ-
ске исто ри је, 1935. го ди не, фи ло зоф Ед мунд 
Ху серл ће у чу ве ном беч ком пре да ва њу под на-
сло вом „Кри за европ ског чо ве ка”, ви де ти у Евро-
пи „је дин ство ду хов ног жи во та и ства ра лач ке 
ак тив но сти”. 

Пре те ри ва ње је, али су ге стив но пре те ри ва-
ње, ка да овај фи ло зоф ка же да иде ја европ ске 
кул ту ре ну ди је дан про цес ин те гра ци је у ко јем 
се чак и по јам при че, при по ве да ња, ја вља као 
но си лац ап со лут ног ло го са. Је дан про цес ко ји 
аутор ка ина че убе дљи во до во ди у ве зу с ни зом 
дру гих тра ди ци о нал них кул ту ра, ве ру ју ћи да је 
свет по чи вао у на ма још док се за нас ни је ни 
знaло, док ни смо ни зна ли где су нам гра ни це, 
као што то, уоста лом, не зна мо ни да нас.

Али не ма ни ка квог пре те ри ва ња ка да ми твр-
ди мо да аутор ки на син те за са др жа на у на сло ву 
Пи шем ти при чу, а мо гло би се, обр ну то, ре ћи 
и при чам ти пи смо, на ста вља да жи ви у не кој 
вр сти па ра лел ног све та, за шти ће на од про ла-

зно сти вре ме на на на чи не ко је ни је увек ла ко 
ра за бра ти, али и учвр шће на у об ли ци ма ду хов-
но сти ко ји сви де лу ју уза јам но, пло до твор но, ин-
тер ак тив но у мно го стру ким об ли ци ма.  

За њом ће не сум њи во по ћи и на ша но ва књи-
жев ност и на у ка о њој. 

Сло бо дан ГРУ БА ЧИЋ

Са све ча не сед ни це уру чи ва ња на гра де
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К
њи га Пу те ви срп ске на у ке о књи
жев но сти ре зул тат је ви ше де це-
ниј ског ра да Јо ва на Пеј чи ћа, ко-
рак да ље у осве тља ва њу број них 
те ма на ин тер ди сци пли нар ним 

под руч ји ма срп ске на у ке о књи жев но сти; њо-
ме се аутор из но ва вра ћа раз ма тра ним те ма-
ма с на ме ром да их ак ту а ли зу је и пот кре пи 
но вим за кључ ци ма и са зна њи ма. По зна ва-
о ци и по што ва о ци ње го вог пре ђа шњег ра да 
ужи ва ће у нај но ви јој књи зи пи са ној пре по-
зна тљи вим сти лом, ма ни ром лу цид ног ис-
тра жи ва ча, од лич ног по зна ва о ца је зи ка, су ве-
ре ног ко мен та то ра до ма ће и стра не књи жев-
но на уч не ли те ра ту ре; они ко ји овом књи гом 
за по чи њу сво је от кри ва лач ко ис ку ство и тек 
упо зна ју ауто ра ужи ва ће у рас ко ши ду ха по-
у зда ног во ди ча на пу те ви ма срп ске исто ри је 
и исто ри о гра фи је књи жев но сти, те о ри је књи-
жев но сти, књи жев не кри ти ке, књи жев не фи-
ло зо фи је и есте ти ке. 

Пеј чи ће ва нај но ви ја књи га, као и све прет ход-
не, вр ло је бри жљи во уоб ли че на. Ми са о ни оквир 
Пу те ва срп ске на у ке о књи жев но сти чи не тек сто-
ви оп штег ка рак те ра ко ји ма аутор ука зу је на про-
бле ме ко је ви ди у осно ви и те ме љу на у ке ко јом 
се ба ви – пр ви, из ло жен у по гла вљу „На по чет ку”, 
на сло вљен „На че ла на у ке о књи жев но сти. Раз-
вр ста ва ња”, ти че се нео п ход но сти ја сног од ре ђе-
ња на че ла књи жев но на уч них ис тра жи ва ња, по 
Пеј чи ће вом ми шље њу бит ног пред-
у сло ва за из ри ца ње ар гу мен то ва ног 
ста ва. С тим у ве зи он ис ти че да би 
при ме на на че ла афир ма ци је, ак
ту а ли за ци је и про бле ма ти ца зи је у 
раз ли чи тим ди сци пли на ма на у ке о 
књи жев но сти до не ла пре ци зни је за-
кључ ке и омо гу ћи ла „по вољ не но ве 
по ло жа је за про ми шље ни је и да ле-
ко се жни је ис пи ти ва ње ли те рар ног 
фе но ме на”, те да је као та ква при ме-
на ис так ну тих на че ла ви ше стру ко 
„нео п ход на”, „ко ри сна” и „ис тра жи-
вач ко-тво ри лач ка”. Пр во по гла вље и 
по ме ну та сту ди ја ус по ста вља ју ве зу 
са по след њим по гла вљем „Кра ја не ма” и Пеј чи-
ће вим про ми шља њи ма о књи жев но сти. У тек сту 
фраг мен тар не фор ме, лир ски на дах ну то, фи ло-
зоф ски про ми шље но, Пеј чић го то во про во ци ра 
на сло вом – „На из глед но” – и за пи тан над ис хо-
ди ма соп стве них за кљу ча ка, по и гра ва ју ћи се ре-
чи ма и њи хо вим зна че њи ма, вра ћа на по че так и 
но во пре и спи ти ва ње оно га што је „усуд ми шље-
ња и пи са ња”, а што је, у су шти ни сва ког ства ра-
лач ког и от кри ва лач ког прег ну ћа.

У ми са о ном окви ру ко ји гра де пр во и по след ње 
по гла вље књи ге Пу те ви срп ске на у ке о књи жев
но сти глав на раз ма тра ња ор га ни зо ва на су у три 
по гла вља. Сва ко од по гла вља пред ста вља јед ну 
од ета па у раз во ју срп ске на у ке о књи жев но сти и 
јед ну од це ли на у књи жев но и сто риј ској, кри тич-
кој и те о риј ској ми сли ауто ра. За пра во у ана ли-
тич ко-син те тич ком при сту пу ауто ра ове на уч не 
ди сци пли не у стал ном су са гла сју и до зи ва њу, а 
суд ко ји да је под јед на ко је уте ме љен у сва кој по-
је ди нач но. У пред ста вља њу ис тра жи вач ких от-
кри ћа Пеј чић ус по ста вља ја ку ве зу из ме ђу две ју 
рав ни тек ста у књи зи – пр ву ра ван чи не основ-
на про блем ска раз ма тра ња, у ко ји ма су прот ста-
вља раз ли чи те ста во во ве, из но си те зе по зи ва ју ћи 
се на ода бра на ме ста из ли те ра ту ре, пред ла же 
име но ва ња, ука зу је на не до стат ке и ис ти че вред-
но сти из ре че них су до ва о од ре ђе ном про бле му; 
дру гу ра ван чи не фу сно те у ко ји ма ука зу је на 
ре ле вант ну ли те ра ту ру, сла га ња и не сла га ња у 
тер ми но ло шким име но ва њи ма, раз ви ја при чу 
у знат но ши рем кон тек сту ка ко би пот кре пио и 
до дат но ра све тлио про бле ме глав ног и број них 
спо ред них раз ма тра ња. Та кав по сту пак при ме-
ни ће у свим тек сто ви ма у књи зи.

По гла вље „Осно ви” на сло вом ис ти че у пр ви 
план про блем по че ла, оно га што је у те ме љу и 
за чет ку срп ске на у ке о књи жев но сти, а што је 
пред мет но ве кри тич ке оце не и но вог раз ма тра-
ња ауто ра. По ми шље њу Јо ва на Пеј чи ћа то су 
пре све га про бле ми ко је ви ди као основ ка сни-
јих не сла га ња и спо ре ња, не до вољ но ја сне и не-
у те ме ље не те о ри је и ста во ви ко ји су не кри тич ки 

при хва та ни, као и скре та ња и од у ста ја ња од пр-
во бит них ста но ви шта, ко ја су во ди ла но вим за-
кључ ци ма и те о ри ја ма. У овом по гла вљу на шла 
су се че ти ри ра да. „Мит о пре ки ду у раз вит ку 
срп ске књи жев но сти” го во ри о про ме ни и на-
пу шта њу пр во у твр ђе них ста во ва о по де ли књи-
жев но сти у Ср ба на ста ру и но ву, као и о ге не зи 
иде је о не пре ки ну тој ни ти на ше књи жев но сти и 
кул ту ре уоп ште ко ју је до крај њег ис хо да до ве ла 
но ва те о ри ја. „По че ци срп ске књи жев не кри ти-
ке и есе ји сти ке” го во ре о ви ше стру ком зна ча ју 
За ха ри је Ор фе ли на за срп ску кул ту ру и на у ку. 
„Пе ри о ди за ци ја – уте ме љу ју ћа иде ја исто ри је 
срп ске књи жев но сти” ра све тља ва уло гу по је ди-
них про у ча ва ла ца срп ске књи жев но сти у но вом, 
до са да не до вољ но ис так ну том све тлу. „Ра ђа ње 
срп ске исто ри је књи жев но сти” у хро но ло шком 
сле ду пред ста вља те ме ље на ко ји ма по чи ва срп-
ска књи жев на исто ри о гра фи ја. 

У по гла вљу „Пе ча ти” на шли су се ра до ви по-
све ће ни не ко ли ци ни ис тра жи ва ча срп ског књи-
жев ног на сле ђа ко ји у кри тич кој све сти Јо ва на 
Пеј чи ћа за слу жу ју по себ но ме сто. Не без раз ло га, 
цен трал но по гла вље књи ге по све ће но је Љу бо-
ми ру Не ди ћу, Јо ва ну Скер ли ћу и Ми ло ра ду Па-
ви ћу. Нај ста ри јег од по ме ну те тро ји це Пеј чић 
на зи ва књи жев ним кри ти ча рем два де сте ог ве ка 
у под на сло ву сту ди је „Сми сао слич но сти у исто-
ри ји и те о ри ји књи жев не кри ти ке” ка ко би ис та-
као ње гов ис тан чан осе ћај за но ви не у при сту пу 
књи жев ном де лу и естет ска про ми шља ња ко ја 

од го ва ра ју те о ри ја ма ко је ће обе ле-
жи ти но ви ја вре ме на. У па жљи вом 
про ми шља њу и од ме ра ва њу вред но-
сти на уч не ре чи о срп ској књи жев-
но сти Пеј чић нај ви ше про сто ра у 
књи зи да је Јо ва ну Скер ли ћу – пред-
ста вља га и као књи жев ног кри ти ча-
ра и као исто ри ча ра књи жев но сти 
ко ји је оста вио нај ду бљи траг и по-
ста вио нај ви ше на уч не кри те ри ју ме. 
„Је дин ство књи жев ног и на ци о нал-
ног иден ти те та” пред ста вља две де-
лат не стра не, два по ља на ко ји ма се 
оства ри вао Скер лић са јед ном иде-
јом да об је ди ни оно што је у би ћу 

јед ног на ро да нај вред ни је. О Ми ло ра ду Па ви-
ћу и ње го вом ра ду на по љу књи жев не исто ри о-
гра фи је Пеј чић пи ше у ра ду „Осно ви, вред но сти 
– тра ја ње” и ис ти че да су на уч ни ре зул та ти до 
ко јих је до шао Па вић бит но опре де ли ли ток но-
ве срп ске књи жев но на уч не ми сли.

У 
по гла вљу „Од но си, су сед ства, 
лич но сти” Пеј чић раз ма тра ве-
зе ко је је на ше књи жев но на уч-
но на сле ђе ус по ста вља ло са стра-
ним узо ри ма и у све тлу тих ве за 

ба ви се ода бра ним пи та њи ма. У тек сту „Ша-
фа ри ко ва пр ва исто ри ја срп ске књи жев но сти” 
пи ше о сло вач ком ис тра жи ва чу као уте ме љи-
ва чу срп ске књи жев не исто ри је. „Умет ност и 
сми сао бе се ђе ња” пре глед но пред ста вља исто-
ри ју го вор нич ког жан ра код Ср ба од сред њо-
ве ков них за че та ка до пре о бра жа ја жан ра у 19. 
ве ку. На овај рад на до ве зу је се сле де ћи – „Ети-
ка и ре то ри ка све о бу хват ног Срп ства” – у ко ме 
се ис ти че зна чај Ни ка но ра Гру ји ћа, бе сед ни ка 
и учи те ља бе се ђе ња. По след њи рад у овом по-
гла вљу „Срп ска аван гра да и на ци о нал на на у-
ка о књи жев но сти” раз ре ша ва тер ми но ло шку 
не до у ми цу око пој мо ва мо дер ни зам : екс пре-
си о ни зам : аван гар да.

Књи га Пу те ви срп ске на у ке о књи жев но сти 
пред ста вља не ку вр ста ду хов ног и ми са о ног 
пре да ха, ме сто и вре ме ре ка пи ту ла ци је нео п-
ход но за из ри ца ње на та ло же них зна ња до ко јих 
је Јо ван Пеј чић до шао у ис тра жи ва њу срп ског 
књи жев ног на сле ђа. Свој пу ни сми сао ова књи-
га оства ру је у кон тек сту срод них књи га ауто ра 
(Про сто ри књи жев ног ду ха, 1998; По че ци и вр хо
ви, 2010; Зр на, ра сад, же тва, 2015). По сма тра на 
са мо стал но, она је сво је вр сна син те за до ко је се 
до шло на кон ду го трај ног ис тра жи ва ња и пре-
и спи ти ва ња. Као та ква, она пред ства ља те мељ 
и осно ву за да ље про у ча ва ње пу те ва ко ји ма се 
кре та ла срп ска на у ка о књи жев но сти.

Вла ди мир МИ ЧИЋ

К
њи га Сре те Та на си ћа је све до чан-
ство о то ме ка ко је – да па ра фра-
зи ра мо на слов – за рад бу дућ но-
сти на шег, срп ског, је зи ка и пи-
сма, и сво је бу дућ но сти, го во рио 

је дан од во де ћих струч ња ка у овој обла сти и 
нај ак тив ни јих уче сни ка стан дар ди за ци је срп-
ског је зи ка то ком чи та ве две де це ни је, од но-
сно ка ко у све тлу исто риј ских про це са и ак ту-
ел них де ша ва ња на по љу је зи ка тре ба гле да ти 
на ње го во „су тра” – и бри ну ти о ње му.

Др Сре то Та на сић је срп ски лин гви ста, фи-
ло лог, до пи сни члан Ака де ми је на у ка и умјет-
но сти Ре пу бли ке Срп ске, на уч ни са вет ник 
Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ и ње гов ди-
рек тор од 2006. до 2016. го ди не, ре дов ни про-
фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та у Ни шу (до 2016. 
го ди не), као и го сту ју ћи про фе сор 
за са вре ме ни срп ски је зик на Фи-
ло зоф ском/Фи ло ло шком фа кул те-
ту у Ба њој Лу ци. По по зи ву је др жао 
пре да ва ња из са вре ме ног срп ског 
је зи ка на Уни вер зи те ту „Ло мо но-
сов” и у Ин сти ту ту за сла ви сти ку 
– у Мо скви. Са рад ник је СА НУ и 
АНУРС на из ра ди Срп ског ди ја лек-
то ло шког атла са. Пот пред сед ник 
је Сла ви стич ког дру штва Ср би је и 
ње гов по ча сни члан, члан је Ву ко ве 
за ду жби не у Бе о гра ду, стал ни члан 
Ма ти це срп ске у Но вом Са ду. Члан 
је и пред сед ник Од бо ра за стан дар-
ди за ци ју срп ског је зи ка, све срп ског 
и све ин сти ту ци о нал ног струч ног те ла осно ва-
ног са за дат ком да бри не о ста ту су, про у ча ва њу 
и стан дар ди за ци ји срп ског је зи ка на це ло куп-
ном ње го вом про сто ру.  

Зна ча јан про стор у књи зи, сход но то ме ко ли-
ко се ува же ни лин гви ста ба ви овом те мом, бо-
ље ре ћи – ко ли ко је по све ћен бор би за очу ва ње 
срп ског пи сма, дат је те ми ста ту са ћи ри ли це као 
стра те шком пи та њу на шег иден ти те та и кул ту-
ре, али и ње не за кон ске за шти те. „Не ма ни јед-
ног, ни јед ног је ди ног раз ло га да се ћи ри ли ца 
др жи по стра ни, да се слу жи мо ла ти ни цом ако 
је ћи ри ли ца срп ско пи смо. Она је знак срп ског 
иден ти те та. Ако на ћи ри ли ци има мо та ко из-
гра ђе ну кул ту ру кроз хи ља ду го ди на – на рав-
но, то пи смо је Вук са мо по јед но ста вио ка да је 
гра дио но ви књи жев ни је зик, Вук са сво јим са-
рад ни ци ма – ако ми има мо ви ше ве ков ну кул-
ту ру из гра ђе ну на ћи ри ли ци – ни ко се то га не 
би од ре као, а, с дру ге стра не, не ма мо ни јед ног 
раз ло га за то од ри ца ње. Мо дер но вре ме ни је 
пре пре ка за ћи ри ли цу. Ми смо слу ша ли и ове 
и оне раз ло ге, али ни јед ног озбиљ ног раз ло га 
не ма про тив ћи ри ли це. Па чак ни еко ном ски 
раз ло зи. Као: пи ше мо на зи ве ули ца у Вра њу на 
ла ти ни ци због стра на ца. Пр во, кад стран ци до-
ђу у Вра ње или Бе о град, ако не зна ју срп ски је-
зик, он да им је све јед но је ли на ћи ри ли ци или 
ла ти ни ци”, го во рио је проф. др Сре то Та на сић за 
те ле ви зи ју гра да на ју гу Ср би је.

У ин тер вјуу „Чу ва њем ћи ри ли це чу ва мо на-
ци о нал но бла го” проф. Та на сић ка же: „Срп ски 
је зик и ње го во пи смо – ћи ри ли ца ле же у те ме-
љи ма срп ског иден ти те та. Ако смо на срп ском 
је зи ку и ћи ри ли ци ства ра ли ми ле ни јум ску кул-
ту ру, зар тре ба да то сад оста ви мо! На ћи ри ли ци 
смо ство ри ли кул тур ну ба шти ну на ко ју мо же мо 
би ти по но сни, не ка де ла ула зе у свет ску ри зни-
цу кул ту ре – ка кво је Ми ро сла вље во је ван ђе ље, 
и мно га дру га је ван ђе ља, да кле све те књи ге. Па 
књи ге жи во то пи си на ших све тих кра ље ва, По-
ве ља ба на Ку ли на, па Ду ша нов за ко ник, па ре-
мек-де ло „Сло во љуб ве” и та ко ре дом. Да нам је 
кул тур на ба шти на ство ре на на срп ском је зи ку 
и ћи ри ли ци без вред на, не би би ла пред мет ра-
зних кри во тво ре ња, сво ја та ња и пот кра да ња. Ко 
би се ра зу ман ра ста вио од та кве сво је кул ту ре. 
А за што? Ни за што. Да на шња ћи ри ли ца је наш 
кул тур ни и на ци о нал ни сим бол – ко се од ри-
че сво га иден ти те та не за слу жу је, та ко и би ва, 
да га дру ги по шту ју. За ти ра ње ћи ри ли це до при-
но си за ти ра њу срп ске кул ту ре. На ша са вре ме-
на ћи ри ли ца, ко ју је Вук Сте фа но вић Ка ра џић 
при ла го дио по тре ба ма са вре ме ног срп ског књи-
жев ног је зи ка пред ста вља го то во иде ал ну азбу-
ку, где сва ком гла су од го ва ра је дан знак.” Реч је 
за пра во о вра ћа њу ћи ри ли це та мо где јој је ме-
сто, а њој је ме сто у слу жбе ној упо тре би срп ског 

је зи ка, на во ди Та на сић. Jер, је дан од на чи на да 
се Ср би одво је од сво је на ци о нал не кул ту ре и 
да се пре тво ре у без лич ну ма су је сте за ти ра ње 
ћи ри ли це.

Је зик је нај по у зда ни ји чу вар исто ри је, кул ту-
ре и иден ти те та јед ног на ро да. За то је по зна-
ва ње ње го ве исто ри је је дан од нај си гур ни јих 
осло на ца у са зна ва њу и очу ва њу на ци о нал ног 
иден ти те та. Све што смо ство ри ли и што нам се 
до го ди ло чу ва се у је зи ку. Је зик има сво ју уну-
тра шњу и спо ља шњу исто ри ју – и јед на и дру га 
су под јед на ко ва жне, го во рио је у ин тер вју и ма 
Та на сић. Из у ча ва ње, не го ва ње и очу ва ње са вре-
ме ног срп ског је зи ка ну жно се за сни ва на из-
у ча ва њу и по зна ва њу ње го ве исто ри је. Мно ге 
је зич ке да то сти у са вре ме ном срп ском је зи ку 
не мо гу се раз у ме ти и об ја сни ти без по зна ва-
ња ње го вих ста ри јих фа за раз во ја.

„Ср би, на жа лост, не ма ју раз ви је-
ну свест о зна ча ју чу ва ња на ци о-
нал ног је зи ка и пи сма, не ма ју свест 
о по тре би чу ва ња свог иден ти те та, 
у чи јој осно ви је, по на вљам, срп-
ски је зик и ње го во пи смо ћи ри ли-
ца. Ни је то са мо по мо дар ство, има 
не што ду бље ту. Као да у по след ње 
вре ме по чи ње мо да од ба цу је мо све 
што но си на ци о нал ни пред знак. 
По сле рат них стра да ња и гу би та ка 
на ро ди се обич но ин тен зив ни је об-
на вља ју, па ја ча и на ци о нал ни дух. 
Ср би – је дан део – по сле ових ра-
то ва с кра ја два де се тог ве ка иду у 
су прот ном сме ру – на ста вља ју де-

струк ци ју ко ја им је кроз рат не го ди не на мет ну-
та. То се, на жа лост, мо же ви де ти и на при ме ру 
(не)бри ге о срп ском је зи ку и пи сму. А ето, је-
дан Пе тар Ханд ке је на у чио ћи ри ли цу”, ре као 
је проф. Та на сић у јед ном од ин тер вјуа, до да ју-
ћи да од ри чу ћи се се бе – ни ку да не ће мо сти ћи. 
Ни је нам ни оправ да ње ни уте ха ако то чи ни мо 
и не све сно. Сви они ко ји ма је срп ски је зик ма-
тер њи је зик ду жни су да се пре ма ње му од но-
се од го вор но. Стру ка ну ди ре ше ња, а др жа ва то 
мо ра и нор ма тив но, од но сно за кон ски да ре гу-
ли ше, да се утвр ди је зич ка по ли ти ка за јед но са 
стру ком, и да се утвр ди стра те ги ја спро во ђе ња 
те је зич ке по ли ти ке.

О
но што на ро ду удах њу је свест је-
сте ње гов је зик, а ту су на ци о нал-
ни и кул тур ни иден ти тет. Кад се 
по ти сне кул ту ра јед ног на ро да, 
отва ра се про стор за ту ђи кул тур-

ни ути цај (не за раз ме ну кул тур них до ба ра и 
про жи ма ње кул ту ра), а кул тур ни ути цај отва-
ра вра та и за дру ге ути ца је: еко ном ске, по ли-
тич ке – све до но вог по ро бља ва ња. Ср би ће све 
ви ше гу би ти на ци о нал ни иден ти тет, по ста ја-
ти не ка не фор ми ра на ма са ко ја се да об ли-
ко ва ти пре ма по тре би не ко га са стра не, би ће 
усме ра ва ни да са ми од ба цу ју сва ко ду хов но, 
кул тур но и ма те ри јал но до бро ко је има атри-
бут срп ски, упо зо ра ва да ље Та на сић.

Не тре ба, пре ма на во ди ма проф. Та на си ћа (у 
ин тер вјуу „На шој ре чи” у Те ми шва ру), за не ма-
ри ти ни бри гу о по ло жа ју срп ског на ро да и ње-
го вог је зи ка на ру бо ви ма Срп ства ко ја не мо же 
би ти пре пу ште на са мо тим де ло ви ма Срп ства; 
то мо ра да бу де бри га ма тич не др жа ве, об у хва-
ће на ду го роч ном на ци о нал ном по ли ти ком у 
обла сти ко ја се ба ви на ци о нал ном кул ту ром и 
иден ти те том. 

Да ово крат ко пред ста вља ње јед не не сва ки-
да шње и зна чај не књи ге за вр ши мо из во дом из 
пред го во ра ака де ми ка Пре дра га Пи пе ра: „Ка да 
је ин тер вју и са на лич ност на уч ник, и то је дан од 
во де ћих у сво јој обла сти, као што је то проф. др 
Сре то Та на сић, и ка да се ин тер вјуи од но се на 
област у ко ју је он ве о ма до бро упу ћен, и као 
ис тра жи вач, и као ру ко во ди лац, и као па жљив 
по сма трач је зич ких ак ту ел но сти и уче сник у 
про це си ма стан дар ди за ци је срп ског је зи ка, /.../  
уз то по знат и као лич ност и као струч њак по 
сво јој од ме ре но сти су да, али и по чвр стој ар гу-
мен та ци ји и ја сном ста ву кад је реч о зна ча ју 
је зи ка за на ци о нал ни и лич ни иден ти тет, он да 
је ја сно да је проф. др Сре то Та на сић и те ка ко 
по зван да го во ри о пи та њи ма ко ја му се по ста-
вља ју у ин тер вју и ма са бра ним у овој књи зи”. 

Ма ри ја ФИ ЛИ ПО ВИЋ

ВУКоВе ПоСЛоВИце о ВИНУ

• Вино и мудрога побудали.

• Вино и старца заигра.

• Ко вина вечера, воде руча. 

• Луди бој бију, а мудри вино пију. 

•  Неста вина, неста разговора, 

неста блага, неста пријатеља. 

• Од воде воде, а од вина носе.

• Ора вино пије, а намјера дуг наплаћује. 

• Пијан без вина. Луд. 

•  Пије вино ко има новаца, 

а ко нема сједи код лонаца. 

•  Прва срећа пуна чаша цвећа, друга срећа 

пуна чаша вина, трећа срећа пуна чаша једа. 

• Смрдљиво буре најбоље вино поквари. 

• Снага вино пије. 

•  Старог вина и стара пријатеља држи се. 

•  Тако ми се вино на крсно име 

у крв не прометнуло! 

•  Тешко вуку не једући меса, 

а јунаку не пијући вина!

•  Тешко соколу без крила, а јунаку без вина!

•  Тешко соколу без крила, а јунаку без вина! 

А још горе кога носе.

•  Удара из њега вино као из мјешине.

•  Устали у славу без вина. 
(Из књиге Вукове народне пословице с регистром кључних речи, 
Нолит, Београд, 1996) 

Приредио: Славко ВЕЈИНОВИЋ

Да чувамо, развијамо 
и негујемо језик 
својих предака

Срето Танасић, „Тако сам говорио зарад сутра”, Чигоја, Београд, 2020.

о ПУтЕвиМа и СтРаНПУтиЦаМа СРПСКЕ НаУКЕ 
о КЊижЕвНоСти

Истраживање српског 
књижевног наслеђа

Јован Пејчић, „Путеви српске науке о књижевности”,
Српска књижевна задруга/Лесковачки културни центар, Београд 2020.
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У 
из да њу Слу жбе ног гла сни ка, Ма-
ти це срп ске и Удру же ња фол кло-
ри ста Ср би је пр ви пут је на срп-
ски је зик пре ве де на књи га Ива на 
Сте па но ви ча Ја стре бо ва Оби ча ји 

и пе сме Ср ба у Тур ској, об ја вље на на ру ском 
и срп ском 1886. го ди не. Књи гу су при ре ди ли 
проф. др Бо шко Су вај џић и проф. др Ва лен-
ти на Пи ту лић, а пре ве ла је Ве сна Сми ља нић 
Ран ге лов. Реч је о пре во ду дру гог, про ши ре ног 
из да ња из 1889. го ди не, не дав но об ја вље ном 
у окви ру би бли о те ке Са бор ник, чи ји је уред-
ник Бо ри слав Че ли ко вић.

И. С. Ја стре бов (1839–1894) био је ру ски ге-
не рал ни кон зул у Ска дру, При зре ну и Со лу ну. 
Сво јим про свет ним и ди пло мат ским ра дом за-
ла гао се за пра ва Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји и у 
Ма ке до ни ји. Као од ли чан по зна ва лац и све док 
си ту а ци је на Бал ка ну, а за хва љу-
ју ћи на уч ном ен ту зи ја зму и пу то-
ва њи ма ко ја му је омо гу ћио ње гов 
по зив, Ја стре бов је све стра но из у-
ча вао жи вот Ср ба у Ста рој Ср би ји 
и Ма ке до ни ји. Сту ди ја ма По дат ци 
за исто ри ју срп ске цр кве и Ста ра 
Ср би ја и Ал ба ни ја дао је до при нос 
дру штве ној и цр кве ној исто ри ји, ан-
тро по ге о гра фи ји и ет но гра фи ји.

Књи га Оби ча ји и пе сме Ср ба у Тур
ској има ви ше стру ки зна чај за фол-
кло ри сти ку, као и за срод не на у ке. 
С јед не стра не, у њој је пр ви пут си-
сте ма тич но пред ста вље на обим на 
гра ђа, ко ја се са сто ји од ис црп них опи са раз-
ли чи тих оби ча ја, об ре да, ве ро ва ња, опи са пред-
ме та и ма те ри јал не кул ту ре уоп ште, лир ских и 
еп ских пе са ма, до пу ње на у дру гом из да њу за-
го нет ка ма, из ре ка ма и пи сми ма Ср ба у Тур ској. 
Пре ма при ре ђи ва чи ма, књи га бро ји ви ше од 600 
на род них пе са ма, што зна чи да је реч о пр вој 
књи зи на род не по е зи је из ових кра је ва у пра-
вом сми слу те ре чи. Нај ви ше па жње Ја стре бов 
је по све тио кр сној сла ви, ко ју је сма трао нај ва-
жни јим пра зни ком за срп ски на род.

Дру га ве ли ка це ли на у књи зи по све ће на је 
свад би, са пре ко 200 сва тов ских пе са ма. Осим 
сла ве и свад бе, у сре ди шњем де лу, опи си ва ни су 
оби ча ји и об ре ди ве за ни за Бад њи дан и Бо жић, 
Бо го ја вље ње, Ђур ђев дан, Ла за ре ву су бо ту, вре ме 
же тве, ро ђе ње де те та, са хра њи ва ње по кој ни ка 
итд. По себ но је зна чај но што су лир ске и еп ске 
пе сме у ве ли ком бро ју за бе ле же не у оп штем (за 
лир ске је то нај че шће об ред но-оби чај ни) кон-
тек сту у ко јем се из во де и што су и у ори ги на лу 
об ја вље не на срп ском је зи ку. При ли ка у ко јој се 
пе сма из во ди ујед но је би ла и глав ни кри те ри-
јум за по де лу пе са ма, док су за го нет ке и из ре ке 
на ве де не пре ма ме сти ма у ко ји ма су за пи са не. 
Аутор је бе ле жио и дра го це не по дат ке о то ме у 
ко јој ме ри је не ка тра ди ци ја очу ва на. Ова књи-

га је сту ди ја о срп ском фол кло ру са ста но ви шта 
стран ца, ка ко сам Ја стре бов ис ти че од ре ђу ју ћи 
се бе као Ру са ко ји опи су је ту ђе оби ча је. Из та-
кве по зи ци је ње го ва пер спек ти ва нај че шће је 
би ла објек тив на, али са не скри ве ном сим па ти-
јом пре ма срп ском на ро ду, ко ја му је омо гу ћи ла 
да од ре ђе не по ја ве са гле да „из ну тра”. На осно ву 
уви да у сла вље ње пра зни ка, ве ро ва ња и усме-
но по ет ску тра ди ци ју, Ја стре бов до но си за кључ ке 
о ду хов ним вред но сти ма, ети ци и пси хо ло ги ји 
Ср ба у кра је ви ма под тур ском вла шћу, у скла-
ду са на уч ним стру ја ма ка рак те ри стич ним за 
дру гу по ло ви ну 19. ве ка.

Осим што је не из о ста ван фол кло ри стич ки 
из вор за ис тра жи ва ња ет но гра фи је, ет но ло ги-
је, ет но му зи ко ло ги је и књи жев ног фол кло ра, 
Ја стре бо вље ва књи га, об ја вље на у вре ме ка да 
је би ло ак ту ел но тзв. ма ке дон ско пи та ње, пред-
ста вља ва жан исто риј ски до ку мент. На те ри то-

ри ју Ма ке до ни је и Ста ре Ср би је 
пре тен зи је су има ле и су сед не др-
жа ве, по себ но Бу гар ска, ко ја је во-
ди ла отво ре ну про па ган ду. По ло жај 
Ср ба „ван Ср би је” био је те жак, те је 
ова ква де лат ност има ла за циљ да 
их при бли жи Ср би ји. Упра во овој 
те ми по све ћен је и Ја стре бо вљев 
пред го вор, кон ци пи ран као од го-
вор на бу гар ску ре цен зи ју ње го вог 
де ла. Пи шу ћи у пред го во ру о бу га-
ри за ци ји срп ског на ро да на те ри то-
ри ји за пад не Ма ке до ни је, Ја стре бов 
је свој це ло куп ни фол кло ри стич ки 
рад од ре дио као вид по др шке кул-

тур но-про свет ној про па ган ди ко ју је Ср би ја во-
ди ла као оно вре ме ни ле ги тим ни на чин бор бе 
за на ци о нал не ин те ре се и омо гу ћио да то пи-
та ње до би је европ ски од јек.

Књи га је опре мље на реч ни ком, ин дек си ма 
име на, ме ста и ме ста где су пе сме за пи са не. 
Струч но на пи сан по го вор Б. Су вај џи ћа и В. Пи-
ту лић дао је све о бу хва тан увид у нај ре ле вант-
ни ја пи та ња ве за на за Ја стре бо вље ву књи гу 
– пред ста вље на је гра ђа, би о граф ски по да ци, 
кул тур но-исто риј ски, по ли тич ки, а за тим и 
ком па ра тив ни кон текст, као и ре цеп ци ја Ја стре-
бо вље вог ра да; да те су упут ни це на ши ру ли-
те ра ту ру о овој те ми. За хва љу ју ћи удру же ним 
на по ри ма из да ва ча, ово ка пи тал но де ло нај зад 
ће, на кон ви ше од јед ног ве ка, би ти до ступ но 
ши рем кру гу чи та ла ца. Иако је нео прав да но ду-
го че ка ла срп ски пре вод, Ја стре бо вље ва књи га 
ни је из гу би ла на ак ту ел но сти. Овај из да вач ки 
по ду хват до не ће ви ше стру ку ко рист ис тра жи ва-
чи ма из раз ли чи тих ху ма ни стич ких ди сци пли-
на, али књи га мо же би ти за ни мљи ва и ши рој 
јав но сти. Ујед но, ка ко су при ре ђи ва чи ис та кли, 
овом књи гом Ја стре бо ву оду жу је мо је дан од нај-
ве ћих на ци о нал них ду го ва.

Ма ри на МЛА ДЕ НО ВИЋ
МИ ТРО ВИЋ

Р
у ко пис књи ге „Ба шти на кра ји-
шких Ср ба” у из да њу За ви чај ног 
удру же ња „Са ва Мр каљ” пред-
ста вља још је дан ва жан до при-
нос про у ча ва њу кул тур не, је зич-

ке и књи жев не ба шти не овог де ла срп ског 
на ро да. Збор ник ра до ва са др жи при ло ге из 
обла сти исто ри је, је зи ка, фол кло ра, књи жев-
но сти, тра ди ци о нал ног пе ва ња и са крал не 
ба шти не. За сва ку област по је дан на уч ни и 
син те тич ки или ана ли тич ки текст без оба-
ве зне на уч не апа ра ту ре ап стра ка та и ре зи-
меа пред ста вља књи гу ко ја кроз сва ки текст 
по све ћен јед ној обла сти да је оп шту сли ку о 
ба шти ни кра ји шких Ср ба. У ни зу прет ход них 
на уч них сту ди ја ова књи га би мо гла да бу де 
не ка вр ста оба ве зне кућ не би бли о те ке сва-
ког при пад ни ка срп ског на ро да из Кра ји не, 
али и чи та ла ца ко ји су из у зет но за ин те ре со-
ва ни за све у куп ну исто ри ју и кул тур ну ба-
шти ну срп ског на ро да ра су ту по ре ги ја ма и 
под руч ји ма ко ја ви ше ни су ста ни шта на ко-
ји ма жи ве Ср би. 

По сле ег зо ду са из За пад не Сла во ни је (1991) 
и Кра ји не (1995) и ду го трај не на уч не и по ли-
тич ке пре ћу та но сти и нај ве ћег на ци о нал но ко-
но ти ра ног из го на јед ног на ро да по сле Дру гог 
свет ског ра та, би ло је по треб но ви ше од 20 го-
ди на да се ин тен зив ни је про у ча ва и ра ди на 
фор ми ра њу на уч них кор пу са ко ји би би ли ба-
за за јед ну све о бу хват ну кул тур ну и исто риј-
ску ен ци кло пе ди ју срп ског на ро да у Кра ји ни, 
Дал ма ци ји и Сла во ни ји. 

За ви чај но удру же ње „Са ва Мр каљ” се овом 
књи гом укљу чу је у то ко ве ко ји су од по себ ног 
на ци о нал ног и на уч ног зна ча ја. У то ку 2018. 
го ди не Ма ти ца срп ска је фор ми-
ра ла Кра ји шки од бор у окви ру ко-
га ће де ло ва ти и број на удру же ња 
ка ко би се об је ди ни ла де лат ност 
усме ре на на за шти ту, про у ча ва ње 
и про мо ви са ње кул ту ре и исто ри је 
кра ји шких Ср ба.

По сле ег зо ду са 1991. и 1995. го ди-
не и да нас, на кон го то во 28 го ди на, 
са свим је ја сно да је је дан део срп-
ског на ро да за у век на пу стио про-
сто ре од Ду бров ни ка, пре ко Кни на, 
Кар лов ца до Па кра ца и Ву ко ва ра. 
Ти про сто ри су за у век ис пра жње ни, 
а тен ден ци ја је и да ће мо у бу дућ-
но сти на кон све га има ти вр ло ма ло ста нов ни ка 
у тим кра је ви ма. По сле све га оста је нам исто-
ри ја, кул тур ни ар те фак ти, књи жев на и са крал-
на ба шти на, али и ет но му зи ко ло шки за пи си 
и је зик, ко ји је нај у гро же ни ји, јер при пад ни-
ци ових го во ра би о ло шки из у ми ру. Због све га, 
нео п ход но је ука зи ва ти и про у ча ва ти исто ри-
ју овог „за кра ји ње ног” на ро да, ње го ву спе ци-
фич ну кул ту ру ко ја је увек би ла на гра ни ца ма 
или обо ди ма и др жа ва, цар ста ва, али и на уч-
них ин те ре со ва ња. 

„Ба шти на кра ји шких Ср ба” у пр вом тек сту 
исто ри чар ке Со фи је Бо жић, „Ср би у Хр ват ској, 
Сла во ни ји и Дал ма ци ји”, до но си пре сек основ-
них исто риј ских то ко ва овог на ро да. При лог 
на шег нај по зна ти јег лин гви сте Па вла Иви ћа 
пред ста вља основ не ка рак те ри сти ке је зи ка на-
ро да Кра ји не и осно ву за де таљ на ис тра жи ва ња 
ди ја лектских ка рак те ри сти ка овог де ла срп-
ског је зи ка у из у ми ра њу. Сла ви ца Га ро ња ана-
ли зи ра „На род ну књи жев ност Ср ба са Кра ји не/
Ср ба из да на шње Хр ват ске” и се лек ци јом раз-
ли чи тих вр ста фол клор ног ства ра ла штва ука-
зу је на бо гат ство и раз у ђе ност ове књи жев не 
гра ђе. Ду шан Ива нић у ра ду „Књи жев ност кра-
ји шких Ср ба” син те тич ки при ка зу је основ на од-
ре ђе ња, ка рак те ри сти ке и во де ће пред став ни ке 
ове ли те ра ту ре. У при ло гу „Тра ди ци о нал но пе-
ва ње Ср ба из Хр ват ске у све тлу са вре ме них ет-
но му зи ко ло шких ис тра жи ва ња” Сањa Ран ко вић 
опи су је са вре ме но ста ње у овoј обла сти на ше 
кул ту ре са ни зом нот них за пи са и пре ци зном 
кла си фи ка ци јом об ли ка овог пе ва ња. Љи ља на 
Сто шић да је са вре ме ну сли ку ста ња са крал не 
ба шти не кра ји шких Ср ба. По след њи текст у овој 
књи зи је од по себ ног зна ча ја јер до но си са вре-
ме не по дат ке и ста ти стич ке чи ње ни це ко ји ма 
по ка зу је ко ли ко је са крал них обје ка та уни ште-
но, али и по зи тив не при ме ре об но ве тих ар те-
фа ка та. На жа лост, Љи ља на Сто шић за кљу чу је: 
„Од свих ре ги ја у Хр ват ској, под руч је За пад не 
Сла во ни је је са нај ви ше трај но стра да ле са крал-
не ба шти не кра ји шких Ср ба. Из глед сто ти нак 
не ка да шњих срп ских па ро хиј ских бо го мо ља 
да нас углав ном оста вља аве тињ ско-са бла сни 
ути сак, бу ду ћи да су раз ру ше ни и за пу ште ни 
(Ба ста ји, Ба ти ња ни, Бо ги ћев ци, Вр хов ци, Гра-
хо вља ни, До ља ни, Ја бла нац, Ко баш, Ку ку ње вац, 

Ла ти но вац, Лов ска, Ма цу те, Ма-
шић, Ме да ри, На бр ђе, Об ра дов ци, 
Сло бо шти на, Сму де, Ста ра Гра ди-
шка, Су боц ка, То рањ, Цје пи дла ке, 
Че ча вац, Шње га вић).” 

За вр ша ва ју ћи књи гу са ова ко 
тра гич ним по да ци ма о са крал ним 
објек ти ма у За пад ној Сла во ни ји 
сви ма на ма оста је са мо да по др-
жи мо све об ли ке об но ве, ана ли зе и 
пред ста вља ња срп ске кул тур не ба-
шти не са про сто ра Кра ји не. На род 
„вје тром ви ја ни”, ка ко га је на звао 
Стан ко Ко раћ, део је срп ског на ци-
о нал ног би ћа ко је је про шло јед ну 

од нај ве ћих ка та кли зми у 20. ве ку, али то ни је 
раз лог да и ње го ва исто ри ја и умет нич ко де ло-
ва ње оста ну са мо раз ве ја ни у ве тру. 

За ви чај но удру же ње „Са ва Мр каљ” је збор ни ком 
ра до ва „Ба шти на кра ји шких Ср ба” да ло зна ча јан 
при лог том вре ме ну и на ро ду ко је му је остао са-
мо још део се ћа ња на про сто ру са свим оту ђе ном, 
опу сто ше ном фи зич ки, али још увек на то пље-
ном гла со ви ма ње го вих ста нов ни ка и де ли ма 
ко ја нас оба ве зу ју на кул ту ру се ћа ња и пам ће ња. 

Све тла на ШЕ А ТО ВИЋ

У 
Га ле ри је на у ке и тех ни ке СА НУ, 
од 1. до 20. мар та 2021. го ди не, 
пред ста вље на је из ло жба Стан ка 
Ко сти ћа, умет нич ког фо то гра фа 
из Бе о гра да, под на зи вом Ћи лим 

– пут ни ти. При ка за ни су ћи ли ми као нео-
дво ји ви део срп ске тра ди ци је и на род не ра-
ди но сти, по че му су по је ди ни на ши кра је ви 
по ста ли пре по зна тљи ви код нас и у све ту, као 
што је пи рот ски и ста пар ски крај, Мла ва и Хо-
мо ље, Но ви Па зар, Сје ни ца, Пе штар, То пли ца, 
та ков ски крај и дру ге сре ди не. 

Ис так ни мо да се пи рот ски ћи лим на ла зи на 
Ли сти не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа Ре-
пу бли ке Ср би је и да кра си не ке нај е лит ни је 
уста но ве кул ту ре у све ту. На ла зи се и у мно гим 
при ват ним ко лек ци ја ма, у Хи лан да ру, а че сто се 
на ђе и као вре дан дар у ди пло ма ти ји. Опи са но 
је око 95 ша ра са 122 еле мен та, ко је су пре у зе-
ле тка ље ши ром Ср би је и Бал ка на.  

На из ло жби је, на ви ше од се дам де сет фо то гра-
фи ја у про сто ру и сто ти нак у ка та ло гу, пред ста-
вљен про цес из ра де ћи ли ма, од са мог по чет ка, 
од но сно не го ва ња ова ца, за тим об ра де ву не, до 
тка ња и, на кра ју, до про из вод ње. По ред фо то-
гра фи ја, по се ти о ци су мо гли да ви де и екс по-
на те по пут ала та по треб них за из ра ду ћи ли ма, 
као и са ме ћи ли ме. У јед ној про сто ри ји ре кон-
стру и са на је со ба из сре ди не 20. ве ка у ко јој се 
по ме ну ти пред ме ти на ла зе, а из ло же ни су и тех-
нич ки цр те жи. 

Ћи лим је био и остао из у зет но вре дан екс по-
нат и дар у срп ској на род ној кул ту ри, ко јим су се 
да ри ва ли ку мо ви, нај бли жа род би на и при ја те-
љи, по ло жај ни ци, но си о ци до брих и зна чај них 

ве сти за до ма ћи на. Они су би ли и ва жан део де-
во јач ке спре ме, чи ме се по ка зи вао ста тус, мар-
љи вост и углед по ро ди це из ко је мла да по ти че. У 

го стин ској со би на на ме ште ним кре ве ти ма, као 
и на зи ду по ред ико не про сти ра ли су се и из ла-
га ли ћи ли ми, на ро чи то о сла ва ма, пра зни ци ма, 

пред Бо жић или Вас крс, као и за вре ме ве ли-
ких мо ба, као што су вр шид ба, бер ба ви но гра да, 
град ња ку ћа и дру ги ва жни по сло ви.  

Пут од ву не до ћи ли ма во ди кроз ве ли ки број 
рад њи и пред ста вља је дан од нај сло же ни јих се-
о ских по сло ва, за ко је је би ло по тре бо ве ли ко 
зна ње, ис ку ство и ве шти на. Тка њу ћи ли ма прет-
хо ди ле су ва жне опе ра ци је, као што је сно ва ње 
ћи ли ма, од но сно при пре ма осно ва за тка ње, за-
тим па жљи во на ви ја ње осно ве на вра ти ло и на 
кра ју по ста вља ње вра ти ла са на ви је ним ни ти-
ма на раз бој и њи хо во уво ђе ње у бр да и ни ти-
ла. То су мо гле да ра де са мо ве ште тка ље ко је 
су са вла да ле тех ни ку и по се до ва ле зна ње из-
ра де ћи ли ма. Ту тај ну оне су чу ва ле и чу ва ју 
у сво јим до мо ви ма, удру же њи ма и за нат ским 
за дру га ма, као што су „Дам ско ср це“ из Пи ро та, 
„Ста пар ска ру жа“ из Ста па ра, „Злат не ру ке“ из 
Кла ду ро ва и мно ге дру ге. 

Из ло жбу је пра тио из у зет но леп и бо га то илу-
стро ва ни ка та лог, у ко ме су пред ста вље ни нај-
зна чај ни ји при ме ри ћи ли мар ства код нас. О 
то ме су при год не тек сто ве на пи са ли Дра ган 
Ја ца но вић (Ћи ли ми у Ср ба), Ду шан Ми ло ва но-
вић (Утка но се ћа ње) и Стан ко Ко стић (Ћи лим 
као ду ша на ро да).

Стан ко Ко стић је сву ле по ту и не до ку чи ву 
тај ну ћи ли ма ве о ма успе шно из ра зио у фо то-
гра фи ја ма ко је су пред ста вље не на из ло жби. 
Ре ци мо да је овај умет нич ки фо то граф и до-
бит ник на гра де Ву ко ве за ду жби не за умет ност 
за 2019. го ди ну за из ло жбу „При че о во де ни ци“, 
ко ју је при ка зао у Га ле ри ји на у ке и тех ни ке СА-
НУ 2019. го ди не. 

Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

Пи рот ски ћи лим

Ћилим као душа народа

оБиЧаЈи и ПЕСМЕ СРБа У тУРСКоЈ

Капитално издање 
објављено на српском 

језику
(Приказ књиге И. С. Јастребова „Обичаји и песме Срба 
у Турској”, Службени гласник, Удружење фолклориста Србије, 
Матица српска, Београд, 2020)

Баштина крајишких Срба 
– судбина „закрајињеног 

народа”
Књига „Баштина крајишких Срба” представља важан допринос 
проучавању културне, језичке и књижевне баштине овог дела српског 
народа. Она садржи прилоге из области историје, језика, фолклора, 
књижевности, традиционалног певања и сакралне баштине
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Обе ле жен је дан Би бли о те ке гра да 

Бе о гра да, ко ја је по че ла да ра ди пре 90 
го ди на. Тим по во дом, као и сва ког 11. 
ја ну а ра, уру че на су при год на при зна-
ња. На гра да за нај бо љег из да ва ча, ко ја 
но си име по пр вом из да ва чу и књи-
жа ру, Гли го ри ју Во за ро ви ћу, при па ла 
је из да вач кој ку ћи „Ла гу на”, ко ја је до 
са да об ја ви ла 5.000 на сло ва. По ве ља за 
из у зе тан до при нос про мо ви са њу књи-
ге, чи та ња и ак тив но сти Би бли о те ке 
при па ла је Ма ри ји Ми ље вић Рај шић, 
уред ни ци ре дак ци је за кул ту ру Ра дио-
те ле ви зи је Ср би је, аутор ки ТВ фељ то-
на по све ће ног ју би ле ју Би бли о те ке. 
Би бли о те ка да нас по се ду је фонд од го-
то во два ми ли о на би бли о теч ких је ди-
ни ца – књи га, пе ри о ди ке, кар то граф ске 
и ви зу ел не гра ђе. Про шле го ди не упи-
са но је бли зу 104.000 но вих чла но ва.  

Сре да, 20. ја ну ар
На све ча но сти у Град ској ку ћи у Но-

вом Са ду на гра да „Де јан Ме да ко вић” 
за 2020. го ди ну уру че на је Де ја ну Ву-
ки ће ви ћу за књи гу „NON IM PRI MA-
TUR или цен зу ра у би бли о те кар ству 
и из да ва штву”, ко ју до де љу је из да вач-
ка ку ћа „Про ме теј”.  На гра ду ла у ре а ту 
су уру чи ли пред сед ни ца Скуп шти не 
гра да Но вог Са да Је ле на Ма рин ко вић 
Ра до ми ро вић и пред сед ник тро чла-
ног жи ри ја за до де лу на гра де проф. 
др Бо шко Су вај џић.

Пе так, 29. ја ну ар
Ву ко ва за ду жби на и ИК Про ме теј 

пред ста ви ли су у Га ле ри ји Про ме-
теј у Но вом Са ду Про грам Се ћа ње на 
Дра шка Ре ђе па, по во дом две го ди не 
од смр ти овог не у мор ног кул тур ног 
по сле ни ка, књи жев ног кри ти ча ра и 
есе ји сте, вр сног ву ков ца и ду го го ди-
шњег пред сед ни ка Од бо ра за умет-
ност Ву ко ве за ду жби не. Том при ли ком 
пред ста вље на је и књи га Вер ти кал на 
ге не ра ци ја док то ра Дра шка Ре ђе па, ко-
ју су при ре ди ли др Бо шко Су вај џић и 
др Бран ко Злат ко вић. Књи гу су об ја ви-
ли ИК Про ме теј и Ву ко ва за ду жби на.  

Уто рак, 2. фе бру ар
Зма је ву на гра ду Ма ти це срп ске за 

нај бо љу пе снич ку збир ку на срп ском 
је зи ку об ја вље ну у прет ход ној го ди ни 
рав но прав но су до би ли пе сни ци Ра-
до мир Уља ре вић за збир ку „Пе пео” (у 
из да њу Ко смос из да ва штва) и Са ша 
Ра дој чић за књи гу „То мо ра да сам та-
ко ђе ја” (у из да њу „Ар хи пе ла га”).

Од лу ку је јед но гла сно до нео жи ри 
у са ста ву Јо ван Де лић (пред сед ник), 
Иван Не гри шо рац, Же ли драг Ник-
че вић, Се ли мир Ра ду ло вић и Ђор ђо 
Сла до је. Ову нај зна чај ни ју пе снич ку 

на гра ду и нај ду го веч ни је књи жев но 
при зна ње Ма ти ца срп ска је уста но-
ви ла 1953. го ди не у спо мен на пе сни-
ка Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, по во дом 
120. го ди шњи це ро ђе ња, а до са да шњи 
до бит ни ци чи не вр хун ску ан то ло ги ју 
срп ског пе сни штва.

Пе так, 12. фе бру ар
Срп ска са мо у пра ва у Бу дим пе шти и 

Срп ски кул тур ни клуб у Бу дим пе шти 
све ча но су обе ле жи ли Сре те ње, по во-
дом 217. го ди шњи це из би ја ња Пр вог 
срп ског устан ка и Да на др жав но сти 
Ре пу бли ке Ср би је. У про гра му су уче-
ство ва ли са рад ни ци Срп ског по зо ри-
шта у Ма ђар ској, на став ник исто ри је 
Јо ван Јан чи кин (Де ска) и хор Св. Се ра-
фим Са ров ски (Зре ња нин). Пра ти о ци-
ма овог до га ђа ја пре ко феј сбук на ло га 
Срп ског на род ног по зо ри шта у Ма ђар-
ској обра ти ли су се му зи ко лог проф. др 
Да ни ца Пе тро вић, до бит ни ца Сре тењ-
ске по ве ље, и бе сед ник Пе ра Ла стић, 
ди рек тор Срп ског ин сти ту та. 

Не де ља, 14. фе бру ар
На гра де из Фон да За ду жби не Бран-

ка Ћо пи ћа, за де ла ви со ке умет нич ке 
вред но сти об ја вље на пр ви пут 2019. 
го ди не, до де ље не су Ми ла ди ну Ћу ла-
фи ћу, за књи гу при ча Пре ко гра ни це 
(у из да њу Срп ске књи жев не за дру-
ге из Бе о гра да), Де ја ни Ни ко лић за 
збир ку пе са ма Ка лен дар (об ја вље ну 
као аутор ско из да ње и из да ње „Чи го ја 
штам пе” из Бе о гра да) и Дра га ну Мар-
ко ви ћу за збир ку пе са ма Ка мен па пир 
ма ка зе (из да вач Удру же ње за очу ва-
ње ба шти не „Ди јак” из При бо ја Ма је-
вич ког, Ре пу бли ка Срп ске). Од лу ку је 
до нео Управ ни од бор За ду жби не, ко-
ји чи не ака де ми ци: Ми ло сав Те шић, 
пред сед ник, Го ран Пе тро вић, пот пред-
сед ник, Ма ти ја Бећ ко вић, Ду шан Ко ва-
че вић и На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић. 

Пе так, 19. фе бру ар
Ма ги стар Љу би ца Не не зић до бит ни-

ца је го ди шње на гра де „Сло во љуб ве” 
ко ју до де љу је Кул тур ни цен тар Кру ше-
вац за по се бан ства ра лач ки до при нос 
уна пре ђе њу и ши ре њу кул ту ре и умет-
но сти. При зна ње је до бит ни ци уру че но 
у окви ру све ча ног обе ле жа ва ња 29 го-
ди на по сто ја ња и ра да Кул тур ног цен-
тра. Љу би ца Не не зић је ду го го ди шња 
са рад ни ца Ву ко ве за ду жби не, ко ја је 
2017. го ди не до би ла По ве љу за не се би
чан рад и при вр же ност Ву ко вој за ду
жби ни у оства ри ва њу ње них про гра ма, 
а по во дом обе ле жа ва ња 30 го ди на од 
осни ва ња и ра да Ву ко ве за ду жби не. 

Уто рак, 23. фе бру ар
Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Ву ко ва-

ру, за јед но с Ака дем ским удру же њем 

срп ске омла ди не „Јо сип Ру ња нин” и 
Срп ским кул тур ним цен тром у Ву-
ко ва ру, ор га ни зо вао је по во дом Да на 
ма тер њег је зи ка Ра ди о ни цу на те му 
Ти пич не гре шке у срп ском је зи ку. Уче-
ство ва ли су: проф. Ми ли ца Шар че вић 
(Гре шке ко је се по на вља ју) и проф. Сла-
ђа на Ми ље шић Ћи ћић (Раз ли ке срп
ског и хр ват ског је зи ка). Про грам је 
пред ста вљен у Про сто ри ји СКЦ-а, 
Згра да За јед нич ког ве ћа оп шти на.  

  
Сре да, 14. април
Одр жа на сед ни ца Про грам ског са-

ве та Ву ко вих са бо ра, на ко јој је раз-
мо трен Пред лог про гра ма 50. Ђач ког 
Ву ко вог са бо ра и 88. Ву ко вог са бо ра. 
Сед ни ци је пред се да ва ла Сне жа на Не-
шко вић Си мић, ди рек тор ка Цен тра за 
кул ту ру Вук Ка ра џић у Ло зни ци. 

Ово го ди шњи Ђач ки Ву ков са бор одр-
жа ће се од 26. до 29. ма ја 2021. го ди не, 
а Ву ков са бор од 13. до 19. сеп тем бра 
2021. го ди не у Ло зни ци и Тр ши ћу. 

Не де ља, 9. мај
Пред сед ник Ср би је Алек сан дар Ву-

чић уру чио је ис так ну том аустриј ском 
пи сцу и до бит ни ку Но бе ло ве на гра де 
за књи жев ност Пе те ру Ханд кеу Ор ден 
Ка ра ђор ђе ве зве зде пр вог сте пе на. На 
све ча но сти у згра ди Пред сед ни штва 
на Ан дри ће вом вен цу ис так ну то је да 
је Ханд кеу ово од ли ко ва ње уру че но за 
на ро чи те за слу ге у пред ста вља њу на-
ше зе мље и ње них гра ђа на у обла сти 
јав них и кул тур них де лат но сти, као и 
за бес ком про ми сно лич но ис тра ја ва-
ње на исти ни.  

Пе так, 14. мај 
Но ви Сад и Ма ти ца срп ска би ли су 

до ма ћи ни 12. Кон фе рен ци је срп ских 
на ци о нал них ор га ни за ци ја из зе ма ља 
ре ги о на. Том при ли ком ана ли зи ра не 
су по те шко ће и из ло же ни пла но ви за 
бу ду ће за јед нич ке ак ци је, ка ко би се 
по ло жај и пра ва Ср ба у ди ја спо ри по-
ди гли на ви ши ни во. Ис так ну то је да 
се про бле ми са ко ји ма се су о ча ва ју 
Ср би у ди ја спо ри раз ли ку ју од зе мље 
до зе мље, али оно што их по ве зу је је-
сте ве за са ма ти цом Ср би јом, ко ја је 
ту да им по мог не да за јед нич ким сна-
га ма уна пре де по ло жај и пра ва ко ја 
оства ру ју. Го во ри ло се и о мо де ли ма 
фи нан си ра ња на ци о нал них удру же-
ња, ор га ни зо ва њу за јед нич ких ак ци-
ја, деч јих кам по ва, а би ло је ре чи и о 
уна пре ђи ва њу ак тив но сти у обла сти 
кул ту ре и обра зо ва ња и уво ђе њу пре-
сти жне на гра де за књи жев но де ло.

Су бо та, 22. мај
У Ба ва ни шту одр жа ни ју би лар ни, 

два де се ти „Да ни ћи ри ли це”, у зна-
ку ре чи сло бо да. О тој те ми уче ни ци 

основ них и сред њих шко ла су пи са ли 
и цр та ли, кра сно пи са ли, ве зли и сли-
ка ли. Ове го ди не укуп но је при сти гло 
2.400 ра до ва. Нај ви ше их је до шло из 
Ср би је, али и из Ре пу бли ке Срп ске, 
Фран цу ске, Не мач ке, Ита ли је, Ју жне 
Афри ке, Ен гле ске, Аустра ли је, па и да-
ле ке Бо цва не. Са бор уче нич ког ства-
ра ла штва „Да ни ћи ри ли це” одр жа ва 
се од 2002. го ди не и увек је то био до-
га ђај у ко ме уче ству је це ло се ло – од 
осмо го ди шње шко ле „Бо ра Ра дић”, Би-
бли о те ке „Те о фи ло Ди мић”, Цр кве не 
оп шти не, КУД „Аца Об ра до вић” и Ак-
ти ва же на „Ду га”, уз све срд ну по др-
шку Ву ко ве за ду жби не у Бе о гра ду и 
оп шти не Ко вин. Сва ке го ди не штам па 
се збор ник у ком су са бра ни нај у спе-
ли ји ра до ви. Ова свет ко ви на срп ског 
пи сма за две де це ни је по сто ја ња оку-
пи ла је око 66.000 ђа ка из ви ше од 500 
основ них и сред њих шко ла из свих зе-
ма ља у ко ји ма Ср би да нас жи ве.

По не де љак, 24. мај
Обе ле жен је Дан сло вен ске пи сме-

но сти и кул ту ре, уста но вљен у част 
со лун ске бра ће Ћи ри ла и Ме то ди ја, 
тво ра ца пр вог сло вен ског пи сма – 
гла го љи це. Ка да је 862. го ди не ве ли-
ко мо рав ски кнез Рас ти слав тра жио од 
ви зан тиј ског ца ра Ми ха и ла учи те ље 
ко ји ће да про по ве да ју хри шћан ство 
на на род ном је зи ку, по ка за ло се да су 
со лун ска бра ћа иде ал ни за овај по сао. 
Зна ли су сло вен ски је зик, па су са ста-
ви ли пи смо и пре ве ли је ван ђе ља.

Са тим пре во ди ма кре ну ли су у мо-
рав ско-па нон ску ми си ју, где су ши-
ри ли пи сме ност и хри шћан ство ме ђу 
Сло ве ни ма, пре во ди ли и бо го слу-
жбе не књи ге, слу жи ли ли тур ги ју на 
сло вен ском је зи ку и ру ко по ла га ли до-
ма ће све ште ни ке. По сле смр ти со лун-
ске бра ће, њи хо ви уче ни ци, Кли мент 
и На ум, на ста ви ли су њи хов про све-
ти тељ ски рад.

Сва ки од бра ће има свој дан, а њи-
хов за јед нич ки пра зник уве ден је на 
хи ља ду го ди шњи цу сло вен ске ми си је. 
Осим код нас, Дан Ћи ри ла и Ме то ди-
ја про сла вља се и у Пољ ској, Че шкој, 
Сло вач кој, Ру си ји, Укра ји ни и Се вер-
ној Ма ке до ни ји.

Уто рак, 1. јун
Кул тур но-про свет на за јед ни ца Бе о-

гра да, на све ча но сти на Ве ли кој сце ни 
у На род ном по зо ри шту, уру чи ла је 50. 
Злат ни бе о чуг – нај ви ше го ди шње при-
зна ње за тра јан до при нос кул ту ри Бе-
о гра да. „Из ван ред ни Злат ни бе о чуг за 
жи вот но де ло” до би ли су Пре драг Га-
га Ан то ни је вић, Сло бо дан Гру ба чић и 
Ми лош Јо вић – Лео Мар тин, а на гра-
ду „Из ван ред ни Злат ни бе о чуг” Бе о-
град ске му зич ке све ча но сти – БЕ МУС 

и Удру же ње филм ских рад ни ка Ср би је 
– УФУС. Злат ни бе о чуг су до би ли: ГА ЛЕ-
РИ ЈА 73, Ди ми три је Илић, Да ли ја Има-
нић Са вић, Ја сми на Јан ко вић, Рај ко Р. 
Ка ри шић, Иван Карл, Са ња Кер кез, Ми-
ле на Мар ко вић, Игор Ма ро је вић, Де јан 
Ма сли ко вић, Ви дак М. Ма сло ва рић, Југ 
Ра ди во је вић и Алек сан дар Ра сто вић. 

Уто рак, 1. јун 
У уто рак, 1. ју на 2021. го ди не, у 

Ма ти ци срп ској све ча но су уру че-
не Бран ко ве на гра де Ма ти це срп ске 
за школ ску 2019/2020. го ди ну за ди-
плом ске и се ми нар ске ра до ве. На-
гра де је уру чио пред сед ник Ма ти це 
срп ске проф. др Дра ган Ста нић, а до-
бит ни ци су се крат ким обра ћа њем 
пред ста ви ли при сут ни ма. Пр ву на-
гра ду до би ла је Еми ли ја По по вић 
за рад Мо тив ин це ста у драм ском 
ства ра ла штву Мом чи ла На ста си је
ви ћа (Фи ло зоф ски фа кул тет Но ви Сад, 
Од сек за срп ску књи жев ност); дру гу 
на гра ду до био је Ла зар Ср да но ви ћу 
за рад Ме та фо ри за ци ја као умјет
нич ки по сту пак у Бес крај ној при чи 
Ми ха е ла Ен деа (Фи ло ло шки фа кул тет 
Ник шић, Сту диј ски про грам за срп ски 
је зик), а две тре ће на гра де при па ле 
су На та ши Ба но вић за рад По е ти
ка ба рок не књи жев но сти у збир ци 
Пландовањa Ива на Џи ва Бу ни ћа  (Фи-
ло зоф ски фа кул тет Но ви Сад, Од сек 
за срп ску књи жев ност) и Јо ва ни Су-
вај џић за рад Де пер со на ли за ци ја као 
аспект мо дер ни за ци је при по ве да ња у 
Но вем бру Ги ста ва Фло бе ра и Днев ни-
ку о Чар но је ви ћу Ми ло ша Цр њан ског 
(Фи ло ло шки фа кул тет Бе о град, Ка те-
дра за срп ску књи жев ност).

По не де љак, 14. јун
У Ко сов ској Ми тро ви ци отво рен 

тра ди ци о нал ни Са бор кул тур ног ства-
ра ла штва – „Ви дов дан” 2021. Ово го ди-
шњу смо тру са бо ро ва ња, 27. по ре ду, 
ор га ни зо вао је Кул тур ни цен тар „Дра-
ги ца Жар ко вић”, под по кро ви тељ-
ством оп шти не Ко сов ска Ми тро ви ца. 
Због пан де ми је про грам је скра ћен, 
па је та ко из о стао ре ви јал ни кон церт 
кул тур но-умет нич ких дру шта ва из 
зе мље и ре ги о на и так ми чар ски део 
у ко јем је сва ки ан самбл на сту пао са 
по јед ном ко ре о гра фи јом. Та ко ђе, из-
о ста ла је и ре ви ја на род них но шњи и 
из бор за нај леп шу де вој ку са бо ра. 

Сре да, 16. јун
У Ву ко вом до му кул ту ре у Ло зни ци 

одр жа на је све ча на ака де ми ја по во-
дом обе ле жа ва ња да на гра да Ло зни-
це. Све ча но сти је при су ство вао проф. 
др Бо шко Су вај џић, пред сед ник Скуп-
шти не Ву ко ве за ду жби не. 

При ре ди ла Ду ши ца МА ТИЦ КИ

К
ул тур ни до га ђај ко ји је обе ле жио 
крај про шле и по че так ове го ди-
не би ла је из ло жба „Вла хо Бу ко-
вац – сли кар ство не про ла зне ле-
по те” ко ја је одр жа на у Га ле ри ји 

СА НУ од 24. де цем бра 2020. до 28. мар та 2021. 
Из ло жба је сту ди о зно при пре ма на две го ди-
не, али је због пан де ми је отва ра ње са апри-
ла по ме ре но на де цем бар 2020. го ди не. Из-
ло жбу, ауторa др Иго ра Борозанa, ванреднoг 
професорa на Оде ље њу за исто ри ју умет но сти 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, чи ни ли су 
пор тре ти, вла дар ски пор тре ти, ак то ви и жа нр 
сце не овог чу ве ног сли ка ра и чла на СА НУ.  

По се ти о ци су мо гли да ви де 36 де ла са бра них 
из до ма ћих умет нич ких збир ки, бе о град ских – 
На род ног му зе ја, Умет нич ке ко лек ци ја Двор ског 
ком плек са на Де ди њу, Му зе ја Ју го сла ви је, Ме ди-
ја цен тра „Од бра на”, До ма Јевремa Гру ји ћа; за тим 
но во сад ских – Спо мен-збир ке Па вла Бе љан ског 
и Га ле ри је Ма ти це срп ске, као и из Му зе ја руд-
нич ко-та ков ског кра ја из Гор њег Ми ла нов ца. Из 
ре ги о на је по зајм ље но пет на ест де ла, ко ја при-
па да ју Мо дер ној га ле ри ји у За гре бу, На род ној 
га ле ри ји у Љу бља ни, Бу ков че вом му зе ју у Цав-
та ту, Срп ској цр кве ној оп шти ни у Ду бров ни ку и 
при ват ним ко лек ци ја ма. Из ло же не сли ке осли-
ка ва ју ка рак те ри сти ке умет но сти то га вре ме на 
– сим бо ли зма, ори јен та ли зма, на уч ног по зи ти-
ви зма, ака дем ског ре а ли зма, ди ви зи о ни зма и 
им пре си о ни зма. На из ло жби су се на шла де ла 
ко ја су по бу ди ла ди вље ње гле да ла ца већ од пр-
вог из ло же ног плат на, а ко је је Бу ко вац ра дио у 
Па ри зу („Ве ли ка Иза”, пор тет кра љи це На та ли је, 
„Ан дро ме да”), За гре бу (пор тет Алек сан дра Обре-
но ви ћа, дип тих „Икар и Де дал”...) и Пра гу („Бе ла 
роп ки ња”, „Ве ли ко ка ја ње”, „Ру жи ча сти сан”).

По сле 2013. го ди не, ка да је би ла из ло же на у 
Га ле ри ји Ме ди ја цен тра „Од бра на”, пу бли ка је 
опет има ла при ли ку да ви ди акт „Ве ли ка Иза” 

ко ји је Бу ков цу до нео по пу лар ност по сле ње-
ног из ла га ња на па ри ском Са ло ну 1882. го ди не. 
Сли ка „Ве ли ка Иза” ин спи ри са на је исто и ме-
ним бу ле вар ским ро ма ном Алек си са Бу ви јеа 
об ја вљи ва ним 1879. у ли сту Ла Лан терн, ре про-
дук ци ја сли ке об ја вље на је и про да та у ви ше хи-
ља да при ме ра ка. Бу ков цу је као мо дел за ње го во 
мај стор ско де ло по слу жи ла па ри ска кур ти за на 
ко ја му је и ка сни је по зи ра ла, али су за де та ље 
по зи ра ли и дру ги мо де ли.

Ма да нам да нас из гле да као ти пич но оства-
ре ње ака дем ског ре а ли зма, овај жен ски акт је 
из ве сном сен зу ал ном но том, ме ком мо де ла ци-
јом, као и про во ка тив ним ста вом, са отво ре ним 
по гле дом пре ма по сма тра чу, пред ста вљао осве-
же ње у од но су на бе жи вот не и кон вен ци о нал не 
ак то ве уоби ча је не на Са ло ни ма.

Бу ко вац је и ка сни је, то ком це ло куп ног ства-
ра лач ког пе ри о да, ра до сли као жен ске ак то ве 
по пут Изе, сме ште не у ен те ри јер за гу шен те-
шким дра пе ри ја ма, или при ка за не у ро ман тич-
ном пеј за жу, где је игру сун че ве све тло сти, ко ја 
се про би ја кроз ве ге та ци ју, ко ри стио као јед но 
од сред ста ва мо де ло ва ња. С вре ме ном ње го ва 

па ле та по ста је соч ни ја, а фак ту ра па сто зни ја и 
не мир ни ја.

По став ка у Га ле ри ји СА НУ, то ком из ло жбе, 
обо га ће на је сли ком „Пор трет игу ма на Нео фи-
та Ње гу ша”. Ово уље на плат ну на ста ло је 1884. 
го ди не за вре ме пу то ва ња сли ка ра Вла ха Бу ков-
ца по Дал ма ци ји. Сли ка је вла сни штво ма на сти-
ра Кр ке код Ки ста ња.

Од 2013. го ди не, ово је тре ћа из ло жба сли ка 
Вла ха Бу ков ца у Бе о гра ду. Као и прет ход не две, и 
из ло жба у Га ле ри ји СА НУ би ла је пр во ра зред ни 
кул тур ни до га ђај што по твр ђу је ви ше од 20.000 
по се ти ла ца у вре ме пан де ми је.

Ду ши ца МА ТИЦ КИ

Изложбa „Влахо Буковац 
– сликарство непролазне лепоте”

В. Бу ко вац, „Кра љи ца На та ли ја”, 1882.Вла хо Бу ко вац, Ауто пор трет

Сли као од де тињ ства

Вла хо Бу ко вац је ро ђен 1855. у Цав та ту у 
Хр ват ској. У де тињ ству се не ис ти че у уче
њу, већ га за ни ма сли ка ње. Имао је са мо 
10 го ди на кад са стри цем од ла зи у Аме
ри ку да би та мо на ста вио шко ло ва ње. По
сле стри че ве смр ти без нов ца и за ни ма ња 
вра ћа се у Цав тат, а с 15 го ди на по ла зи на 
сво је пр во пу то ва ње као по мо рац. С 19 го
ди на по нов но иде у Аме ри ку и овај пут 
од луч но же ли да ра ди са мо као сли кар. 
Ње го ви пр ви сли кар ски ра до ви на ста ли 
су у Сан Фран ци ску. Го ди не 1877. Бу ко вац 
је опет код ку ће у Цав та ту и ту на ста је ве
ли ка пре крет ни ца у ње го ву жи во ту. Уз по
моћ пе сни ка и пу бли ци сте Ме де Пу ци ћа 
од ла зи на сту ди је сли кар ства у Па риз. Још 
као сту дент је из ло жио на Па ри ском са ло
ну де ло „Цр но гор ка на об ра ни”. Отво рио је 
ка сни је и ате ље на Мон мар тру. Умро је у 
Пра гу 23. апри ла 1922. у ко ме је жи вео од 
1903. го ди не ка да је по стао ре дов ни про
фе сор Пра шке ака де ми је. Ме ђу ње го вим 
уче ни ци ма, из ме ђу оста лих, би ли су Пе ро 
По по вић, То дор Швра кић, Бран ко Ра у ло
вић, Вла ди мир Но во сел, Ми хај ло Ми ло
ва но вић, Алек сан дар Ша ца Ла за ре вић, 
Љу би ша Ва лић, Бран ко Јев тић.
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И
ван Клајн је ро ђен 
31. ја ну а ра 1937. го-
ди не у Бе о гра ду. Ди-
пло ми рао је 1961. 
го ди не на Гру пи за 

ита ли ја ни сти ку Фи ло ло шког фа-
кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 
На кон ди пло ми ра ња ра дио је као 
пре во ди лац и но ви нар у „Илу стро-
ва ној по ли ти ци”, а 1964. го ди не за-
по слен је као аси стент на Ка те дри 
за ита ли ја ни сти ку Фи ло ло шког фа-
кул те та у Бе о гра ду. Те исте го ди не 
од бра нио је ма ги стар ски рад под 
на сло вом „Ре чи стра ног по ре кла 
у по сле рат ном ита ли јан ском је-
зи ку”. Док тор ску ди сер та ци ју под 
на зи вом „Ути ца ји ен гле ског је зи ка 
у ита ли јан ском” од бра нио је 1970. 
го ди не. Го ди не 1984. иза бран је у 
зва ње ре дов ног про фе со ра. У пен-
зи ју је оти шао 2002, а 2003. го ди не 
по стао је ре дов ни члан СА НУ. 

Нај по зна ти је де ло Ива на Клај на 
је сте „Реч ник је зич ких не до у ми ца” 
(1981), ко ји је имао ви ше из да ња. У 
ње го ва нај зна чај ни ја де ла, ко ја су 
та ко ђе има ла по не ко ли ко из да ња, 
убра ја ју се „Твор ба ре чи у са вре ме-
ном срп ском је зи ку I, II” (2002; 2003), 
„Ита ли јан ско-срп ски реч ник”, „Нор-
ма тив на гра ма ти ка” (ко ју је на пи сао 
у ко а у тор ству са ака де ми ком Пре дра-
гом Пи пе ром), „Ве ли ки реч ник стра-
них ре чи и из ра за” (у ко а у тор ству са 
Ми ла ном Шип ком). По себ ну па жњу 
при вла че по гла вља ко ја је као је дан 
од ауто ра на пи сао у књи зи „Је зич ки 
при руч ник” (1991) и „Срп ски је зик на 
кра ју ве ка” (1996). Ве о ма су ци ти ра не 
и ње го ве књи ге „Исто риј ска гра ма ти-
ка шпан ског је зи ка” (1977), „Гра ма ти-
ка срп ског је зи ка” (2005), „О функ ци ји 
и при ро ди за ме ни ца” (1985). Не ко ли-
ко књи га ака де ми ка Ива на Клај на са-
сто ји се из тек сто ва ко је је об ја вљи вао 
у ме ди ји ма, а ме ђу њи ма су и „Раз го-
во ри о је зи ку” (1978), „Је зик око нас” 
(1980), „Пи сци и пи сме ња ци” (1994), 
„Ис пе ци па ре ци” (1998) и др. 

Пре во дио је са ита ли јан ског и ен-
гле ског је зи ка на срп ски, а као пре-
во ди лац и при ре ђи вач уче ство вао 
је у при пре ми срп ског из да ња „Ен-
ци кло пе диј ског реч ни ка мо дер не 
лин гви сти ке” (1988) и „Кем брич ке 
ен ци кло пе ди је је зи ка” Деј ви да Кри-
ста ла (1995).

Иван Клајн се ба вио и ениг ма ти-
ком, па је из тог ин те ре со ва ња на-
ста ла ње го ва књи га „И фи ло зо фи су 
лу ди” – ан то ло ги ја сме шних штам-
пар ских гре ша ка.  

Иако је у ши рој јав но сти по знат по 
сво јим ср би стич ким ра до ви ма и књи-
га ма, ака де мик Иван Клајн оста вио је 
ду бок траг и у ита ли ја ни сти ци. Ве ли-
чи на струч ња ка за стра ни је зик ме-
ри се по то ме ко ли ко се ње го ва де ла 
ува жа ва ју и ци ти ра ју у зе мљи у ко-
јој је тај је зик ма тер њи. Већ Клај но ва 
док тор ска ди сер та ци ја „Ути ца ји ен-

гле ског у ита ли јан ском” (1971) спа да 
у вр ло ци ти ра на де ла, не са мо ме ђу 
срп ским ита ли ја ни сти ма већ и у са-
мој Ита ли ји. Ка ко је оце нио ака де мик 
Ник ша Стип че вић, то је пр во де ло у 
ко јем је де таљ но опи сан ути цај ен-
гле ског је зи ка на ита ли јан ски, па се 
као по ла зи ште ко ри сти ло и у свим 
ка сни јим ис тра жи ва њи ма ове те ме. 
Вла да Ре пу бли ке Ита ли је на гра ди ла 
је Ива на Клај на за „Ита ли јан ско-срп-
ски реч ник”. Ве ли ку па жњу у Ита ли ји 
при ву кли су ње го ви ра до ви об ја вље-
ни у ча со пи су „Lin gua no stra”. Го ди не 
1976, Иван Клајн је у овом ча со пи су 
об ја вио за па жен чла нак по све ћен за-
ме ни ци ES SO, а 1986. го ди не, у истом 
ча со пи су, об ја вио је и рад о за ме ни-
ца ма „qu e sto” и „qu el lo”, ко ји је та ко ђе 
иза звао ве ли ку па жњу ита ли јан ских 
лин гви ста. Ра до ве на ита ли јан ском, 
о ита ли јан ском, Иван Клајн об ја вљи-
вао је и из ван Ита ли је. У сло ве нач ком 
ча со пи су „Lin gvi sti ka” иза шао је 1991. 
го ди не ње гов рад „Pro no mi, av ver bi e 
pre po si zi o ni”.

Ви сок сте пен ком пе тен ци је за гра ма-
тич ку и лек сич ку струк ту ру ита ли јан-
ског је зи ка, као и од лич но по зна ва ње 
ен гле ског, не мач ког, фран цу ског и 
шпан ског и слу же ње ла тин ским и грч-
ким је зи ком, учи ни ли су Ива на Клај на 
по себ ним, из у зет но це ње ним и ко ри-
сним на уч ни ком на по љу ср би сти ке. 
Ње го ва спо соб ност да из ви зу ре стра-
них је зи ка осмо три срп ски је зик до-
не ла је зна ча јан до при нос на у ци о 
срп ском, јер мно ги ср би сти не мо гу 
у стра ним је зи ци ма про на ћи ре фе-
рент ни оквир ка да тре ба да оце не и 
про це не је зич ке про ме не у срп ском 
је зи ку. Сва ко ко је из у ча вао стра не 
је зи ке и уду бљи вао се у њих раз у ме 
да сва ки је зик има соп стве ну уну тра-
шњу ло ги ку, ко ја се на ро чи то огле да 
у за ко ни то сти ма спа ја ња мор фе ма у 
лек се ме, лек се ма у ре чи, ре чи у ре-
че ни це. Ве зе из ме ђу пу но знач них 
ре чи са по моћ ним, као што су спо је-
ви име ни ца са пред ло зи ма, пред ста-
вља ју осе тљи ве са став ни це уве за не у 
си стем ко ји од ли ку је из у зет на пре-
фи ње ност и ду бо ка пре ци зност. Ка да 
се не ве штим, не про ми шље ним пре-
во ђе њем тај си стем на ру ши, он да је 
то ве ли ки про блем, јер се ти ме угро-
жа ва рад згло бо ва је зич ког си сте ма, 
а ти згло бо ви чи не си стем функ ци о-
нал ним. Про фе сор Клајн је успе вао да 
осе ти и опи ше ове ни јан се, а за се бе 
је го во рио да га при вла че кон крет ни 
је зич ки про бле ми, на ро чи то ути ца-
ји стра них је зи ка на срп ски. Пре ма 
спо соб но сти за та на не ана ли зе укло-
пље но сти стра них ре чи у лек сич ки 
си стем срп ског је зи ка, Иван Клајн је 
под се ћао на зна чај ног ср би сту Ми-
ло ша Мо ско вље ви ћа, за ко јег се мо-
гу на ве сти исте ква ли фи ка ци је као и 
за про фе со ра Клај на. Ова кви бор ци за 
дух срп ског је зи ка ко ји укло пље ност 
но вих је ди ни ца у срп ски је зик осма-
тра ју из јед не да ле ко ши ре ви зу ре не-

го они ср би сти ко ји ни су по ли гло те 
ве о ма су би ли рет ки, па за то и дра го-
це ни у исто ри ји ср би сти ке.

Го то во да не по сто ји област срп ског 
је зи ка у ко јој Иван Клајн ни је оста-
вио тра га. Не на ме тљи во, ре ша ва ју ћи 
кон крет на је зич ка пи та ња, он је че сто 
по ста вљао за дат ке или ну дио ре ше ња 
за цео низ ва жних те о риј ских пи та-
ња ко ја се ти чу срп ског је зи ка. За ову 
при ли ку про бра ће се не ка од њих.

У ра ду „Кон вен ци о нал но и су штин-
ско у пра во пи су” (1976), И. Клајн је 
скре нуо па жњу на чи ње ни цу да у ср-
би сти ци, али и у на у ка ма о дру гим 
је зи ци ма, још увек не по сто ји те о ри ја 
пра во пи са, од ко је „оче ку је мо да нам 
пру жи оп ште кри те ри ју ме за до но ше-
ње пра ви ла (не ку вр сту ’оправ да ња 
пра во пи са’, да па ра фра зи ра мо тер-
мин ко ји Чом ски ко ри сти за гра ма ти-
ку)”. Те о ри ја пра во пи са би омо гу ћи ла 
да „пра во пи сне од ред бе убу ду ће што 
ма ње бу ду ре зул тат ко ми сиј ских од-
лу ка, тра же ња ком про ми са ме ђу раз-
ли чи тим на ви ка ма и скло но сти ма, а 
у што ве ћој ме ри да има ју сво је на уч-
но, објек тив но обра зло же ње”. У истом 
члан ку, Клајн је скре нуо па жњу на чи-
ње ни цу да се пра во пи сна нор ма, као 
и сва ка дру га нор ма, мо ра за сни ва ти 
на је зич ким за ко ни то сти ма, а не на 
не у те ме ље ним пра ви ли ма: „Вре ме је 
да се уви ди да пут ка ле пом је зи ку и 
пра вил ном из ра жа ва њу не во ди пре-
ко гра фич ких кон вен ци ја; да се је зич-
ко нор ми ра ње не мо же спро во ди ти на 
би ро крат ски на чин, ’при ме ном про-
пи са’, не го от кри ва њем уну тра шњих 
за ко ни то сти ко је је зик по се ду је као и 
сва ка ауто ном на струк ту ра.” Упра во 
овим на че лом во дио се Иван Клајн 
то ком свог ви ше де це ниј ског ба вље-
ња нор мом срп ског је зи ка и због то га 
су ње го ви је зич ки са ве ти би ли ра до 
при хва та ни и усва ја ни.

И
ван Клајн је дао до-
при нос и гра ма тич-
ком опи су срп ског је-
зи ка, а он је на ро чи-
то ви дљив у ње го вом 

при руч ни ку „Гра ма ти ка срп ског је-
зи ка” (2005). Овај при руч ник на ме-
њен је стран ци ма и за то се по себ на 
па жња скре ће на оне гра ма тич ке 
осо бе но сти срп ског је зи ка ко је за да-
ју му ке стран ци ма. Као и све му што 
је ра дио, та ко је и овом свом гра ма-
тич ком опи су дао по се бан пе чат 
јер је срп ски је зик по сма трао очи-
ма стран ца и уна пред од го ва рао на 
пи та ња ко ја би по ста вио не ко ко тек 
са вла да ва наш је зик. Ова ква ви зу ра 
ни је при ме ње на у оста лим на шим 
гра ма ти ка ма и за то је овај при руч-
ник ори ги на лан. Та ко се, на при мер, 
ве ли ка па жња по све ћу је, ка ко је то 
Клајн на звао, екс пре сив ној упо тре-
би гла гол ских вре ме на. Об ра ђу је 
се, на при мер, афек тив на вред ност 
аори ста (Шта ура ди, чо ве че!), пер фе-
кат ко јим се мо же из ра жа ва ти енер-

гич на на ред ба (Да се ни си ма као!), 
оп та тив но зна че ње кр њег пер фек та 
у кле тва ма (Ђа во га од нео!). По сма-
тра ју ћи си стем срп ских за ме ни ца 
из пер спек ти ве ве ли ког бро ја је зи-
ка, а не са мо из угла срп ског гра-
ма тич ког си сте ма као та квог, по гла-
вље о по ка зним за ме ни ца ма Клајн 
ова ко за по чи ње у свом при руч ни ку: 
„Уме сто јед не по ка зне за ме ни це за 
бли зи ну и јед не за да љи ну, као мно-
ги дру ги је зи ци, срп ски има си стем 
од три за ме ни це ко је се ин ди рект но 
ве зу ју за три ли ца: овај (ова, ово), тај 
(та, то) и онај (она, оно).”

У сво је ка пи тал но дво том но де ло 
„Твор ба ре чи у са вре ме ном срп ском 
је зи ку”, Иван Клајн је унео број не но-
ви не у опис гра ђе ња ре чи, на пу шта ју-
ћи у не кој ме ри до та да шњу тра ди ци ју 
у ср би сти ци, чи ји су нај у ти цај ни ји 
пред став ни ци би ли Алек сан дар Бе-
лић и Ми ха и ло Сте ва но вић. У Уво-
ду пр вог то ма, аутор је сам од ре дио 
нај ва жни је раз ли чи то сти. Пре све-
га, за па зио је да се опис твор бе ре чи 
до са да углав ном сво дио на опис де-
ри ва ци је, а да се ком по зи ци ја у ср-
би сти ци за не ма ри ва ла, као и оста ли 
на чи ни твор бе ре чи. Због то га је цео 
пр ви том по све тио сла га њу и пре фик-
са ци ји. Осим то га, про фе сор Клајн је 
по ку шао да се у сво јим твор бе ним 
ана ли за ма дис тан ци ра од ди ја хро-
ни је, па је и по то ме ње гов при ступ 
не ти пи чан у до са да шњем при сту пу 
гра ђе њу ре чи. Ипак, нај ва жни ја но-
вост у ње го вом по гле ду на твор бу ре-
чи од но си се на ста тус пре фик са ци је 
као твор бе ног на чи на. Иван Клајн је 
пр ви лин гви ста ко ји је пре фик са ци ју 
по сма трао као за се бан твор бе ни на-
чин, одво јен од ком по зи ци је и од де-
ри ва ци је. Иако је ње гов при руч ник 
об ја вљен пре са мо две де це ни је, да-
нас го то во да ви ше не ма лин гви ста 
ко ји пре фик са ци ју свр ста ва ју у ком-
по зи ци ју. Ути цај ака де ми ка Клај на у 
ве зи с овим пи та њем ши рио се ла ко 
и бр зо и за крат ко вре ме по стао во де-
ћи у срп ској лин гви сти ци.  

Лек си ку са вре ме ног срп ског је зи ка 
про фе сор Клајн је на ро чи то са др жај-
но опи сао у по гла вљу „Лек си ка” при-
руч ни ка „Срп ски је зик на кра ју ве ка” 
(1996). Кла си фи ко вао је лек си ку ка-
рак те ри стич ну за 20. век, на ро чи то 
за ње го ву дру гу по ло ви ну, у те мат ске 
гру пе, па је по пи сао нај ва жни је лек-
се ме у ве зи са спор том, при вре дом и 
фи нан си ја ма, уну тра шњом и спољ-
ном по ли ти ком, на у ком, тех ни ком, 
кул ту ром и умет но шћу итд.

Об ја шња ва ју ћи на че ла ко јих се др-
жао ка ко би не ку реч свр стао у свој 
„Реч ник но вих ре чи” (1992), Иван 
Клајн из но си сво је ста во ве о кри те-
ри ју ми ма за иден ти фи ка ци ју нео ло-
ги за ма. Та ко, на при мер, књи жев на 
де ла ни је узео у об зир за екс церп ци-
ју гра ђе јер „књи жев ни ци ра до ку ју 
сво је лич не нео ло ги зме, али с ве ли-

ким за ка шње њем усва ја ју оне ко ји су 
у ши рој упо тре би – мо жда услед ра зу-
мљи ве не скло но сти пре ма по мод ним 
из ра зи ма”. У об зир је узео са мо лек си-
ку из је зи ка ме ди ја, али је при ме тио 
да „но ви нар ски тек сто ви по пра ви-
лу вр ве од нео бич них ко ва ни ца, али 
та квих за ко је је ма ло ве ро ват но да 
ће ика да ући у оп шту упо тре бу. Сто-
га у реч ник ни смо уне ли из ве де ни це 
као пер фи длук, ле о пар до лик, рук са
но сац, бро зо мор но до ба итд. Ни су 
уне те у реч ник ни ре чи ко је су по-
сто ја ле, али су тек по след њих го ди-
на по ста ле че шће (по не ке и знат но 
че шће) у јав ној упо тре би, услед че га 
би мо гле оста ви ти ути сак нео ло ги-
за ма. Та кве су, на при мер, гу бит ник, 
ви ди лац, за јед ни штво, раз дру жи ва-
ње, плу ра ли зам, ди фе рен ци ја ци ја 
итд.” На ве де ни Клај но ви кри те ри ју-
ми мо гли би се узе ти у об зир при-
ли ком са ста вља ња сва ког сле де ћег 
реч ни ка нео ло ги за ма.

Чак и у ра до ви ма у ко ји ма се по-
ре де лек сич ке или гра ма тич ке осо-
би не раз ли чи тих је зи ка, Иван Клајн 
је отва рао и не ка зна чај на те о риј ска 
пи та ња. Та ко је, на при мер, у ра ду 
„На зи ви мач ке у европ ским је зи ци-
ма (по ку шај упо ред не син хро ниј ске 
сту ди је)”, 1970, аутор отво рио пи та-
ње, у ово вре ме вр ло ак ту ел но, о тзв. 
основ ном ро ду име ни ца ко је озна-
ча ва ју жи во ти ње. „Основ ним ро дом 
на зи ва мо онај из ме ђу два или три 
гра ма тич ка ро да ко ји се у по је ди ном 
је зи ку упо тре бља ва да озна чи жи во-
тињ ску вр сту уоп ште, ка да се не пре-
ци зи ра да ли је у пи та њу муж јак или 
жен ка.” По јам основ ног ро да, ко ји се 
у срп ским гра ма ти ка ма не спо ми ње, 
ин спи ра ти ван је за да ља про у ча ва ња 
од но са из ме ђу при род ног по ла и гра-
ма тич ког ро да и на чи на на ко ји се тај 
од нос мо же ре а ли зо ва ти у је зи ку. 

И
ван Клајн je пи сао, а 
чи ни ло се, и раз ми-
шљао о је зи ку, на ро-
чи то о је зич ким не до-
у ми ца ма, с ла ко ћом, 

шар мант но и опу ште но, уз при ме се 
ху мо ра, као да се за ба вља. Из гле да-
ло је као да ни је дан текст ни је на-
пи сао под при ти ском, већ ис кљу чи-
во да би ре шио не ки про блем ко ји је 
у ње му бу дио ра до зна лост. По тре ба 
за је зич ком игром на ро чи то је би ла 
из ра же на у ње го вом ба вље њу ениг-
ма ти ком, а из те игре на ста ла је ан-
то ло ги ја штам пар ских гре ша ка „И 
фи ло зо фи су лу ди”: „Пре два де се-
так го ди на па ло ми је на па мет”, пи-
ше Иван Клајн, „да су та кве сме шне 
гре шке, ма кар и из ми шље не, мо гле 
да бу ду не ка вр ста ениг мат ске игре, 
за ни мљи ве за чи та о це. По чео сам 
да их са ста вљам и об ја вљу јем, без 
пот пи са, у По ли ти ки ном за бав ни ку. 
Ту су из ла зи ле под за гла вљем ’Бу-
ди те ко рек тор’.” Да би се из ми сли ла 
ре че ни ца у ко јој про ме ном јед ног 
сло ва у јед ној ре чи це ла ре че ни ца 
ме ња зна че ње, аутор мо ра би ти из-
у зет но кре а ти ван, по себ но за то што 
и но ва ре че ни ца мо ра има ти зна че-
ње, а оно по не кад но си и ја ку по ру-
ку, нпр.: „Ве шти ну нер ви ра ња ни ко 
та ко до бро не по зна је као кел не ри 
хо те ла „Гранд” [= сервирања]. У се-
лу сва ко де те чу ва ов це или кра де 
[= краве]. За свој рад до би ла је ви ше 
јад них при зна ња [= јавних].” 

Про фе сор Иван Клајн нас је мно го 
че му на у чио из раз ли чи тих је зич ких 
обла сти ита ли јан ског и срп ског је зи ка, 
по ну дио мно штво те о риј ских ре ше ња, 
ре шио ве ли ки број кон крет них је зич-
ких не до у ми ца, по ка зао нам ка ко се 
са ста вља ју и ре ша ва ју је зич ке игре, 
на сме јао нас, по кло нио нам не ко ли-
ко реч ни ка, за дао нам пре гршт за да-
та ка ко ји се ти чу раз во ја ср би сти ке, а 
раз ми шљао је и о мла ди ма и ва жно-
сти на ста ве срп ског је зи ка у шко ли, 
по себ но у гим на зи ји. По што на мла-
ди ма свет оста је, се ћа ње на ака де ми ка 
Ива на Клај на за вр ши ће мо ње го вим 
раз ми шља њи ма о ва жно сти ре фор ме 
школ ских про гра ма и по кла ња ња ве-
ће па жње на ста ви срп ског је зи ка: „Пре 
де се так го ди на, у ’За ду жби ни’, пи сао 
сам о уџ бе ни ку би о ло ги је за ПР ВИ 
раз ред сред ње шко ле, у ко ме се – да 
ци ти рам – ’са мо о мо дро зе ле ним ал-
га ма при ча на три стра не. А он да до-
ла зе зла та сте ал ге на јед ној стра ни, 
па си ли кат не ал ге на две, па мр ке ал-
ге на три, па цр ве не ал ге, жу то зе ле не 
ал ге, еугле но ид не ал ге, зе ле не ал ге...’ 
Ако ко нач но до би је мо ми ни стра про-
све те ко ји ће овај и све дру ге уџ бе ни-
ке очи сти ти од ал ги и го ми ла слич ног 
не по треб ног ба ла ста, ко ји ће ко нач но 
уве сти на ста ву срп ског је зи ка у сред-
ње шко ле, а број ча со ва ма тер њег је-
зи ка у основ ној шко ли по ве ћа ти – тек 
у том слу ча ју би ће на де за бу дућ ност 
срп ског је зи ка.”

Про фе сор Иван Клајн на ста вља свој 
жи вот с на ма кроз сво је књи ге и раз-
ми шља ња ко ја по кре ћу и на дах њу ју.

Рај на ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ

ОСВЕТЉЕЊА

Иван Клајн – живот 
посвећен лепоти језика

Последњег дана марта ове године напустио нас је академик Иван Клајн, професор Катедре 
за италијанистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, уважени српски лингвиста 
– романиста и србиста, преводилац, нормативиста, лексикограф, дериватолог

На Три би ни Ву ко ве за ду жби не, 6. ју на 2012. го ди не, пред ста вље но је де ло Ива на Клај на
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В
и ше од го ди ну да на, дру жи мо се са 
при ја те љи ма, по ро ди цом, нај бли-
жи ма пре ко по сред ни ка – ра чу на-
ра. Па ро ла: ако не ко га во лиш, бу ди 
што да ље, по ра зна је и за стра шу ју-

ћа. Из ла зак у по зо ри ште, на из ло жбу, кон церт 
пред ста вља прет њу за здра вље, па се пра те са 
мо ни то ра, ко ји мо же да бу де по след ња реч тех-
ни ке, али је и да ље рам ко ји огра ни ча ва ви дик 
и уда ља ва нас у сва ком по гле ду од све та.

Ни је кри ва за ра за: она је са мо ло ги чан на-
ста вак ду го го ди шњег сма њи ва ња из ла за ка 
у ко рист се де ња пред екра ном, ко ји нас са мо 
учвр шћу је у са мо ћи. По тро шач ко дру штво ус-
по ста вља пра ви ла ис пла ти во сти, те се кул тур ни 
до га ђа ји се ле у ха ле, где пу бли ка гу би не по сре-
дан кон такт са из во ђа чем, пра ти га са сто ти-
на ме та ра уда ље но сти на ве ли ким екра ни ма, 
а звук са звуч ни ка.

Ана лог на тех ни ка сни ма ња „за пи си ва ла” је 
оно што чу је (не)са вр ше но људ ско ухо у да том 
про сто ру. Но ва, ди ги тал на тех ни ка омо гу ћа ва 
„чист” за пис и про ши ру је оп сег фре квен ци ја ко-
је би се у при род ној аку сти ци из гу би ле са ква-
дра том ра сто ја ња и при род не звуч не рав но те же 
ко ју ус по ста вља ју при род ни ма те ри ја ли у са ли.

Но ва тех но ло и ја „па ку је” сним ке у фор ма те 
да би на сто ти не аудио и ви део за пи са мо гло да 
ста не на што ма њем про сто ру. Мла ди на ра шта ји 
ра сту слу ша ју ћи но ву ве штач ки ге не ри са ну по-
пу лар ну му зи ку кроз слу ша ли це ло шег ква ли-
те та, ду бо ко ути сну те у ушну шкољ ку, чи ме се бе 
одва ја ју од ствар но сти и угро жа ва ју свој и ту ђи 
жи вот и трај но оште ћу ју чу ло слу ха. 

И Ср би ја жи ви у све ту ви зу ел них ин фор ма-
ци ја, где вид до ми ни ра над слу хом, што је у су-
прот но сти са ис ку ством пре но ше ним с ко ле на на 
ко ле но, ко је опо ми ње ре чи ма Стар ца Ву ја ди на: 
„Ја не ка зах за ла жљи ве очи, ко је су ме на зло на-
во ди ле, гле да ју ћи с нај ви ше пла ни не, гле да ју ћи 
до ље на дру мо ве, куд про ла зе Тур ци и тр гов ци.”

Слух је за не ма рен, са мим тим и пе сма и пе-
ва ње. Ро ди те љи уме сто пе ва ња сво јој де ци пу-
шта ју сним ке са та бле та, те ле фо на и сл., а зна мо 
ка ко су сви ти сним ци ге не ри са ни. Чи ни се као 
да нам у ко лек тив ном пам ће њу не од је ку ју ре-
чи Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја из „Пе сме о пе сми” 
ка да ка же да нас је пе сма одр жа ла и да њој зи 
тре ба веч но да смо за хвал ни... (Не)на мер но се 
за бо ра вља не за мен љи ва уло га пе сме и пе ва ња 
у оп стан ку срп ства, од еп ског пе ва ња уз гу сле и 
по ја ња у цр кви, до по ди за ња на ци о нал не све сти 
кроз цр кве на пе вач ка дру штва ко ја су ни ца ла 
то ком де вет на е стог ве ка, а на ста вља ла у два де-
се том ве ку кроз кул тур но-умет нич ка дру штва.

Ве ли ки на ро ди су и те ка ко све сни чи ње-
ни це да уз пе сму и пе ва ње обез бе ђу ју здрав 
под мла дак ко ји ће од ра ста ти као пу но прав ни 
члан за јед ни це. Пе сма бу ди ко лек тив но ис ку-
ство и са бор ност, кроз чи тав ре пер то ар пе са ма 
на ме ње них сти ца њу пр вих са зна ња, пра ви ла 
по на ша ња, на ви ка, уче ње стра них је зи ка и вас-
пи та ња уоп ште. У Ср би ји већ ду же вре ме не ста-
је при род но деч је пе ва ње, а по сле ди це ће се тек 
ви де ти. Оп сег деч јег гла са је по стао ску чен и не-
раз ви јен чак и за го вор.  

Све сна зна ча ја пе сме и пе ва ња, као осни вач 
и ор га ни за тор Пе да го шког фо ру ма (да нас Пе-
да го шки фо рум сцен ских умет но сти) по све ти-
ла сам чак три уза стоп на ску па овој зна чај ној 
те ми још пре два де се так го ди  на. Сви ра до ви су 
штам па ни у збор ни ци ма у из да њу Фа кул те та 
му зич ке умет но сти у Бе о гра ду.

Ни је до вољ но да се о то ме рас пра вља на струч-
но-на уч ним ску по ви ма, већ о то ме тре ба раз ви ти 
ши ру рас пра ву уз уче шће ме ди ја. По себ но у ово 
вре ме стра ха, ка да де цу тре ба хра бри ти, а нај-
не по сред ни ји на чин је упра во пе ва ње, нај пре у 
кру гу по ро ди це. За то је по треб но ро ди те љи ма 
пру жи ти до вољ но му зич ког ма те ри ја ла у ме ди-
ји ма јер је по ну да ква ли тет них му зич ких са др-
жа ја за де цу све ма ња. Фо но те ка Ра дио Бе о гра да 
има не про це њи во бла го сни ма ка деч јих пе са ма 
ко је не еми ту је. Ра ди се о пе сма ма сни мље ним 
у вре ме ну ка да је ства ра ла штво за де цу би ло на 
ви со кој це ни. Ни су ни та да све пе сме би ле иде о-
ло шки обо је не. На про тив, ве ћи на је по др жа ва ла 
ве чи те вред но сти: по ро ди цу, ро ди тељ ство, при-
ро ду, дру гар ство, са бор ност, ро до љу бље, до бро ту 
и бу ди ла ра до зна лост. Бес пре кор на ин тер пре-
та ци ја деч јег хо ра „Ко ли бри” уз свог осни ва ча 

ди ри ген та Ми ли цу Ма ној ло вић би ла је ета лон 
деч јег пе ва ња, а нај дра го це ни ји су би ли сним ци 
уз „жи ве” ин стру мен те као и они са кон це ра та. 

По сто је и да нас од лич ни деч ји хо ро ви ко ји те же 
иде а лу ко ји су по ста ви ли не ка да шњи „Ко ли бри” 
али их ме ди ји сма тра ју не до вољ но „бле шта вим” 
за по тро шач ко дру штво. У за бо рав се скла ња ју 
ста ри сним ци хо ра „Ко ли бри” и при род но деч је 
пе ва ње јер за јед но сто је као опо ме на да на шњем 
вре ме ну у ко ме се сцен ским не у ку сом и ба нал-
но шћу по кри ва ју не до ста ци ин тер пре та ци је, та 
„иди лич на” сли ка ко ја про мо ви ше де цу ко ја то 
ни су, де цу чи ји из глед и по на ша ње не ги ра ју сву 
ле по ту и бо гат ство де тињ ства и од ра ста ња. 

Оста је да ве ру је мо да ни смо са свим за бо ра-
ви ли ре чи Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, да ће се 
пу бли ка за си ти ти ла жне ве се ло сти, про сто те и 
не у ку са ко ји пре тва ра ју де цу у пу ке објек те и да 
ће овај текст до пре ти до оних ко ји кре и ра ју, на-
да мо се, здра ву бу дућ ност на ше де це. 

Ве ра МИ ЛАН КО ВИЋ

Г
о ди не 2019. на вр ши ло се сто-
ти ну пе де сет го ди на од ро-
ђе ња Вла ди ми ра Р. Ђор ђе ви-
ћа (1869–1938), срп ског му-
зич ког пе да го га, ме ло гра фа, 

про у ча ва о ца срп ске тра ди ци о нал не му-
зи ке, ком по зи то ра и де лат ни ка на по љу 
му зич ке би бли о гра фи је, исто ри о гра фи-
је и му зе о ло ги је. Тим по во дом, Ка те дра 
за ет но му зи ко ло ги ју Фа кул те та му зич ке 
умет но сти у Бе о гра ду, На род на би бли о те-
ка Ср би је и Му зич ка шко ла „Стан ко вић”   
из Бе о гра да ор га ни зо ва ли су 2. де цем бра 
2019. го ди не у На род ној би бли о те ци све-
ча ну ака де ми ју по све ће ну мно го стру кој 
де лат но сти овог му зич ког и кул тур ног 
пре га о ца. На тај на чин је ода та по част 
за слу га ма Вла ди ми ра Ђор ђе ви ћа за срп-
ску му зич ку кул ту ру и ука за но на прав це 
раз во ја ње ног кон ти ну и те та, по себ но са 
аспек та са вре ме них струч-
них по гле да и са зна ња. 

За на шу кул тур ну сре ди ну 
зна чај но је ис та ћи да је овај 
до га ђај пред ста вљао про ду-
же так по све ћи ва ња па жње 
де лат но сти Вла ди ми ра Ђор-
ђе ви ћа у Ср би ји: сто четр де се-
ту го ди шњи цу ње го вог ро ђе ња 
обе ле жи ло је 2009. За ви чај но 
оде ље ње На род не би бли о те-
ке у Бо ру, о че му је об ја вљен 
и збор ник ра до ва.

Ака де ми ја је осве тли ла мно-
го стру кост де лат но сти Вла ди-
ми ра Ђор ђе ви ћа, и то на три 
ни воа: 1) те о риј ско-на уч ном, 
у ви ду де сет струч них пре да ва ња по по зи-
ву (ве ћи ном про фе со ра и са рад ни ка ФМУ 
и НБС, као и са рад ни ка Му зи ко ло шког ин-
сти ту та СА НУ); 2) из да вач ком: об ја вље на је 
пу бли ка ци ја под на сло вом Вла ди мир Р. Ђор
ђе вић у огле да лу вре ме на. За о став шти на у 
Би бли о те ци Фа кул те та му зич ке умет но
сти, На род ној би бли о те ци Ср би је и Му зич
кој шко ли „Стан ко вић”   и 3) му зе о ло шком: 
при ре ђе на је из ло жба тра ди ци о нал них ин-
стру ме на та, иза бра них из фон да Ђор ђе ви ће-
ве збир ке ин стру ме на та, ко ја се да нас чу ва у 
Му зич кој шко ли „Стан ко вић”   у Бе о гра ду.

Те о риј ско-на уч ни део ака де ми је чи ни ло 
је де сет ис црп них и ин фор ма тив них пре да-
ва ња еми нент них ет но му зи ко ло га, ет но ко-
ре о ло га и му зи ко ло га, ко ји су пред ста ви ли 
ре зул та те сво јих но ви јих и нај но ви јих ис-
тра жи ва ња раз ли чи тих аспе ка та де лат но сти 
Вла ди ми ра Ђор ђе ви ћа. Та ко су обез бе ђе на 
но ва са зна ња из пер спек ти ве са вре ме них 
по гле да на обла сти ње го вог ра да. Из ла га-
ња су гру пи са на по оби му и зна ча ју об ли ка 
Ђор ђе ви ће ве де лат но сти: ет но му зи ко ло шке, 
ет но ко ре о ло шке, ком по зи тор ског ства ра ла-
штва, му зич ке би бли о гра фи је и ар хи ви сти-
ке, му зич ке пе да го ги је и му зи ко ло ги је. 

У то ку ака де ми је, еми то ва на је ком по-
зи ци ја Ду ша на Ра ди ћа Гун гу ли це за ме шо-
ви ти хор, у фор ми ру ко ве ти, за сно ва на на 
ме ло ди ја ма из Ђор ђе ви ће вих ме ло граф-
ских за пи са (ком по зи ци ју је 1966. го ди не 
из вео Ме шо ви ти хор РТБ под упра вом Бо-
ри во ја Си ми ћа).

То ком те о риј ско-на уч ног ра да ака де ми је 
упри ли че на су два из во ђач ка на сту па сту-
де на та Ка те дре за ет но му зи ко ло ги ју ФМУ. 
Сту ден ти су на осно ву ме ло граф ских за пи-
са Ђор ђе ви ћа, из раз ли чи тих кра је ва Ср-
би је, груп но и со ли стич ки из ве ли пе сме 
раз ли чи тих му зич ко фол клор них жан ро ва, 
као и ин стру мен тал не ме ло ди је на сви ра
ли, дво гла сним гај да ма и ду ду ку. Уз не ко-
ли ко ин стру мен тал них ме ло ди ја из ве де ни 
су и пле со ви. Овим је по ка зан по тен ци јал 
за пи са и до ку ме на та о му зич кој тра ди ци-
ји ко је је Ђор ђе вић оста вио бу ду ћим по-
ко ле њи ма. Ти ме је убе дљи во по све до че на 
при мен љи вост тог де ла ње го вог ра да, у не-
го ва њу тра ди ци о нал ног срп ског му зич ког 
и играч ког на сле ђа, и то на ин сти ту ци о-
нал ном ни воу.

Дру ги, из да вач ки сег мент ака де ми је 
оства рен је по ме ну том пу бли ка ци јом НБС у 

ко јој је са бра но не ко ли ко тек-
сто ва о де лат но сти и за о став-
шти ни Ђор ђе ви ћа. У ве о ма 
ле по тех нич ки опре мље ном 
из да њу об ја вљен је оби ман 
текст ет но ко ре о ло га, ака де ми-
ка Љу би це С. Јан ко вић под на-
сло вом „Вла ди мир Р. Ђор ђе вић 
– пи о нир ет но му зи ко ло ги је у 
Ср би ји”. По дру ги пут, у на шој 
сре ди ни, об ја вљен је овај рад у 
са вре ме ном тре нут ку, ко ји  ну-
ди и но ве мо гућ но сти чи та ња 
и под се ћа ња. Дру ги део пу бли-
ка ци је за јед нич ки је пот пи са-
ла гру па од че ти ри ауто ра и он 
пред ста вља увид у би бли о те ку 
Вла ди ми ра Ђор ђе ви ћа, са ука-

зи ва њем на ње гов му зич ко пе да го шки рад, 
аутор ске ком по зи ци је и де лат ност за вре ме 
Пр вог свет ског ра та. По след њи део из да ња 
чи ни текст др Мир ја не За кић, „Вла ди мир 
Р. Ђор ђе вић у огле да лу вре ме на: ба шти на, 
звук, ми сао, реч, сли ка, тра ја ње”. 

Тре ћи, му зе о ло шки сег мент ака де ми је 
чи ни ла је из ло жба тра ди ци о нал них ин-
стру ме на та из Ђор ђе ви ће ве бо га те збир-
ке. Из ло жба је при ре ђе на у фо а јеу НБС. 
Уз при мер ке ин стру ме на та при ло же ни су 
ле ген де, фо то гра фи је и цр те жи. Из ло жба 
је да ла и по себ ну ди мен зи ју чи та вој ака-
де ми ји. Ути ску је до при нео и сам про стор 
фо а јеа, са обил ном при род ном све тло шћу, 
чи ме су са ми ин стру мен ти до би ли до стој-
но ме сто, бу ду ћи да су их по се ти о ци мо гли 
са гле да ти у свој њи хо вој пред мет ној, ма те-
ри јал ној, па, уз асо ци ја ци је ко је су пру жи-
ли мла ди из во ђа чи сво јим на сту пи ма, и у 
има ги нар но-звуч ној пу но ћи. 

Мно го стра ност про гра ма ака де ми је, мо-
гло би се ре ћи, ре зо ни ра с мно штвом аспе-
ка та де лат но сти Вла ди ми ра Ђор ђе ви ћа. 
Овај леп кул тур ни и му зич ки до га ђај дао 
је хо ли стич ку сли ку о ин те ре со ва њи ма, 
мо ти ви ма, на сто ја њи ма јед ног зна чај ног 
срп ског кул тур ног пре га о ца. Та сли ка, озву-
че на и про пра ће на жи вим ин те ре со ва-
њи ма и са зна њи ма, мо же би ти пу то каз за 
на ста вак тра га ња и про ду бљи ва ња са зна-
ња о сво јој тра ди ци ји и кул ту ри у сва ком 
вре ме ну, па и овом на шем, да на шњем.  

Је ле на ЈО ВА НО ВИЋ

Н
а све ча но сти у Град ској ку ћи у 
Но вом Са ду, 20. ја ну а ра 2021. 
го ди не, на гра да „Де јан Ме да-
ко вић” за 2020. го ди ну уру че на 
је Де ја ну Ву ки ће ви ћу за књи гу 

„NON IM PRI MA TUR или цен зу ра у би бли о те-
кар ству и из да ва штву”, ко ју до де љу је из да вач-
ка ку ћа „Про ме теј”. 

На гра ду ла у ре а ту су уру чи ли пред сед ни ца 
Скуп шти не гра да Но вог Са да Је ле на Ма рин ко вић 
Ра до ми ро вић и пред сед ник тро чла ног жи ри ја за 
до де лу на гра де, проф. др Бо шко Су вај џић.

Пред сед ни ца но во сад ске Скуп шти не је ис-
та кла да је за хва љу ју ћи Из да вач кој ку ћи „Про-
ме теј”, ко ја је одав но по ста ла је дан од ка ме на 
те ме ља ца из да ва штва у Но вом Са ду, на гра да 
„Де јан Ме да ко вић” до де љи ва на еми нент ним 
по сле ни ци ма пи са не ре чи. За ово го ди шњег 
до бит ни ка на гра де струч ни жи ри је ре као да 
је на гра ђе на књи га Де ја на Ву ки ће ви ћа „…лек-
си кон, ен ци кло пе диј ски при руч ник, би бли о-
граф ско, по ли тич ко и анег дот ско шти во, али 
из над све га по тре сна и уз бу дљи ва при ча ко-

ја по ни ре у нај ду бље ку то ве чо ве ко вих мрач-
них стра хо ва”.

– За нас као чи та о це сва ка ко ће би ти ве ли-
ки иза зов да се упо зна мо са фе но ме ном уни-
вер зал ним за све епо хе људ ске исто ри је из пе ра 
ауто ра ко ји је ди пло ми рао свет ску књи жев ност, 

а ма ги стри рао и док то ри рао би бли о те кар ство и 
ин фор ма ти ку на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе-
о гра ду. Пре о ста је ми са мо да искре но че сти там 
до бит ни ку и да му по же лим још мно го го ди на 
плод ног ства ра лач ког ра да – ис та кла је пред-
сед ни ца но во сад ске Скуп шти не Је ле на Ма рин-
ко вић Ра до ми ро вић на све ча но сти.

Обра зла жу ћи на гра ду, проф. др Бо шко Су-
вај џић је ре као да је Де јан Ву ки ће вић на пи сао 
пит ку, уз бу дљи ву, ду хо ви ту и из у зет ну књи гу о 
исто ри ји цен зу ре од по стан ка чо ве чан ства до 
да нас, у свим ње ним по јав ним об ли ци ма, ми-
ми кри ја ма, кет ман ским при ви ди ма, де фор ма-
ци ја ма, али и „све тлим стра на ма” цен зу ре, као 
што је нпр. оба ве зни при ме рак књи ге у би бли-
о те кар ству. Пред на ма је лек си кон, ен ци кло пе-
диј ски при руч ник, би бли о граф ско, по ли тич ко 
и анег дот ско шти во, али из над све га по тре сна и 
уз бу дљи ва при ча ко ја по ни ре у нај ду бље ку то ве 
чо ве ко вих мрач них стра хо ва. Књи га се, по ре чи-
ма проф. др Су вај џић, пре вас ход но ба ви обла сти-
ма би бли о те кар ства и из да ва штва, али је ну жно 
и кул ту ро ло шка и ан тро по ло шка сту ди ја.

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

Да ви дов, На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић, Љу бо мир 
Си мо вић, Ми ли сав Са вић, Алек сан дар Ђу ри чић, 
Жељ ко Мар ко вић и Де јан Ву ки ће вић. С.В.

Дејану Вукићевићу уручена 
награда „Дејан Медаковић”

Дан се ћа ња на Де ја на 
Ме да ко ви ћа

По во дом обе ле жа ва ња Да на се ћа ња на 
Де ја на Ме да ко ви ћа (7. ју ли 1922 – 5. ју ли 
2008), пе тог ју ла 2021. го ди не у Ву ко вој за-
ду жби ни оку пи ли су се чла но ви Ме да ко-
ви ће ве по ро ди це, при ја те љи, са рад ни ци и 
по што ва о ци ње го вог де ла.

Том при ли ком, ди рек тор из да вач ке ку-
ће „Про ме теј” Зо ран Ко лун џи ја на ја вио је 
об ја вљи ва ње иза бра них де ла ака де ми ка 
Де ја на Ме да ко вић у 25 књи га по во дом 100 
го ди на од ње го вог ро ђе ња. Ко лун џи ја је, 
та ко ђе, ре као да је у пла ну да ове и на ред-
не го ди не бу де об ја вље но по де сет књи га 
ис так ну тог исто ри ча ра умет но сти, на уч-
ни ка и пи сца. Ме да ко ви ћев син, ди ри гент 
Па вле Ме да ко вић, ис та као је ра дост што је 
Ву ко ва за ду жби на – кул тур на уста но ва у 
ко јој је ње гов отац био ду го го ди шњи пред-
сед ник Скуп шти не – из дво ји ла је дан дан 
у го ди ни да се оку пе „дра ги љу ди, при ја-
те љи и по што ва о ци да се на сим бо ли чан 
на чин” под се те де ла ње го вог оца.

Ла у ре а т Де ја н Ву ки ће ви ћ

аКаДЕМиЈа ПовоДоМ 150. ГоДиШЊиЦЕ РоЂЕЊа 
влаДиМиРа Р. ЂоРЂЕвића

У огледалу времена 
Катедра за етномузикологију Факултета музичке уметности 
у Београду, Народна библиотека Србије и Музичка школа 
„Станковић” из Београда организовали су 2. децембра 2019. године 
у Народној библиотеци свечану академију посвећену многострукој 
делатности овог музичког и културног прегаоца

Пор трет 
Вла ди ми ра Р. 
Ђор ђе ви ћа, детаљ 
 (Из Фон да НБС)

СаЧУваЈМо аМатЕРСКЕ ХоРовЕ

Шта би данас рекао 
Јован Јовановић Змај

Млади нараштаји расту слушајући нову вештачки генерисану популарну 
музику кроз слушалице лошег квалитета, дубоко утиснуте у ушну шкољку, 
чиме себе одвајају од стварности и угрожавају свој и туђи живот 
и трајно оштећују чуло слуха. Културни догађаји се селе у хале, где публика 
губи непосредан контакт са извођачем, прати га са стотина метара 
удаљености на великим екранима, а звук са звучника

Ама тер ски хо ро ви

Тр жи шна еко но ми ја дик ти ра при ва ти за-
ци ју све га што не до но си но вац, па се та ко 
бри шу и мно ги ама тер ски хо ро ви, при мо-
ра ни да са ми фи нан си ра ју про сто ри је за 
про бе и ве жба ња. Не ста ју и мно ги тра-
ди ци о нал ни хор ски су сре ти, фе сти ва ли и 
так ми че ња. „Мо крањ че ви да ни” се сва ке 
го ди не одр жа ва ју „на ми ши ће”. Исто је и 
са деч јим хо ро ви ма, ко ји на пр сте мо гу 
да се на бро је као и ма ни фе ста ци је ко ји 
под сти чу при род но деч је пе ва ње. Омла-
ди на, као тра ди ци о нал ни но си лац хор-
ског пе ва ња, не ма где да пе ва, а су тра ће 
по ста ти ро ди те љи од ко јих се оче ку је да 
пе ва ју сво јој де ци.
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П
ри зрен је био нај сна-
жни ји срп ски кул тур-
ни цен тар у Осман-
ском цар ству. Већ у 
18. ве ку по сто ја ла је 

Цр кве но-школ ска оп шти на, ко ја 
је би ла но си лац чи та вог цр кве ног, 
кул тур ног и про свет ног ра да. При-
зрен ски Ср би, у 19. ве ку, жи ве ћи у 
сво јих 850-900 ку ћа, гру пи са ни с 
ле ве стра не Би стри це на бр ди ма у 
Пот ка ља ји, По ток ма ли, Пан те ли ји, 
Па па-чар ши ји, с не ве ри цом су при-
ми ли вест да је у При зре ну осно ва-
на Пра во слав на срп ска бо го сло ви ја. 
Де це ни ја ма се ни је сме ло ре ћи да 
си Ср бин не го рум ми лет или бул-
га ри ми лет. На род Ста ре Ср би је је 
у са мом на зи ву шко ле ви део спас 
и го во ри ло се: „Ово не је без ич, јер 
је ево до шло вре ме да се Ср бин сме 
зва ти Ср би ном”. 

Син таг ма Сто ја на Но ва ко ви ћа „пре-
ко шко ле до сло бо де” би ла је утка на 
у те ме ље де ла ња срп ске ди пло ма ти-
је кра јем 19. ве ка. Ње гов циљ био је 
да се ор га ни зу је срп ски на род и да га 
чвр стим ве за ма по ве же са Ср би јом а 
да се успех је ди но мо же по сти ћи ко-
ри шће њем ле гал них сред ста ва и да 
се ак це нат мо ра ста ви ти на школ-
ство и цр кву. Та ко су Ср би у Осман-
ском цар ству, ини ци ја ти вом срп ске 
др жа ве, за по че ли ин тен зив ну бор бу 
за сво је ду хов но осло бо ђе ње, ко је је 
пред у слов сва ке дру ге сло бо де. Др жа-
ва Ср би ја се тру ди ла да по мог не сво-
јим су на род ни ци ма, не при зна тим од 
Ту ра ка у на ци о нал ном сми слу, су о че-
ним са све екс пан зив ни јом бу гар ском 
про па ган дом, не при ја тељ ским од но-
сом Ва се љен ске па три јар ши је и све 
ве ћим ал бан ским те ро ром. 

Да би оп ста ли, мо ра ли су да во де 
мир ну бор бу ко ја је под ра зу ме ва ла 
отва ра ње шко ла, основ них и сред њих, 
осни ва ње књи жа ра, штам па ње уџ бе-
ни ка, као и рад цр кве но-школ ских оп-
шти на. То је био нај бо љи пут да срп ски 
на род очу ва свој на ци о нал ни иден ти-
тет и ма тер њи је зик, јер би гу би так 
је зи ка, као нај ва жни јег сег мен та ет-
нич ког иден ти те та, до при нео бр жој 
аси ми ла ци ји. Про све ћи ва ње срп ског 
на ро да би ло је мо гу ће те мељ ном ре-
ор га ни за ци јом школ ства, а кључ ну 
уло гу у том по слу има ли су про свет-
ни рад ни ци. То су би ли не са мо учи-
те љи и про фе со ри већ и на ци о нал ни 
де лат ни ци, про све ће ни и обра зо ва ни 
пе да го зи, ко ји су вас пи та ва ли мла ди 
на ра штај и фор ми ра ли га у гра ђан-
ском и кул тур ном по гле ду. 

За то је осни ва ње и по че так ра да Срп-
ске пра во слав не бо го сло ви је у При зре-
ну (1871) нај ва жни ји до га ђај у срп ској 
ду хов ној, про свет ној и кул тур ној исто-
ри ји Ста ре Ср би је. Ме ђу Ср би ма се 
осе ћа ла по тре ба за шко ло ва ним учи-
те љи ма и све ште ни ци ма јер су мно ги 
до та да би ли по лу пи сме ни. За хва љу-
ју ћи Бо го сло ви ји, у свим ве ћим на се-
љи ма у Ста рој Ср би ји би ле су отва ра не 
основ не шко ле. Шко ло ва ни све ште ни-
ци су Ср бе кр шта ва ли, вен ча ва ли и 
ути ца ли на то да на род оста не у пра-
во слав ној ве ри, чи ме је про цес пре ве-
ра ва ња, ко ји је на Ко со ву и Ме то хи ји 
че сто зна чио и од на ро ђа ва ње, у ве ли-
кој ме ри успо рен. 

Од бор за шко ле и учи те ље на че лу 
са Ни ћи фо ром Ду чи ћем, ми тро по лит 
Ми ха и ло (Јо ва но вић) и на ме сник Јо-
ван Ри стић до не ли су од лу ку, ав гу ста 
1871. го ди не, да бо го сло ви ја поч не с 
ра дом у При зре ну. У то вре ме При зрен 
је био пре сто ни ца Ко сов ског ви ла је та. 
При зре нац и ве ли ки до бро твор Си ма 
Ан дре је вић Игу ма нов, као ру ски по да-
ник, био је вла сник шко ле пре ма ко ме 
су осман ске вла сти има ле ре спек та јер 
је у гра ду био ру ски кон зу лат и Иван 
Сте па но вич Ја стре бов. Ми тро по лит 
ра шко-при зрен ски Ме ле ти је дао је 
бла го слов за отва ра ње шко ле. То је 
би ло од не мер љи вог зна ча ја јер је он 
зва нич но био по кро ви тељ про све те 
пра во слав них пред осман ским вла-
сти ма и ни је би ло по тре бе да тра жи 
до зво лу за рад. Пр ви упра ви тељ Бо го-
сло ви је био је осман ски по да ник, бив-
ши је ро мо нах ма на сти ра Де ча на Са ва 
(Ба раћ), ко ји је те го ди не за вр шио Ду-
хов ну ака де ми ју у Ки је ву. За да так Бо-
го сло ви је био је „да спре ма мла ди ће 
срп ске на род но сти и пра во слав не ве-
ре у Ото ман ској им пе ри ји за на род не 
све ште ни ке и учи те ље”. 

Тро ра зред на Пра во слав на срп ска 
бо го сло ви ја у При зре ну све ча но је 

отво ре на кра јем ок то бра 1871. Све до 
по чет ка устан ка у Хер це го ви ни, 1875. 
го ди не, Бо го сло ви ја је, што се без бед-
но сне си ту а ци је ти че, мо гла нор мал-
но да оба вља сво ју де лат ност. За вре ме 
Ве ли ке ис точ не кри зе (1875–1878) по-
ли тич ка си ту а ци ја у При зре ну би ла 
је из у зет но те шка, ве зе са Ср би јом су 

би ле го то во у пре ки ду, и Бо го сло ви-
ји су пре ти ле мно ге опа сно сти. Ра ди-
ла је и у та квим усло ви ма и оп ста ла, 
као и у вре ме ну пре ког вој ног су да ка-
да је на став ник Пе тар Ко стић ухап-
шен а Ђор ђе Кам пе ре лић био је ди ни 
на став ник у шко ли. Вла сник шко ле 
Си ма Ан дре је вић Игу ма нов те ста-
мен том је 10. но вем бра 1880. го ди не 
у Бе о гра ду све сво је по крет но и не по-
крет но има ње за ве штао из др жа ва њу 
При зрен ске бо го сло ви је и шко ло ва њу 
срп ске омла ди не из Ста ре Ср би је. Тим 
те ста мен том је за пра во осно ва на За-
ду жби на С. А. И., ко ја је на кон ње го ве 
смр ти за жи ве ла (1882). Бо го сло ви ја је 
1890. го ди не би ла пре у ре ђе на, шко ло-
ва ње је про ду же но на шест го ди на, а 
шко ла је до би ла нов на зив – Бо го слов-
ско-учи тељ ска шко ла. Пр ва три раз-
ре да да ва ла су обра зо ва ње на ни воу 
ни же гим на зи је, а у три ста ри ја раз ре-
да углав ном су би ли за сту пље ни бо го-
слов ско-пе да го шки пред ме ти. 

На кон де сет го ди на ра да Бо го слов-
ско-учи тељ ска шко ла је 1900. го ди не 
све де на на че ти ри раз ре да и при ма ла 
је свр ше не уче ни ке че твр тог раз ре да 
гим на зи је. Тај пре о крет је био мо гућ 
јер су по сто ја ле че ти ри срп ске гим на-
зи је у Осман ском цар ству (Ца ри гра ду, 
Со лу ну, Ско пљу и Би то љу). 

Бо го сло ви ја је би ла је ди на ин сти ту-
ци ја (шко ла) ко ја је одр жа ва ла стал ну 
али опре зну ве зу с Бе о гра дом. Ми ни-
стар ство ино стра них де ла Кра ље ви не 
Ср би је узе ло је за се бе на зив „Ту тор-

ство фон да Си ме Игу ма но ва” и то име 
би ло је за клон про свет ног ра да Ср би је 
у Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји. Бо го-
сло ви ју је фи нан си ра ла срп ска др жа-
ва. Ру ски кон зу ла ти, од ге не рал ног 
кон зу ла та у Бе о гра ду пре ко кон зу ла-
та у Ду бров ни ку, Ска дру, При зре ну, до 
По слан ства у Ца ри гра ду, би ли су од 

ве ли ке по мо ћи при ли ком сла ња нов-
ца за из др жа ва ње Бо го сло ви је. Ру ски 
кон зул Ја стре бов је у фи нан сиј ским 
кри за ма че сто по зајм љи вао но вац 
шко ли и го во рио да је ње го ва лич на 
бла гај на на услу зи и Бо го сло ви ји и 
на став ни ци ма. 

НА СТАВ НИ ЦИ 
ПРИ ЗРЕН СКЕ БО ГО СЛО ВИ ЈЕ 
(1871–1912)

Бо го сло ви ја је би ла про свет но сре-
ди ште осман ских Ср ба, отва ра ла 
основ не шко ле, бри ну ла се о школ-
ским згра да ма, учи тељ ским пла та-
ма, на ба вља ла уџ бе ни ке и на став на 
сред ства. Бо го сло ви ја је има ла и по-
ли тич ки зна чај. Рек то ри и за ступ ни-
ци рек то ра оба ве шта ва ли су срп ску 
вла ду о ста њу у Ко сов ском ви ла је ту. 
Бри ну ли су и о без бед но сти ста нов-
ни штва и тру ди ли се да по мог ну у оп-
стан ку срп ског на ро да а, ка да је би ло 
по треб но, алар ми ра ли су сво је ино-
пле ме ни ке у Бе о гра ду и пред ла га ли: 
„Би ло би бо ље да се ла ти мо и на о ру-
жа ња оних на ших љу ди ко ји сме ју но-
си ти и ко ји су ка дри са чу ва ти оруж је”. 
Ве сти су би ле по у зда не и бри жљи во 
при ку пље не од не ког ко ме је и те ка-
ко ста ло до оп стан ка Ср ба у том де лу 
Осман ског цар ства. 

Упра ви те љи или рек то ри (рав но-
прав но су се ко ри сти ла оба тер ми-
на) Бо го сло ви је би ли су: Са ва (Ба раћ) 

(1871–1873), по то њи епи скоп жич ки, 
Или ја Ста врић (1873–1879), уред ник 
срп ско-тур ског ли ста При зрен, Пе тар 
Ко стић (1883–1889), свој вр сни на ци-
о нал ни де лат ник, Ме лен ти је (Ву јић) 
(1889–1891), по то њи епи скоп ти моч-
ки, Ила ри он Ве сић био је у два на-
вра та (1891–1896. и 1904–1906). Сле де 

рек то ри: Жив ко Бран ко вић, ко ји се 
по том за мо на шио под име ном Ар се-
ни је, је дан од нај зна чај ни јих рек то ра 
био је Сте ван М. Ди ми три је вић, ко ји 
је на че лу Бо го сло ви је био два пу та 
(1899–1903, 1911–1920), До бро сав Ко-
ва че вић (1908–1909) и Ва си ли је Ми-
лић (1909–1910). 

У пе ри о ду од 1871. до 1912. го ди не 
пре да ва ло је 69 на став ни ка. У сво јој 
да љој ка ри је ри мно ги на став ни ци су 
по ста ли зна чај не лич но сти: епи ско-
пи, ар хи ман дри ти, про то је ре ји, књи-
жев ни ци, ба но ви, ми ни стри, на род ни 
по сла ни ци... Ме ђу на став ни ци ма би ла 
су че тво ри ца Ту ра ка, јер се у шко ли из-
у ча вао и тур ски је зик. Шко ла је има ла 
и ле ка ре ко ји су пре да ва ли хи ги је ну. 

УЧЕ НИ ЦИ
ПРИ ЗРЕН СКЕ БО ГО СЛО ВИ ЈЕ
(1871–1912)

Уче ни ци су жи ве ли по пра ви ли ма 
ко је је про пи сао Са вет Бо го сло ви је, 
пра ви ли ма за Оп ште жи ти је. Ују тру их 
је бу ди ло зво но, на кон бу ђе ња ишли 
су на мо ли тву у школ ску ка пе лу, за-
тим су до руч ко ва ли и при пре ма ли се 
за на ста ву. Уче ни ци свих раз ре да слу-
ша ли су ча со ве од по не дељ ка до су бо-
те. Ча со ви су тра ја ли сат вре ме на, пре 
под не од 8 до 12, а по под не од 14 до 
16 ча со ва. Ве чер ње зво но по зи ва ло је 
пи том це на мо ли тву и на спа ва ње у 
21 час. Сва ки пи то мац имао је: цр ве-

ни фес са ки ћан ком, гуњ и чак ши ре од 
цр ног ву не ног сук на, мин тан од па му-
ка са ву не ним по ја сом и плит ке кон-
ду ре (ци пе ле). По со ци јал ном по ре клу 
нај ви ше је би ло зе мљо рад нич ких си-
но ва, за тим си но ва све ште ни ка, за на-
тли ја, тр го ва ца, учи те ља и чи нов ни ка. 
Бо го сло ви ја је оку пља ла омла ди ну из 
свих срп ских кра је ва. Пр вих го ди на у 
њу су до ла зи ли ђа ци из При зре на и 
око ли не, а ка сни је је би ло уче ни ка са 
свих стра на. По ред уче ни ка из Ста ре 
Ср би је и Ма ке до ни је, би ло их је из Бо-
сне и Хер це го ви не, Ср би је, Цр не Го ре, 
укуп но из 122 раз ли чи та ме ста. 

Број уче ни ка у Бо го сло ви ји раз ли-
ко вао се из го ди не у го ди ну: би ло је 14 
уче ни ка 1871. го ди не, 120 ђа ка 1890, 
пет го ди на ка сни је би ло их је 222, а 
по след ње го ди не ра да у вре ме Осман-
ског цар ства (1912) раз ред је за вр ши-
ло 86 уче ни ка. Ка да је реч о њи хо вом 
из др жа ва њу по сто ја ле су три ка те го-
ри је: уче ни ци ко ји су се шко ло ва ли о 
ро ди тељ ском тро шку, они ко ји су би ли 
по лу бла го де јан ци и уче ни ци бла го-
де јан ци, ко је је фи нан си ра ла Кра ље-
ви на Ср би ја. 

Уче ни ци Бо го сло ви је осно ва ли 
су бо го слов ско-ли те рар но дру штво 
„Брат ство” (1889). Дру жи на је не го-
ва ла сми сао за књи жев ност и го-
вор ни штво, учи ла их то ле ран ци ји и 
не се бич ној пре да но сти по слу а раз-
ви ја ла хра брост и бор бе ност. Дру жи-
на „Брат ство” про ме ни ла је ка сни је 
на зив у „Раст ко”. Од уче ни ка је са ста-
вљен и хор и ђач ки ор ке стар. 

Врх срп ске цр кве не хи је рар хи је 
из ме ђу два свет ска ра та чи ни ли су 
уче ни ци При зрен ске бо го сло ви је: па-
три јар си Вар на ва (Ро сић) и Га ври ло 
(До жић), пе то ри ца епи ско па – Вик тор 
(Ми ха и ло вић), ска дар ски, Је ро теј (Га-
ври ло вић), пећ ки, Се ва сти јан (Де бељ-
ко вић), скоп ски, Се ра фим (Јо ва но вић) 
ра шко-при зрен ски, Ми ха и ло (Уро ше-
вић), ша бач ки, ве ли ки број све ште ни-
ка, ар хи ман дри та, игу ма на. На спи ску 
гла со ви тих бо го сло ва, по то њи су-
плент ове шко ле је књи жев ник Гри го-
ри је Бо жо вић. Та лен то ва ни уче ни ци 
на ста вља ли су шко ло ва ње на уни вер-
зи те ти ма у Кра ље ви ни Ср би ји, као и 
на европ ским уни вер зи те ти ма. Ве ћи 
број је за вр шио ду хов ну ака де ми ју у 
Ру си ји. Из ве стан број бо го сло ва дао је 
до при нос и у ет но гра фи ји и ет но ло-
ги ји. Срп ско ста нов ни штво у Осман-
ском цар ству фи зич ки су бра ни ли 
мно ги бо го сло ви, из два ја мо чет ни ке 
Је ре ми ју (Јо ва на) Гр ко ви ћа Га по на и 
Ла за ра Ку јун џи ћа, као и Ди ми три ја 
Ди ми три је ви ћа, све ште ни ка и вој во-
ду То плич ког устан ка. Уче ник Бо го-
сло ви је био је и Бог дан Ра ден ко вић, 
глав ни ор га ни за тор срп ске чет нич ке 
ак ци је у Осман ском цар ству. Ме ђу бо-
го сло ви ма би ло је и ди пло ма та као и 
се на то ра. Ме ђу бо го сло ви ма био је и 
већ ник АВ НОЈ-а Ри стан Па вло вић, је-
ро мо нах и при пад ник Хр ват ске пра-
во слав не цр кве Се ва сти јан Пе рић, 
као и Ђу ра Ша рац, је дан од ор га ни-
за то ра атен та та у Са ра је ву. Суд би на 
сто ти нак уче ни ка При зрен ске бо го-
сло ви је у Осман ском цар ству, по то-
њих учи те ља или све ште ни ка би ла 
је стра дал нич ка, ка ко у ра ту та ко и у 
мир но доп ским при ли ка ма. Без ма ло 
че тр де се то ро по гу би ли су бу гар ски ег-
зар хи сти и оку па то ри. Мно ги су стра-
да ли у Ве ли ком ра ту. Не ке од уби је них 
све ште ни ка Срп ска пра во слав на цр-
ква при бро ја ла је дип ти ху све ти те ља 
као све ште но му че ни ке.

Циљ упра ве Бо го сло ви је и срп ске 
др жа ве, ка да је реч о шко ло ва њу омла-
ди не, ни је би ло са мо сти ца ње зна ња 
не го све о бу хват но обра зо ва ње уче ни-
ка, из град ња ду ха и на ци о нал не све-
сти. Од ис пу ње ња тог ци ља по сред но 
је за ви си ла суд би на срп ског на ро да 
у Осман ском цар ству. Бо го сло ви ја је 
би ла си гур на бра на од ви ше чи ни-
ла ца: исла ми зо ва ња (од осни ва ња 
бо го сло ви је ни је би ло ни јед ног при-
ме ра груп ног исла ми зо ва ња, а че сто 
су спре ча ва на и по је ди нач на), од ка-
то лич ке про па ган де, као и од бу гар ске 
ег зар хи је, ко ја је на ср та ла на срп ску 
на род ност. Бо го сло ви ја је то оства ри-
ва ла на раз ли чи те на чи не, па жљи во 
и ра зум но. 

Ве ли ки ју би ле ји, као што је 150 го-
ди на ра да Бо го сло ви је, слу же да се од 
за бо ра ва са чу ва се ћа ње на ва жност 
по ду хва та у те шким окол но сти ма у 
ко ји ма је де ло ва ла При зрен ска бо го-
сло ви ја. 

Алек сан дра Но ва ков

Обновљена 
скулптура 

„Сима Игуманов 
са сирочићима” 

З
а ду жби на Си ме Игу ма но ва по ди гла је 1938. 
го ди не мо ну мен тал ну па ла ту на Те ра зи-
ја ма, у цен тру Бе о гра ду. Ова пе то спрат на 
згра да, јед но став не и ле пе фа са де у ду ху 
мо дер ни зма, ура ђе на је по про јек ту ар хи те-

ка та бра ће Пе тра и Бран ка Кр сти ћа. На вр ху згра де, на 
обо ду ње ног кро ва, кра јем ја ну а ра 1939. го ди не би ла 
је по ста вље на скулп тор ска ком по зи ци ја ауто ра Лој-
зеа До ли на ра, ви со ка 3,70 ме та ра, ко ја је при ка зи ва ла 
овог на род ног до бро тво ра са пре ра но умр лим си ном 
Ма ној лом, дво ји цом ђа ка и си ро че том. 

У но ћи из ме ђу 10. и 11. ав гу ста 1950. го ди не, по на-
ред би Град ског ур ба ни стич ког од се ка, гру па ак ти ви
ста по пе ла се на кров Игу ма но вље ве па ла те, исе кла и 
че ки ћи ма раз би ла скулп тор ску ком по зи ци ју и ба ци ла 
је на зе мљу.

На кон не што ви ше од 70 го ди на, 22. апри ла 2021. го-
ди не, на згра ду за ду жби не Си ме Ан дре је ви ћа Игу ма-
но ва При зрен ца вра ће на је скулп ту ра „Си ма Игу ма нов 
са шти ће ни ци ма”. 

Ва јар др Зо ран Ку зма но вић, у свом ате љеу у Сме де-
ре ву, из ра дио је но ву скулп ту ру, три и по ме тра ви со ку, 
ко ја по но во кра си Игу ма но ву па ла ту. С. В.

ПРоСвЕћиваЊЕ СРПСКоГ НаРоДа У СтаРоЈ СРБиЈи: вЕК и По ПРиЗРЕНСКЕ БоГоСловиЈЕ

Богословија у османском царству 
(1871–1912)

Згра да Бо го сло ви је (Ар хив СА НУ)
Бо го сло виј ско све до чан ство
 (Ар хив При зрен ске бо го сло ви је)



12авГУСт 
2021.

КУЛТУРНИ МоЗАИК

Кустендорф 2021
Ме ђу на род ни филм ски и му зич ки фе сти вал 

Ку стен дорф одр жан је од 22. до 25. ја ну а ра 2021. 
го ди не. Због здрав стве не си ту а ци је у све ту, фе-
сти вал ни је одр жан на Ме ћав ни ку, као до са да, 
већ је мо гао да се пра ти ис кљу чи во пре ко ди ги-
тал не плат фор ме. Мла ди филм ски ства ра о ци и 
ве ли ка ни свет ског аутор ског фил ма би ли су у 
фо ку су и ово го ди шњег Ку стен дор фа. У окви ру 
фе сти ва ла, као спе ци јал ни при лог за све љу би-
те ље филм ске умет но сти, при ка за ни су раз го-
во ри осни ва ча фе сти ва ла Еми ра Ку сту ри це са 
свим уче сни ци ма фе сти ва ла. Так ми чар ски про-
грам 14. Ме ђу на род ног филм ског и му зич ког 
фе сти ва ла Ку стен дорф са сто јао се од два де сет 
два крат ко ме тра жна фил ма до ма ћих и ино стра-
них ауто ра. За фе сти вал ске на гра де так ми чи-
ли су се фил мо ви мла дих ре жи се ра из Пољ ске, 
Бел ги је, Ср би је, Аустри је, Азер беј џа на, Бу гар ске, 
Се вер не Ма ке до ни је, Не мач ке, Ру си је, Ру му ни је, 
Дан ске, Ира на, Изра е ла, Кир ги ста на, Цр не Го ре, 
Уз бе ки ста на и Фран цу ске.

 

Дан Ве ли ке дво ра не Ко лар ца
Дво је вр сних пи ја ни ста, Та ма ра Сте фа но вић 

и Не над Ле чић, из во ђе њем „По све ће ња про ле-
ћа” Иго ра Стра вин ског и „Сим фо ниј ске игре” 
оп. 45 Сер ге ја Рах ма њи но ва, 4. фе бру а ра 2021. 
го ди не обе ле жи ли су Дан Ве ли ке дво ра не Ко-
лар че ве за ду жби не у Бе о гра ду. Ве ли ка дво ра на 
Ко лар ца део је на ше кул тур не ба шти не и исто-
ри је. Пр ви кон церт у њој одр жа ла је 4. фе бру а ра 
1932. го ди не Бе о град ска фил хар мо ни ја, ко јом 
је ди ри го вао Сте ван Хри стић. До са да је у овом 
про сто ру из ве де но ви ше од 18.500 кон це ра та и 
на сту пи ло око 16.200 со ли ста, го то во 4.000 ан-
сам ба ла са 1.600 ди ри ге на та. Из ве де но је ви ше 
од 40.000 раз ли чи тих ком по зи ци ја. То ком го ди-
не, на овој сце ни се одр жи ви ше од 300 му зич-
ких про гра ма, ре си та ла, пре да ва ња и све ча них 
ака де ми ја. Му зич ким про гра ми ма то ком се зо не 
при су ству је ви ше од 70.000 по се ти ла ца. Ко лар-
че ва за ду жби на у кон ти ну и те ту оства ру је сво ју 
ми си ју кроз обра зо ва ње, из да вач ку де лат ност, 
уче ње стра них је зи ка, го сто ва ње нај ве ћих свет-
ских му зи ча ра, по др шку и про мо ци ју ли ков них 
умет ни ка, Арт би о скоп и дру ге кул тур но-обра-
зов не про гра ме. 

Ву ко ве на гра де за 2020.
На све ча но сти у Пред сед ни штву Ре пу бли ке 

Ср би је 25. фе бру а ра 2021. го ди не уру че на је Ву-
ко ва на гра да, ко ју за из у зе тан до при нос у ши-
ре њу кул ту ре, обра зо ва ња и на у ке у Ср би ји и на 
све срп ском кул тур ном про сто ру до де љу је Кул-
тур но-про свет на за јед ни ца Ср би је. До бит ни ци 
су ака дем ски сли кар Ми ла дин Ми кан Ани чић, 
исто ри чар ка књи жев но сти Зла та Бо јо вић, ака-
дем ска сли кар ка Љи ља на Бур саћ, те а тро лог и 
фил мо лог Зо ран Ђе рић, му зи ко лог и му зич ки 
кри ти чар Гор да на Кра ја чић. Ме ђу ла у ре а ти ма 
за 2020. го ди ну су и исто ри чар књи жев но сти 
Не бој ша Ку зма но вић, глу ми ца Вје ра Му јо вић, 
ком по зи тор и му зич ки пе да гог Не ма ња Са вић, 
на уч ни рад ник Све то мир Ста мен ко вић и књи-
жев ник Сло бо дан Ста ни шић. До бит ни ци Из-
у зет не Ву ко ве на гра де су Град ска би бли о те ка 
Но ви Сад, Ка рић фон да ци ја и Ме ђу оп штин ски 
исто риј ски ар хив Ча чак. По ве љу су до би ли и 
уред ни ца у РТС-у Ја сми на Ни ки то вић Стој чић 
и пу бли ци ста Ми ли јан Сто ја нић. Све ча но сти је 
при су ство ва ла ми ни стар ка кул ту ре и ин фор-
ми са ња Ма ја Гој ко вић, ко ја је че сти та ла до бит-
ни ци ма на гра де и по ру чи ла им да ни су са мо 
но си о ци вред них при зна ња, већ и на ста вља чи 
Ву ко вог де ла, „не и ма ри на ше кул ту ре” и чу ва ри 
на ше кул тур не ба шти не. Ву ко ва на гра да уру чу-
је се у фе бру а ру, јер је Вук Ка ра џић пре ми нуо 7. 
фе бру а ра 1864. го ди не, а у ње го ву част на гра да 
је уста но вље на 1964. го ди не. 

„Про лећ ни Бран ко ви да ни”
У по не де љак 15. мар та 2021. го ди не у Срем-

ским Кар лов ци ма и Но вом Са ду по че ла је ма-
ни фе ста ци ја Про лећ ни Бран ко ви да ни, ко јом 
је обе ле жен 197. ро ђен дан јед ног од нај ве ћих 
срп ских пе сни ка – Бран ка Ра ди че ви ћа. „Пе чат 
ва ро ши срем ско кар ло вач ке”, углед ну на гра ду, 
ста ру 54 го ди не, до би ли су Ра до мир Сто ја но-
вић, Јо ви ца Ђур ђић, Бра ни слав Зу бо вић и Ду-
шан За ха ри је вић. У окви ру све ча но сти одр жа на 
су пре да ва ња о Бран ку Ра ди че ви ћу, Јо ва ну Јо-
ва но ви ћу Зма ју и Иси до ри Се ку лић. „Про лећ ни 
Бран ко ви да ни” тра ја ли су до 28. мар та 2021. 
го ди не.

По ла ве ка СКц-а
Сту дент ски кул тур ни цен тар у Бе о гра ду обе-

ле жио је 50 го ди на ра да. Осно ван је 3. апри ла 
1971. го ди не и на ла зи се у згра ди у ули ци Кра ља 
Ми ла на број 48, ко ја је по зна та и као Офи цир-
ски дом. Из гра ђе на је 1895. го ди не, по про јек ту 
Јо ва на Ил ки ћа. Згра да је усту пље на Бе о град-
ском уни вер зи те ту, од но сно сту ден ти ма по сле 
ве ли ких сту дент ских про те ста 1968. го ди не. Од 
та да па на о ва мо, СКЦ је био и остао зна чај но 
ме сто бе о град ске мла до сти и аван гар де из ко јег 
су иза шли мно ги зна чај ни ауто ри у свим обла-
сти ма умет но сти. Јед но од култ них ме ста Бе-
о гра да де ве де се тих би ла је и Срећ на га ле ри ја 
СКЦ-а, у ко јој су сво је ра до ве из ла га ли мла ди и 
аван гард ни умет ни ци. Као са став ни део СКЦ-а, 
од 2004. го ди не де лу је ње гов ар хив ско-би бли о-
теч ки цен тар под на зи вом АБе Це да, у ко ме се 
чу ва ју ма те ри ја ли и до ку мен ти о до га ђа ји ма ко-

ји су се у овом про сто ру де ша ва ли. Да нас Сту-
дент ски кул тур ни цен тар има пет га ле ри ја: В. 
И. П. Арт га ле ри ја, Цир кус га ле ри ја, Арт@Арт 
га ле ри ја, Га ле ри ја СКЦ-а, Срећ на га ле ри ја и ре-
дак ци је за му зич ки и по зо ри шни про грам. Од 
2003. у СКЦ-у се сва ке го ди не одр жа ва Ме ђу на-
род ни са лон стри па. 

По но во ра ди 
књи жа ра „Ге ца Кон”
По но во ра ди књи жа ра „Ге ца Кон” на ста ром 

ме сту у цен тру Бе о гра да. Књи жа ра је де ли-
ла суд би ну осни ва ча, а по том аго ни ју не ка да 
нај ве ће из да вач ке ку ће на Бал ка ну Про све те. 
Спо ра зум са Слу жбе ним гла сни ком обез бе дио 
је вра ћа ње у жи вот нај по зна ти је књи жа ре, па 
је та ко на ста вље на исто ри ја ове зна ме ни те ку-
ће ду га 120 го ди на. На њен по че так са да под-
се ћа ју пред ме ти ко ји су при па да ли осни ва чу 
Из да вач ке књи жар ни це, Ге ци Ко ну. Књи жа ра 
је би ла сте ци ште нај зна чај ни јих пре сто нич ких 
ин те лек ту а ла ца – Ну ши ћа, Про да но ви ћа, Сло-
бо да на Јо ва но ви ћа, Цр њан ског, а књи ге ко је је 
об ја вљи вао по ста ле су са став ни део ве ли ког би-
бли о теч ког фон да. Са да ће се на овим по ли ца-
ма, ко ји ма је вра ћен аутен ти чан из глед, на ћи 
ви ше од 40.000 књи га. По себ но је за ни мљи во да 
ће их из нај ви ших ре до ва књи жа ри узи ма ти уз 
по моћ оних истих мер де ви на ко је је ко ри стио 
Ге ца Кон. Би ће ово по но во ме сто су сре та пи са-
ца и чи та ла ца, мла дих умет ни ка.

Зма је ва на гра да
Ма ти це срп ске
Зма је ву на гра ду Ма ти це срп ске за нај бо љу пе-

снич ку збир ку на срп ском је зи ку об ја вље ну у 
прет ход ној го ди ни рав но прав но су до би ли пе-
сни ци Ра до мир Уља ре вић за збир ку „Пе пео” (у 
из да њу Ко смос из да ва штва) и Са ша Ра дој чић за 
књи гу „То мо ра да сам та ко ђе ја” (у из да њу „Ар-
хи пе ла га”). Од лу ку је јед но гла сно до нео жи ри 
у са ста ву Јо ван Де лић (пред сед ник), Иван Не-
гри шо рац, Же ли драг Ник че вић, Се ли мир Ра-
ду ло вић и Ђор ђо Сла до је. Ову нај зна чај ни ју 
пе снич ку на гра ду и нај ду го веч ни је књи жев но 
при зна ње Ма ти ца срп ска је уста но ви ла 1953. у 
спо мен на пе сни ка Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, по-
во дом 120. го ди шњи це ро ђе ња. До са да шњи до-
бит ни ци овог вред ног при зна ња чи не вр хун ску 
ан то ло ги ју срп ског пе сни штва.  

Да ни Бе о гра да
Од 16. до 19. апри ла ор га ни зо ва ни су Да ни 

Бе о гра да – ма ни фе ста ци ја ко ја се одр жа ва од 
2002. го ди не, а ко јом се обе ле жа ва ју зна чај ни 

исто риј ски да ту ми и до га ђа ји ве за ни за срп-
ску пре сто ни цу. Ове го ди не ма ни фе ста ци ја је 
ор га ни зо ва на под сло га ном Кул ту ра је по бед
ник и тим по во дом су при ре ђе не по се те му зе-
ји ма и дру гим зна ме ни тим ме сти ма као што 
су Храм Све тог Са ве и спо ме ник Сте фа ну Не-
ма њи, а ор га ни зо ва не су и по себ не мар шру те 
до спо ме ни ка Ива на Ме штро ви ћа, зда ња ко ја 
је про јек то ва ла пр ва же на ар хи тек та у Ср би ји 
Је ли са ве та На чић, па све до Те ра зи ја и бе о град-
ских ка фа на. 

То ком тра ја ње ма ни фе ста ци је ор га ни зо ва-
на је и из ло жба Гра ди те љи Но вог Бе о гра да, ко ја 
је би ла по све ће на по чет ку град ње Но вог Бе о-
гра да 11. апри ла 1948. го ди не и хи ља да ма бри-
га ди ра ко ји су на ње му удар нич ки ра ди ли. На 
Гун ду ли ће вом вен цу, на скве ру из ме ђу ули ца 
Гун ду ли ћев ве нац, Дрин чи ће ве, Пал мо ти ће ве 
и Бу ле ва ра де спо та Сте фа на от кри вен је спо ме-
ник де спо ту Сте фа ну Ла за ре ви ћу, ви сок че ти ри 
ме тра, де ло ва ја ра Све то ми ра Ар си ћа Ба са ре, у 
спо мен на 1403. го ди ну ка да је Бе о град по стао 
пре сто ни ца Ср би је. 

У по не де љак, 19. апри ла, на све ча но сти у Са ва 
цен тру, уру че не су на гра де гра да Бе о гра да за-
слу жним гра ђа ни ма из обла сти кул ту ре, спор-
та, ху ма ни тар них де ла за 2019. и 2020. го ди ну. 
Сви ла у ре а ти су до би ли ста туу по мо де лу спо-
ме ни ка де спо ту Сте фа ну Ла за ре ви ћу, а од сле-
де ће го ди не на гра да ће но си ти на зив Де спот 
Сте фан Ла за ре вић.

Га ле ри ја Пе тар До бро вић
У Бе о гра ду, у Ули ци кра ља Пе тра 36, у про сто-

ру у ко јем је жи вео и ства рао Пе тар До бро вић 
– чу ва се нај ве ћи део опу са чу ве ног сли ка ра. У 
ње му је 20. апри ла 2021. го ди не отво ре на ре-
но ви ра на га ле ри ја са из ло жбом Ко ло ри стич ке 
ви зи је. Га ле ри ју-ле гат је 1974. го ди не осно вао 
град Бе о град и по ве рио на упра вља ње Му зе ју 
са вре ме не умет но сти. Ку ћа ле га та 2017. го ди не 
до би ла је Га ле ри ју Пе тар До бро вић на струч но 
ста ра ње. У Га ле ри ји Пе тар До бро вић на ла зи се 
укуп но 1.407 де ла, од то га је 30 ра до ва дру гих 
сли ка ра, а све оста ло су ње го ва уља на плат ну, 
цр те жи, па сте ли. По став ка са др жи 27 иза бра-
них ра до ва, а Пе тар До бро вић је сли кар чи сте 
ли ков не стра сти. Ин спи ра ци ја су му – пор тре-
ти, мр тве при ро де, пеј за жи. Ње го ве сли ке пу не 
су жи во пи сних бо ја и вер но нам пре но се пре де-
ле, ло кал но ста нов ни штво и сва ко днев ни жи вот. 
Из ло жба осве тља ва овај ва жан аспект До бро-
ви ће вог ства ра ла штва, али и на ше и европ ске 
умет но сти.  

На де жда Пе тро вић
Из вр шни са вет Уне ска усво јио је 21. апри ла 

2021. го ди не пре по ру ку за Ге не рал ну кон фе рен-
ци ју о го ди шњи ца ма, ме ђу ко ји ма је и обе ле жа-

ва ње 150. го ди шњи це ро ђе ња срп ске сли кар ке 
На де жде Пе тро вић. „Ср би ја је за хвал на што је 
Из вр шни са вет од лу чио да пре по ру чи Ге не рал-
ној кон фе рен ци ји Уне ска да при хва ти 150 го ди-
на од ро ђе ња сли кар ке и ак ти вист ки ње На де жде 
Пе тро вић као го ди шњи цу чи је ће обе ле жа ва ње 
би ти по ве за но са Уне ском 2022/2023. го ди не”, 
ре кла је ам ба са дор ка Ср би је при Уне ску Та ма ра 
Рас то вац Си а ма шви ли. Осно ва про јек та про сла-
ве 150. го ди шњи це ро ђе ња На де жде Пе тро вић 
је сте под сти ца ње са рад ње из ме ђу зе ма ља кроз 
по др шку умет ни ка и ак ти ви ста, као на чи на 
за про мо ци ју уни вер зал ног по што ва ња прав-
де, људ ских пра ва и основ них сло бо да, као и за 
не гу кул тур не ра зно ли ко сти и из град њу ми ра. 
Фо кус је на пред ста вља њу и ва ло ри за ци ји умет-
нич ког до при но са ве ли ке срп ске сли кар ке, као 
и ње ног ак ти ви зма, ху ма ни тар ног ра да и бор-
бе за жен ска пра ва у дру штву с кра ја 19. и по-
чет ка 20. ве ка.

одр жан 49. ФеСТ
Ме ђу на род ни филм ски фе сти вал – ФЕСТ одр-

жан је 49. пут од 7. до 16. ма ја 2021. у са ла ма 
Са ва цен тра, Ком банк дво ра не, До ма омла ди не 
Бе о гра да и Ci ne plexx Ga le ri ja Bel gra de и пред-
ста вио је ви ше од 70 пре ми јер них фил мо ва 

нај но ви је свет ске, европ ске и до ма ће ки не ма-
то гра фи је у се дам се лек ци ја. Фе сти вал је ове 
го ди не одр жан под сло га ном „По вра так у бу-
дућ ност” са на ме ром да, као нај ве ћа и на да ле-
ко по зна та филм ска ма ни фе ста ци ја у зе мљи 
и ре ги о ну, до при не се по нов ном ожи вља ва њу 
би о скоп ских плат на и по врат ку филм ске пу-
бли ке у би о ско пе. 

У не де љу, 16. ма ја 2021. го ди не у Ком банк 
дво ра ни, све ча но је за тво рен 49. Ме ђу на род-
ни филм ски фе сти вал – ФЕСТ, ко ји је одр жан 
у ор га ни за ци ји Цен тра бе о град ских фе сти ва ла 
– ЦЕ БЕФ. Жи ри Глав ног так ми чар ског про гра-
ма до де лио је на гра ду „Бе о град ски по бед ник” 
за нај бо љи филм оства ре њу „Оаза” Ива на Ики-
ћа, на гра ду за нај бо љу ре жи ју Оска ру Ру ле ру за 
филм „En fant ter ri ble”, за нај бо љи сце на рио су 
на гра ђе ни Да ми ја но Ди но ћен цо и Фа био Ди-
но ћен цо за филм „Там на бај ка”, за нај бо љу жен-
ску уло гу на гра ђе на је Ла на Ба рић, за глу мач ку 
кре а ци ју у фил му „Те ре за 37”, нај бо љу му шку 
уло гу, по ми шље њу жи ри ја, од и грао је Ни ко ла 
Ђу рич ко у фил му „Жив чо век”, док је на гра ду 
за нај бо љи де би осво јио Ер џан Ке сал, ре ди тељ 
фил ма „По тен ци јал ни кан ди дат”. У се лек ци ји 
ФЕСТ Фо кус, за нај бо ље оства ре ње про гла шен 
је филм „По ље ма ка” Еуџе на Же бе ла нуа. Све ча-
но сти за тва ра ња и до де ли на гра да при су ство-
ва ла је Ма ја Гој ко вић, пот пред сед ница Вла де и 
ми ни старка кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли-
ке Ср би је. Иван Карл, се кре тар за кул ту ру гра да 
Бе о гра да и пред сед ник од бо ра ФЕСТ-а, уру чио 
је по ча сну на гра ду „Бе о град ски по бед ник” сце-
но гра фу Ми ље ну Кља ко ви ћу Кре ки за из у зе тан 
до при нос филм ској умет но сти. 

Про грам „Пост ФЕ СТум” ове го ди не је тра јао 
чак се дам да на, од 17. до 23. ма ја, и об у хва тио 
је про јек ци је 33 фил ма из ре дов ног фе сти вал-
ског про гра ма. 

Би бли о те ка гра да Бе о гра да
Би бли о те ка гра да Бе о гра да обе ле жи ла је 90 

го ди на по сто ја ња и том при ли ком до де ље не 
су на гра де „Ма ри ја Илић Ага по ва” за нај бо љег 
би бли о те ка ра Бе о гра да, „Гли го ри је Во за ро вић”, 
на гра да за нај бо љег из да ва ча и на гра да за нај-
чи та ни ју књи гу стра ног ауто ра, као и на гра да 
„Чи та лац го ди не” и „По ве ља за из у зе тан до при-
нос”. На гра да ко ја но си име осни ва ча Би бли-
о те ке гра да Бе о гра да, Ма ри је Илић Ага по ве, 
до де ље на је Та њи Ива но вић, би бли о те ка ру са-
вет ни ку у Би бли о те ци Срп ске ака де ми је на у ка 
и умет но сти. На гра да „Гли го ри је Во за ро вић” за 
нај бо љег из да ва ча у 2020. го ди ни до де ље на је 
Из да вач кој ку ћи „Ла гу на” као нај ве ћем из да-
ва чу у Ср би ји.

Пре ма по да ци ма из мре же Би бли о те ке гра-
да Бе о гра да, нај чи та ни ја књи га са вре ме не пре-
ве де не књи жев но сти у 2020. го ди ни је ро ман 
„При ча о они ма ко ји од ла зе и они ма ко ји оста-
ју”, ита ли јан ске књи жев ни це Еле не Фе ран те, у 
из да њу Из да вач ког пред у зе ћа Бу ка. На гра да 
„Чи та лац го ди не” у ка те го ри ји де це до 14 го ди-
на при па ла је је да на е сто го ди шњем Де ни су Рах-
ма но ви ћу из оп шти не Па ли лу ла. Спе ци јал но 
при зна ње Би бли о те ке гра да Бе о гра да – По ве ља 
за из у зе тан до при нос, ове го ди не је до де ље на 
Ма ри ји Ми ље вић Рај шић, уред ни ци и но ви нар-
ки РТС-а, ко ја је ре дов но пра ти ла све про грам-
ске ак тив но сти и ши ру јав ност упо зна ва ла са 
це ло куп ним ра дом Би бли о те ке гра да Бе о гра да. 
По во дом ово го ди шњег ју би ле ја Би бли о те ке гра-
да Бе о гра да, Ма ри ја Ми ље вић Рај шић је при ре-
ди ла аутор ску еми си ју – ТВ фељ тон о исто ри ја ту 
на ше Би бли о те ке.

Ју би леј Уни вер зи тет ске 
би бли о те ке „Све то зар 
Мар ко вић”

Из ло жбом „Књи го хра ни ли ште Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду: по че ци”, Уни вер зи тет ска би бли о те-
ка „Све то зар Мар ко вић” обе ле жи ла је 28. ма ја 
свој зна ча јан ју би леј – сто го ди на од осни ва ња 
и по чет ка град ње и 95 го ди на од отва ра ња Би-
бли о те ке. Она је да нас из ра сла у јед ну од нај ве-
ћих на уч них би бли о те ка на Бал ка ну, ко ја  чу ва 
ви ше од 90 ћи ри лс ких ру ко пи са и из у зет ну ар-
хив ску гра ђу у окви ру ле га та. Би бли о те ка по се-
ду је и фонд рет ко сти где су сме ште ни ру ко пи си, 
ста ре и рет ке штам па не књи ге, ста ри ча со пи си 

и но ви не, ар хив ска збир ка, као и збир ка ка ра та. 
Збир ка ру ко пи сних, ћи рил ских и ори јен тал них 
књи га од не про це њи ве је вред но сти. У њој сту-
ден ти, ис тра жи ва чи, про фе со ри и ин сти ту ци је 
мо гу да про на ђу по треб ну ли те ра ту ру и дру гу 
гра ђу ко ја их за ни ма.  

При ре ди ла Ка та ри на Г. СА ВИЋ

Сту дент ски кул тур ни цен тар

Спо ме ник де спо ту Сте фа ну Ла за ре ви ћу

На де жда Пе тро вић, Аутопортрет, 1907.

Уни вер зи тет ска би бли о те ка 
„Све то зар Мар ко вић”



13 авГУСт 
2021.

Д
ом Ву ко ве за ду жби не 
у Бе о гра ду на ла зи се у 
згра ди на Те ра зи ја ма, 
у ули ци Кра ља Ми ла на 
бр. 2, ко ја је јед на од нај-

ста ри јих гра ђе ви на у том де лу гра-
да. Згра да је по диг ну та 1870/1871. 
го ди не, по про јек ту ар хи тек те Алек-
сан дра Бу гар ског, јед ног од нај и-
стак ну ти јих срп ских ар хи те ка та 
19. ве ка. По ди гао ју је по зна ти бе-
о град ски тр го вац Ди ми три је Ми та 
Го лу бић.  

Од мах по по ди за њу згра да је по ста-
ла се ди ште Ру ског цар ског кон зу ла та у 
Бе о гра ду, а по сле 1877. го ди не адап ти-
ра на је за по тре бе сме шта ја За во да за 
срп ску си ро чад. Од 1878. до 1952. го-
ди не (74 го ди не) у згра ди се на ла зи ло 
Ми ни стар ство про све те и цр кве них 
де ла: нај пре Кне же ви не и Кра ље ви-
не Ср би је, од 1918. го ди не Кра ље ви не 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, па Кра ље-
ви не Ју го сла ви је, а по сле 1944. го ди-
не Ми ни стар ство про све те На род не 
Ре пу бли ке Ср би је. 

У то ку Пр вог свет ског ра та, од 1915. 
до 1918. го ди не, згра да је ко ри шће на 
као кан це ла ри ја Глав не ин тен дан ту
ре Аустро у гар ске вој ске и у њој је би ла 
сме ште на и Глав на по штан ска упра
ва. У то ку Дру гог свет ског ра та, у згра-
ди је ра ди ло Оде ље ње за на ста ву на 
не мач ком је зи ку, све до осло бо ђе ња 
Бе о гра да, ок то бра 1944. го ди не. 
По сле Дру гог свет ског ра та, у но вем-
бру 1944. го ди не, у овај про стор ула зи 
По ве ре ни штво за про све ту НР Ср би
је, ко је је по чет ком апри ла 1945. го ди-
не пре ра сло у Ми ни стар ство про све те. 
Оно је ту оста ло све до 1952. го ди не, 
ка да су се усе ли ле не ке са ве зне ин-
сти ту ци је: Са ве зни за вод за па тен те, 
Са ве зни за вод за про дук тив ност ра да 
и Ре дак ци ја ли ста Мла дост. 

Од 1988. го ди не, од лу ком сва три 
ве ћа Скуп шти не гра да Бе о гра да, ова 

згра да је пре да та Ву ко вој за ду жби ни 
на трај но ко ри шће ње и упра вља ње, јер 
ће се та ко, ка ко сто ји у од лу ци, ство-
ри ти усло ви да се она одр жа ва и ра
ци о нал но ко ри сти и да се де лат ност 
За ду жби не про ши ру је и уна пре ђу је. 

Згра да је на кон по ди за ња до жи ве ла 
број не до град ње и пре прав ке усло вље-
не по тре ба ма и зна ча јем ин сти ту ци ја 
ко је су се у њој на ла зи ле. 

Ар хи тек та Бран ко Та на зе вић до-
гра дио је 1912. го ди не дво ри шни 
део згра де (по ди гао јед но кри ло) и 
пре о бли ко вао глав ну фа са ду у „срп-
ско-ви зан тиј ском” сти лу. По след ња 
адап та ци ја објек та за по тре бе Ми ни-

стар ства, до град ња но вог кри ла пре ма 
ули ци Кра љи це На та ли је, из ве де на је 
1924. го ди не пре ма про јек ту ар хи тек-
те Жар ка Та ти ћа.

Основ на згра да за др жа ла је ста ру 
ше му, али еле мен ти „срп ско-ви зан тиј-
ског” сти ла на глав ној фа са ди ком би-
но ва ни са се це сиј ским пред ста вља ју 
но ви ну за та да шњу ар хи тек ту ру Бе о-
гра да. Тро ли сни за бат, ке ра мо пла стич-
на де ко ра ци ја ра ђе на као сти ли зо ва ни 
пре плет мо рав ске шко ле и грб Кра ље-
ви не Ср би је ве што су уком би но ва ни у 
се це сиј ску фа са ду објек та. 

Пр ве зна чај не де ко ра тив не ра до-
ве у ен те ри је ру из вео је 1906. го ди не 

Дра гу тин Ин ки о стри Ме де њак – де ко-
ра тив но-умет нич ки сли кар и ре дов-
ни про фе сор на Умет нич ко-за нат ској 
шко ли у Бе о гра ду – ко ји је ура дио зид-
не сли ке (1906–1907), с ор на мен ти ма 
и мо ти ви ма срп ске на род не умет но-
сти. Че ти ри але го риј ске фи гу ре – Ве
ра, Умет ност, Исто ри ја и Про све та 
– ко је се на ла зе у ула зу у Дом За ду-
жби не, ве о ма су па жљи во и успе шно 
ре ста у ри ра не 1997. го ди не. 

Ар хи тек тон ске и умет нич ке вред-
но сти ову згра ду свр ста ва ју ме ђу 
нај зна чај ни је при ме ре при ме не еле-
ме на та на ци о нал ног сти ла у бе о град-
ском гра ди тељ ству. 

Ге не рал на ре кон струк ци ја згра де је 
из ве де на 1997/98. го ди не, а фа са да је 
ре ви та ли зо ва на 2006. го ди не, у окви-
ру про јек та „Леп ша Ср би ја”.

Згра да Ми ни стар ства про све те је 
1966. го ди не пр ви пут за шти ће на као 
спо ме ник кул ту ре, а од 1979. је утвр-
ђе на за кул тур но до бро од ве ли ког 
зна ча ја.  

За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту-
ре гра да Бе о гра да 1996. го ди не об ја вио 
је мо но гра фи ју о објек ту под ње ним 
спо ме нич ким на зи вом „Згра да Ми-
ни стар ства про све те”, ауто ра исто ри-
ча ра умет но сти Ми лој ка Гор ди ћа.

Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

Управо објављена књига Будимира 
Поточана „Небо је горело” говори 
о јунацима Априлског рата 
1941. године, њиховој оданости 
земљи, неустрашивости, 
самопрегору и великој жртви. 
Трагајући за именима 
и животописима хероја 
Априлског рата, саопштавајући 
истине о њиховим подвизима, 
када су пресрећући саму смрт 
бранили небо отаџбине, Будимир 
Поточан је направио прави 
истраживачки подвиг

П
о зна то је да су исто ри је мно гих 
на ро да, кад су без хе ро ја у од ре-
ђе ним исто риј ским пе ри о ди ма 
и од ре ђе ним исто риј ским до га-
ђа ји ма, мо ра ле да из ми шља ју и 

ју на ке и под ви ге. При том су про из во де ћим ју-
на ци ма за по стиг ну те под ви ге мо ра ле да при-
ба ве исто риј ску увер љи вост и „до ка зе” у од ре-
ђе ним окви ри ма и до га ђа ји ма. Али оно што 
смо ми ра ди ли не ко ли ко по след њих де це ни ја, 
то јест, од Дру гог свет ског ра та са ју на ци ма из 
Април ског ра та 1941. го ди не и њи хо вим под-
ви зи ма спа да у ку ри о зу ме свет ске исто ри је. 
Не зна се да је ијед на исто ри ја до са да ста вља-
ла под ем бар го и за то мља ва ла у за бо рав сво-
је истин ске хе ро је и њи хо ве ве ли ке под ви ге, 
ка ко их за оно што су учи ни ли за свој на род 
и сво ју отаџ би ну не би сти гла за слу же на сла-
ва и за слу жна част. У свет ској исто ри ји ово је 
за и ста слу чај без пре се да на.

Ско ро пет де це ни ја у Ју го сла ви ји су се истин-
ским хе ро ји ма Дру гог свет ског ра та има ли сма-
тра ти и сма тра ли су се са мо они ко ји су сво је 
под ви ге по сти гли под зве здом пе то кра ком. Сем 
њи хо ве хра бро сти дру ге хра бро сти ни је мо гло 
би ти, без об зи ра на то ко ли ко је та квих љу ди и 
њи хо вих под ви га би ло. На хра брост љу ди под пе-
то кра ком ни је сме ла па сти сен ка дру гих хра бро-
сти. О рав но прав но сти хра брих из истог те шког 
вре ме на ни је се мо гло го во ри ти, јер се дру ги ни су 

мо гли ни по ми ња ти. Са пар ти зан ском хра бро шћу 
ни је се сме ла ме ри ти ни јед на дру га хра брост. У 
ства ри, књи га ма, исто ри ја ма, ме мо а ри ма, уџ-
бе ни ци ма и фељ то ни ма ско ро да смо по че ли да 
из ри чи то твр ди мо ка ко ни ко ни ка да ни је мо гао 
та ко ча сно и на та ко ве ли чан ствен на чин по ги-
ну ти за отаџ би ну као ко му ни сти (или сим па ти-
зе ри), не са мо у Дру гом свет ском ра ту, не го и у 
по ре ђе њу, у да љој и бли жој про шло сти.

Они ко ји су се би при сво ји ли ап со лут но све 
за слу ге за ства ра ње дру ге Ју го сла ви је и осло-
бо ђе ње ње них на ро да, ко ји су кри те ри ју ме ис-
кљу чи во сти ре во лу ци је на мет ну ли, при пи са ли 
су са мо се би све хе рој ство ње них на ро да у Дру-
гом свет ском ра ту (на ро ди су има ли пра во да 

им се рав но прав но при-
зна ју стра да ња), а ако не-
ка хе рој ства ни су мо гли 
се би при пи са ти они су 
их от пи си ва ли, пре у зев-
ши се би уло гу су ди ја ко-
ји ће од лу чи ва ти шта ће 
исто ри ја пам ти ти, а шта 
ће би ти за бо ра вом за у век 
за ка тан че но, што се мо-
же на зва ти са мо јед ним 
име ном: на си љем над 
исто ри јом и те ро ром над 
исто ри ча ри ма. Да би све 
по че ло са њи ма, а ра ди ли 

су та ко као да ће се са њи ма и за вр ши ти, они су 
по себ ну ис кљу чи вост по ка за ли пре ма све му уза 
шта се мо гло за др жа ти име пр ве Ју го сла ви је.   

Вођ ство ју го сло вен ске ре во лу ци је је све ча сно, 
што ни је би ло де ло пар ти за на, из на род ног от-
по ра, што се мо гло пре у зе ти и при сво ји ти, пре-
у зе ло. Април ски рат ни је мо гло пре у зе ти јер се 
он и де сио пре за чет ка пар ти зан ског по кре та, 
па је по ре во лу ци о нар но-иде о ло шкој ис кљу чи-
во сти, Април ски рат тре ба ло пре ћу та ти и Ју го-
сла ви ја се у њи хо вој исто ри ји мо ра ла рас па сти 
без от по ра и без ра то ва ња. 

Ју го сло вен ски рат ни пи ло ти ни су за та ји ли тог 
6. апри ла и они су из свих сво јих еска дри ла, са 
сво јих аеро дро ма, уз ле те ли да пре срет ну стра-
шну не мач ку еска дри лу, ко ја је пре об ја ве ра-
та и ван свих нор ми до ко јих је ци ви ли за ци ја у 
ра то ва њу и рат ном по на ша њу би ла сти гла, тре-
ба ло да на Бе о град и још не ке гра до ве Ср би је из-
ру чи хи ља де то на екс пло зив не ку ка сте мр жње. 
Не свр ста ни под иде о ло шке сим бо ле, ча сном слу-
жбом за кле ти кра љу и отаџ би ни, бра ни ли су на-
род, бра ни ли су отаџ би ну и част вој ске ко јој су 

при па да ли. О њи ма го во ри књи га Не бо је го ре ло 
Бу ди ми ра По то ча на, о њи хо вој не у стра ши во сти, 
ода но сти зе мљи, са мо пре го ру и ве ли кој жр тви.

Бу ди мир По то чан је на пра вио не ма ли под виг, 
тра га ју ћи за име ни ма и жи во то пи си ма хе ро ја 
Април ског ра та, са оп шта ва ју ћи исти не о њи хо-
вим под ви зи ма ка да су пре сре ћу ћи са му смрт 
бра ни ли не бо отаџ би не. Чи ње ни ца да је ме ђу пр-
ви ма про био зид глу во ће ко ји је ове ју на ке окру-
жи вао и да је ис тра јао у сво јој на ме ри да њи хо ву 
хра брост и ју на штво из не се на све тло исто ри је, је-
сте ве ли ка чи ње ни ца. Ти ме је учи нио да се мно-
ги ма обе ле жи гроб у исто ри ји и у зве зда ма.

Бу ди мир По то чан нам по ка зу је пи ло те хе ро-
је на сво јим ви си на ма, на ви си на ма истин ског 
ро до љу бља, из над свих кла сних по де ла и на-
ци о нал них мр жњи, пар тиј ских кал ку ла ци ја и 
вла да ју ћих пре ра чу на, из над ма лих ме ра и по-
гре шних ра бо ша, из над ре ал них про це на и бед-
них ра чу на и још не ре ал ни јих за блу да, из над 
ма ни ја и ме га ло ма ни ја, из над свег ра су ла, из-
над свих рас та ка ња, из над стра ха и из над са ме 
смр ти. При ка зу је их као оне ко ји су се и из над 
све га уз ди гли да би се ве ли чан стве но су о чи ли 
са исто риј ском суд би ном. Спрам то ли ке фа ши-
стич ке пре мо ћи и си ле њи хо вим де ла њем про-
го ва ра ла је са ма исто ри ја и ми ви ди мо да су 
њи хо ви па до ви у за па ље ним, по го ђе ним ле те-
ли ца ма у ства ри пре ла зи из јед ног вре ме на у 
дру го. У њи хо вој суд би ни мит се спо јио са чи-
ње ни ца ма и тре ну ци њи хо ве по ги би је тре ну ци 
су веч но сти њи хо вог на ро да.

Да се зна за њих, под ви зи ју го сло вен ских ва-
зду хо пло ва ца чи ни ли би част исто ри ји свет ског 
вој ног ва зду хо плов ства. А да ово ни су пра зне ре-
чи мо же се сва ки чи та лац уве ри ти по ре ђе њем 
до га ђа ја из књи ге Бу ди ми ра По то ча на о под ви-
зи ма ју го сло вен ских ва зду хо пло ва ца у Април-
ском ра ту и до га ђа ја ко је из истог вре ме на зна мо 
нај ви ше из ра та за Перл Хар бур ко ји је Сје ди ње-
не Аме рич ке Др жа ве увео у свет ски рат.

Пре ма овој књи зи, оста је са свим ја сно, бар 
што се не ба Ју го сла ви је ти че, Април ски рат је 
био из у зет но ча стан. Он је сте не рав но пра ван по 
од но су сна га, али га то чи ни још ча сни јим. Де сет 
април ских да на на не бу Ју го сла ви је је су нај хе-
рој ски ји да ни те опа ке рат не го ди не. Бит ке ју го-
сло вен ских пи ло та сто је уз нај хра бри је под ви ге 
свих ро до љу би вих љу ди Дру гог свет ског ра та.

Ово је јед на од оних књи га ко јом се вра ћа и 
утвр ђу је на ци о нал ни по нос на нео спо рив на чин. 
Са мо исти не смр ћу за пе ча ће не – ко нач не су.

Ми ло ван ВИ ТЕ ЗО ВИЋ

Сто педесет година 
Дома Вукове задужбине

Дом Вукове задужбине Полијелеј у Свечаном холу Биста Вука Караџића

Грб Краљевине Србије  
на фасади зграде

СаЧУваНо оД ЗаБоРава

Небо је горело
На ши ави ја ти ча ри 
– ан тич ки ју на ци

Ју го сло вен ски ва зду хо плов ци из ме ђу два 
свет ска ра та, пр вен стве но ле та чи, сма тра ју се 
на шом по нај бо љом вој ском. Прет ход но стро-
го и чак ри го ро зно из а би ра ни, пси хо фи зич ки 
сна жни и су пер и ор ни, шко ло ва ни и во ђе ни 
пре ма опро ба ним прин ци пи ма, снаб де ва-
ни и нај са вре ме ни јим ави о ни ма, би ли су и 
уве жба ва ни до са вр шен ства. По чев од људ-
ства, ави о на и опре ме, те жи ло се да све бу де 
елит но. Зна ју ћи ко ли ко је у њих ула га но, и 
са ми ави ја ти ча ри су се осе ћа ли и при ви ле-
го ва но и по вла шће но. Ни та ко зва не сит ни це 
ни су пре пу шта не слу ча ју. Ва зду хо плов ци су, 
на при мер, упу ћи ва ни и на кур се ве бон то на 
и мо дер ног пле са. Та ко по себ ни и по вла шће-
ни, не го ва ни су да бу ду лич но сти без ма не и 
стра ха, да, у не ку ру ку, бу ду зве зде. 

Ис тра жи ва ње о ју го сло вен ским ва зду хо-
плов ци ма у Април ском ра ту 1941. го ди не, 
по себ но о њи хо вој уло зи од 6. до 16. апри-
ла, за по чео сам пре ви ше од три и по де це-
ни је. До та да се о то ме вр ло ма ло зна ло па 
ма ло и пи са ло. Ни је би ло по зна то ни ко ли-
ко се ва зду хо пло ва ца бо ри ло у Април ском 
ра ту, ни где све, ни ка ква им је уло га на ме-
ње на, као ни то ко ли ко их је из ги ну ло у од-
бра ни отаџ би не.

Пре ћу та ни у јав но сти, ни су би ли ни шта 
ви ше за сту пље ни ни у ли те ра ту ри. Оно што 
се ипак до зна ва ло по ти ца ло је из та ко зва-
них по сред них из во ра, по боч но и уз гред но. 
Због то га су нај ва жни ји из вор за ис тра жи-
ва ње по ста ли и оста ли пре жи ве ли ва зду хо-
плов ци, уче сни ци у Април ском ра ту. 

У свом пр вом ру ко пи су о ва зду хо плов ци-
ма, ју го сло вен ске ва зду хо плов це у Април-
ском ра ту озна чио сам као НА ШЕ. Све до тле 
они су пред ста вља ни као кра љев ски пи ло-
ти, уз, след стве но, са мо не га тив не ко но та-
ци је. Рав но ду шност и иг но ри са ње је њи хо ве 
под ви ге свр ста ва ло у из ли шне и њи хо ву жр-
тву у го то во уза луд ну. 

До са да су са мо је да на е сто ри ца по ги-
ну лих пи ло та у од бра ни Бе о гра да до би ли 
спо ме ник на Зе мун ском ке ју. Јед на ули ца 
у Бе о гра ду на зва на је Ули цом Де сет ави-
ја ти ча ра (?!). Ор де ном ви те шког ма ча од-
ли ко ва но је не што ви ше од два де се то ри це 
из ги ну лих ва зду хо пло ва ца; од лич је је уру-
че но по ро ди ца ма или по том ци ма пре пет-
на е стак го ди на.  

Још је сто ти ну ва зду хо пло ва ца по ло жи ло 
жи вот у од бра ни не ба отаџ би не у Април-
ском ра ту 1941. го ди не. Огре ше ње је све до 
са да што им се ни име не по ми ње. Ова књи-
га је баш за то и на ста ла! 

(Бу ди мир По то чан)
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Два де сет го ди на 
огран ка Ву ко ве 

за ду жби не у Ни шу 
2001–2021

При ли ком осни ва ња Огран ка Ву ко ве за ду-
жби не у Ни шу, на Ви дов дан 2001. го ди не, ака-
де мик Де јан Ме да ко вић је, за вр ша ва ју ћи сво ју 
бе се ду, из ме ђу оста лог, ре као и ово: 

„С об зи ром на ду хов не мо гућ но сти ко је по се-
ду је град Ниш, ми смо уве ре ни да ће овај нај-
мла ђи огра нак Ву ко ве за ду жби не (био је 23. 
по ре ду осни ва ња у За ду жби ни) бр зо ста са ти 
и до не ти пло до ве сво га ра да. За ове пле ме ни те 
ци ље ве же ли мо вам да оку пи те што ве ћи број 
ис так ну тих по сле ни ка ко ји же ле да ра де на за-
да ци ма уна пре ђе ња кул ту ре...” (лист За ду жби-
на 56, јун 2001). Та ко је и би ло, с вре ме ном смо 
за за ду жби на ре сте кли број не по сле ни ке од 
зна ња и зва ња: од уни вер зи тет ских про фе со ра 
до сту де на та и ђа ка; по ред ско ро свих ни шких 
ин сти ту ци ја из обла сти на у ке и кул ту ре, ту су: 
На род на би бли о те ка „Сте ван Сре мац”, Уни вер-
зи тет ска би бли о те ка „Ни ко ла Те сла”, Ни шки кул-
тур ни цен тар, Фи ло зоф ски фа кул тет, Прав ни 
фа кул тет, На род ни му зеј, Гра ђе вин ска тех нич-
ка шко ла „Не и мар”, гим на зи је „Бо ра Стан ко вић”, 
„Све то зар Мар ко вић” и „Сте ван Сре мац”, Умет-
нич ка шко ла, основ не шко ле „Иво Ан дрић” и 
„Цар Кон стан тин”, као и не ке ло кал не са мо у-
пра ве Ни ша (ГО „Ме ди ја на”, ГО Ни шка ба ња и 
сам град). 

Ни шки Све то сав ски
кон курс ни по зи ви 

Ва жан сег мент из про грам ске ор га ни за ци је 
ни шког Огран ка За ду жби не, ко ји се у кон ти ну-
и те ту успе шно ре а ли зу је, је су ра до ви са уче шћа 
сред њо шко ла ца по те мат ском кон курс ном по-
зи ву, ко ји се увек ве зи вао за зна чај не да ту ме. 
Ту су мла ди ис ка зи ва ли сво је зна ње, ста во ве и 
ква ли те те на се би свој ствен и сло бо дан на чин 
и за тај рад би ва ли вред но ва ни и на гра ђи ва ни 
не ве за но за школ ске днев ни ке. Да би се на шла 
аде кват на ве за из ме ђу кул тур не и исто риј ске 
ба шти не, утвр ђе но је да се кон курс ни по зи ви 
об ја вљу ју по во дом Да на Ву ко вог ро ђе ња пре ко 
на ма до ступ них гла си ла, а до де ла при зна ња и 
на гра да за уче шће и успех у ра ду, за Са вин дан, 
на ред не го ди не, али дру га чи је од сте ре о ти па 
школ ских сла ва. 

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. 
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 са зна ва ња, по себ но са ин тер нет 
из во ра. На да ље, сме на уче сни ка се вр ши ла: је-
ња ва ин те ре со ва ње сред њо шко ла ца 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 у Ни шу упу ћу је по зи ве 
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. 

Те мат ски по сма тра но, кон курс ни по зи ви 
Огран ка – Дру штва „Вук Ка ра џић” но си ли су ду-
хов ну стра ну од ре ђе ног вре ме на, у кон крет ном 
тре нут ку. Та ко се за по че ло са (пр вом) те мом: 
„Вук и Ву ков ска тра ди ци ја на по чет ку но вог 
ве ка”, што је од го ва ра ло и вре ме ну и иде ји За-
ду жби не. За 2002–2003. го ди ну те ма је фор му-
ли са на „Тра гом Ву ка”, а на ред ни кон курс се 
од но сио на Пр ви срп ски уста нак – „Ве ли ка срп-
ска ре во лу ци ја” у го ди ни 2004. И та ко ре дом, 
кроз те ме се по ка зи ва ла исто ри ја, ду хов но бла-
го на шег на ро да (по сло ви це, срп ска на род на 
пе сма), али и по ве зи ва ла ве ли ка име на: Све ти 
Са ва, До си теј и Вук кроз пи смо и књи гу. Сво је 
ме сто су има ли и на ши „са вре ме ни ци”, Ну шић, 
Во ји слав Илић, Ла за Ко стић, Вас ко По па, Бран-
ко Миљ ко вић. По ред пи са не фор ме, уче нич ка 
ин вен ци ја је ишла и кроз сли ке, а у 2020. го ди-
ни је дан при лог је био скулп ту рал ни. 

По зи ви ма мла ди ма, са те мат ски од ре ђе ним 
зах те ви ма, идеј но се при дру жу ју по зи ви – по-
зив ни це за ђач ку свет ко ви ну ра да. Оне су упу-
ће не свим ре ле вант ним по што ва о ци ма ова квог 
ан га жо ва ња, мно го ши ре од са мо на шег гра-
да, и то, од про свет них по сле ни ка до ду хов них 
пред став ни ка и, нај че шће, до ме диј ских ку ћа 
из Ни ша. По зив ни це Огран ка Ву ко ве за ду жби-
не у Ни шу, из ме ђу пре по зна тљи вих ко ри ца са 
Ву ко вим ли ком, но си ле су ко ли ко же ље, то ли-
ко и по тре бу да се број но на ђе мо на Све то сав-
ском ра до сном и срећ ном оку пља њу са ђа ци ма, 
мла дим след бе ни ци ма ве ли ких име на на свим 
по љи ма, код нас и у све ту.

Ис кре не же ље, из ре че не обич ним ре чи ма: 
„Би ће нам дра го да при су ству је те све ча ној до-
де ли на гра да и при зна ња...”, или, „По што ва ни, 
до ђи те да мла ди ви де у на ма по др шку на свом 
ода бра ном пу ту!”, као и „До ђи те да по де ли мо 
ра дост са мла ди ма ко ји су за слу жи ли при зна-
ња!” – би ле су спон та но обра ћа ње они ма ко-
ји су ви де ли пра ви сми сао ова квог уче нич ког 
ан га жо ва ња. Ове на ше све то сав ске све ча но сти 
има ле су озбиљ ност ма лих ака де ми ја, ко је су 
увек по чи ња ле Хим ном Све то ме Са ви, а по не-
кад и др жав ном хим ном. Иза по здрав не ре чи 
ор га ни за то ра, би ла је нај че шће кра ћа бе се да 

не ког од ува же них го сти ју: пред став ник град ске 
упра ве у име гра до на чел ни ка, рек тор Уни вер-
зи те та у Ни шу, по моћ ник ми ни стра за кул ту-
ру Ре пу бли ке Ср би је, вла ди ка ни шки Ири неј, 
пред став ник фа кул те та или не ко од го сти ју из 
дру гих огра на ка. 

Дру ги об ли ци ра да 
ни шког Огран ка 

Од са мог осни ва ња, по ред при о ри тет не идеј-
но сти у свом ра ду, да Све то сав ским кон ку р сним 
оку пља њем мла ди – уче ни ци по ка жу сво је зна-
ње, про ми шља ње и ин вен ци ју (што тра је у кон-
ти ну и те ту 20 го ди на), Огра нак је нај че шће у 
шко ла ма са шко лар ци ма обе ле жа вао зна чај не 
да ту ме из је зич ке и ли те рар не кул ту ре: Дан ма-
тер њег је зи ка, Дан по е зи је, Дан књи ге итд., али 
по вре ме но и са сту ден ти ма Фи ло зоф ског фа кул-
те та, а на по чет ку и са сту ден ти ма Прав ног фа-
кул те та у Ни шу. 

Јед на од ва жних ак тив но сти Огран ка би ло 
је пред ста вља ње ал ма на ха-за бав ни ка „Да ни-
ца” и „Да ни ца за мла де”. На при кла дан на-
чин су уче ство ва ли и уче ни ци у основ ним и 
сред њим шко ла ма, уз по моћ на став ни ка, а на 
фа кул те ти ма (нај пре Прав ном, а по том и на 
Фи ло зоф ском) сту ден ти су при ре ђи ва ли ма ле 
све ча но сти. Ни јед не го ди не ни ме ди ји ни су за-
о би ђе ни. По ред овог, Огра нак је пред ста вљао и 
књи ге дру гих ау то ра, по пут опу са ака де ми ка 
Зла те Бо јо вић. 

Ши ро ко при пре мље не су и одр жа не три би не 
о је зи ку: пр ва 2002. и дру га 2010. го ди не. Пр ва је 
до би ла сво је ме сто у Ве ли кој са ли (та да) Скуп-
шти не гра да, са те мом „Ћи ри ли ца и ин тер нет”, 
а дру га три би на је при пре мље на по во дом Го ди-
не књи ге и је зи ка. На њој су уче ство ва ли, по ред 
Ни шли ја, и го сти из Ву ко ве за ду жби не у Бе о-
гра ду: др Ми о драг Ма тиц ки и проф. др Сло бо-
дан Ж. Мар ко вић, а из ла га ња су би ла у згра ди 
Пред сед ни штва гра да. 

У на став ку овог так са тив ног „пре ле та ња” пре-
ко озбиљ них обла сти ко ји ма се Огра нак ба вио, 
сле де два окру гла сто ла: пр ви, те мат ски од ре ђен 
са на сло вом „У ду ху тра ди ци је”, 2004, и дру ги, 
одр жан по во дом два де сет го ди на по сто ја ња Де-
парт ма на за срп ски је зик и књи жев ност Фи ло-
зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Ни шу, 2008. 
го ди не. Би ли су ту књи жев ни на уч ни ра до ви 
ко ји су об ја вље ни на овом фа кул те ту за овај пе-
ри од. Из ла га ња са оба окру гла сто ла об ја вље на 
су у по себ ним збор ни ци ма. 

Ве ли ко ду хов но бла го про шлог вре ме на, срп-
ска књи га XVI II и XIX ве ка штам па на ћи ри ли-
цом, пред ста вље на је у са рад њи са На род ном 
би бли о те ком „Сте ван Сре мац” – Ниш. Из ло жба 
при ме ра ка из фон да ове би бли о те ке, као и из 
лич них фон до ва, при ре ђе на је у ау ли згра де 
Уни вер зи те та у Ни шу, ју на 2011. го ди не, по во-
дом Да на Уни ве р зи те та у Ни шу. 

За по пу ла ри са ње ни шких на уч них по сле ни-
ка, Огра нак у Рек то ра ту Уни ве р зи те та у Ни шу 
2012. го ди не при ре ђу је њи хов су срет кроз пред-
ста вља ње ра до ва об ја вље них у Срп ској књи жев-
ној за дру зи, по во дом 120 го ди на ове ку ће. 

Као под сти цај нај мла ђим шко лар ци ма да 
се ба ве пи са њем, Огра нак при ре ђу је из ло жбу 
њи хо вих ка та ло ги зи ра них књи га, у про сто ри-
ја ма Деч јег оде ље ња На род не би бли о те ке „Сте-
ван Сре мац” у Ни шу, 2006. По том, ове књи жи це 
„пу ту ју” у Ло зни цу и, та мо, са истом идеј но шћу 
ло знич ког Огран ка, ре а ли зу је се за јед нич ка из-
ло жба мла дих „књи жев ни ка”. Ина че, са рад ња 
са Огран ком у Ло зни ци је би ла и ве ли ка и обо-
стра на. Њи хо ви уче ни ци се ода зи ва ју ни шким 
кон курс ним по зи ви ма са ве о ма ква ли тет ним 
ра до ви ма, до би ја ју ћи при клад не на гра де, али 
је и уче шће мла дих Ни шли ја у Ло зни ци еви-
дент но, по себ но из на ших основ них шко ла. На-
ро чи то је би ла бли ска са рад ња ни шког Огран ка 
са Цен тром за кул ту ру „Вук Ка ра џић” у Ло зни ци. 
По њи хо вом по зи ву ни шки Огра нак уче ству је на 
Ву ко вом са бо ру, пр ви пут 2005. и дру ги пут, у ор-
га ни за ци ји на шег Огран ка и Град ске оп шти не 
„Ме ди ја на”, пред ста вља део на ших кул тур них 
вред но сти, 2007. го ди не. 

Успе шна са рад ња је оства ри ва на и са дру гим 
гра до ви ма. Ту је Ча чак, Пи рот, Ве ли ка Мо шта-
ни ца, Ди ми тров град, Про ку пље, Кур шу мли ја, а 
из Ре пу бли ке Срп ске, Гра ди шка, на рав но, у скла-
ду са при ли ка ма и мо гућ но сти ма ре а ли за ци је. 
У са мом гра ду Ни шу, са рад ња је ус по ста вље на 
са свим град ским оп шти на ма, по себ но је наш 
„са пут ник” би ла ГО „Ме ди ја на”. 

Огра нак Ву ко ве за ду жби не у Ни шу, са на зи-
вом „Дру штво за не го ва ње ду хов них вред но сти 
В. Ка ра џић” има ло је ан га жо ва ње и у дру гим 
(ло кал ним) ма ни фе ста ци ја ма: ли те рар не све-
ча но сти по во дом Да на Уни вер зи те та, осве-
тље ње лич но сти до ско ра за бо ра вље не ни шке 
и срп ске књи жев ни це Је ле не Ди ми три је вић, 
за тим су пре да ва ња има ла сво је ме сто у из-
ве сним ин сти ту ци ја ма из кул ту ре (НКЦ, КСС, 
„Ста ри Ниш”), сву да по по зи ву или по тре би. И 
за на ред ни пе ри од Огра нак пла ни ра слич не 
ак ци је ко је но се идеј ност ву ков ског ра да, по-
себ но са мла ди ма – пре ма при ли ка ма и мо-
гућ но сти ма. 

Део ра да и у на шим књи га ма

Са пр о ме ном од ред би и уред би ве за них за 
из да ва штво, а са „бла го сло вом” Ву ко ве за ду-
жби не у Бе о гра ду, Огра нак За ду жби не у Ни шу 
об ја вљу је књи ге. Пр ва књи га У ду ху тра ди ци
је пред ста вља збор ник из ла га ња ве о ма зна-
чај них име на из ду хов не кул ту ре, са окру глог 

сто ла ко ји је одр жан 2004. го ди не. Збор ник са-
др жи три обла сти: књи жев ност, је зик и исто ри-
ју, а уче сни ци, са сво јим те ма ма у овој књи зи 
су: ака де мик Ми ро слав Пан тић, Го ран Мак си-
мо вић, Да ни је ла По по вић и Ми лун ка Ми тић 
(књи жев ност); Не дељ ко Бог да но вић, Јор да на 
Мар ко вић, Мир ја на Илић, Ире на Цвет ко вић и 
На де жда Јо вић (је зик); Дра ган Ни ко лић, Не бој-
ша Ран ђе ло вић, Да ни ца До бро са вље вић и Вла-
ди мир Јо ва но вић (исто ри ја), и са увод ном реч ју 
ака де ми ка Де ја на Ме да ко ви ћа. Збор ник је об-
ја вљен 2005. го ди не.  

По ред по зна тог, кла сич ног обе ле жа ва ња Да на 
Све то га Са ве у шко ла ма и дру гим обра зов ним 
ин сти ту ци ја ма, удру же њи ма итд., а ве ко ви ма 
тра ди ци о нал но у хра мо ви ма, у Ни шкој епар хи-
ји је, од кра ја осам де се тих у Ни шу као цен тру, 
одр жа ва на по пу лар на Све то сав ска ака де ми ја са 
бе се дом. По ред бе се ђе ња та да шњег вла ди ке ни-
шког Ири не ја, све ча но сло во су др жа ли, за пр-
вих де сет го ди на: ака де мик Ми ро слав Пан тић, 

Са ша Ха џи Тан чић, Жи во рад Пе тро вић, Не над 
Жи ва но вић, Љу бо мир Ха џи Пе шић, Дра ги ша 
Бо јо вић, Го ран Мак си мо вић, Сла ђа на Ри стић 
Гор ги ев, Гој ко Ђо го и Ра до слав Жи вић. 

Од свог осни ва ња, ни шки Огра нак Ву ко ве за-
ду жби не је по себ но при ре ђи вао све ча ност по-
во дом Да на Све тог Си ме о на Не ма ње, та ко ђе са 
бе се дом. Бе се де о Све том Си ме о ну су др жа ли: 
Ми лун ка Ми тић, Мо мир Јо вић, Не бој ша Ози-
мић, Зо ран Фи ли по вић и Не бој ша Ран ђе ло вић. 
Све ча но сти са бе се да ма у обе ле жа ва њу Да на 
Све тог Си ме о на на ста вље не су до 2010. го ди-
не, ка да је епи скоп ни шки Јо ван пре у зео ор га-
ни за ци ју за ши ро ку по пу ла ци ју, ван хра мо ва, 
по ред све ча не слу жбе у цр кви. Са ње го вом сме-
ном, ни шка цр ква је пре ста ла са овим на чи ном 
пра знич ног де ла ња. У ре дак ци ји М. Ми тић, са-
ку пље не су бе се де – пр вих де сет за Све тог Са ву 
и пр вих пет за Све тог Си ме о на, ко ли ко је до тле 
одр жа но – и об ја вље не као хре сто ма ти ја, на-
сло вље на Сво јим све ти те љи ма Ниш. Књи га је 
иза шла у из да њу Огран ка Ву ко ве за ду жби не у 
Ни шу, 2006. го ди не. На 178 стра на, са три ли-
ков на при ло га, по ред из го во ре них по хвал них 
сло ва Све том Са ви и Све то ме Си ме о ну, хре сто-
ма ти ја са др жи и про прат не тек сто ве о по тре би 
под се ћа ња на срп ску ду хов ну про шлост и вред-
ност тра ди ци је. 

Огра нак Ву ко ве за ду жби не, у са рад њи са Фи-
ло зоф ским фа кул те том Уни вер зи те та у Ни шу, 
одр жао је Окру гли сто по во дом 20 го ди на по-
сто ја ња Сту диј ске гру пе – Де парт ма на за срп ски 
је зик и књи жев ност у Ни шу. Скуп је отво ри ла 
пред сед ни ца Огран ка М. Ми тић, а по здра ви ла 
Би ља на Пре дић, (та да шња) про рек тор ка Уни-
вер зи те та у Ни шу. Из ла га ња са овог ску па – као 
При ло зи и при ка зи – део ра да Сту диј ске гру пе у 
про те клом вре мен ском ин тер ва лу, при ре ди ле су 
Ми лун ка Ми тић и Јор да на Мар ко вић, а збор ник 
је на сло вљен 20 го ди на књи ге и об ја вљен 2008. 
го ди не. Увод ни текст „Трај ност књи ге”, уме сто 
пред го во ра, при ло жи ла је др Зла та Бо јо вић, про-
фе сор ка Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду. Иза 
то га су тек сто ви са на уч них про је ка та Цен тра 
СА НУ у Ни шу, као и са дру гих про је ка та и збор-
ни ка ове Сту диј ске гру пе Фи ло зоф ског фа кул-
те та у овом гра ду. 

Тре ба на по ме ну ти да је Огра нак Ву ко ве за-
ду жби не у Ни шу штам пао и ин ди ви ду ал ну 
књи гу ау тор ке Ми лун ке Ми тић, на сло вље ну 
Исти ни те при че о кра ље ви ма срп ског сред њег 
ве ка. То је дру го до пу ње но из да ње (пр во, Ниш, 
1993), ра ђе но по тек сто ви ма из срп ске жи тиј не 
књи жев но сти. Књи га, са ре цен зи јом ака де ми ка 
Ми ро сла ва Пан ти ћа, об ја вље на је у Ни шу 2004. 
го ди не. И ова књи га, као прет ход ни збор ни ци у 
из да вач кој ор га ни за ци ји Огран ка Ву ко ве за ду-
жби не у Ни шу, пред ста вља део до ку мен тар но-
сти ње го вог де ла ња, као и део ду хов не и на уч не 
кул ту ре гра да Ни ша. 

Рад Огран ка Ву ко ве за ду жби не у Ни шу ре-
а ли зо ван је ан га жо ва њем број них са рад ни ка 
за ду жби на ра, али и дру гих са стра не; ов де на-
во ди мо име на са мо пред сед ни ка Скуп шти не 
на шег Огран ка: Вла ди мир До ма зет, адво кат и 

пред сед ник Скуп шти не гра да, Дра ган Ни ко лић, 
про фе сор Прав ног фа кул те та у Ни шу, Мар ко Се-
ку ло вић, про рек тор ни шког Уни вер зи те та, Го-
ран Мак си мо вић, де кан Фи ло зоф ског фа кул те та 
у Ни шу – два пу та, и Ми лун ка Ми тић, про фе сор-
ка и пред сед ни ца Од бо ра за осни ва ње Огран ка 
За ду жби не у Ни шу (2001). 

Ми лун ка МИ ТИЋ, пред сед ни ца Скуп шти не
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Два де сет го ди на 
тра ја ња

Ју би лар ни, 20. „Да ни ћи ри ли це” у Ба ва ни шту 
одр жа ни су у зна ку ре чи сло бо да. О овој те ми су 
уче ни ци основ них и сред њих шко ла пи са ли и 
цр та ли, ве зли, сли ка ли и кра сно пи са ли. Укуп но 
је сти гао 2.351 рад, од че га 449 ли те рар них ра-

до ва, 375 илу стра ци ја, 1.314 ка ли гра фи ја и ини-
ци ја ла, 107 ве зо ва и 106 из ра да лу та ка. 

Из Ср би је је уче ство ва ло 2.116 ђа ка, а из за гра-
нич ја и ра се ја ња (Ре пу бли ке Срп ске, Сло ве ни је, 
Фран цу ске, Не мач ке, Ита ли је, Ју жне Афри ке, Ен-
гле ске, Ау стра ли је и Бо цва не) 335 уче ни ка.

За ли те рар не ра до ве, жи ри је ра дио у са ста ву: 
проф. др Бо шко Су вај џић, др Рај ка Уљ ман ски, 
др Бран ко Злат ко вић и Љи ља на Си мић, а за ли-
ков не ра до ве: др Су за на По лић, Емил Сфе ра, мр 
Вје ра Ме дић и Ми ли ца Мар ко вић.

Жи ри је на гра дио 91 и по хва лио 73 уче ни ка. 
Све ча ној до де ли на гра да ко ја је одр жа на у 

пре ле пом ам би јен ту, у пар ку ис пред се о ске цр-
кве, при су ство ва ло је око две сто ти не ђа ка, њи-
хо вих учи те ља и ро ди те ља. Чла но ви КУД „Аца 
Об ра до вић” и там бу ра шки ор ке стар „Ко вин ски 
бе ћа ри” уве се ља ва ли су пу бли ку. Ор га ни за тор 
је за све уче сни ке ма ни фе ста ци је обез бе дио ру-
чак. Оку пље не је у име ло кал не са мо у пра ве по-
здра ви ла Див на Ки ри лов, ди рек тор ТО Ко вин, а 
у име жи ри ја проф. др Бо шко Су вај џић, пред сед-
ник Ву ко ве за ду жби не и пред сед ник жи ри ја за 
ли те рар не ра до ве.

Сви на гра ђе ни и по хва ље ни уче ни ци до би ли 
су ди пло ме, по хва ле и вред не књи ге, ку пље не уз 
по моћ Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, или до би је не од 
из да ва ча. Сви уче сни ци кон кур са из ди ја спо ре 
до би ће при зна ње Чу вар срп ства. 

По во дом два де се то го ди шњег ју би ле ја, ор га-
ни за тор је шко ла ма и по је дин ци ма ко ји су го-
ди на ма уна зад уче ство ва ли и има ли из у зет не 
ре зул та те на кон кур су до де лио за хвал ни це ис-
пи са не злат ним сло ви ма.

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 Пан че во и 
лист „По ли ти ка”.

Нај у спе шни јим уче сни ци ма кон ку р са сво је 
књи ге по кло ни ли су 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, 
Слу жбе ни гла сник, из да ва штво РТС-а, Но во сти, 
Ја сен и илу стра тор Бра ни слав Мој си ло вић.

Ор га ни за тор ма ни фе ста ци је до са да је об ја-
вио два на ест збор ни ка нај бо љих ли те рар них ра-
до ва при спе лих на кон курс, ан то ло ги ју Мла ди 
го во ре, Збор ник ра до ва са окру глог сто ла одр-
жа ног по во дом сто го ди шњи це анек си је Бо сне и 
Хер це го ви не и Ма ли бу квар, ко ји је на пи са ла, 
илу стро ва ла и при ре ди ла учи те љи ца у пен зи ји 
Је ле на Ре кић, ко ја да нас жи ви у Ау стра ли ји.

Са бор уче нич ког ства ра ла штва „Да ни ћи ри-
ли це” увек је био до га ђај у ко ме уче ству је це ло 
се ло – од осмо го ди шње шко ле „Бо ра Ра дић”, Би-
бли о те ке „Те о фи ло Ди мић”, Цр кве не оп шти не, 
КУД „Аца Об ра до вић” и Ак ти ва же на „Ду га”, уз 
све срд ну по др шку Ву ко ве за ду жби не у Бе о гра ду 
и оп шти не Ко вин. Ова свет ко ви на срп ског пи-
сма за две де це ни је по сто ја ња оку пи ла је око 
66.000 ђа ка из ви ше од 500 основ них и сред њих 
шко ла из свих зе ма ља у ко ји ма Ср би жи ве.

Ве ра СЕ КУ ЛИЋ

Уче сни ци ма ни фе ста ци је Да ни ћи ри ли це ис пред Све то сав ског до ма
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ГИМ НА ЗИ ЈА  
„ВУК КА РА ЏИЋ”  

У ЛО ЗНИ ЦИ

Де вет на е сто 
„Ву ко во зво но”

Љу бав пре ма пи са ној ре чи 
оста је не про ме ње на

Ове го ди не, због епи де ми о ло шке си ту а ци је у 
на шој зе мљи, и сам 50. Ђач ки Ву ков са бор, а у 
окви ру са бор ских да на и 19. ли те рар ни кон курс 
„Ву ко во зво но”, одр жа ни су на не што дру га чи ји 
на чин (ка ко би се ис по што ва ле про пи са не ме ре 
опре за), али сим бо ли ка и љу бав пре ма пи са ној 
ре чи оста ју не про ме ње не. Кон курс сва ке го ди-
не тра ди ци о нал но рас пи су ју Огра нак Ву ко ве за-
ду жби не Гим на зи је „Вук Ка ра џић” и Цен тар за 
кул ту ру „Вук Ка ра џић” у Ло зни ци.

Упр кос оте жа ним усло ви ма, при сти гли су ра-
до ви из ра зних кра је ва на ше зе мље – из Бе лог 
По то ка, Ин ђи је, Но вог Па за ра, Ва ље ва, као и из 
основ них и сред њих шко ла на те ри то ри ји Ло-
зни це. Сти гло је око 50 ра до ва, а нај у спе ли је 
ме ђу њи ма ода брао је струч ни жи ри у са ста ву: 
Ма ри ја на Па вло вић, про фе сор срп ског је зи ка и 
књи жев но сти у пен зи ји, Не ве на Ми тро вић, про-
фе сор срп ског је зи ка и књи жев но сти и ду го го-
ди шњи пред сед ник Огран ка, и Све тла на Спа јић, 
про фе сор стра них је зи ка и ак ту ел ни пред сед-
ник Огран ка.

Све ча ност по во дом уру че ња на гра да одр жа-
на је у све ча ној са ли Гим на зи је „Вук Ка ра џић” у 
Ло зни ци и от по че ла је ре ци та лом „Жен ски глас 
срп ског сти ха” ко је су ка зи ва ле гим на зи јал ке: 
Ана-Ма риа Вра њеш, Ана ста си ја Ива но вић (3. 
раз ред) и Ти ја на Ра ше вић (2. раз ред). Оне су, по-
том, во ди ле кон фе ран су, па је усле ди ло чи та ње 
на гра ђе них ра до ва. Ди рек тор Гим на зи је, Дар ко 
Не сто ро вић, про фе сор му зич ке кул ту ре, одр жао 
је при го дан го вор и мла дим ства ра о ци ма уру-
чио сим бо лич не и ле пе на гра де ко је су обез бе-
ди ли Ву ко ва за ду жби на из Бе о гра да, Цен тар за 
кул ту ру „Вук Ка ра џић”, Гим на зи ја „Вук Ка ра џић” 
и Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Ло зни ца.

Све ча но сти су при су ство ва ли на гра ђе ни уче-
ни ци са мен то ри ма и ро ди те љи ма, пред став ни-
ци ме ди ја, пред став ни ци Цен тра за кул ту ру у 
Ло зни ци и уче ни ци и про фе со ри Гим на зи је (у 
огра ни че ном бро ју из без бед но сних раз ло га).  

На гра ђе ни су сле де ћи уче ни ци: 

Основ не шко ле
У ка те го ри ји осно ва ца за аутен тич но за бе-

ле же ну анег до ту из на род ног жи во та, пр ва на-
гра да је до де ље на Ани Жи ва но вић, уче ни ци 6. 
раз ре да ОШ „Ан та Бо ги ће вић”, Ло зни ца, за Ле
ген ду о три бра та.

За крат ку при чу Ма ске пр ва на ра да, у ка те го ри-
ји осно ва ца, при па ла је Па влу Не сто ро ви ћу, уче-
ни ку 8. раз ре да ОШ „Ва са Ча ра пић”, Бе ли По ток.

За нај у спе ли ји ци клус пе са ма пр ву на гра ду 
је осво ји ла Ма ри ја Ан ђе ла Хум, уче ни ца 8. раз-
ре да ОШ „Ду шан Јер ко вић”, Ин ђи ја.

Сред ње шко ле 
Пр ву на гра ду за крат ку при чу у ка те го ри-

ји сред њо шко ла ца осво ји ла је Ма ри ја Бо ја нић, 
уче ни ца 3. раз ре да Гим на зи је у Ва ље ву, за при-
чу Цр на пти ца, док је по хвал ни ца у ис тој ка те-
го ри ји при па ла Ана ста си ји Ива но вић, уче ни ци 
3. раз ре да Гим на зи је „Вук Ка ра џић”, Ло зни ца, за 
при чу Ру ке.

Пр ва на гра да за нај а у тен тич ни је за бе ле же-
ну анег до ту из на род ног жи во та, у ка те го ри ји 
сред њих шко ла, при па ла је Бел ки си Ре џо вић, 
уче ни ци 1. раз ре да Гим на зи је у Но вом Па за ру, 
за на слов Ле ген да о Па за ру.

Пр ву на гра ду за нај у спе ли ји ци клус пе са ма у 
ка те го ри ји сред њо шко ла ца осво ји ла је Ма ри ја 
Ко јић, уче ни ца 2. раз ре да Гим на зи је „Вук Ка ра-
џић”, Ло зни ца, док је по хвал ни ца у ис тој ка те го-
ри ји при па ла Са ри Му лић, уче ни ци 4. раз ре да 
Гим на зи је у Но вом Па за ру.

Све тла на  СПА ЈИЋ 

Сећање на Николу 
Нику Стојића

Ни ко ла Ни ка Сто јић ро ђен је 4. фе бру а ра 1930. 
го ди не у Гу чи, од оца со лун ца Дра го љу ба, и мај-
ке Ста ној ле. Ту је по ха ђао основ ну шко лу, а за тим 
гим на зи ју у Чач ку. Сту ди је срп ског је зи ка и књи-
жев но сти за вр шио је на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
Бе о град ског уни вер зи те та. Рад ни век је про вео у 
род ном ме сту, од 1961. до 1979. го ди не, као про-
фе сор и ди рек тор Основ не шко ле у Гу чи, у чи јој 
из град њи је уче ство вао од ње ног по чет ка.

За тим је на ста вио рад у кул ту ри од 1980. до 
1994. го ди не, на ме сту ди рек то ра До ма кул ту ре 
Гу ча, Би бли о те ке и Дра га чев ског са бо ра тру ба-
ча. По себ но је ва жно ис та ћи да је Ни ка Ни ко-
ла Сто јић је дан од осни ва ча удру же ња гра ђа на 
Кул тур но-про свет не за јед ни це – Гу ча 1961. го-
ди не и пред сед ник Скуп шти не. Та ко ђе 1961. го-
ди не био је је дан од кључ них осни ва ча и ауто ра 
да нас нај по зна ти јих ма ни фе ста ци ја из вор ног 
на род ног му зич ког и умет нич ког ства ра ла штва, 
ста рих за на та и за ни ма ња: Дра га че во у пе сми и 
игри, Рас пе ва но Дра га че во и Дра га чев ски са бор 
тру ба ча, ко је су про не ле сла ву Гу че, Дра га че ва 
и Ср би је ши ром све та. Сле де ће, 1962. го ди не, по-
ма гао је осни ва ње и рад Удру же ња ама тер ских 
тру бач ких ор ке ста ра Пр ва тру ба Дра га че ва – пр-
вог удру же ња тру ба ча у Ср би ји.

Не што ка сни је, 1966. го ди не уче ство вао је у 
осни ва њу Са бо ра дра га чев ских тка ља у До њем 
Дуб цу, са чу ве ном хе ро и ном Рај ком Бо ро је вић. 
Оно што је ра дио Вук Сте фа но вић-Ка ра џић 

по Ср би ји, Бо сни и Хер це го ви ни, Цр ној Го ри 
и Дал ма ци ји, чи нио је Ни ка Ни ко ла Сто јић у 
Дра га че ву.

По ред по сла у про све ти и кул ту ри, Сто јић је 
за ви ше од 50 го ди на свог ис тра жи вач ког ра-
да, са ку пио око 1.000 на род них пе са ма, ле ген-
ди, по сло ви ца и умо тво ри на и об ја вио у че ти ри 
књи ге под на зи вом „Дра га чев ке”. За ви ше од по-
ла ве ка не пре кид ног умет нич ког ства ра ла штва 
об ја вио је око 70 књи га, ко је су да нас сту бо ви 
дра га чев ске кул ту ре.

Дав не 1974. го ди не, Сто јић је био је дан од 
осни ва ча и ду го го ди шњи пред сед ник Удру же-
ња са мо у ких сли ка ра и ва ја ра Дра га че ва, ко је 
чу ва и на ста вља тра ди ци ју нај по зна ти јих дра-

га чев ских умет ни ка Јан ка Ми ха и ло ви ћа Мо-
ле ра, све ште ни ка, сли ка ра и ико но пи сца из 
Не гри шо ра, и Ра до са ва Чи ки ри за из Рти ју, нај-
по зна ти јег са мо у ког ка ме но ре сца у Ср би ји. И 
сам Сто јић се оти снуо у свет умет но сти кроз 
ре за ње и ре зба ре ње др ве та, кле са ње ка ме на и 
цр та ње ви ње та. Тру ба и тру ба штво су Сто ји ћу 
би ли ве чи та те ма и ин спи ра ци ја кроз ње го ве 
пе сме, при че, ва јар ске ра до ве, али и по моћ у 
ор га ни зо ва њу и удру жи ва њу тру ба ча, ко ји ма 
је 1982. го ди не по ма гао да об но ве сво је Удру-
же ње дра га чев ских тру ба ча.

Од 1987. до 1991. го ди не био је пред сед ник 
Из вр шног од бо ра Ту ри стич ког са ве за оп шти не 
Лу ча ни и ви ше го ди шњи по кре тач број них ак-
тив но сти на раз во ју ту ри зма у Дра га че ву. Иако 
у ду бо ким го ди на ма жи во та, Ни ка Ни ко ла Сто-
јић је био млад ду хом и са ве ли ком енер ги јом за 
рад. По себ но је 2020. го ди не био ак ти ван, ка да је 
као пр ви аутор уче ство вао у пи са њу мо но гра фи-
је Ше зде сет го ди на Дра га чев ског са бо ра тру ба ча 
у Гу чи 1961–2020, у из да њу Кул тур но-про свет-
не за јед ни це Ср би је и Кул тур но-про свет не за-
јед ни це Дра га че ва, за тим ка та ло га Дра га чев ски 
са бор тру ба ча у де ли ма са мо у ча ра Дра га че ва, 
по во дом ју би ле ја 60 го ди на Дра га чев ског са бо-
ра тру ба ча и 46 го ди на ра да Удру же ња са мо у-
ких сли ка ра и ва ја ра Дра га че ва.

Сто јић је до бит ник нај пре сти жни јих при зна-
ња за ра зно вр сно ства ра ла штво, ме ђу ко ји ма 
су: Ву ко ва на гра да, По ве ља Кул тур но-про свет-
не за јед ни це Ср би је, По ве ља за жи вот но де ло 
Удру же ња књи жев ни ка Ср би је, По ве ља Цр ве ног 
кр ста Ср би је, но си лац је Ор де на ра да са злат-
ним вен цем, По ве ље оп шти не Лу ча ни и број-
них дру гих при зна ња и на гра да. Ни ка Ни ко ла 
Сто јић пре ми нуо је 4. де цем бра 2020. го ди не, на 
ве ли ки цр кве ни пра зник – Ва ве де ње Пре све те 
Бо го ро ди це, у 91. го ди ни жи во та.

Ка та ри на ГРА НА ТА СА ВИЋ

Но ви ћи ри лич ни фонт 
– ор то РНИДС

Ор то РНИДС је но во ћи ри лич ко пи смо кре и-
ра но пр вен стве но за екран ски при каз ко је Фон-
да ци ја „Ре ги стар на ци о нал ног ин тер нет до ме на 
Ср би је” (РНИДС) по кла ња ко ри сни ци ма ин тер-
не та.

За раз ли ку од пи сма Аре ал РНИДС, пред ста-
вље ног у ја ну а ру 2020. го ди не, Ор то РНИДС је 
сан се риф но ти по граф ско пи смо ху ма ни стич-
ког ти па. Из ве де но је у ус прав ном и кур зив ном 

об ли ку, у две те жи не. Кре и ра но је са иде јом да 
се об ли ци сло ва до бро при ла го де при ка зу на 
екра ну, а под јед на ко до бро се по на ша и при 
упо тре би у штам пи. Ово је дру го по ре ду ћи ри-
лич ко пи смо чи ју је из ра ду РНИДС омо гу ћио, а 
кре и ра но је кроз са рад њу са ор га ни за ци јом Ти
по ме тар. Но ви фон то ви по кла ња ју се по во дом 
обе ле жа ва ња де ве те го ди шњи це по чет ка ре ги-
стра ци је ћи ри лич ког .срб до ме на.

Ау тор ка фон то ва Ор то РНИДС је Ана Про да-
но вић, до цент ки ња на Фа кул те ту при ме ње них 
умет но сти.  С. В.

Позив за награде 
Вукове задужбине 

за 2021. годину

Ву ко ва за ду жби на од 1990. го ди не до де љу-
је го ди шње на гра де за на у ку и за умет ност. 
Следеће го ди не биће на гра ђено 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 2021. 
до 1. ок то бра 2022. 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 
2022. 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 
Бе о гра ду је на Са вин дан, 27. 
ја ну а ра 2021. го ди не, уз при-
су ство по ли тич ког ру ко вод-
ства Ре пу бли ке Ср би је, Ре-
пу бли ке Срп ске, кул тур них 

и јав них рад ни ка, срп ске ди ја спо ре и Срп-
ске пра во слав не цр кве, от кри вен спо ме-
ник Сте фа ну Не ма њи, ве ли ком жу па ну, 
нај мла ђем си ну вла сте ли на За ви де и ро-
до на чел ни ку срп ске сред њо ве ков не ди на-
сти је Не ма њи ћа. Ово из у зет но умет нич-
ки де ло рад је ру ског скулп то ра Алек сан-
дра Ју ли ја но ви ча Ру ка ви шњи ко ва, чла на 
Ру ске ака де ми је умет но сти. Спо ме ник је 
по ста вљен на Сав ском тр гу у Бе о гра ду, на 
по чет ку Не ма њи не ули це, ис пред не ка да-
шње згра де Глав не же ле знич ке ста ни це, 
у ко ју тре ба да бу де усе љен Исто риј ски 
му зеј Ср би је.

Спо ме ник пред ста вља вла дар ску фи гу ру 
Сте фа на Не ма ње у пле мић кој одо ри. У де-
сној ру ци се на ла зи мач, а у ле вој ру ци је 
Хи лан дар ска по ве ља, иако је на пр вом при-
ка зу идеј ног ре ше ње спо ме ни ка би ло пред-
ви ђе но да ве ли ки жу пан др жи крст, али се 
ка сни је од то га од у ста ло. По ре чи ма ва ја ра 
Ру ка ви шњи ко ва, то је учи ње но због то га што 
је од лу че но да се Сте фан Не ма ња при ка же 
у све тов ној оде ћи, као чо век ко ји је ство рио 
срп ску др жав ност. Уства ри, од лу че но је да 
спо ме ник пред ста вља Сте фа на Не ма њу као 
ве ли ког жу па на и др жав ни ка, за шта је при-
клад ни ји сим бол мач, а не као мо на ха или 
Све тог Си ме о на Ми ро то чи вог, за шта би сва-
ка ко при клад ни ји био крст.

За јед но са по ста мен том, спо ме ник је те-
жак 80 то на и ви сок 23,5 ме тра и пред ста вља 
нај ви ши спо ме ник на те ри то ри ји Ср би је.

По ста мент је са чи њен од ви ше еле ме на та. 
У осно ви, то је на пу кли ви зан тиј ски шлем, 
као сим бол Не ма њи не бор бе за не за ви сност 
од Ро меј ског цар ства, из ко га из ра ња вла-
дар ско же зло, сим бол вла дар ске мо ћи.

Ру ка ви шњи ков на во ди да је за мо дел 
же зла ко ри стио же зло Све тог Са ве (је ди ни 
пред мет за ко ји се по у зда но зна да је био у 
Са ви ним ру ка ма), пр вог срп ског ар хи е пи-
ско па и Не ма њи ног нај мла ђег си на, ко је је 
са чу ва но и на ла зи се у ри зни ци ма на сти ра 
Ми ле ше ва и по вре ме но из ла же у Исто риј-
ском му зе ју Ср би је, бу ду ћи да та кав пред-
мет ко ји би при па дао Сте фа ну Не ма њи ни је 
са чу ван, али по сто је осно ви за ве ро ва ње да 
је и сам по се до вао слич но же зло. 

На по ста мен ту се на ла зе ре ље фи из Не-
ма њи ног жи во та и срп ске исто ри је за вре ме 
ње го ве вла да ви не. На пред њој стра ни по-
ста мен та, од мах ис под спо ме нич ке фи гу ре, 
на ла зи се Сту де нич ки крст, је дан од пре по-
зна тљи вих сим бо ла из Не ма њи не за ду жби-
не ма на сти ра Сту де ни ца. Са спољ не стра не 
по ста мен та при ка за ни су ма на стир Сту де-
ни ца и ма на стир Хи лан дар, две нај зна чај-
ни је за ду жби не Сте фа на Не ма ње. Оста ли 
ре ље фи су ура ђе ни по угле ду на срп ске фре-
ске, а је дан од њих је ло за Не ма њи ћа, по 
угле ду на фре ску из ма на сти ра Ви со ки Де-
ча ни у Ме то хи ји.

У пла ну је да про стор на ко ме се на ла зи 
спо ме ник по ста не ме сто по ко ме ће се Бе о-
град пре по зна ва ти и ко је ће оби ла зи ти ве-
ли ки број по се ти ла ца, ка ко из зе мље та ко 
и из све та. 

Слав ко ВЕ ЈИ НО ВИЋ

Споменик 
Стефану 
Немањи

Са све ча ног уру чи ва ња на гра де Ву ко во зво но

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

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

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

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

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

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

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

За ду жби нар ски уло зи у стра ним ва лу та ма за по је дин це 
из но се сто (100) 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
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Ми ки јељ, Ка та ри на Лон чар, Ан дри ја Ђу ро-
вић 142

Све то сав ски кон курс Дру штва за не го ва-
ње ду хов них вред но сти „Вук Ка ра џић”, Ниш 
за 2020: Вељ ко Ђу рић 148

Ли те рар ни ра до ви уче ни ка до пун ске на-
ста ве на срп ском је зи ку у Фран цу ској и Ита-
ли ји: (Фран цу ска): Мо ни ка Ми ха љи ца, Вук 
Ђур ђе вић, Вик то ри ја Сте фа но вић, Ка та ри-
на Ву ја нић–Ри та ли, Те о до ра Ста ни са вље вић, 
На та ша Ра до ва но вић, Ан дреј Ог ње но вић; 
(Ита ли ја): Ду ња Ров ча нин, Ми лош Га шић, 
Ди ми три је Јо ва но вић, Ва си ли са Ду ло вић, 
Ана ста сиа Нин ко вић, Ан ђе ла Естер Сте ва-
но вић Нар де зе 156

Ме ђу на род ни ли те рар ни кон курс Огран-
ка Ву ко ве за ду жби не у Чач ку „Мла ди чу ва ри 
срп ске на род не кул ту ре” за 2020. го ди ну: Са ра 
Атла гић, Оде ље ње 2/2 ОШ „Ми лин ко Ку шић“ 
из Ива њи це, Јо ва на То до ро вић 169

ПО ШТА ДА НИ ЦЕ ЗА МЛА ДЕ
Слав ка Гру ји чић, Чи та ње 174

У ВУКОВОЈ ЗАДУЖБИНИ МОЖЕТЕ НАБАВИТИ СЛЕДЕЋА ИЗДАЊА
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, 2021. 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), XI II (2021) – 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. Спо ме нар Ми не Ка ра џић са пре во ди ма на не мач ки и ру-

ски је зик, Бе о град, 2018 – 750 дин./ком.
8. Ра до мир Пут ни ко вић Три ста сла ву је вих пе са ма, Ба сне,  

(2021) – 1.800 дин./ком. 
9. Ву ко вој за ду жби ни – ака де мик Де јан Ме да ко вић (2007) 

– 1.000 дин./ком.
10. 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.   
11. 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.

12. 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. 

13. Вук Сте фа но вић Ка ра џић 178718642014, 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.

14. 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.  

15. 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.  

16. 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.

17. 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.

18. 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.

19. 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.

20. 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.

21. 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.

22. 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.

23. 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.

24. 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.

25. 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.

26. 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.

27. 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. 

28. 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.

29. 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.

30. 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

Садржај Да ни це 
за 2021. го ди ну

Садржај Данице за младе 
за 2021. го ди ну


