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ПРШСДОВИБ 

Предвагаемый сборвмк текстов преднаавачен джя оттдавтвв, 
кзучащвх сербско-хорБатскжЁ язык в течввжв двух ееметров 
на П курсе очного ж на Ш курсе заочного отдвлежж! увжвцр<ш-

тета. 
Сербско-хорватский (хорватско-оербскж!) явяк явхжвтож 

родным языком четырех наций современной Бгоожавжн - еврбвв 

(СоциалистЕческая Pecnydoxa Сербия, столица Бажхфвд), хо

рватов (Социалжстическая Ресвублжка Хорватжя, отелжца Заг

реб), черногорцев (Социалистическая Реснублика Че^шогорня , 

столица Тито11)ад} ж населения Социалхстжчеокой Ресвублжжж 

Боснии ж Герцеговжнм (столица Сараево), называемого по-раз

ному - югославокжмж мусульманами, мусульманами оербско-^с^ 

ватского языка, боснийцами и т.д. (по црожоходтав - ато 

потомкж сербов ж хорватов, принявших под давлежжан турок-

завоевателей жолам). 

Лжтературный еербско-хорватскжй язык базхруотоя на што-

кавском диалекте и выступает в двух разновидноотях - жш-

вской (иначе также сербской, восточной, белградской) ж ахаг-

вской, или йекавскжй (иначе также хорватской, западной,8а-

1фебской). В зкавской разновидности, охватыващей восточные 

области,т.е. Сербию, на месте праславянского краткого жлж 

долгого ^ ("ять") выступает в [» J; в екавской, распросч»-
ненноЁ в цбБтрадьных, западных и икншс областях, т.е. в 1о~ 
рватиж, БОСНИЕ И Герцеговине, Черногориж, на месте долгого 
ё - шје ( ije), а краткого - je (при иных условиях так
же и в/i ): снег - снијег ( snijeg ), вера - вјера (тј*!*), 

цео - цијел - цио ( cijel - cio )"цвлый*, "весь" и под. 
Указанные разновидности сербско-хорватского литератур -

него языка признаются равноправными, однако их иопользова -

ние в рамках одного текста не допускается. Имеется oneipi-

^^ка и в письменном оформлении зкавской и екавской разжоп-

дностей: для екавской разновидности Серба жспожьзуетож цре-
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имущественно кириллица, или "вуковица" (при равноправной во-
зможности употребления также латиницы), дпя екавской приме
няется латиница, или "гаевица" (в Хорватии), кириллица ( в 
Черногории), кириллица и латиница (в Боснии и Герцеговине ), 
Сборник как раз и составлен с учетом разновидностей сер
бско-хорватского (хорватско-сербского) литературного языка 
и их графического оформления. Экавские (сербские) тексты да

ны кириллицей, екавские (хорватские) - латиницей. Следует 
иметь в виду, что один из текстов, касающихся Черногории 
("Лучоноша с Лов'Йвна'*) дан в экавской форме, поскольку напи
сан сербским автором. Из текстов о Боснии и Герцеговине, на
писанных кириллицей, текст сербского автора "Наше te сени 
ходати по Бечу..." также дан в экавской форме. 

По содержанию тексты касаются различных вощюсов куль

турной истории сербов, черногорцев, боснийских мусульман и 
хорватов ((Яв. в "Оглавлении" соответственно разделы I, П, Ш 

и 17). При этом, ввиду охфаниченного объема книги, состави
тель не пытался дать более или менее полной панорамы куль
турной истории наций, говорящих на сербско-хорватском языке. 

Тексты предназначаются ддя проработки и перевода на рус
ский язык в аудитории или самостоятельно. Для успешной ори
ентировки в особенностях сербско-хорватского (хорватско -
сербского) литературного языка предлагаем выборочный список 
литературы. В основном это учебники, грамматики и словари , 
изданные как в СССР, так и в Югославии, а также работы, ха-
рактеризуюоще особенности экавской и екавской норм сербско
хорватского (хорватско-сербского) литературного языка. 

+ + + 

+ 

1. Арбузова И.В.. Дмитриев П.А.. Сокаль Н.И. Сербохорва

тский язык. - Л., 1965. 
2. Бели^ А. Иоторија српскохрватског језика. 1-П. 

Београд, 1962. 
3. Григорьева Р.И. Краткий сербскохорватско-русский сло

варь. - М., I960. 
4. ГиујиЈ) Б., Шубин Н. Речник руско-српскохрватски, срп-

скохрватско-руски. 2. изд. - Беог^Јад/Цетиње, 1962 (и другие 

4 



издавая). 
5. Гужов В.Д. О различиях между двумя вариантами серб

ско-хорватского литературного языка. - Советское славянове
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6. ГУЖОВ Б.П. Сербохорватский язык. Грамматический 
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1969. 
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Дмитриев Д.А. Двуязычный словарь языка писателя и 
варианты литературного языка (на примере Словаря языка И. 
Андрича). - В кн.: Очерки лексикографии языка писателя (дву
язычные словари). I., I98I. 

9. HBHII Д. Српски народ и вэегов језнк. - Београд.ХЭТТ. 
10.Дмитриев Д.А.. Сайронов Г.И. Новые правила правописа

ния сербохорватского языка. - Л., 1963. 
П.Кульбакин С.М. Сербский язык. - Полтава, I9I7. 

12.Маркович? С. Језжчва норма ж варжјавте орпско^фватс-
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nog jeziinu Sr. TI. Sarajevo, 1968. 

Попова Т.Д. Сербохорватскжй язык. - М., 1986. 
14. Дравопжс српско^ватског кн^жжевног Јвзжка. 

Новж Сад/Загреб, I960. 

15. Речник српскохрватскога кьижеваог језжка. 1-У1. •> 
Новж Сад/Загреб, I967-I976. 

16. Стевановж^ М. Савременж српскозфватскж јважк ( гра-
матжчкж сжстемж ж квзжжевнојезжчка норма). Увод. Фонетика . 
Морфологжја. - Беотрад, 1964; Кнэ. I. Друге жзд., - Бвогфвд, 
1970; Кн». П. - Београд, 1969. 

Толстой И.И. Сербско-хорватоко-русокжй словарь. Изд. 
I. - М., 1957 (ж последующже жздания). 

18. Barlć в. 1 dr. Priručna graaatlka hrvatskoga knjlivv -
nog jezika. - Zagreb, 1979. 

19. Brabec I.. Hraate М.. žlvkovlć S.Swaiatlka hrratskoer-
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21. Katlfflć 8« HeSto пароввпа о роеtantra složenoga suvre -
••nog jeslČnog standarda hrvatskoga 111 srpskoga. - u knj«sZbo-
mlk Zagrebačke slaylstlÖka Škola, Zagreb, 197^» knj. 2. 

ÄSSSl&JE* ^aaatlka hrvatskoga 111 stpskog književnog 
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+ + + 

+ 

Составитель оборвжка В1фахает иокреншш 0лагодарвоо1'ь 
доктору фжлологнж Бравхо Тооовкчу (ннне работапщему в Моско

вском уняверонтете) sa помощь в подборе текстов о БОСНЖЕ Ж 
Герцеговиав. 
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МАТШ СШСКА 

Jm OJ наши црадедови, кад оу у свет одхазвл "трбухом 
за крухом**, шштидж Boj водину по белом хлебу ж Матщв орв-

CRoj. Лхо н Bije у TOJ богатоЈ покрајинн увех бидо хлеба sa 

сва гладна уста, из Матице je вазда отизала, ̂ lax я у 
удалэене прекоморске зеяиье , душевва ipaaa soja je одржава-
ла нащовалву овеет и неговала културне тековине. И у овету 
je мало таквих уотанова које су успеле да цро^у све пхиме ж 
осеке и друштвене потресе и доживе више од век и по поотоја-

fi^a и рада. 

"SaBeiEHaHHja'ooHHBa^a Матице 

Матица српска Je основана у Двшти 16. фебруара 1826.го

дине, да би се крајем априла 1864. на једној лб^и, уз пуца-
Нэв прангија и слухби у цркви, преселила у Нови Сад, где 

joj je щ)е неколико година председвих Тито за Кзене заслуге 
доделио високи Орден братства и jединства са златним венцем. 

Матица je настала у време националног бу^евэа у Бвропж, 
када се у условима ту^инске владавиве у Угарској осве^авала 

српска нација и када je у мпадој српској бурхоазжјж за ело-
бодан економски развитак био потребан и слободан процват ку-
лтуре и напредак националног језика. У складу са капжталжс-
тичким тенденцијама у цривреди, квэижевни језих je нмао важ-> 
ву мисију интеграцЕЈе духовних стремљзевза нације, па Je от-
уда разушьиво што су оснивачи Матице били богати трговцж . 
£Ьих шесторица су се удружили са квэижевнихом Јовавом Хадж-
iieM и створили просветителэско друштво, желё^и да оно *као 
једно тело - равним и једним духом за ползу и славу народну 
дише". 

Социј ално-екононски процеси нису трпелж старе уоке ож-
вире, Beli су тежили стваранэу sete народне заједниф» ва Je 
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МатЕца српска давас 

Замшшьена ziio друштво коЈе fie се старати о издававэу 
Летописа ж српских квэжга, Матжца се токоы времена развжла 

у многострану наз^у, кнэжжевну ж културну жнотжтуцију. По
сле ослобо^вэа, када Je захвакзују^ж акцијж нацреднжх она-
га, жзашда жз свог "провжнцЕј ског öy^iaKa немало покржвеног 
паучжном" - хако jy je пред П светски рат видео песникЈован 
Поповж^!, Матица (}в оријентжсала првенствено на науку, пок-
peiiyfiM ж содстжч^ж на ожроком стану многе пионирске подух-

вате који су од интереса за наше друштво, пре свега у изу-
чаванэу језжка ж кнэжхевнооти, културне прошлости и природе 
ж хжвота льуди у Војводинж ж шжре. 

Дреко 600 чл<шова~сарадниха окушьа данас Матищ у сво-

јжи одеЈ^ен^има за к&>жжевност ж језжк, за друштвене науке, 
за щ)жродве науке, за ликовну уметност ж у Рукописном оде -
Дэвкэу. На пословжма у Матицж ангажованж су научнищ из целе 
земАэв, а и многж жз жностранства* Летопжо Матжце српске , 

дојж Je основан |ош 1824. године, излази у континуитету све 
до данас и то je најстаржји квэжхевни чаоопис на свету. Ма

тица жздед'в ж седам научнжх зборника који уживају у научном 

свету велику репутацжју. 
Шлжца opnoK4i je 1954. годжне органжзовала познатж Но-

аосадскж договор жз којег je прожстекао Правопжс српско^ср-
ватског језжха којж Je још на сназж. Матичин шестотомни Ре
чник орпско2рват<зког језжка представдьа жзузетно значајно 
дело ваше културе: за овај подухват Матица je добила Награ
ду оолобо^ва>а Војводине. Матица ради и на вишетомним капи-
талним делима као што су Лексикон писаца Југославије, Срп-
ски биографски рачншс, Библиографије и др. Прави бисери са-
кушьени су у трж тома монографије Фрушке горе и трж тома 
Шајкашке - на pe,iQr je изучава&>е Вршачких планина уз учешйе 

научника свих грана. 
У оквиру Матжце делују и три посебне жнстжтуцжје: Биб

лиотека, Галерија и издавачка ityfia. Библиотека je ризница 
х&?жга и часописа од којих се многи нигде више не могу на-
|;ж. Галерија поседује преко 3.000 слика насталих од ХУ1 до 
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том цилоУ 0нла и 1|Яатица подрежена. У том светлу право зна-

4eii?e добија и стих Мушищог к(^и je Теодор Павлович отавио 
као MOTO на Летопис Јбатице српске - "Од Пеште дах до Черне 

Горе...**, чиме je Матица усмерена на шире југословенске про

сторе. 
+ + + 

+ 

ййатица српска je током овоје дуге 150-годишнэв истори-

је слаткоречиво хвагьена и мрзовольно кузена, преко %7е су 
се ломила страначка и фракцијска копл?а, своЈатали су je за-
грижени националисти, а знали паметно да усмере противнищ 
сваког националног зачаураван^а, начала j в данак "пансло-
веноком" и српском романтичном родооьубу, али су жз н^е 

зрачиле и идеје братства и jединства свих па и несловенских 

народа, често и дуто бивала je у власти конзервативаца, а 
успевала je и у време нај жегших притисака ненародних режима 
да широко отвори врата напредним покретима. 

Вук Караџи!} никада није опростио Матици што није имала 
слуха за 1ьвговв језичке реформе (оснивач Матице Xaipati , у 
кнэижевности назван Милош CBOTHII, био je нэегов ЛЭУТИ проти
вник), није ни Светозар biapKOSHli могао имати о а? oj õojbe 
мишл^ен^е кад je одбила да штампа Н:зегова "Начела народне 
ековомије" заснована на Марксовом учегьу , мада су референ-

ти тепло препоручили ово дело као **производ најновије науке? 

Али историја не може да пре'^ути да je Матица српска, кад су 
у НзОј победиле Вукове идеје, својим ауторитетом врло много 
учинила да оне заживе, вративши се тако начелу које je пос-
тавио оснивач н=»вног Летописа Георгије Магарашеви^Г, да tfe 
временом бити оно што бити мора. Ако су се конзервативци у 
Матици уплашили од социјалистичких идеја - остало je забе-
лежено да je Светозар Маркови"!! управо у часопису "Матица " 
1868. године нашао простора за своје "Певан^е и мишд^еье? 
а годину дана касније и за "Реални правац у науци и живо

ту", чиме je начинио револуцију у к&>ижевном стваралаштву ж 
у правом смислу открио нове путеве у нашој науци и жи
воту. 

2 
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XIX века - то je највеЈГа и најврвднија збирка старог српоког 
слшсарства. Издавачка Kytia спада ме^у најугледнијв у зекиьи, 
у два маха je ве^ издала српску кнэвжевност у сто хиьига и 
сабрана дела орпсквх класика. 

Поред научншса и уметншса, к£ьажевннка и јавннх радншса, 
чланови Матице су и многи обичнж грабани - ратари, занатли-
је, лекари, радници, домайице. Велики je õpoj добротвора и 

оснивача задужбина, в^ихова имена су истакнута у холу Мати-
чине зграде. Међу &>има je и наш велики научник Михајло Пу-
шш који je из Америке у више наврата послао огромве приле
те за унапре^еоэе рада Матице српске. И редовни чланови и 
чланови-сарадници доприносе великом делу Матице српске, по-

пут оних пчела-радилица које облёту око кошнице нацртане у 
Матичином амблему. 

Душан Попов. 
Из: Завичај, Београд, 1980, број 

233, фебруар, с. 16-17. 

СгаСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ 

Српска академија наука и уметности основана je I. новем-
бра 1886. године. Стварни почетак рада ове највише научна 
институхдаје у Србији датира много раније. Формално оснива -
toe Крал=>евско-српскв академије само je један од преломних 
момената у развитку научних друштава у Србији. Академија je 
била наследник имовине Српског ученог друштва и настављгч 
Еьегових задатака. Академија je, најзад, 1892. године, при
ликом спајанза двеју институција, прихватила и чланове Срп
ског ученог друштва као своје редовне и почасне чланове.Срп-
ско учено друштво (I864-I892) било je само продужетак за 
кратко време суспендованог Друштва српске словесности (I84I 
-1864). Отуда се развој Српске академије наука и уметности 
не може гфиказатибез учених друштава која joj претходе и из 

коjих je произишла. 
Питание осниванэа једног ученог друштва покренуто Je за 

време владе кнеза Милоша Обренови^а. Потребе за таквим дру-
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штвом и иегове цшьеве образлогшо je 1833. године Дшштрије 

Тирол, васпитач младих Обренови^а, који je раније покушао у 
Темишвару да оснвје друштво љубитеља српсже квэижевности. 
Милош Обренови^ то није прихватио сматрају1Ги да нема ус-

лова да се то оствари. Иницијатива je обновдьена после асго-

ве абдикације, за време владе н^еговог другог сина Михаила, 

наклойэеног акцијама на културном ползу. Предлог за оснива-

1ье друштва поднели су професори Лицеја Јован Стерија Подо

вик и Атанасије Николи"!). Попечительство просвешченија, Сове* 

и кнез увивали су оцравданост предлога, али су препоручили 
да се, уместо "Србска академија наука", назове "Друштво Срб-
ске Словесности". На основу поднетог предлога кнез Михаиле 
Je 7,XI I84I. године, у облику уредбе, издао Устав и Устро-
јеније (пословник) Друштва. По Уставу, прве редовне чланове 
требало je да именује кнез на предлог Министарства просвете, 
а ови чланови би бирали све остале. Печат Друштва имао je, уз 
грБ кнежевине, споменик и сунце, још и необра^ено пол?е,ко-
је je представдьало "невозделэвно пољ>е србског кнэижества". 

До објављ>ивањ>а Даничи^евих студија (почев од 1856 ) 
Друштво није у знатнијој мери утицало на унапре^жванэв јези-
ка и науке о језику, мада je ве^ 1848. тражило да се напу
сти правопис наметнут уредбом из 1832. године. Сукоб око је-
зичких питања избио je 1858. године када je'^ypa Даничијт 
као секретар, з^'едно са потпредседником Јанком Шафариком, 
поднес оставку протесту/у^и због захтева Министарства про

свете да се Друштво потчиазава језичким нормама које су ва-
жиле за администращ|у. 

Због политичких борби, односно опозиционог става либера-
лне интелигенције према влади, Друштво Je суспендовано 27.1 
1864. године. Ипак, неколико месеци касније "највишим кне-
жевим указом" Друштво je обновдьено под именем "Србско уче
но друштво". Њему je било препуштено да "определи начин и 
пут к(^'им ife оно свој задатак постизавати", а тај вадатакје 
био "занимати се наукама и вештинама уколико се пон^ ближе 
тичу србства". 

Србско учено друштво доживаьавало Je многе тешкб^е у 
свом раду. Неспоразуми и борбе а^егових чданова препяитали 
су се са страначким борбама у Србији тога времена. Конечно, 

II 
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Друштво С0 споЈило 1892. године ca Кралэввско-српском ака-

демијом, која je , као што смо на початку рекли, установлэе-
на I.XI 1886. године. Први академици били су именовани пет 
месеци касније. Први председник био je Јосиф Панчи!^. Годи

не 1887. поводом стогодишнэице Вуковог pci^eiba , Стојан Но~ 

BaKOBiÄje дао инициЈативу да АкадемиЈа прикупи гра^у и об-
јави "Речник народнога књ>ижевног језика српског". У том 
цильу основан Je 1893. године Лексикографски одсек. Он Je 
радио више од 50 година и прикупио огромну гра^, коју je 

касниЈ е прихватио Институт за српски j езшс и почео да изда-
je "Речник". 

Размах Академијине делатности прекинули су ратови 
I9I2-I9I8. године. Бвакуисани сандуци са архивском градом 
били су изгублэени, али су, срезом, до краја рата прона^^е-

ни. Једна граната оштетила Je зграду Академије, а неприја-
тељске власти библиотеку. У току рата (I9I5; умро Je Сто-
јан новакови^, je дан од најутицаЈнијих чланова у првом пе-
риоду рада Академије. 

' Од I92I. до 1924. године завршена je саданиьа зграда 
|Акадвмијв у Кнвэ-44ихаилово; улиш. Године 1936. Академија 
je прославила педестогодидиьицу рада и том приликом обја -
вила преглед своје историје и rpajy о своме развитку. 

Бомбардован^ем I94I. године зграда Академије била je 
оште^ена, нарочито део у којем су се налазили управа, ар-

. хив и библиотека. Пропали су и неки рукописи.Јавни рад 
Академије био Je забран?ен, а председник Александар Бели^ 
онемогу^ен да врши дужност и ухапшен. 

Делатност Академије после рата обнавоьала се у веома те-
шким условима. У јануару 1946. године проглашени су за ре-
довне чпанове Иво Андри'^ и BOJE^KO Петрови^^, изабрани Још 
пре рата. У марту исте године одржани су први послератни 
избери који су у манзОј мери ојачали састав Академије. Го
дине 1947. донет je Закон о Српској акадвм1^'и наука, којим 
je , поред осталог, ставл?ено у задатак изгра^вааэе науч-
них кадрова. Најве^е промене настале су осниванэвм научних 
института. У току 1947. и 1948. години основано je двадесет, 
а следвјје године још четири института. 

Нова прохрамска оријентација ca наглашеним радним фун-
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кцијама прихва^Гена 1974. године под цредседништвоы Павла Саг 
виЬа (од I97I), стављ>а у средиште активности научно проже
кте KOJE остваруЈу чланови Академије и други научни радниц1^ 
окушьени око Академијиних одбора. 7 оствариванэу пројекатц 
она capa^yje ca другим академијама у Југославијж и жнострв-t 
нству. У новије време Српска академија наука и уметностн се 
ангахује у решаваа>у многих проблема наше друштвене зајед-
нице (заштита човекове средине, дугорочна научна политчаса, 
основно школство итд.). 

Раде Еиколик. 
Из: Завичај, 1980, бро/ 242, новем-

бар, с. 34-55. 

НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ 

Распис Јована Стерије Поповича, начелника Попечительст
ва цросвешченија, упз/^ен 1844. године свим окружним начелс-
твима, обележава значајни дога^ај у културном животу тек 

ослобо'^ене Србије. Тада се народ први пут званично позива 
да сакушьа и предаје старине Народном музеју. Од тада почж-
йэв бурна историја ове институуије чији je живот био везан 
за сва историјска и културна збиванэа српског народа.О при-

кушьеном материјалу у "српско-народном музеуму^почео je 
први да се стара сам Јован Стерија Попови'^, који je написао 
и први извештај о нэему. Девет година касније, 1853. године« 

у састав Музеја улази Народна библиотека са којом заЈедно 
делује до I88I. Обога'Йен збирком Друтптва Србске Словесности, 
Наррдни музеј се 1869. године уселио у Капетан-Мипшно дда -

Нзе у кс^ем добија обележја правог музеЈа. Пустошеа>а ж 

шьачке у току првог светског рата нису мимоишли ни йбир-
ке Муз ej а. Сне су, по завршетку рата, представдьале сенку 
раниЈег музејског богатства. Измену два светска рата збиркв 
су биле попунэене и уве^ане. За време другог светског рата 
оне, сре'Аом, нису претрпеле велике губитке. По ослобо"^н»у 
1944. године Музеј бележи стогодишнэицу свог постс^аЕьа. Од 
тада до 1952. носи назив Уметнички tsysej, када поново ;;о0ж-
ja првобитно име "Народни музеј*. Исте годдне ус.едьавв. ое у 
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нову, за музеј прилаго^ену, зграду некадашње Хипотекарне , 
односно, Инвестиционе банке, која се налази преко пута На~ 
родног позоришта на Тргу Републике. 

Новом адаптацијом 1966. године добијени су нови радни 
и изложбени простори и савремена поставка. Вредност, обилэе 
и разноврсност материјала, ко j и je Музеј поседовао, утицазш 
су на издвајаље поједииих фондова и ствараша нових музе j-
ских установа, као што су Природнэачки музеј, крајем прош-
лог века, Етнографски музеј почетком овог столе1)а, затим 
Војни музеј, Музеј Вука и Доситеја, Музеј применэвне уметно-
сти и Музеј првог српског устанка (данас Историјски музе j 
Србије). 

... У Народном музеју су изложене збирке археолошких на-
лаза и уметничких дела, које илуструју стваралаштво праисто-
рије, антике, византијске епохе, уметност среднэовековне Ср-
бије и период под Турцима, новију и модерну ликовну уметност 

домаћих и страаих аутора до I94I. Целокупни материјап je хро-

нолошки изложен, у партеру и на два спрата. У пространом па
ртеру изложбеног простора, у стакленим витринама и површи-
нама ме^у нэих, постављени су предмети материјалне култу-
ре и уметности од почетка мла^ег каменог доба до рановизан-

тијске епохе. Мвђу 1500 експоната из праисторије , коЈи илу-
струју лет милендјума лэудске историје на тлу Србије, исти-

чу се бојена керамика из Старчева и статуете од керамике из 

Бинче. Истакнуто место,такого, заузимају фигурине из Чарпш-
је, Плочника, 1^адца и Витошевца, налази из хумки Западне 
Србије, гробова из 11ара1Пана и Корбова, златни накит из Ве-
лике Врбице, колица са представом божанства из Дуплэaje,ве
лики сребрни појасеви из Мраморца, накит из Чуруга, гвозде-
ни мачеви са украшеним корищма и коплэа из Брестовика. 

Античка култура приказана je предметима из грчког, рим-
ског и касноантичког периода, од У1 века пре наше ере до У1 
века наше ере. Више експоната из ове зби1же има светску вре
дност. Праву реткост представлзају златне маске, бронзани 
кратер (велики суд) и троножац из Требеништа и златни накит 
и обра^ени "йнлибар из Новог Пазара из архајског грчког пе
риода. Мермерна статуета Атене Партенос из Хераклеје код 
Битодьа Je, свакако, најболза копи j а Фидијиног дела из У ве

14 



ка пре наше ере. Златни накит, бронзани стаклени судови из 

Будве, две бронзане фигуре ситсатира и мермерна статуа гра-

ђанина из Стобија, две статуе жене из Београда и портрет ца-
ра Марка Аурелија, бронзани портрет цара Константина Великог 

из Ниша, посуде и накит из Текије, Рудника, Костолца и Ниша, 
шлемови римских ратника, парадне маске од метала из Смедере-
ва и Кладова, бронзани, сребрни и златни новац (грчки, рим
ски и касноантички), камеја од сардоникса из Кусатка са пре-
дставом цара победника над варварима, златно одличје ca ли-
ковима цара Хонорија и Балентинијана, златни медалэон цара 
Валентиниј ана на'^ен код Рама на Дунаву, монумантални мермер-

ни капители и декоративна пластика из Стобија итд,, само су 
део бројних предмета из више збирки. Несумнэиво je да Нэихо-
вим посредством добијамо увид у различите етапе развоја дру-

штвених прилика и укршта1ьв разних култура. 
Среднэовековну културу презентују многобројни предмети 

који обележавају широко временско раздобље: од велике сео-
бе народа и доласка Словена на Балкан, преко ствараша срп-

ске државе, нреног успона и пада, периода под Турщша, до 
18. века. У обилэу ретко успелих уметничких остваренэа исти-

чи се Мирославдь ево јеван^еље чија калиграфија, богато ор-
наментисани иницијали и раскошне минијатуре откривају мајс-

тора високе класе. Јеванђелзе je ранено по поруџбини хумског 
кнеза Мирослава, брата Стевана Неманэе, измену ПВО. и II90. 
године. Истовремено, то je најстариЈа очувана српска кнэига. 
Осим овог ремек-дела, среднэовековну уметност у Србији нај-

потпуније приказују фреске, иконе, накит, предмети свакодне-

вне употребе од различитог матријала, рукописне кнэиге и но
вац од 12. до 18. века. Својим уметничким дометом посебно се 
издваЈају монументална икона Богородица са Христом и празнич-
не иконе Ро^енэе Христово» Крштењ>е и Ро^еше Богородице, из 
14. века и иконе св. Симеон и Сава и Чудо у Хони из 15. века. 
Ремек-дело среднэовековне дуборезачке уметности су такозва-
не Андрејашке двери из средине 14.века. Од накита су на леп-
ши и по фино^Ји израде најуспелија два златна прстена, прстен 
крал?а Радослава (13. век) и прстен крагьице Теодоре ( 14. 
век), остава накита из Маркове Вароши, сребрни танэйр цара 
Душана итд. Богата пластична декорација, нарочито розефа из 
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цркве у Мвлентији показује ca колико je oce'ftaiba за меру 

и заватске вештине била у архитектури застзшљена уметничка 

обрада камена. Опаданэв уыетности под турсжом окупавдЈом ид 

ражено je на броЈним иконама које не прелазе ниво фолклор-
них радова, али иеђу којима има и примера изванредног квали-
тета као што je икона "Деизис оа српским оветитвлзима",чији 
je аутор Авесалом Бујичи^(1643. година) или више икона из 

Пе^ко-дечанске иконописне школе. 
За упознаванэв српске ликовне уметности од 18. до сре

дине 20. века Народни музеЈ пружа обиље драгоценог матери-
јала. Збирка слика и скулптура сачинэава у одабрани радови 
н^значајних аутора чије стваралаштво обележава високи сте

пей уметничких достигну15а. На најстаријим делима из овог 
периода приметно je укрштанэе традиционалног среда?овеков-

дог сликарства са новим уметничким тенденцијама у Европи. 

Најбодзи цример из овог периода су слике Теодора Крачуна и 
2водора Mümtfa Чепиьара, цредставника барокног стила, ко j и 

су и родоначелници новије српске уметности. Познати стилови, 
класицизам, романтизам и реализам, уочлэиви су у стваралаш-
тву многобројних сликара 19. века. Ме^у аэима су најзначај-
нијж Арсен Теодорови^?, Павел"^уркови^, Константин Данил,]о-
ван Попови1), Катарина Иванови1|, Урош Кнежеви'к, Димитрије Ав-

рамовж1ј, '^ура Јакши1), Новак РадониЛ, Стева Тодорови^т, ̂ орЏ 

Крстж1ј, Паја Јованови^Ј, Урош Предик... 
Уыетност измену два светска рата обележаваЈу радови ау

тора којж су били под снажним утидајем савремених лшсовних 
збива&а у Европи, односно у Паризу. 

... Музеј располаже богатом збирком дела страних умет-
вика, посебно колекцијом француских сликара 19. и 20. века. 
Вше сала испувэвно je и делима италијанске, фламанске и хо-
ландске школе, ме^у којима доминирају слике Битера Карпа^а, 
Тинторета, Мавэаска, Рубенса, Ван Гојена, Гвардија, Канале-
та и других. Француски мајстори цредставльени су делима чу-
вених сликара Домијеа, Короа, Реноара, Дегаа, Монеа, Писа-
роа, Сислеја, Ван Гога, Гогена, Бонара, Вламенка, Матиса, 
Руса, Пикаса, Шагала, Утрила, Мондријана итд. Исто тако je 
рлтпиг^тм д збирка ХфТбжв И храфшса српских и страних ау

тора. Српока графика je представлзена делима насталим од 18. 
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века до другог светског рата. Најпознатији аутори ових дела 

су Христофор ЖефаровиТГ, Захарија Орфелин, Анастас Јованови:^^ 

Урош Предик, Jbyõa Иванови^Ј, Михајло Петров, "^орђе Андреје-
mt Кун и Мирко Кујачи^!. 

У Галерији фресака изложене су копије најзначајнијих фре-

сака и архитектонске пластике из најпознатнјих цркава не са
мо са територије Србије, него и Југославије. Њихова лепота 

и оригиналност познати су у целом свету. 
У Спомен-музеј у Надежде и Растка Петрови1)а чува се заос-

тавштина ово двоје стваралаца, Надежде, једне од највначај-

нијих сликара у Србији и Растка, познатог квэижевника. 
Осим поменутих сталних поставки, Народни музеј у току 

године прирв'5ује изложбе из зешье и иностранства, цружају-
1!и својој публици прилику да упозна стваралаштво југословен-
ских и других народа. Врше и широку културно-просветну дела-

тиост у Бограду и Србији, користе и материјал из сопствених 
фондова, Музеј je створио услове да и маша'места виде де
ла проверених уметничких вредности. Одржавају^и предавала, 
концерте, реситале, позоришне представе, разговоре, филмске 
прсувкције и такмиченэа у знанэу о музејском материјалу.Му-
зеј данас представтьа прави научни, културни и информативни 
центар у коЈем се могу сте^и многострука знањ>а из археоло-
гије и ликовне уметности. Посебна ангажованост се огледа у 
раду стручних водича са школском омладином, која чини најб-

ројнију публику. Велики допринос лопуларизовашу Myseja има-
ЈУ разноврсне Јђгбликације , копи je и дијапозитиви фресака у 
боји, репродукције и разгледница и друти информативни мате-
ријал. 

Народни музеј у целини je данас жива и отворена устано-
ва у којој се применом савремених музеолошких метода омогу-
#ава друштву увид у развитак многих култура насталих на тлу 
Србије, од праисторије до I94I. године. У исто време, треба 
иста^и, Народни музеј у Београду спада у ред најстарЕЈих и 
наЈБе1»их музејских ку^Га у Југославији, који и у светским ок-
вирима заузима угледно место. 

Владимир Попови^. 
Из; Завичај, 1976, број 190-191, 

јули - август, с. 28-29. 



ШТАМПАРША КНШВИНЕ СРШјЕ 

Нрве српске шташшрије појавиле су се као ору^е црква 
у борбж против духовног поробдьаваша од стране турског ос-

всџача. Ј-ЕЛђ&јЈЈјл колики значај може имати штампарство за 
јачавзе верског и вародног одбрамбеног духа против вајезде 

Турака,'5уР&5 Црнојеви^ј 1439. оснива на Цетиљу прву штам-
пахшју на тлу југословенских земал^а. Године 1494. појавила 
се и штампарија у Сеа>у (Хрватска) и она je деловала знатно 
дуже од цетинэске. 

Среднэовековне штампарије 

Српски калу^ери у поробл^еним крајевима увидели су зна-

чај штампарства и н^егове могу11Ности за прештампаванэ е 
црквених квэига, па у крдђим временским размадима ничу нове 

штампарије у Горааџпу - I5I9, Рујну - 1537, 1^чаници -1539, 
Милешевж - 1544, Београду - 1552, Мркшиној цркви - 1562.го> 
дкне. Све ове штампарије настале су у вреые кадя je Осман-

лијске царство било у пуној снази. Ме^утим, када je Турска 
почела да слаби, она у манастирима види јачанзв верског и 
слободарског духа који подстиче народ на буну, па заузима 
негативан став преьда цркви. Манастири су тада дошли у тежак 
матержјални положај» многи су порушени, ошьачкани и попа -
Лэени, па су се престале оснивати нове штампарије на тери-
торији српске среднэовековне државе, а старе су почеле про-
падати. Последнэа штампарија манаотира Мркпшна цркве преста

ла je да ради 1566. године. 

Прве иницијативе и покушаје кнеза Милоша 

За време првог и после другог српског устанка указала 
се потреба за школованим лэудима које Србија није имала,па 
су ту 1фазнину попунэ авали углавном Срби из Аустрије (уга-
рски Срби), односно Војводине која je тада била под Аустри-

јом. Они су, у време стваранэа нове српске државе,били ор-
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ганизатори и носиоци културног рада. Дошавшж из много ̂ звм-

јене средине, настојали су да Србија што пре добије све оне 

установе које су имале напредне европске земдэе. 
Такс се Доситеј Обрадови^, наш најистакнутији цросвети-

твЉ) народа, још почетком црвог српског устанка залагас за 

осниванэв штампариЈе у ослобоЈеној Србији. И Димитрије Да-

ввдови^, тако$в Србин из Аустријв, био je један од "носжла-
ца културе" за време владавине кнеза Милоша. Од црвог Аана 
доласка у Срб^'у он je инсистирао да се, поред школа и оста-^ 

лих културних установа, оснује и штампарија, без које нијв 

замишлэао живлэи културни рад. 
И кнез И^илош je уви^ао потребу за штампаржјом па je, не 

чекају))И одобренэе турских власти ко je су Срби тражидн,по-
кушавао да je отвори. Када je кнежев изасланик Михаило Гер
ман 1825. био у Петрограду (Русија) имао je налог да за Ср-
бију набави једну штампарију, али до тога није дошло. Истж 
такав налог добио je од кнеза Милоша 1827. и Бук Ках)ащГ^,алй 

Je све остало на плановима и 1федрачунима. 

Набавка штампаржј е 

Године 1830. Турска je цризнала Кнежевини Србжјж потпу-

ну унутрашнэу аутономију. Србија je од тада могла да се не-
сметано посвети својој унутрашљој административно/ ж прос-
ветној организацији, односно да слободно оснива щюсветне ж 
културне установе, па и штампарије (типохзафиЈе). 

Исте године, посланици кнеза Милоша који су идц™ у Пет

роград, добили су налог да свакако набаве jeдну штампарију. 
Овога пута кнежев налог je извршен и Beli почетком децембра 
1830, штампарија je кушьена и отцравлэена у Србдју. После 

дугог пута допремдьена je у Београд 21, марта I83I. године. 
Истовремено су стигли и стручни радници да je монтирају.Ин-
сталиранэе штампарије потрајало у неколико месецж ж оредж -
ном године je била спремна за рад. Тиме оу ударени темедэж 
за бржи развој штампарства, кнэижевног и публициотжчког ра
да у СрбИЈИ. 

3* 
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Почвтак рада 

Штампарија je почвла ca радом у септембру, штампањем 
објава, пасоша, протокола и других материјала за администра-
тивне потребе. Први њен рад, квэижица "Средство против ко
лере", изашао je 9. септембра I83I. У августу 1832. завр-

шено je штампанэе прве кљиге, почетном 1833> поЈавила се 
прва периодична публикација (алманах), а у јануару I834.no-
челе су да излазе и прве новине. 

Тако je у Србији у време када je пошта из Београда у 
унутрадшэост ишла само Јвдном недедьно, када je Београд био 
пун Турака, низама, хо];щ, џамија, застава са полумесецом и 
арапских натписа, када je Кнежевина пла1)ала данак (порез) 
Турској, почела да ради прва штампарија. 

Значај штампарије 

Почетком тридесетих година Србија je од просветких и ку-

лтурних установа имала 62 основне школе, једну полугимназдУу, 
кнзижару, позоришно и музичко друштво и библиотеку. Шта je 
почетак рада штампариЈе значио за тако заосталу средину мо-
же се видети и по томе што у Кнежевини, која Je тада имала 
око 670 ООО, а Београд 7 ООО становника, у којој Je 94 од
ето становништва живело на селу и бавило се звмљ>орада>ом 
и сточарством, ни je било више од две-три хшьаде писмених 
лзуди, а од нэих ако je пола могло да чита кнэигу или штам
па. Читалачку публику сачиљавали су углавном чиновници (50 
одето) и свештеници (23 одето). Остало су били трговци.учи-
тељ>и, занатлије и понеки землэорадник. 

Прва штампарија у ослобо^еној Кнежевини Србији добила je 
од самог почетка статус важне државне установе, о чијем су 
уре^енэу и делатности водиле бригу највише државне власти . 
У почетку, док су изме^ државе и кнеза финансијска питаа>а 
била нерегулисана, штампарија je сматрана власништвом^гос-
подара** кнеза Милоша. Отуда и називи: Кнэажевска печатала, 
Кшажевско-србска кнэигопечатнэа, затим нетто касније Пра-
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вителстввна типографија, да би, на крају, добЈта сталнн на-

зив Државна штампарија. 
Драгослав ДимитрЕјевић Бели. 

Из: Завичај, I98I, број 252, свп-
тембар, с. 28-29. 

Ш1АВДАР 

ХЈал»ад7 магли царске лавре 

Манастир Хиландар се налазж у Светој Гори (1^чка) ,у je-

динственоЈ свеправославној монашкој дрхави. Са нексхшосо ма-
настира на Синају и у Светој зешьи које су откушиш влж 
подигли Свети Сава и Милутин, Хиландар Je један од ретких 
среднэовековних орпоких манастира изван територија српске 

државе. Полуострво Атос (површине од 312 или Света Го

ра, Једно Je од три полуострва велике Хадкидике, на кф sefj 
од 4. века хиве xpniiltfaHH испоснищ. Архивска документа ове-
доче да je у време царице Теодоре на Светој Гори било пуно 
анахорета (пустинэака) који су се тада, 845. године, бавжли 

живописанэем икона. Традиција живодиса остала je до данас 
када на Атосу постој е две увелико познате школе иковослнка-
рства: пахомејци и данилејци. 

У 10, веку на Свето] Гори било je 56 манастира. Света 
Гора je самоуправна монашка територија чију неприкоснове-
ност од најранијих периода сведоче повелэе цара Василија I 
(883), Лава 1У (893), Романа 1 Лакшшна (934) и Никифора 
Фоке (963. године). У 15. веку на Светој Гори je живело ви-
ше од 20 ООО калуфера, и то по манастирима, скитовима (ма-
Нэе монашке заједнице изван матичног манастира које су поне-
кад постајале ввЈјв од главног манастира), пустарама. Данас 
на Атосу има око I 500 монаха ко je живе у "двадесет свеште-
них, суверених, царских, патријаршијских и ставропигијских 
манастира" (из устава Свете Горе, члан I). У средишшем де
лу полуострва нализи се јединствена протатска црква за све 
манастире, сазидана (тип базилике) 965. године; она je ивг-
ра^ена у центру полуострва, у Кареји која Je дуто носила век 
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зив "Меси" (Средиште), у Кареjи која je истовремено постала 

"главки" град Свете Горе. На југу полуострва се уздиже масив 
Атоса где je на висини од I 500 м подигнута jедва келија 
(Панагија) и на самом врху (2 035)м) налази се капела Преоб-
раженэа Христовог. Од двадесет манастира руски je: Св. Пан-
телејмон, бугарски: Зограф, српски; Хиландар - остали су гр-
чки манастири. 

Име манастира Хиландар je тешко одредити по једном изво-
ру. Сматра се да je мозда црви ктитор манастира био Георгије 
Хеландариос који се 985. поминэе као важна личност мв$у Све-
тогорцима... 

Биохраф Тводосије бележи да се Beli од најранијих дана го
ворило за Растка Неманэи^)а (буду^ег градитеља српског Хила-

ндара): "Ово ^Ге дете битн неко ново знамение"; на више вре
мена гфОводио je у студеничким шумама где су живели анахоре-
ти (пустинэаци). Након проласка крсташа које je Немаа?а до-

чекао код Ниша шади управитељ хумске области одлази у 
Свету Гору. Растково бекство Je обележило Немаљин двор.пр-
во унесрв#7ИЛ0, затим потпуно изменило у погледу на сввт,што 
tie наставити, са више или манэв успеха, да буде присутно код 
свих Неман:) Hf?a. Штавише, сем цара Душана сви су проглашени 
светитедьима, j ер су се сви монашили још у здравој снази.или 
пред смрт. По монашком постригу световно име Растко je заме-
нио монашким именем Сава. Монах Сава je био прво у онда рус-
ком манастиру Русшс (све до почетка 16. века на Светој Го
ри je било око 300 манастирских зај едница), а затим у Бато-

педу. Још II9I, када Je стигао на Атос, свети Сава je разми-
mjbao о изграднзи српског манастира на тлу земаье која je по 
1греда1ьу црипадала Богородищ. На Благовести, 25. марта II96, 
Неманэа се на државном сабору одрекао престола, и сутрадан 
он као монах Симеон у^е у братство манастира Студенице а же
на му, Ана, замонашила се и ушла у сестринство манастира Све
те Богородице (у Топлици) под именом Анастасија. Beli II97. 
Симеон Неманэа, некадашнэи мойник од кога je дрхтала Визан-
тжја, и син му Сава зајвдно се подвижу у Светој Гори,а II98. 
оснивају српоки манастир Хиландар. 

... Велики жупан Немала, у монаштву наречен Симеон 
II98. нздаје златопечатну повел» у Хиландару којом се манас-

# 
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тир предајв у ктиторско насл^ђе Нвмаљи^а. Сава je II99.го

дине (йоте године када je 13. фебруара умро Нрвгов отац Си
меон) издао "Хиландарски типик", у отвари прера^ен пролог 

типика манаотира Богородице Евергетиде (Добротворке) у Ца-
рихраду, 1шнастира у коые су боравили и св. Сава и св. Си

меон. Интересантан je чяан 12. "Хиландарског типика" који 
наглашава да je манастир "слободан од свих ту тигядикя и да 

није ни под чијим правдаш, ни царским ни црквениы", чиме 
се хтела утврдити апсолутна самоуправа и самосталност. Го
дине 1204. (Хиландар тада има око 90 монаха), када нестаје 
Византијско царство падом Дариг^ада (и отвара се Латинско 
царство од I204-I26I) Сава je рукоположен за презвитера и 
архимандрита. Период од 1204. године јесте период великих 

искушен?а и разаран?а за Свету Гору чије становнике - мо
нахе није заобишло насилье и отимачина драгоцености и ре-

ликвцја од стране крсташких војника... 

Време стоји, 

мудрост се умножава ... 

Манастир Хиландар не само што у архитектонсжо-уметнич-
ким или културно-историјском смислу представдэа феноменјед-
не националне културе, ве1> je то и у телеолошком својству 
пример траганэа за универзалним у коме се, гфиродно, може 
сагледати једна култура са универзалним тежљама. Наглаша-
вамо хиландарску особеност: измё^у националне културе,кул
туре којо/ припада и места на коме се налази а коме je пре-
васходно у једном вишем смислу посве"Йвн, Хиландар предста
влю а духовно средиште у коме се универзално и национално 
појашшавају. .. 

По много чему, а пре свега по духовном утицају Хиландар 
j е основа и ризница духовне културе изван природног матич-
нэака народа коме припада. У Хиландару се преплију бројне 
историјске лозе једне националне културе, допуа>ују се или 
претапају као ни у једном феномену такве врете; истовреме-
но Хиландар као духовна преокупација потпомаже идеју иоЬвих 
породица да учествују у културном животу Свете Горе, као и 
изван светогорских територија. Свети Сава и отац му Симеон 
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Нвмаља црви су прекорачили границу националног; затим Сте
фан Душан (у чијем je царству једно време била и Света Го
ра) који je издашно помагао Хиландар, и крадь Милутин који 
^'е ктитор око четрдесет манастира... 

Црква манастира Хиландара коj у je подигао - jep je ста-

рцЈа црква почела да пропада - трё^и велики ктитор Хиландара, 
кралЕ> Милутин, има основу улисаног крста, с великом припра-
TOU и бочним певничким апсидама... 

НаЈстарија икона манастира Хиландара потиче из 12. века, 
в изречена je у мозаику. "Богородица Одигитрија" je патрона-
лна, пооветна икона jep je Хиландар посве'Йен ноеном имену у 
време изхраднэе манастира. Њој je, сведочи Доментијан, оне
мевали монах Симеон (Неманза) предао свој дух. Из прве по

ловине 13, века потичу два иконографска ремек дела; обе ико
не су припадале иконостасу старе цркве, задужбине св. Саве и 
Симеона Неманэе. Иконе "Христоса Спасителэа" и "Богородицу 

Одигитрију" највероватније да су радили врхунски мајстори из 

Цариграда. Сликарска вештина je овде досегла филозофско од-
рб^ен^е тонских вредности и захтевала би праве студије о овим 

иконама. 
Haj стари je иконе руских мајстора припадају углавном 16. 

веку, сем машег броја икона које су с нечетка 15. века.Јед-
на од најлепших хиландарских икона израђених руком руског 
мајстора јесте и дело сликара Ефрема (16.в.) "Нерукотворени 
образ Христов". 

Отпеча/јена карта ветрова 

у Хиландару су куке од слова добијале смисао, цретварале 
се у златопечатне речи које су трагале за значенэима васедье-
не и човека , и ту, уз догореванэе воштаница, догореванэе 
живота, päkana се једна велика шь ижевност на Kojojffe потом-
ци ујашнЈавати језик и доусавршавати, изазовима подражававэа 
ж одступанэа сопствену литературу. На исти начин из преузете 
жконографије долазила je аутентична сликарска фантазмагорија 

- најпотпуниЈе ослобо^ена у миниЈатурама и иницијалима.У Хи
ландару су остали не записи. Bet живи сведоци културе духа, 
Лсоноииса, језика, би^Га, науке, сведоци лавиринта простора и 
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времена, па зато Хиландар и остаје свевремвна отпечайена ка
рта ветрова, отпеча1јена онога момента када су у н>ему ство-

рене такве вредности да се интерпретацијама само умножава 

ш>ихова важност,као тајна. 
У Хиландару су, измену остялиу, отворили печате оригина-

лне кнэижевности још у 13. веку Доментијан и Теодосије, пис-
ци на чија се дела могла надградити исповедна филозофцја Јв-
фимиЈе, Раваничанина, Непознатог из 14. века, Стефана Лаза-
ревЈ^а, до феномена какви су Кантакузин, Зограф Лонгин иди 
Венцлови^. Тачније, и Доментијан и Теодосије су, олично яж-

вописцима саборне цркве и других Још дванаест хиландарских 
цркава, оставили свој трат у литератури започетој Још поетс-

ким казиванзима светога Саве: "Мртав сам и пре смрти, и пре 
суда сам себе осуђујем, пре бесконачне муке сам себе мучим, 

од очајанза". 
Доментијан и Теодосије, склаа>аЈу/)И се у потпуни мир,из 

кога се pä^ajy речи мудрости, живели су Käo монаси у скиту 
манастира Хиландара у Св.Тројици на Спасовој Води. Ту, на 
Спасовој Води, у првображењ>ском пиргу 1}утао Je и писао и 

коначно заспао Доментијан 1264. године. Данас ту преовлаЈу-
ју лепота и тишина; од старих здаља ту су рущевине из којих 
j om увек прети изузетан живопис. 

Хиландар je имао библиотеку jош у 12. веку (по узору на 
црву српску монашку колониЈу која Je постојала још II85, у 
Солуну). Приврженост непроцензивој вредности речи (jеванге
лист каже: "У почетку бјеше ријеч") он je потврдио како пре 
неку годину изгра^еном новом библиотеком до 1970. кнэигв и 
рукописи су се налазили у манастирским зградама, jер je ма-
настирска библиотека изгорела 1722. ocTaBJbajyfe запис о 
најраниЈим периодима свога постојаља: ко квьигу "из порте 
на nojbe изнесе, било да je поп, или "^акон, или појац, или 
чатац, или монах, или прост лаик, такав да je цроклет".Биб
лиотека, сем 'Кирилских рукописа насталих од 12-19. века 
(815 јединица), старих штампаних кнэига (79 јединица), чува 
и рукописне књиге на грчком Језику од -II. века на далэе 
(180 jединица), затим повел»е српских владара од 12-16. ве
ка (158 jединица), поведье византијских царева и документа 
на грчком језику од И-17. века (171 j единицу) као ж множи-
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ну осталих нв1фоцвнэивих докумената, повельа (руских, бугар-
ских, шоддавсклх), архива, уметничких вредности (бакрорези, 

лксне, стари везови, шшштанице итд.) и уметнияких предмета 
(опкови јвван$ел?а, стара керамика» богослухбени предмети, 
порцелан - сви од 12. века на далье). 

Озбидьно бавдьенэе науком (хиландарски медицински кодекс 
из 16. века, користио се познатим европским достигну1)има), 

теологијом и уметнош^Гу осведочено хивописом, јединственом 
архитектуром, аутентичном литературом, теориЈом музике и 
ствара&ем музичких дела, црквеном поезијом, преводилаштвом, 
цреписима - сдвигало се у сваком хиландарском кутку: у мона-

шким келијама, у параклисима, у испоснищма, у библиотеци... 
Отуда je и нормално да су значајна дела старе српске кшиже-

вности и уметности настала, или се сачувала, управо у Хила-
ддару. Зато се не треба чудити бројној града>и хиландарског 

сабирног духа, j ер Je ту некада живело и 200 молитвеника. 
Свети Сава je II99. подигао у Кареји келију посве-

1)вну Св. Сави Јерусалимском, а у тој испоснищ стварао je и 
хиландарски игуман, касније српски патријарх, Даниле П, уг-
1чедни храдитељ, историчар, хуманиста и писац. Данило П je 
био изузетно угледан монах, зналац византијске литературе и 
низаБ.тијске теологије; био J 'e у стварй .прототип хиландарс-
Kör молитвеника. То je, свакако, разлог што се повукао са 
места игумана (око I3I0) у тишину, и провес одреЈено време 
у Испоошщи Св. Саве, у Каре j и - "као некад Домввтијан'*.Овај 
црквени песник и историчар, не само-што Je саградио Богоро-
дичину цркву, своју задужбину, у Пе^)И и што je прину^ивао 
1^8 да му у Пе^кој патриј apooij и цреводе нај знача j ни j и књи-
гв, ве1) je слично архиепископу Никодиму и сам стварао култ 
нащоналних светаца. Haj значај ни j е дело архиепископа Данила 
& je родослов, зборник, познат под насловом "Животи крагье-

ва ж архиепископа српских". 
... Од најрани jer периода до данашнэих дана светогорски 

«алу^ери нису напустили идеју духовног усавршаванэа и инте-
-лектуалног изазова (што потвр^ује и члан 4. Устава Свете Го
ре). Светогорски монаси (и не грчког порекла су Светогорци 
- Хагиорити) су грчки поданици чија je отаџбина посве^ена 
bpeoBeTQi Богородици. Зато се не треба чудити хиландарским 
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монасима који оу ретко напуштадш Свету Гору а, ипак, трајно 

учеотвовали у стваранэу српске културе. НајотариЈи орпскн 

рукописи ("Карејски типик" Св. Саве) или су писани у Хилан
дару или су тамо доспели (Мирославзь ево или Вуканово јеван-
^еље) да би били сачувани сем када нису - попут лоыенутжх 

јеван^еља - као поклон, напуштали хиландарску ризницу.Одн-
ман кн?ижевни рад у Хиландару je и утицао на коначно оформ-
jbe&e рашког правописа. Велики утицај на кн:>ижевни јевшс 
и културу имао je преписивачки рад, како на оригиналшш де
лима, тако и на преводима. Изме'^у осталих поминаемо два нај-

познатија хиландарска преписивача; један je Теодор Граматжк 
(из пирга Преображена) познат по "Шестодневу" (1263), а 

други Старац Те одул (из карејске испоснице) који првписује 

"Житије светог Саве" од Теодосија 1336. 
Зато и није гфетерано устврдити да су најве1)а вредност 

Хвландара сами Хиландарци. И давас више од двадесет Хилав-

дараца срастају у меру Једне културе чинв15и препреку Бреме
ну KOJE има тенденцију да све претвори у прах, у вишта. 

Предраг Р. jUpanrfr КжЈук. 
Из: Завичај, 1983, öpoj 272, 273, 

274-275, мај- август, с. IS
IS, 24-25, 18-19. 

ПУТЕШЕСТВШЕ ШРОСЛАВЬЕВОГ JEBAHJEJbA 

Укратко, у ендиклопедијама пише: "Мирославль ево Јеван-
5eJbe - највв?1И и најзначшуи споменик српске писмености 12. 
века. Писано око II92. године, за време хумског кнеза Миро
слава, брата Стевана Неман?е..." 

Где Je Мирославдьево јеван^елзе? - поставило се литаа>в 
у првим годинама после црвог светског рата. Одговор налази-
мо у "Политици" из овог доба 1926. године, чигају^и напно у 
коме пише: 

"Чувено Мирославдь ево Јеван^ел>е, j едав од вајстармјжх 
споменика српске среда»овековне културе, познато у вовијв 
време и по веома бурним перипетц/ама кроз које je щюлазио, 

Ч* 
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Јуч0 je отпеча1)ено после више од двсет година чуваша у Гла-

вној Државној Благајни. У широј јавности се и није знало где 

се налази оваЈ наш историЈски споменик, па je судбина Миро-
олавдэввог јеван^елза била обавијена некой тај анственош^ћу. 
Јуче je та "тајна" расветл?ена. Заменик министра финансија 
г, Никола Узунови^) одобрио je профвоору цртанза г. Војисла-
ву Стефановичу да може копирати орнаменте и иницијаде из 
јеван^еља у право/ величини и бојама какве су у оригиналу. 
Због тога je јуче пре подне у Генералној Дирекцији Дряавног 

Рачуноводства комисијски отворен још I9I5. године запеча^/Је-
ни завој... 

Пошто je професор В.Стефановй1) завршио свој посао, Ми-

рославльево Јеван^вљ>е 6zke по ново запечатлено. Helie бити 
предато Народној библиотеци на чуванэе, где би му било ме

сто, Bet се ради Belie сигурности опет ставлэа у трезоре Гла-
вне Државне Благајне..." 

Пошто подсе'+га читаоце на велику вредност и време наста-
нка овог древног српског документа, о азвговој судбини то

ком векова "Политика** овако пише: 
"Мирославд?ево јеван^ел^е доспело je врло рано у кази-

жницу манастира Хиландара у Св. Гори. Тамо ja чувано као 
особита драгоценост. Када je краљ Александар Обрвнови"^ 
1896. године посетио Хиландар и учинио му том приликом ве
лики поклон у новцу, добио je од Хиландараца на дар три 
нај драгоценија споменика наше среднэовековне културе из хи-
ландарске кнзихнице: оригиналну диплому ко j он je Немаша 
основао манастир Хиландар (а коју je, вероватно, писао сво-
јеручно Св.Сава), Мирослављево Јеван'ђељ?в и најстарији ру-
копис житија Св. Саве, које je наставио Теодосије (писано 
1336). 

Када су те драгоцености донете у Београд, Хиландарска 
noBeJba и житије Св. Саве дати су Народно j библиотеци, а 
Мирославльево јеванђелзе задржао je крал> Александар себи. 
Онда je кралэ дао о свом трошку штампати у фотографском из-
данэу , које je спремио г. Љубомир Стојанови^ј... Двадесет-
деветог маја 1903. приликом убиства краља Александра, не
стало je из Двора Мирославу ево јеван^еље. Тим поводом во
дила се хучна полемика у штампи око пита&а ко je украо Ми-
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рослаБЛэево jeBai^^ejbe. Оптухиване су разне личности, али об 
ниј е могло никако сазнати у кога се оно налази. 

Прича се да je I9I5. године, приликом нашег повлачевэа, 

у Косовској Митровищ веки непознати човек саопштио краљЈ 
да он зна где je Мирославлэево Јеван'ђеЈ&8 и да lie му га до-
нети ако му да реч да нвЬе никада ре'йи ко му га je дао. Ка
жу да j е кралэ то oõe^ao и да му j е онда предато Мироодав-
љево јеван^елзе. Ово je верзиЈа која се у научним круговша 
износила... Мирославльево јеванђеље пренето je онда цреко 

Албаније и поверено Главној Државној Благајни на чувааэв... 
Занимльиво je да се истакне да су за време окупахшје is 

Народне библиотеке не стала и оба она друга споменшса коЈв jfi 
крать Алевсандар Обренови'/i добио из Хиландара: оригинална 
хиландарска повел^а и најстарији рукопис аштија Св. Саве.За 
1ьих се ни данас не зна шта je с нэима и где се налазе..." 

Ето, такав се запис о путешествију једног вредног, дре-

вног споменшса српске писмености и културе чува на страница-
ма старе "Политике". А оригинално Мирославдьево jeBaj^eobe 
данас чува Народни музеј у Београду. 

Из: Завичај, 1976, број 188, 

мај, с. 34. 

ПРЕТЕЧА НОВЕ СШСКЕ ЮЬИЖЕВНОСТИ 
( 170 година од (змрти Доситеја Обрадови11а) 

"Све до Доситеја Обрадови11а српска К1ьихевност нема хнэж-
жевноот, цравог писца. Он je главна и средишна личност срн-
ске кнэижевности свога времена, први чисти рационалист срп-
ски, писац чија дела имају не само историјске но и чисто 
књ>ижевнв вредности, зовек који Je створио преокрет у срп-

ским духовима и српску књижевност и културу ставио на нову, 
модерну основицу" - пише Јован Скерли^ у својој "ИсторЕЈж 
нове српске књижевности". 

Какав je био животни пут овог духовног препородитела 
српског народа и творца нове српске просвете и кнэнхеввоо-
ти, "сербског Сократа", како га je назвао Павле Солари}ј? 
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Pö^öH у Чакову, близу Темишвару, 1742. или 1743. године, 
Димитрије Обрадови^ћ волео од малена да чита кшиге, особито 

житија светащ, под чијим je утицајем желео да следи њихов 
пут. Један нэвгов рођак, код којег je живео после смрти 
родитеља, и који je желео у томе да га спречи, довео га je 
у Тешшвар да учи занат. Али, верски занос je преовладао и 
дванаестогодишнэи дечак тајно одяази у фрушкогорски манас-

тир Хопово. Много година касније у аутобиографском роману 
"Живот и цршиьучеш^'а.Доситеј je о томе записао:''...а 
кад 0и ми пало на ум шта су пустивэаци радили и пословали, 
крепко бих желжо да се намерим на ког пустинэака да с нэим 

одем у египатске и у арапске пустинэе, где нема стопе чове-
ка жива..." 

7 манастиру je, за неколико месеци, црочитао сва житија 
светащ. На више му, се свидело житије светог ЛоситеЈа,па je 
решио, када се закалуђери, да узме његово име. Ту хвљу 
je остварио 1758. године када je цримлэен у ред калу'ђера. 
Али, манастирски живот убрзо tie распршити н?егове дечачке 
илузије. Почео Je да чита и "гражданске кнэиге". О том пе
риоду свога живота Доситеј Обрадовиђ пише у поменутом делу: 

"Желэа к ученију била je начални узрок да сам ja сву вооьу 
изгубио у оном сремском рају... у Хопову, дуже пребивати ". 
Године 1760. побегао je из манастира и тада почин=>у нэего-
ва путова&а Kojatie трајати целог живота: Загреб, северна 
Далмација, Книнско пољ>е. Бока Которска; затим Кр$, Света 
Гора, Албанија, Смирна, где je најчеш^е био учитедь. После 
тога у Бечу je пхювео "шест радосних и полезних година".Не-
кадашнэи кащ^ер слуша предаванэа на универзитетима у евро-
пским центрима, а затим поново путује у Цариград, Молдавију, 
Русију, Париз, Лондон и друге градове. 

Вест о црвом српском устанку 1804. године затекла га je 
у ђ?сту , где су га помагали рододьубиви српски трговци и 
где je написао своја најзначајнија дела, и то први пут код 
нас« на чистом народном језику. Васпитаван на идеЈама про-
cBetfenor Запада, а мисле и на свој неписмени народ, Доситеј 
Обрадови^ je посебном л?убавлюу писао моралистичке поуке -
"савете здравог разума". Родоначелник наше модерне, свето-
вне квэижевности напиоао je тада надахнуте родолэубиве сти-
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хове под навивом "Пеона на иноурекцију Сербијанов": 
Воотани Сербије! Востани царице! 

И дај чадом твојим видет твоје лице. 

Обрати серца их и очеса на се, 

И дај н?има чути олатке твоЈе гласе. 
Востани Сербије! 
Давно си заспала, 
У мраку лежала. 
Сада се пробуди 
И Серблэе возбуди! 

Доситеј Обрадовић код трш^анских родољуба прикушьа но-

вац за устанке, а за набавку оружја сам даје половину свога 
иметка. Тих дана Доситеј je изразио уверенэе да lie ускоро 
MotiH, како Je рекао "слатким свободним воздухом дисати", да 
tie у "землэу прародитель а" npelin и да fie у слободним шумама 

учити српску младеж. 
Године 1806. ДоситеЈ Обрадови^ј je у Земуну, где обавдьа 

поверлэиве задатке устаника. По налогу Правительствујућег 
совЈета, шездесетпетогодипшпи Доситеј из овог града одлази 
у дипломатоку мисију у Букурешт, у којем се налазила главна 
комавда руоке војске. У лето 1807. године прешао je у Срби-
ју. Његов долазак у Београд огласили су топови са градских 
зидина. И док су га сви житель и главног храда дочекали и 
поздравили на пристаништу, узбу^ен и радостан, Доситеј 06-
радови1ј je прошаптао: "Сада сам се наново подмладио". У сло-
бодној землэи Доситеј Обрадови'К je неуморно радио на просве-
1)"иван5у народа, отваранэу нових школа. Исте године, нэего-
вом заслугой, отворена je Велика школа, Доситејев лицеј .ка
ко су je неки називали, која lie касније прерасти у Београд-
ски универзитет. "Попечителе просвеш^енија" постаје I8II. 
године. Те године, 28. марта, je и умро. У шеговом тестаме-
нту налазе се и ове речи: 

"Отечество мило наше на снагу стаје и меаду друге зем-
Jbe и державе улазити починэе. Слава богу! Кораб потошьен 
буром стојао je под морем и сад се воздвигао и меаду пену -
ше и таласи весело на сунцу дана божијег лице огледа своје. 
Сузе умилзенија теку, али вниманије имајмо, ни^дя више, 
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мудро во'^ен, судбине јарост да не искуси..." 

Раде Николи^. 
Из: Заветај, I98I, број 246, 

март, с. 22. 

ВУК СТВМНОВЙБ КАРЩЪ 

Пре устанака на почетку двветнаестог века и пре Бука, 

у очша Евроре и у сопственим очима, били смо HecpeliHH бун-

товвищ, ту и воЈНици, хаЈдуци, пандури и чифчије, одметну-
тя или мирни руски поданици, који су се тухно поносили не-
кадавоьим својим щревима и крадэввима, а^иховом слободом и 
ОРНХОВИМ задухбинама - манастирима. Устанци су нас предста
вили Европи и нама самима као ратнике кадре да изво'^ују на-
ционалну слободу, Вук нас je щ)едставио Европи и нама сами
ма као народ од духа и дара. Устанди и Вук дали су нам име, 
овеет, самопоузданэе, достојанство, и отворили нам õyMyfi-
иоот. Вођени за сву слободу, колико за националну толико и 
sa создЈалну, устанци су нецрекидно надахшивали против сва-
ког поробљ аван? а - под Обрвнови11има и Карађорђеви^^има као 
ж под liecapHMa и султанима, до наших дана. Утврдивши нашу 
особеност у језику, умотворинама, материјалном и духовном 
животу, Вук нас je из таме турске провинције увео у круг 
европских народа - оспособљене за преобрахавав^е не само 
Ж8 других него и из себе. 

Дубока je веза измену Вука и уст€шика. Рођен у ТршиЬу 
1787., щ)ед Кочину крајину, Вук je имао седамнаест година 
кад je први устанак почео, (1804) и двадесет шест кад се за-
вршио (I8I3). Пре устанка научио je да чита и пише упот-
ребљ>авају^)и фишеке уместо хартије и барут размучен у води 
уместо мастила. У току устанка изгорело му je "око 10 Ky"tia; 
отац их je у јесен правио, а Турци у проле^^е палили". До 
1808. био je писар кодЋурчије, "ђак у Карловцима, писар код 
Јакова Ненадови^а и у Совјету и Велике школе у Београду. 
-Затжм je боловао у Трши^у, Новом Саду и Будиму, одакле се 
'I8I0. оа 81^ченом ногом и ходиљом (штулом) вратио у Србију. 
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После je био учитель основне школе у Београду, цар1шик у 

Кладову, старешина брзопаланачког среза. До године I8I3. , 
кад се Србија поново подала турској сабљи и кад je он -
"негдје око половине јесени" - дошао у Беч, стекао je не-

велику школску спрему (из славенског, латинског, немачког) 
и огромно животно искуство. Запамтио je станэв пре дахија, 
под дахијама и за време устанка. Тотове све знатније пог-

лаваре" - записао je у Једном писму - "познавао сам лично, 
а с многима сам разговарао и у друтптву jeo и пио". Видео je 

велике и мале лзуде, и велике као мале и мале као велике.А 
с народним обичајима, верованэима, умотворинама и језиком 
био je тако срастао да их није ни ocefiao као знанэе. Ћо то 
несвесно знање било je пресудно: из Нэега су се родили 

језички списи, дело српског народа и дело о српском народу. 
Друти пресудни чинилац ко j и Je Буку омогу^Јио да пос-

тане воад српског културног устанка било je познанство с 
учении Словенцем Јернејем Копитаром крајем J8I3, после Ву-

ковог чланка о паду Србије у "Српским новинама". "Што се 
тиче првог узрока и почетка мога скушьанза нашијех народ-
нијех nje сама, ријечи и правила у језику, то je једина за
слуга г. Копитара" - забележио je Бук 1842. Копитар je увеа 
Бука у рад пруживши му драгоцену стручну помо"ћ. Али и Бук 
се одмах показао као "најбоља глава" ме^ђу Србима, "гра-
матички геније", велики устанички дух. Устаници су ушш у 
буну не цредви^ајући љене размере, Бук je започео своје 

дело не схватај ући сав нэ егов значај. Али убрзо су и они 
и он постапи свесни величине подухвата, и код нэих и код 
нэега уз непоз^ешиву интуицију убрзо je стао бистри разум. 
Бук je убрзо разумео да Je перо ново оружје у борби за ос-
лобо^ђеше народа, да без културе нема ни слободе ни нацрет-
ка, и да то мора бити нова култура; на народном језику и из 
европских и народних извора. 

Основна обележја нове културе утврдио je Доситеј Обра-
дови1): демократски дух, критички принцип, усвајанзе европ
ских тековина, употребу народног језика у иьижевности. Али 
употребу народног језика у кљижевности Доситеј није избо-
рио, а без тога све друге ознаке нове културе Ьстаяе бж мр-
тва слова. Сувише,, Доситеј није видео да су народне умотво-
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рине не само јвмство победе народног језика него и величан-

ствени зборник уметничких лепота и моралних прописа и једи-
до тле на коме страни утицај и могу да израсту у националне 

.вредности. Вук je све то видео, и све изборио, и зато je он 
џрави вовд српског културног устанка. Без Бука, Доситејев 

рад у култури не би щ)евазишао знача] Кочине крајине у бор-
бж за национално ослобо^еше. Нити би без Бука било читавог 
потонэег развитка наше културе, који још траје и који tie 
увек - док буде било нашег језика и наше крви - почивати на 
Вуковим темел:>има. 

Ако не знанэбм, Вук je интуицијом одмах нашао први пут. 
Bel) I8I4, у "Писменици", изјашшава се за нови правопис 

на једноставнији и најсавршенжји на свету Спиши као што го
ворит, а читај као што je написано") - и истиче да je мате
рь ж језик "најдрагоценије благо народа", "ступ и необорима 

потпора једног народа и цијене нэегове". Године I8I6, у пр-
вој објави "Српског рјечника", још јасније одре"^ује улогу 
народног језика: он"нам je jедино средство којим лакше, из-
веснжјв ж скоржје к нашему општем просвештениЈу и нравстве-
ном усовершенију  ö^^  можемо". "Докле год живи језик, док-
ле га љубимо и почиту]емо,вьим говоримо и пишемо, прочиш-
^авамо га, умножавамо и украшамо, дотле живи народ може 

се иеђу собом разумиј евати ж умносајединзавати; не прелива, 
се у други, не пропада". А годину дана касније, I8I7,y ре-
цензијж I ж П кнэиге Видакови1)евог"ЈБубомира у Елисиуму" , 
фОЈмулжше језгровито и јасно обим и смисао целокупног свог 
рада - повнатжм речима: "Код свакога су народа најсветиje 
ове трж стварж: закон, језик и обичаји; тим се народи jeдан 
с другим ро"^акају ж један од другог разликују". И све те 
трж стварж, односно целокупно Вуково дело у маломе, у син-
тезж без такмаца, садржж прво жзданэе "Српског рјвчника"(из 

IBIS). 
То су бжли први и најважнијж темедьи нове српске култу

ре, алж Нэжх je требало утврджти у неравној борби против 
лногжх ж мо'Ннжх противника. Вук je дуто бис и воад и j едини 
воjник српског културног устанка. Кад су му притекли у по-
моЛ Бранко Радичеви^ пеомама на народном језику и "^уро М-
Bjrajt "Ратом за српски језик и правопис" (1847), битка je 
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Befi била при крају. Дотле je он издржао сам - уз подршку 

странаца (Копитара, Грима, Гетеа и руских паучника) - неб-

ројене јурише учених Срба, српске цркве и српске државв.Уче-

ни Срби писали су "по правилима бабе ймшьане", и српскж и 
славенски, и ни српски ни олавенски, и тај грдни језшс пре-
тпостављали народном и ругали се Вуку што скупьа слепачке 
песме. Митрополит Стратимирови1) Je свим средствима бранно 
црквени језик, знајуј)и да тиме брани утицај цркве на народ. 

Неписмен кнез Милош нудио je Вуку новац да не пише, жзда-
вао му подрутлэиве пасоше ("у младости козар, а сада сшса-

телэ српске граматике; уста су му - као чарапин почетак" ), 
и забранио (1832) употребу његовог цравописа у Ci)6HjH. У 

Русиj и и Србији сумвэичили су га као аустријског шпијува, а 
у Аустрији као руског. Уз то je Бук био и сиромах; пум до 

руске пензије (1826) и мало маљи до српске (1835), а тек 
се после 1844 - кад му je spaliena српска пензжја која му 

je била одузета I84I - нашао у сре"ђеним материјалнжм щшлж-
кама, У немаштини и Дэутом рату познао je и тренутке очаја-

ffaa, кад je плакао "као лудо диЈете" што му деца на BoMti 
гладују или кад je яелео да побегне из српског народа због 
незаслужених увреда. Али Вук није узалуд назван "бодрим" ж 
"крилатим". Свестан да Ьв нэегов рад бити слава ж нэегова 
мука срамота народу српском, не 86yifayjy1iH се што у сваком 

паметном почетку има више лудих него паметних Дэуди, понж-
рен с ТИМ да нэегов нараштај неће шш не може да га разуме, 
уверен да сметнзе увеличава у дело, он je непоколеблэжво 
ишао напред, дфже^и се савета који je 1820. сам дао Мушнц-
ком: "Ту сад нема милости, нити помаже ваше молэенэе ж лас
кание, него ваља зубе показати, да се они вас зшлше, ж да 
се почну стидјети прескочити вас; а то можете учинити само 
кнэижевним ствар'ма..и за педесет година - од I8I4, 
j е објавио "Песнарицу" и "Писменицу^ до 1864, кад je умро -
написао je толико и таквих кнэижевних ствари да се обелехжо 
као најзаслужнији човек у историји српске културе поред св. 
Саве. 

Вук je скупио и делимично објавио или спремио sa обЈав-" 
лэиванэе дело српског народа стварано у токуввкова: "Српо- > 
ке народне пјесме" (I8I4, I8I5. 1823, 1833, I84I, I845iI846j, 
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1862, 1865, 1866), "Српске народне приловијетке" (1821,1853), 

"Српске народне пословице и друге као и оне у обичај узете 
риЈечи" (1836, 1849). Он je овај посао бавио тако темельно, 
савесно и лепо да све што je после њега ура^ђено у области 
прикушьанэа народних умотворина не прелази знача j мале до-

пуне. Сам je био свестан да се намерио на изузетно даровите 
песнике (Тешана 11одругови^)а, старца МилиЈу, Филипа Випиьи-
fe и др.) и приповедаче, ади све би то било узалуд без ње-
гове иотрајности и без нэеговог смисла за лепоту. Само око 
некихмалих приповедака у "Српском рЈечнику" он се " толико 

мучио да би •ђекоји наши списателри могли готово читав ро
ман написати или све идиле Геснерове на српски превеоти*. 

Бук je написао огромно дело о српском народу. То су ра-
дови из области језика: "Српски рјечник" (I8I8, 1858), "Ср-
пска граматика" (I8I4, I8I8, на немачком 1824), "Први српс
ки бутсзар" (1827), " Одговор на ситнице језикословне г. "J. 
Xaipitia - М. Свети'1ја " (1839), "Буков одговор на Утук г. М. 
Светила" (1843), "Буков одговор на лажи и опаданэа у "Срб-

ском'улаку" (1844), превод "Новога завјета" (1047) и многи 

друти језички, граматички и полемички описи; етнографски 
радови: "Црна Гора и Црногорци" (1837, на немачком), "Ков-

чежи!) за историју, језик и обичаје Срба сва три закона " 
(1849), "Живот и обичаји народа српскога" (1867); историј-
ски описи: "Житије Ајдук-Бељка Петрови^^а" (1826), " Прва 
година српског војеванза на даије" (1828), "Милош Обренови11 
(1828), "Друга година српског војеваша на даије" (1834 ), 
"Правителэотвујушчи совјет" (I860), више биографија знаме-
нитих оьуди, грй^а за Ранкеову кн?игу о српском устанку.Ву-
ково дело о српском народу у које спада и обимна Букова 
преписка, јесте први и досад најпотпунији преглед живота ср
пског народа: Језика, веровай>а, обичаја, землье, установа, 
снаге и слабости, напредних и назддних стремлэенра, и зато 
je не само најојајнији коментар народних умотворина него и 
незамевлэиви извор сазная:за и надахнуЈ1'а. 

И једно и друго дело, целокупно Вуково дело, могао je 
да створи само такав усталац као je био Бук. Каквог je бес-
ног терача он имао у себж, најбол:>е показу j у бескрајни пу-
теви ко j 6 je црвшао згрченом ногом и дрвеном ходил:зом. Био 
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je J Срему (I8I5), у Русији (I8I9), у Ср<3ији (1820), у Не-

мачкој (1823), у СрбиЈи (I828-I83I, као чдан z цредсвдник 
"Законодателне комисиј е" у Крагуј евцу и затим као щ)вдсвд -

ник "Магистрата и нахијв вароши београдсже"), у Трсту (1834), 
у Црној Гори (I834-I835), у Троту и Вуковару (1837), у Хрва»-
ској и Далмацији )1838), уДалмацији, Црној Гори и Cpõi^H 
(I84I), у Берлину (1843), у Tpimliy (1846), у Прагу (1848),у 
Tpmntry (1840, 1850, 1855), у Београду, Брднику, Вуковару, 
Цетиаэу (1852), у Србији (1855), у Берлину, Београду, Кар-
ловцима, Вуковару и Трсту (1856), у Београду (1858 и 1859), 
у Цетинэу, Лозници, Рогашкој Слатини и Загребу (I860-I86I), 

у Србији и Црној Гори (1862). Ишаоје, гледао, слушао, беле-
жио, шсао, спремао за штампу, штампао, скушьао претплат-
нике и приста^шде, организовао сарадн?у слепаца и светских 
писаца, примао наук од неучених и HeuofiHnx и давао ааук уче-

нима и силнима, ооколио савезнике и тукао противнике. Одис-

та, био je вояд и нэегова вера у себе била Je вовдовска : 
"Вођ не треба да слуша слиЈепца куд он казује да je пут ље-
пши, него он треба да иде онуда куда види да je боље и љв-
пше; зато je во^". "Што их више" - записао je 1820 - " сад 
пристане са ином, то tieMO прије поставити темељ српској 

литератури; а што их манэе пристаје, то je мени seta слава 
што нијесу сви л^уди кадри мислити као и ja", 

Вук je био уверен да пише истину српског народа, и ве-

ровао je да само он може да je напише, и хитао je да га 
смрт не претекне (" да не би по смрти мојој овакве драго -
цјености народа нашега пропале сасвим"). И хтео je да на
пише сву истину, лепу и ружну, какву савременици обично не 
трпе а потомци траже. Ради тога je себи ( jош 1822) поста-
вио закон, кога се најчеш^Ге и држао: да нити кога хвали ни 
куди, нити да се чему подсмева ни чуди, него само да каже 

"како je било, па читателэи сами нека суде што Je за хвалу, 
што ли за куђеље, што ли je за чудо, што ли за подсмијвх". 
То je исти онај закон који влада и у народним умотворинама. 
И слика створена по том закону - у народним умотворинама и 
у многим Вуковим списима - цриказуЈе српски народ у току 
векова на ивици измену светлости и таме. Има - у овој велж-
кој визији - добрих и злих лэуди, поштених и неваљалих , 
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памвтних и лудих, јунака и кукавица, оданях и неверних.али 
јвдни вуку на једну страну a други на другу, и народ ее не 

миче са ивице. Не миче се, много щгта, ни поједниац, Jер 
je и до0ар и зао; цар Душан и кнез Лазар као и Караа^ор^е и 

кнез Милош. Исте грешке и неправде понављају се вековима: 
Кара^ор^е и војводе отимају се око власти као и стари "чес-
тити цареви и краљи" - Неманэи^Ги и Мра>авчвви11и; гори пре-
тичу болье у новој држави као и у старо j; кнез Милош, доЈу-

черашаэи слуга, удара намет на народ као какав султан. И -
у народним умотворинама - исте племените поруке племенитих 
духова понавл^ају се вековима, с колена на колено, као за-

вети и заповести: "Ни по бабу ни по стричевима", "Морава 
нас вода одранила, нек Морава вода и сарани", "Сиротинэа те 
je поздравила: више теби давати не може", итд. итд. 

Из ових порука jgL из примера прегалаштва и самопрегора 
(старих и нових), из тога цре свега, искована je Вукова ве
ра у народну буд^ност, у потомство и у себе. То je једна ис

та вера и зато je тако огромна Вукова спремност на подвиг и 

жртву - као да су у љему сабране све вековне воље за 
светлош^Йу и сви јунаци ко j и су сами ударали "војсци по сри-

једи". Кад .'некакав бог, Вук xdhe да покрене српски народ из 
заосталости, из пониженэа, да га удаљи од роблэа у ланцима, 
од главарина, мртвина, жвакалица, и да га изведе на пут до-
стојан льуди. "Мене je" - записао je на самом почетку своје 
делатности, I8I4 - "истинита ревност к роду моме ободрила , 
и цринудила ме, да зажмурим и да једанпут тумарим главом 
кроз ово тернэе, макар на ону страну сав подеран и крвав 
изишао; само нека се зна стаза KOJOM би се други могао лак-
ше усудити да по^е". И прошао je кроз трвэе и није се о-
гребао - као сунце. За Нэим су се усудили најсмелији, а он 
кг je храбрио (1820); "Почиње се, почиаэв!" "Партија наша 
свуда расте и Hanpefiyje", Али да би на стазу напретка што 
цре ступжо читав народ, Вук се залагао да се "школе уреде 
дрема данашвьем вијеку" и да се у нэих - уместо часловца и 
псалтжра - уведу кнэиге коje одговара у новим временима , 
кц>жге "жз KOjijex дјеца учбНи ое чжтати уче се јоште че
му**. Сажал» еваЈу1]И сне који "вичу да се ништа не поправљза, 
него све да остаje по старом обичаЈу" Вук je наглашавао про-
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сту - ДоситвЈвву - истину, која ни онда ^1827) ни много ка-

сније идак у многе главе није могла да уђе: "То je најве#а 

разлика измену човека паметна и измену щ)00така, што паметан 
човек Једнако жали и труди се да што бооье научи иди измис-
ли и да он 0уде паметнији од својије стари, а в^егова ^еца 

од Еэега; цроотак пак све je рад даостане као што су му и 
стари били, а а^егова ̂ еца као и он што je". Бук није слу-
чајно рекао да "паметан човек j однако жели и труди се да 
што õojbe научи или измисли". Вукова Je стална мисао била -
поновљена много пута у преписщ, и у другим списима - да 
европска знан^а не треба слепо усвајати, да од Немаца, Фра

нцуза и других треба учити, али својом главом и према сво -
j им потребама мислити. Наше кн?ижевнике - "дилетанте" и "^-
шере", како их je назвао 1834 - ynyliHBao je не само на ев-

ропске узоре него и на народно песме. "Ja мислим" - рекао 
je I8I5 - "да Срби не морају довијека погрјешке других на
рода цримати.... него да им je слоФоДно једанпут и штогод 
добро начинити, макар да су други народи у томе пох^ијеши-

ли". "Учите ви" - световао je једног писца I8I6 - "наш на
кован? и наше дома1)е гвож'^е ковати". Да се наш накованэ ос-
пособи за кованэе дома^ег гвоя^а - то je била стална Вукова 
мисао, ро^ена из сазнанэа да многе отвари морамо сами и на 
своЈ начин да уредимо. Народни обичаји и веровак?а, на при
мер, нису се могли напречац укинути, како je хтео Доситеј 
држе1)и се европске филозофије щ)осве^1вности, и Бук, који je 
исто такс добро као и Доситеј знао да су сујеверје и стари 

обичаји отвар "простака", бранио их je не само као једну за-
штиту од турченэа, гврманизације и ма^аризације него и као 
појаву KOja може да не стане или да буде сменэена само у ис-
торијском развој у. Или други пример: епохални договор о за-
једничком кнзижевном језику Срба и Хрвата 1850, мояща нај-
важнији дога"ђај у историји зближаванэа југословенских наро
да, могли смо да смислимо само своЈом главом. 

Али "цростака" Je било много и мв1^у ученим Србима у ца
рству аустријскоме и ме^у најв1фенијим Jb удима у МилошевоЈ 
СрбиЈи (где je један - после ТЈЈакове буне - захтевао да се 
и оно мало писмених л?уди побије). А око вэих су се купили 
"чанколизи", "лаЛе и варалице који Србију льубе као свиља 
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доток у коме има до ста жира и воде" и ко j и аду "sa звеку од 
тадира као скакавщ што иду по свијвту за травом и дшшКем". 

ИзмеЈ^у таквих људи Бук je крчио крваву стазу и одступао -
нарочито у преписщ и полемичким списима - од закона да се 
не чуди и не подсмева. Не штеде и никога, ни самог кнеза Ми-
лоша, кога je упоредио с Турцима, изнео je на видело све што 
je било назадно, мрачно и срамно у нэеговом времену. Тако je 
први кнэижевни критичар постао и први српски социјални кри
тичар. На йэегове мисли о друштву, о неопходности да се на
роду зајемчи правица, особито на а^егове мисли из писма кне-

зу Милошу из 1832, и посебно на ову мисао из тога писма : 

"Што се год на силу згзме и дряи, то свак има право на силу 
.ж щ)еузети" - могли су се надовезати сви који су у Србији 
честито и револуционарко мислили; и Светозар Маркович?, и Ди-
митрије Туцови11, поред осталих. 

Али Бук није велики само у идејама, он je и изврстан пи-

сац. "Ти вальада знаш" - рекао je у писму Сими Милутинови^у 
1826 - "да сам ja у том данас мајстор бол?и од свију Срба". 
Он je то, по много чекцг, и данас, 1%4. Што je тражио од 

других писаца: да никад не изневерава у истину, да једнако 
жмају "пред очима савршенство у своме дјелу" и да пазе "на 

наЈна&е танкости језика, граматике, штила и материје7 -
то je тражио у црвом реду од себе и постизао у високој ме-

рн ocTaBJbaJyltH ненадмашне узорке прозе. Он je изванредан 
7 язради слике дога"^аја или личности или ствари, у избору 
Е распореду поједности, у равнотежи и складу делова у цели-
ни, у одржаванэу мере и тона, у стварааэу Јединственог ути-
ска. Његова речениф, пуна нај^уддзивијих обрта, и данас 
je најразвијенија реченищ у нашој ка>ижевности. 1Ьегов je-
81К je ж данас најбогатији и најсликовитцји језик наш: код 
to era метафора цвета и тамо где je данас више нема (он, на
пример, не каже: ратник je издржао тешку борбу, него : 
'"жзео ватру"); код н»ега пословица или изрека, ко je данас 
жема, пуним животом и, мајсторски употреблэавана,ства-
ра жвванредже уметничке ефекте... И зато су многи написи Бу-
кови - на пример, о вукодлаку или краљицама у етногра$ским 

овжсжма, о Хајдук-Велзку или Милошу Обреновйку у историЈр-
кжм опжоима - тако пластични као да су ра'^ени на платну sua 
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у камену. Таква су и многа шсма 1ьегова. Такав je, рецимо, 

опис аудијенцЕје код аустријоког дара у једном пиому ( из 

I8I8); "Кад дођем ујутру у 7 сати у кабинет, а то у једној 
С00И чека i у више од 100 л? уди и жена. Пошюлим у себи: кад 
iieMO сви Ш1 добити ред да говоримо с щрем, зашто сам мис-

лио да кемо iffrn к љему један по један, као духовнику на ис-
повијед. Кад уј^емо у једну велику салу па станемо у ред уна-

около, док једанпут почете 'ђвкоји шаптати: " Je ли то цар?" 
Кад Ja погледам, а то он зашао редом од једнога до другога 

те узима прошенија и пита шта је.Онда ja seli ви^х каква je 
бити аудијенција, и одмах се почех кајати што сам се мучио 
и толико пута пензао у тре^и кат зашто сам мислио да 1)у до-

дару у собу, па да говорим с в»им насамо као с човеком а 

не као с дарем , и да сам био близу врата, одмах бих изишао 
напол»е, али буду и да сам био чак на другом крају сале,по-
мислим у себи: кад je дошло дотле, а де Beii сад што му дра
ге. Кад дође до мене, дам му и ja моје прошбније, а шта сам 
му могао ре"Ьи кад слуша толики свијет? (Валэда je то зато и 
изнишльено тако да ;ьуди не могу молити и откривати своје 
невоаье)". Ту се, очевидно, не може ништа не одузети нж до-
дати: слика je цела савршена, сваки деталь je на месту,чак 
ни примедба на крају у загради не нарушава меру и тон. Вук 
j е био мајстор. И кад вам се учини да претерује, - у опису 
Хајдук'-Вед>ка, на пример - погледа те болье и видеј)ете да -
j едном вешто затуреном реченицом - своди Ведьково јунаштво 
на праву меру; Ведэко je био добар само кад je радио по ту-
ђим упутствима. 

Вук je - бар што језика и правописа тиче - видео своју 
велику победу и славу за живота. У знак признаља Универзи-
тет у Јени доделио му je титулу доктора филозофије (1823 , 
поводом чега je Вук јвдно писмо завршио кратким и многозна-
чајним: "Дакле,Doctor "), а у многим кнэижевним и ученим 
друштвима и академијама или универзитетима изабран je за 
члана (у Кракову, Москви, Маркову, Вечу, Петрограду, БерЈШ-
ну, Загребу). Доживео je и ту част да га озбидэно узимају 
HajBetiH европски духови, и један Гете и један Енгело. И с 
правом je записао веЬ 1843, двадесет година пре смрти:" И с 
поносом бих могао казати да je готово све, што свијет »MA 
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достојно знаЕьа о данаш&ему народу нашему, од мене или Ч1>е8 
мене". Од н:>ега или "чрез" нэега je и много шта што ми има-

мо и што lie 0уду11Ж нараштај имати. Он се с разлогом надао 
"да te потомство казати да je Вук знао шта je желео и гово-
рио, ади га нэегов нараштај ни je могао или није хтео да ру-
зуме". 

Војислав 1^уриК 
Из: Вукови записи. Београд, 

1964, с. 7-15. 

КОПИТАР И ВУК 

Ме^у избеглицама које су по слому устанка I8I3. прешле 
у Аустрију био je и Вук Стефановић (I787-I864). Пошто je до-
спео у Беч, за новогодишнэи õppj "Новина сербских" I8I4.го
дине написао Je чданак о разлозима трагично завршеног уста
нка и поновном турском освајању Србије. Jepnej Копитар 
(I780-I844), цензор словенских списа, није смео да дозволи 

објавдзива&зе чланка у којем je писано против Турака, jep je 
Аустрија тада била у добрим односима са Турском. 

Још цре доласка Вуковог у Беч, .опитар je покушавао да 
задобије учене Србе за употребу н& эдног језика у кнэижевно-
сти, штавише и за сакуплэвнэе народних песама. Распитивао се 
за дела из савремене српске кнэижевности и цриказивао ихje 
у бечким часописима од I8I0-I8I4. Највише je истидао Досите-
ja, одушевд>ен н^еговим писавшем народним језиком уместо ве-
штачког славено-сербског (више црквеног него говорног) ко-
јим су се образовани Срби одвајали од простог народа. Поред 
приказа Доситејевих дела и нзихових делимичних превода, Ко
питар je после смрти Доситејеве писао: "Кад једном српска 
кнэижевност буде у пуном расцвату, Обрадови1{1й увек бита 

слав1ьен као н>ен покретач". 
Оценивши логичностФуковог чланка, јасност нэеговог сти-

ла и језик блихи Доситеј евом и зато разум2ьиви и народу,Ко-
питар Je потрахио Вукд и у разговору заклэучио да га нико 
од познаника Срба не би могао болэе упознати са последа?им 
эбиван:>ем у Срб1^и и да je за увођензе народног Језика и 
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гласовног цравописа у српску кнзнжевност Вук, врло погодан, 

због одаичног познавааза народног jesioca, а без предрасуда 
школовандх, волэан да учи и жельан да успе. Приметивош да 
Вук зна доста народних песама Копитар га je наговорио да ix 
захшше. Бук je за две неделье то учинно те се I8I4. подави
ла "Мала простонародна сдавеносербска nj еснарицд**. Копитар 

се бринуо око штампаша и задобио немачког научника Јакоба 
Грима да je прикаже, а дословно преведену збирку посдао je 
славном немачком песнику Гетеу. Вук je, дакде, имао cpelie 

да сретне Копитара, једног од најболзих филолога свога вре
мена, зналпд класичних, многих европских и свих словенских 
језика. Уз то je био вольан да га уведе у кн?нжевни рад ж 
да му несебично помаже. Bet исте, 1814. појавила се "Писме-
ница сврбскога језика по говору простога народа написана 
Вуком Стефановичем Сврбијанцем**. Била je то прва граматика 
српскога језика у којој je Вук предложио гласовни правопис, 
најједноставнији на свету и поставио чувено цравило: "Пиши 
као што говорит, а читај као што je написано". 

Приметивши Буково двоумльенэе да пс^е у свет и тражи 
средства за живот, Копитар му пише 11. ахфила I8I5: "Ви сте 
одре^вни да учините српској кнэижевности битније услуге од 
понеких који су прошли кроз све школе. Само не одступајте 

од кнэижевности". Уједно му je поставио даЈћи радни план : 
поред песама на првом месту, скушьанэе народннх прича,по-
словищ, описа народних обичаја. 

Исте године Вук je објавио другу збирку "Народна српс-
ка песнарица" са одабранијим лирским песмама негв у првој 
и великим бројем оддичних епских; да помевемо само на боиьу 
Вишнэи+^еву "Почетак буне против дахија". За Копитахж je 
ова збирка била откровение. Приказао ју je, тврде и да не 
зна "да ли се... икоји народ данашнэе Европе може у овом 
погледу мерити са Србима". Тада je свом пријателзу, чуве-
ном четком филологу Добровском писао: "Кад год помислим на 
Вука поносим се словенским разумом". 

Исте године Бук je отпочео рад на српском речнику на 
подстицај Копитара и уз нэегову велику сарадаьу. Пуне две 
године помагао му je методски и технички, преводио речи на 
немачки и латински, вршио коректуру, огласио речник седам 
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пута у бечким и лэублэанским новинама и написао кратку ин-

формативну рецензиЈу, а подстакао Грима и дао му податке 
да напише ошшрни и приказ, ко)и Je б^о веоиа поводьан. 

И када je Бук ве1» оамоотално радио Копитар му je остао 
саветник, бранио га je и далье од противника, стварао му ве-
36 са немачким, руским, польским и другим европским научни-
цима; настојао да му олакше материјалне твшко^је, да стекне 
научна признанэа, борио се са аустријском влапЛу да Буку 
дозволи објавлриван^е народних песама. Беспоштедно je Ко

питар трошио време помаяу )̂И Буку, а као пријатељ и нгв-
говој породици. При Буковим успесима увек je, по сопственој 
желэи, остајао у сенци. 

Букова реформа српског кнэидевног језика и правописа je 
Копитарево и Буково заједничко дело.?.., У том савезу даро-
витих идејна основа je потицала од Копитара, блиставо ост-
вариван?е je било 0стављ»ено Буку". Али je несумнэиво да би 

се Копитар манэе поминэао и поред заслуга за славистику да 

ниј е био иницијатор Букове језичке и правописне реформе и 
н»еговог фолклорног рада. 

Јелена Шаули'К. 
Из: Завичај, 1980, број 23У, 

август, с. 30-31. 

БУКОБ САБОР 

Недель а, четрнаести септембар. Свечаност у Јадру, у Бу
ковом ТршАу - Буков сабор. Празник СрбиЈе и нзених гостију: 
дуг Буковом делу изражен кроз смотру духовних достигнута. 

По традицији, свечано и тихо, стизале су колоне из де
ле землье. Ме^у многим поштоваоцима хиталш су слависти,ту-
мачи Буковог дела ме"ђу својим народима. Радни ль уди Буковог 
завичаја нису жалилш труда да гостима буде лепо, удобно и 
забавно. Народ je пристизао, звуци фанфара пратилш су диза-
1ье Букове заставе на јарбол, разгледалю се Мокранэчева 
"Химна Буку". Затим се, као на оперској сцени, проломио 
глюс Мирослюва Чангаловића: одЈекнуле су надахнуте речи 
бреговина Tpmntia. 
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"Kao много пута до сада сакупшш смо се и данас, на об-
ронцима трши1)кш, да искажемо речи ёахвалнооти и Щ)11зна&а 
оду наше писменооти и културе, човеку који je открио свету 
сву снагу, лепоту и богатство духа наших народа, уводе^и 
нас у породицу светске културе. Бук Стефанови^ Kapa^mti за-
почеој je изградљу трајног моста на путу културе ка човеку 
и то неимарство наставдэамо и ми, и они се никада вё1ге 

завршити. ПрослављајуЈЈи Бука, ми уЈедно вршимо и својевр-
сну смотру достигну'Йа мисли и духа, стално подстичу^и неп-
рекидни друштвени процес који се збива и у области писмево^ 
сти, знаља и културе. Култура, поготову уметност, не нуде 
готове рецепте за разрешаванэе сложених животних проблема, 
али помажу човековом сазреванэу и сазнаванэу, нэеговом ос-
лоба^анэу и развијанзу друштвене свести, самосталности н 

смелости, о0ога+|Иванэу мисли и маште. Разгра^ују^ји сталне 

и&ђв раздора, утвр^ују^ји нове темелэе наше јединственвсти 
и братства, култура утиче на изналаженэе и гра^енэе таквих 
ме^^улэудских односа, који fie у првом реду поштовати слобо
ду и право сваког човека и народа". 

А кренуо je одавде мали Бук, било му je тек шеснаест 
година, у буну коју je Боад Kapajop^e подигао, и нашао се 
под барјаком славног хајдукаЂурчије ̂ ор^. Не само као пж-
сар. Bet и као борац. Бук je учествовао у свим победама и 
поразима свог Јадра који je био бедем устаничке Србије и 

нај Belie разбојиште првог .српског устанка. "Ja сан у поче-
тку буне на дахиј е и свој у Kytiy раску||И0 за свахда. За де-
сет година владаа>а Кара^^ор^ијева изгорело ми je десет ку-
jia, Турци их у проле^је палили, а отац их уЈесен правио" ~ 
писао je Бук много касниЈе. Бук je делио судбину срог наро
да. Стравична слика љегове Србије била je I8I3. године ; 

главе на кодэу које кљују гаврани, нејач у збеговима, са 
а»лма киша, снег, глад и смрт. У колонама српских избегли-
ца, које су закрчиле сремске каъаве друмове, нашао се и 
Бук, на путу за Веч. 

У Беч Je стигао Бук: изашао из буне, у крви угашене,да 
би започео нову - своју буну. Бук Je први у писменој и не-
писменој Европи поштовао два основна правила: питч како се 
говори, а читај како je написано. То je права револуциЈа , 
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духовна 0уна. То je Вукова 0уна. Бук поставлза закон; мис-
ЈШ онако и говори онако како мисле и говоре сед»аци и гове-
дари, прости српски народ. Тамо Je прави језик, он Je храни
теле народа. 

Као прави ратник, Вук je осетио где Je снага Балкана , 

КОЈИ je први открио и Балканцима, и Еврошьанима. То je 0а-
лканско село. 

Извео je Вук стари словенски дух из мрачних манастирс-
ких 1»влиЈа и преточио га у ватрену крв својих зешьака.Из
вео je на сунце и гфепородио та] стари дух кроз песму ста-
рог ВуЈадина и бол Косовке девојке. Својом буном показао J в 
не само српској господи, него и целом свету да на Балкану 
живи словенски народ који дела као старогрчки хероји и пр
ви песници европске кнэижевности. Еп и лира са Балкана кре-
нуле су ка бесмртности: Вук им показа пут! 

Сви присутни на Буковом сабору, на обалама ̂ iiepaBHj е , 
одају признанэе оцу наше писмености и културе, човеку који 
je открио свету снагу, лепоту и богатство духа наших наро
да, уводе и нас у породицу светске културе. 

Иван Петкови^). 
Из: Завичај, 1980, број 240, 

септембар, с. 22. 

ЛЕКСИКОН ПИСАЦД аУГОСЛАВИЗЕ 

Најстарија кнэижевно-научна и културно-просветна орга-
низација у ЈугославиЈи, Матица српска у Новом Саду (која je 
основана у Пешти 1826. године) прихватила се пионирске уло-
ге приређжвача и издавача "Лексикона писаца Југославије ". 
Реч je о капиталном делу југословенске кнэижевности и кул
туре, првом и засад jедином ове врете на нашем поднеблэу, 
које садржи писце, шьижевво-уметничке ствараоце, критича-
ре, теоретичаре, историчаре кнэижевности и преводиоце свих 
нятит народа и народности од најстаријих времена до наших 

дана. 
У редакције "Лексикона писаца Југославије" у Новом Са

ду дознали смо да "ће се ова огромна гра^а, коЈа 'Ке об-
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ухватити око 7 ООО отваралаца кнэнжевноотн и културе током 

цротеклих дванаест векова наше историје, одЈавита у пет до 
шест томова. Тако ifemo, црвн пут сада, на једном месту, по 
абецедном редоследу, добити јединственр дело ко je tie од 

заборава сачувати не само писце који су живели и радвди на 

територЕјн Југославије, Bei и сне наше писце коЈи су живе
ли у другим земльама, а писали на матерн^ем или неком дру

гом Језику. 
"Лексикон писаца Југославије" садрхи три основна дела: 

биографиЈу писца, библиографиј у ос^/авльених дела и литерату
ру о 1ьему. Договорено je на самом почетку да .се о писцима 
и нэиховим делима доносе само фактографске чинэенице,дакле 
без уобичај ених сцена, што значи да t^e Лексикон имати трај-
ну вредност, j ер не подаеже променама. 

Припреме за објавлзиван^е "Лексикона писацаЈугослави-
ј е" трају од I960, године и мора се признати да су сне би

ле темеоьне. 
Овим подухватом наше издавачке делатности и културе уо-

пште руководи редакциони одбор, а о обради писаца појединих 
народа и народности брину уредници из однобних република и 
покрајина, који за собом имају импозантну бројку од око 

350 сарадника из ЈугославиЈе и неколико других земальа (Ау-
стрије, Бугарске, Чехословачке, Данске, Грчке, Енглеске, 
Холандије, Италије, Ма^арске, Норвешке, Поьске, Румуније, 
Сједи&>ених Америчких Држава и Савеза Совјетских СоциЈа-
листичких Република). 

До сада су изашла из штампе црва два тома ове Јединст-
вене публикације и то: први том (А - Д1) објављен je 1972, 
а други том (]5 " J ^ садам година касније (дакле 1979) . 
Сваки том "Лексикона писаца Југославије" садржи преко 1200 
обра^еаих писаца на по 210 ауторских табака великог (енци-
клопедиЈског) формата. 

Навелико се довршавају рукописи за Tpetin том, који 1)е 
како се очекуЈ е, обухватити слова К - М , а одмах затим lie 
уследити рад на преосталим томовима. 

Лексикон се штампа латиницом у тиражу од 3 ООО примера-
ка. Свакако je занимлэиво сазнанэе да штампавэе једног то
ма траје годину дана, па и више, тако да се Tpeftin том,ко-
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j и се цредаје у штампу почетком иду"Ке године, може оче-
кивати тек 1985. године, четврти 1987, а пети (и шести ако 
буде) тек 1990 године! 

... Од коликог Je значаЈа објављиванзе овог капиталног 
дела наше културе доказ Je и то што "he сачувати од заборава 
податке о кшижевнооти и култури током протеклих дванаест 
векова. Доказ интересованэа jугословенске јавности илустру-
је наЈбодзв податак да je први том ве1) распродат, 

МиА.П. "^OKOBHI). 
Из; Завичај, 1983, број 272, 

с. 17. 

АВДдаЕВ ШОМЕН-МУЗЕЈ 

"И на свим друмовима и путевима коЈима сам 
доцниЈе у животу црошао, живео сам само од 
те убоге cpefie, од своје вишеградске мисли 

о богатству и лепоти зтвореног света.Jep, 
испод свих друмова землэе стално je текла 

само за мене видхьива и осетна оштра више-
градска стаза, од дана кад сам je напустио 
па до данас. У ствари, по нзој сам ja од-
меравао свој корак и подешавао ход. Целог 
века ме ниЈ е напуштала..." 

Иво Андри^. 

Док смо се пели завојитим степеништем зграде на Андри-
tioBOM венцу број 8, размишдьали смо о човеку чији стан 
(сада Спомен-музе]) намеравамо да посетимо. Сменэивале су 
се мисли о aseroBoj мудрости, смирености, духовно] отменос-
ти и, изнад свега, отпору дрема индискрецији и публивдтету, 
Јасно je на то поодавно указивао један нэегов став у "Зна-
ковима поред пута" да "после наше смрти можете испитивати 
и што смо били и што смо писали, али за живота само ово 
друго". 

Поред лепих вратница од светлог дрвета, на првом спра-
ту, табла са натписом "Спомен-музеј Иве Андри11а" значила je 
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да смо стигли пред некадашн^и стан ведвкана југословенске 

KibuxeBHocTH. Ту je он живео и стварао скоро две деценије и 
у атмосфери нетакнутог ентеријера, оставио свој надмсћни 
дух да живи и надкивљуЈе. Та снага духовна избија из сва-

ког предмета, из сваког угла, на чему год вам се поглед за-
уставио. А у ствари, куда год се окренете cycpetieTe се са 
кв?игама, са огромним броЈем од преко четири хшьаде приме
рена, које доминирају и у овом пространом стану од 120 квм. 

Предсо0Л7е, топло и пријатно, са обавезним витринама 

пуним кшига, 1i уловима щ>иродне Öoje из ко j их извиру у гра
не са листовима Öoje јесени, ситним украсима, цртежима ж 
сликама, перед којих Je (после Андри'^!еве смрти) смештена и 

Андри'Нева биста (рад Сретена Стој анови1)а), топлим тоновима 
зидова и застирки ствара неку пригушену златасту боју,уме
ете речи добродошшце. Док полако шетате кроз овај стан-му-
зеј, све више вас обузима нека пријатност, уместо сете ко-

ју сте, мовда, очекивали. 
Более je и разумео музику великих класика, као што 

су Бах, Моцарт, Бетовен, па се noceTHOiQr ненадано учини да 
однекуд, али тек на трен, допире величанственост звука Ба-
хеве музике... 

У дневној соби, гледед'у и две јаркоплаве фигурине на 
комоди, запази1Гвте (ако сте икад били у париском Лувру) да 
неедольиво подсеАа/у на етрурске фигуре, ч^'а необична пла
ва боја цредставља нэихову реткост ж непроцеа>иву вред -
ноет. 

Четрдесет година свог живота поклонио je Беох^аду, жи-
ве1>и у Бьему у разним изнајмЈ&еним становима, да би у по
следнем проживео седамнаест година, све до смрти. 

Разгледају1»и радну собу (кабинет), где je у једном уг
лу секретер и удобна фотелэа, телевизор, зидови прекривени 
витринама препуним ка^игама, долазимо до масивног црног 
храстовог стола изнад којег Je радна лампа, на шему бе-
лежница, пенкало, календар-подсетник и Још неколико отвар-
чица, као да je неко ту до малоцре радио, па устао да пре-
дахне...! 

Прекопута стола: фотеља, а на взој - транзистор! На 
зиду уметничке слике: Стојана Аралице, Петра Лубарде, Boje 
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Гтанв^а (у кабинету), у дневној соби - портрет №шще Баби1), 
.рад ЈЛиешса Шербана (коЈн je, као ж Андри^ева бжста, унет у 
отан тек после »егове смрти), затим акварели Пе^е Милосов-
^ьевиЙа, Мила Милунови1|а, ДммитриЈа Гво8денови{)а и Лизе Кри-

7 цредсобьу још један цртеж, рад Ьубе Иванови1)а,ко-
јж цредставд>а Травник. 

Личних, употребних отвари има врло мало... Тек понешто : 
једна табакера, наочари, сат, пенкало... Ту, где најинтензи-

внжје оое^Гате присуство н>еговог духа, као да лебде нэегове 
речи (oefiaBDe на детин=»ство): "... И на свим друмовима и пу-

тевима којима сам доцниЈе у животу прошао, живее сам само од 
те убоге орвЬв, од своје вишеградске мисли о богатству и ле-
жоти створеног света..." 

Ово о чему CMC досад писали, само Je део Андри11евог 
Спомен-музеја... Други, знатно ве1ји део, јесте поставка, ко-
Ja прекрива неких стотинак метара квадратних и садржи музе-

олошким Језиком испричан живот и најзначаЈније метапе жи-
вотног пута великог писца. Наравно, поставком je представ
лено и дело великог вшЈстора уметничке речи. 

На месту данашнзе изложбене поставке налазиле су се спа-
ealie собе. Ово одељ>вн>е приказује преко докумената, фотог-

Ј)афија, щюдмета, фиксимила, књ>ига и другог материјала и 
основне елементе Андри|еве биографије, Н:>егов стваралачки 
опус и признанна Kq]a je за своЈе монументално дело стекао. 
Кратко речено, то j'e и концепција овог Спомен-музеја: живот 
и стваралаштво Иве Андри11а. 

Музеј je отворен на годипиьицу АндрйЛевог ро^енэа, 10. ок-
тобра 1976. године. У саставу je Музеj а града Београда, коjи 
има још десетак таквих легата: Конак кнегшье ЈВубице, Изло-
жбени салон у Кнез-ЈЛихаиловој улици, Музеј П^е Јованови^а, 
ТЬме Росанди1ја, Зевана Цвији^^а, Музеј 0аа?ичких логора, Му-
sej илегалних штампарија и Завичајни музеЈ, с тим што поред 
Сћомен-музеј а Иве Андри1[а тесно capa'^yje и са Задужбином Иве 
АадриЙа, KOja се налази у улици Милутина Боји^Га у Београду. 

Све књ иге, кој е се налазе у Спомен-музеЈ у Иве Андри/та 
биле су а>егово власништво и данас представд?ају нэегову 
ааоставштину. Ту су и прва издаа>а АндриЈГевих дела, један из-
<Юр превода нэегових кнэига на стране Језике, а од рет^их 
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прво издавав "£> Понта" из I9I8. и "Немири", издати две хю-
дине касније. 

Мовда je потребно споменути и једну Андри^ву ооойенос^ 
све KB? иге из н>егове приватне колекццје, ко je потичу Щ)е-
тежно с почетка овог века, али има и старијнх, а писали су 
их страни аутори, АндриЙje читао у оригиналу. Течно je го-
ворио француски и немачки. На немачком je црочитар целокуп-
на дела Јохана Волфганга Гетеа, а на француском - Онбре де 

Балзака. 
Пипгаеви рукописи су, после взегове смрти, по к>еговој 

личној желэи, завештани СрпскоЈ академији наука ж уметностн 
у Беохрацу на чуваше и обраду, са изузетком рукописа рома
на "На Дрини tfynpHja" ко j и се налази у Сарајеву, опет по 
пиппевој желзи. Шегов Спомен-музеј не садржи нжједан ше 
гов рукопис! 

У активност Музеја спада иобвлежаваше датума ро^еша 
и смрти Иве Андри1)а, сваке године. На годишшицу Андрт11е-
вог ро^енэа, у цросторијама Спомен-музеја додељуЈе се Ан-
дри^ева награда за кв^ижевност. 

Једном месечно одржавају се, тако|[е у амбијенту некада-
шнэег Андри'^евог стана ,кн»ижевне вечери, на коЈима се дис-
кутуЈе о разним темама везаним за Андри^а и нэегово дело : 
глумци читају Андри^јеве текстове, говори се о однооима "Ан-
дри^ - сликарство", "Андри"!] - филозофија", "Андрж!» - мувж-
ка", а настоји се да буде увек застушьена разноврсвост ж 
непонавгьанэе тема, о чему се стара кустос Музеја. 

AKO вас некад пут нанесе у ову тиху улицу, иако у непо-
средној близини центра храда, не заборавите зграду број 8 ж 
стан на првом спрату... Тим пре, ако сте велели АндрЖ^а и 
нэегова незаборавна дела. 

Драгана Сре1|кови .̂ 
Из: Завичај, 1983, број 278, 

новембар, с. 22-23. 

"ТЕАТАР НА уМРУКУ" 

После другог устанка у обновљ>еној Србији, у црестонж-
ци Кра17јевац, велики родоиьуб Јоаким Byjnfi, родом жз Заје, 
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преводилац и списатель, у цроле^е 1834. године оснива "Ср-
пски театар" и постаје први "Кнэажввско-Србског театра ди-г 
ректор" са платом од 10 талира месечно. У специЈално уре-
^еној оали типографске зграде до краја 1836. године даване 
су позоришне представе. Онда je ВуЈиЋ напустио Србију и 
прешао у Панчево. Атанасије Шнсоли^), родом из Брестовца, 
професор Лицеја, наставл^а дилетантске представе, и адрила 
I84I. године прелази у Београд, у нову преотоницу Кцэажеви-
не Србијв. 

Прво позориште налазило се у близини некадашше Сава-
капије у Савамали, у старој царинској згради, пространом 
магазину са аркадама - "'^умрукани кнеза Милоша" (на обали 

Саве, данашнэа Карађор^ева улица). Атанасије Ншсоли^ je и 
дал>е остао управник. Зграду je зидао "први неимар обновље-
не Србије" Хаџи-Никола Живкови"Н, из Бодена - Грчка Македо-
нија, врло способан и спретан. У доба кнеза Милоша Обрено-

BHfia био je неимар нај значај нијих зграда у Београду. 
Зграда je коштала 294 742 гроша. Осве1»енэу je присуст-

вовао и кнез Милош са пратн^ом. Интересантно je каво je je> 
дан савременик забелехио: "да je на две стране раздельена: 
са једне стране сто и позориште, с друге еспапи, састоје^и 
се Be'fiHM делом из различитих кожа, које баш најугодније ми-
рисе по здаа>у не простиру". Ова зграда je одиграла значаj-
ну улогу за културу Београда. 

"Смрт Стефана Дечанског" je прва представа приказана у 
"Театру на З^РУКУ". 16. децембра I84I. године. За ову прву 
представу штампана je прва позоришна листа у Србији, коју 
Вуји"ћево позориште у Крагујевцу није имало. Представа "Смрт 
Стефана Дечанског", за разлику од представа у КрагуЈ евцу ко-
је су биле "дворске представе", била je "Јавна и свима прис-
тупачна". На једном плакату из оног времена лепо се види 
слика "Театра на"5умруку" са шест ложа за "висока лица",ис-
товремено са високим ценама: један цесарски дукат за ложу. 

Намера младог кнеза Михаила Обренови1»а била je успоста-
вл>ен>е сталног театра у престоници. Ово се најбодзе види 
по једном огласу који je изашао у "Новинама србским" 15.де
цембра 1841. године. "Управительство овдаша>ег Театра, по 
нало^ вишем, желе и сталне актере при Театру имати, пози-
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ва сваког који je у овом художеству вешт, или коЈи довольно 

способности у себи за ово oceta, да се пријави. Сваки ha од -

пријављених неколико пута пробе ради играти, коме Ле се nov 
том по способностима од 12 до 25 талира месечно плата одре-
дити. За ово друштво изиокује се још две женске, коje би до
вольно савршенство како у претставдьва>у тако и у певаа>у 
имале, па Яе се 1ьима тако^ер отлична плата по а>иховим от-
личним способностима определити". 

Велики je ефекат имао овај оглас, Српски глумци из За
греба и других градова пријавили су се, желёКи да дођу у 

Београд. 
Падом прве владе кнеза 114ихаила Обренови1»а престаје рад 

првог позоришта у Београду. Тим поводом позоришни историчад 

уЬр^е Милетијј у својој "Гра^^и за Историју Српског народног 

позоришта" 1884..године каже: "... Одржавале у памети дела 
наших предака и судбину нрихову и понавл^ало на даскама па
родии живот ради поуке и упоре^Гиваа?а у патриотству..." 

Из: Завичај, 1983, 0pQj27I, 
април, с. 34. 

ПРВА ГИМНАЗИЈА 

у Србији прошлог века могли су се на црсте избројати 

лэуди коj и су знали писати и читати. Оснивачи нове Србије, 
који нису ни сами били писмени, размишьали су о просвети. 
Године 1808. основана je Београдска велика школа, да би 
I8I3. године престала са радом, са nponamliy Србије. 

Хатишерифом од 3. августа 1840. године загарантована je 
"слобода оснивати типографије, школе..." у Србији. Бук Ка-
раџи'!) je предложио да се у Србији оснује стручна школа,ко-
ја би могла имати задатак да ученике припрема за народне 
старешине. Прва Виша школа основана je под управом ученог 
Војвођанина Димитрија Исаилови^а и након три године преме-
штена у Крагујевац, да би 1835. године претворена у Гимна-
зију, а 1838. у Лицеј. 

Доласком кнеза Милоша у Србију јуна 1839. године, Щ)и-
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времено намвсшштво 26. августа 1839. о0Јављ>уЈв "височај-
ше решеазе". Тим указом отворена су у Београду два разреда 
гшшазије, да бш се сваке следе^е године отварао још по је> 
дан, до школске године 1842/43. када je Прва београдска ги-
мназиј а достала потпуно као ж она у Крагуј евцу. 

Гимназ1^'а je приликом осниваша имала само два црофе-
сора. Занимдьиво je да су ученици за непослушност, изоста -
jasbe са часова, одлазак у кафане.кощанре и олично добија-
ли по деоет батина. 

Двадесет тре^ег септембра 1844. године донет je први 

закон о средвэим жолама; тако^е су наброЈани предмети које 

и се учити у гимназији. Школа Je имала пет радних дана,не-
дедьа и четвртак били су дани одмора. Највише Je наставе 
било из орпске граматике, немачког и латинског језика и 
"толкованием списательа и стихотвораца", не само дома^^их , 
Beli и немачких и латинских. 

До 1880. године ниЈе било у гимназиЈи ученица. Школске 
1880/81. године уписала се прва жена, Лепосава Бошкови^.До-
ласком противника "мешовитих разреда" "^уре Козарщ 1883. 

године за директора, забран»ен Je далэи упис ученица у 
Београду. За школованэе женске деце постојала je Виша жен

ена школа. 
Зхрада гиманзије била je у Jуг-Богдановој улици.Бре

меном Je цремештена у зграде Сликарске школе, Новог кона-
ка, Капетан-Шшошог здааэа, Дома св. Саве, све до сопстве-
не зграде у Дара Душана улици, број 65. 

Ова гимназија цредставоьа малу историју орпске просве
те. Haj Belie личности стекле су у њој основна знавьа. Да 
поменемо само неке: Ристи!), Светозар Маркови^!, Сто-
јан Новакови1\, Лаза К.ЛазаревиК, Стеван Сремац, Ъубомир 
Давидови^). Јован ЦвиЈи1), Јаша Продановиј^, Петар Кочи1), Jo-
ван Скерхж^/Гаврадо Принцип, Стеван Мокранэац, Степа Степа-

вовћ1Сн многи други. 
7 1фвој гимназ1^1 зачета je ^чка дружина "Нада" 1868. 

године. Кроз нэу су прошле генеращуе кнэижевника, паучни
ка, политичара и културних радника. 

Из: Завичај, 1982, број 267, 
децембар, с. 33. 
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ПЛАВЕ КОРИЦЕ 

( Поводом 90 година од оснивавэа Српоке 
квзижевне задруге ) 

Реч о OBOJ установи мора да почне од црошлог века од 
времена и прилика ко je су онда владале у CfkSEjH, i ер се са
мо тако може схватити од коликог je значвја био овај пбтез 
у оно доба, глуво за кнэигу и културу уопште. СрбИЈ'а je би
ла и мала, и заостала, мучила je многе муке које je морала 
да решава најчеш^е сама. Природно je што je и о ка^изи мора
ла да брине она, односно нзени културни посланици. 

Податке о тим приликама оставио нам je Светислав Вуло-
ви|1;један од најутицајнијих шьихевних крвтичараи историча-
ра прошлог века. Овај врли син српског народа, човек обра
зован и жељан да помогне домовини, опоменуо српску јав-
ност далеке 1879. године следе^им речима: 

" . . .  К о  и о л е  ш т о  з н а  гуђет Јвзика, бежи у гуђу литерату
ру; тамо му je лакше на'ки што жели. Укус литерарни слаби 
и хладной а образ ованих Срба према српској књизи није ця ма
ло непозната ствар. Добра се кнэига данас највише држи на фо-
ндовима и државној помо1}И, добрим л> удима и одушевдьеним са-
моуцима..." 

Из ове три реченице лако lieMO схватити сву драматичност 
ситуације и оправданост апела Светислава Булови^а да се так-
вој небризи стане на пут. 

Било je крајњзв време да се у Србији оснује "Друштво за 
издавай?е кљига и ширейэе истине о народу". 

То je и учинэбно 16. априла (по стахюм), односно 28.ап-
рила по новом календару, 1892. године, дакле пре 90 година. 

Један писац, боље pefin песник, понудио je свој дом за 
место оснивахьа. Популарни Чика Јован Зм^" сакупио je J y  •^ 
телэе српске кнэиге у свом стану у Београду и ту je основана 
Српска кнэижевна задруга. Чика Јова je својом руком урадио 
и амблем коjим се Задруга служи и данас. Довольно je само 
погледати с колико je пажнэе ура'^ен тај амблем, па схвати
ти колико je Змај желео да допринесе српској кљизи: да се 
штампа и да се сачува у оквиру издавачке куйе и у б^блиоте-
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Кама које te неговати одре^ену врсту кнэижевности. 

На листи оснивача Српске кнэижевне задруге налазило ее 
17 утемельивача, ив'^у којима су и имена др Стојана Новакови-

tia, Светисмшва Булови^а, др Јована Јовановијја Змаја, Свето-
мира Ншсолајеви^а. Милана MiumjeBiilia, Андре Гавриловича, 
Данила А. iHBaJbesnta, Живана ЖивановиЈГа и других. Њих с 
Правом и поштован:7ем сматрамо пионирима организоване издава-
чне двлатности у Србији, Српску каэижевну задругу сматра
мо Щ)вом (што значи и HajcTapiyoM) издавачком куЬоы у Срби-

ји-
Подсетимо се да je то било време када се у Србији тек 

градила железничка прута, стварала прва регуларна војска, а 
кутија шибица навивала "машином**! 

Задатак Српске кнэижевне задруге овако je записан: 
"Да критички приреЈује изданэа старијих и новијих ка>и~ 

жевника српских; да издаје одабранија дела из савремене лепе 
и опште корисне юьижевности; да предвьачи избором у пре-

БО^евэу и позајмици из словенских, иностраних и класичних 

квэижевности..." 
Сваке године Задруга je објављивала по шест, осам и ви-

ше кнзига чије су олаве корице постале упад2>иве и добиле си-
мпатије купаца и читалаца. Добро je знано да су се, приликом 
посете библиотекама лако запажале плаве кори!це Српске шьи-

жевне задруге, које супримале признанэа и званичне шьижев-
ве критике и запажан?а својих верних читалаца. 

Kao доказ одзива и интересован^а јавности може да послу
жи и податак да je вей" у je сен 1892. године Задруга имала 
2 568 цретплатника само у Србији, а у другим крајевима 3 009 
претпла^еника. За оно време то je била завидна бројка и нај-
больи доказ колико je учинэен прави потез и у право време. 

Задруга има неколико библиотека својих издаша. Библио
теке носе наслове: "Забавник", "Поучник", "Савременик", док 
je веома дуга листа посебних издаша ове ку^е. Ту су и прави 

нздавачки подухвати, на пример: "Уметнички споменици Југос-
лавије* и "Сто кнэига српске ка?ижевности". Сада Je у току 
pđjaBJbHBa&e "ИсториЈе српског народа" у шест кн^ига. У до
сад објавлзеним делима Српска кшижевна задруга дала je зна-
жајан доцринос ширва>у српске кшиге и културе наших народа 
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уошпте. 
Када je Задруга обележила 70 година постцјања и рада 

(1962. године) могла je да оаопшти јавнооти да je set рбја-
вила око 3 500 ООО кшига. Та бројка сада je знатно seta , 

што само пруха нове доказе вредности ове издавачке Kyiie. 
За врене првог и другог светског рата Српска кнэихевна 

задруга није радила, npyzajylTH доказа свог патриотизма. 

Мил. П. '^orobhI). 
Ив: Завичај, 1982, број 259, 

април, с. 26-27. 

СКАДАРЛИЈА - СТЕЩШТЕ БОЕМА ЕЕОГРАДА 

Мали поток КОЈИ je протицао средином Скадарске улице,то-

лико би набуЈао кад падне киша да je све уз щгт носио. Ево 
како "Београдски весник" у броју од 27. априла 1884. године 
доноси овакво саонштеше: "У Скадарско] улици иду и прбма 
Малој пијаци, беше тако велика вода приликом прекоинб^)не ки-
ше да je некима знатне штете учинила. И Једна жена умало ни-
је платила главом. Суседи je тешком муком избавише**. 

У доба првог српског устанка уСкадариш/ж биле су праз-

не полэане. Доласком кнеза Милоша 1825. године jasJibaj'y се 
ту прве Kytie. То je био крај ван шанца, ко j и се щюстирао од 
Стамбол-капиј е (данас Трг Републике) до Видин-кашуе (данас 
Душанова улица). Насеоьавали су га углавном Цигани, и но то
ме се звао Циганска мала. 

Било je много cipafiapa, цомбастих сокака, неугледних ха-
нова у којима су пијани и Срби и Турци заподевали сва"ђе и су-
кобе. На згради у Скадарској улици ко j а носи број 36 1925. го
дине откривена je спомен-плоча: ту je живео и 1878. године 
умро песник "^ура Јакпш^. Чича Илија Станојеви^^, родом Дор-
fro-лац, у својим се1)анэима овако описуЈе куйу: "Некада на 
овој Kylfin није било  x ja, нити оног пиварског димнэака. У 
позадини био je преко целе улице велики лук са два отвора. 
Делом површином лука биле су спроведене водоводне цеви коje 
су спроводиле воду са Булбудера за Чукур-чесму, Малу чесму. 
Сака чесму и Циганску чесму или Циганлију. 
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Скадарска улица се од постанка па за дуто звала Циганс-

ка мала. Након другог кршгења ове улице 1872. године од 
стране општинске управе названа je Скадарска..." 

Драгутин J. Или^Ј овако описује стан "ђуре Јакшијја, а та-
кви су били и други станови у овом крају: 

"... Мала виска соба са још мавэом кухинэом. Под без па-
тоса, зидови из којих бије влага. У соби орман, прост сто 
и столица, две постеље на ногарима: једна песникова, друга 
двојице синова. На вратима са унуграшнэе стране, о чавле по-
вешано неколико похабаних одела. У минијатурно кухшьи , 
без прозора, пшорет, необојена полица за судове и кревет на 
коме Je спавала женска чел?ад: мајка са две Ktiepn. Све сас-
вим сиротинэски, али чисто, и соба и кухинэа застрти пойза-

вама. У нереду je само сто у соби, пун кнэига и новина са 
нешто песникових рукописа". За тим столом, у TOJ скромно j 
собици, Јакши^ je спевао "Шваљу", "Ратара", "Станоја Глава-

ша" и друге. 
У Скадарлији су становали многи кйэижевници, глумци,сли-

кари, композитори и новинари. Ево неких од н?их: ЈакпшЛ',Чи-
ка Јова Зм£у", Брзак, Миле Павловијј, Јован CKeprati, Тоша Ан-
дрејеви'|ј' Аустралијанац, Вела Негринова, Руцови'Й, Пера Доб-

риновић, Милорад Гаврилови'Ь, Чича Илија Станојвви"^, Жанка 
СтокиЈ!, А.Г.Матош, Фотије Иличи'Й- стари Фо-
40 и Миодраг РајчевићЧврга, обојица директори nyTyjytzx по-

зоришта. 
Сваки град има кутак боема, ако га тако назовемо. 
Скадарл^а je била и остала стецшпте боема - кутак за 

инспирације няптит великана на свим полэима уметности. 
Свака прослава, мала или велика, j убилej и, празновали 

су се и прославльали песмом и музиком у кафани "Скадарлија? 
"Бук Караџић", "Три шешира", "Два јелена", "Бумса". Haj ста
ри j а од свих ових кафана Je "Три шешира". По подацима Бра
тислава Щппи^^а, постојала je још 1864. године. Бласница хо
тела je била нека удова Ката. Кафана je добила име по ради-
оници шешира неког Димови^ја. На ку||И je била фирма од лима, 
на којој су биланацртана три шешира. Кад je радионица пре
стала да ради, отворена je кафана, али Je остала стара фи
рма "Три шешира". Када су локали "Позоришна касина" (угао 
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улица Доситвјвве и Васине) и "Дарданели" (данас: зграда На.-

родног музеја) године I90I. срушени, боемија Београда (Гли-

mnti, Веселинови1), Доманови1), MHTpoBHfi, Hynmli, Брзак и други) 

прешли су у Скадарлију у коју су и пре тога повремено нав
рав али да се насла^ђују у бурним но"ђима уз песму и музику Шг 

гана Мике Јагодинца, "^окице Зајечарца, Јове Jape та и Арсе 
ЈовановиНа Шкеыбонэв, и свима знаног Мике Петровича Аласа , 

паучника и професора. 
У овим кафанама шьжевнищ и уметници оснивали су раз

ве клубове, одржавали састанке, покретале разне часописе,пи
сали позоришне скечеве и песме... 

Из: Завичај, 1982, број 260, 

мај, с. 33. 

БЕЛИ ГРАД НА ОБАЛАМА РЕКЕ 

Београд, главни град Југославије, град на обалама двеЈу 

река, Саве и Дунава, KOJ'E се пред нэим cycpö^iy као у загр-
лзају и одатле заједнички настављзају да теку преиа Црном 
мору, ево га обојен пролезем... 

Taj наш Београд у својоЈ доста дугој историји, рушен je 

више пута. Рушиле су га разне освајачке воЈСке, коЈе су же-
леле в::>еговим рушенэем да лакше уништаваЈу слободу и неза-
висност наших народа, Своју голготу и најтеже решенэв Бео
град Je доживео 6. априла I94I. године када je по Хитлеровој 

директиви бомбардованзем сравнэен са земтьом. 
Казнени поступак састојао се у разаранэу културних и 

jавних објеката, стамбених населэа и свега онога што je ко-
ристило човеку. Био je то по својој жестини свиреп и освет-
нички напад. Хитлер, озлоје^ен због онога "не" једног малог 
народа који je подигао глас и успротивио се срамној издаји 
својих политичара, због храбрости и спремности једног наро
да да брани своје и умре без мроьа на свомелику, одлучио 
je да ЈугославиЈу сурово казни, с тим што "fie прво ударити на 
Београд који je одлучно рекао свој oj издаЈНичкој влади 
"Боље рат - него пакт" и на тај начин срушио одлуку владе 
о пристуланэу TpojHcea пакту, који je доводио у безжзлаэан 
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положај народе Југославије. 

Без објаве рата почео je тих априлских дана мучки напад 
хитлврсвске Немачке на Југославију. У уснулом Београду мало 
je KO знао да je 6. априла бити нападнут и готово до темеља 
срушен. Пре оедам часова тога сунчаног неделэног jутра над 
Београдом су се обрушили Хитлерови ваздушни пирати cejytiH 
смрт и разаранэа. То je био суров и беспоштедан напад као на 
мало који храд до тада, без обзира што je пожар рата вёй'био 
захватио велики број земальа у Европи, па je ово наешье из-
азвало осуду у целом свету. Проглашенэе Београда отвореним 

градом, није утицало на Хитлерове плане, set их je чак и о-
лакшало. 

У току 6. априла извршена су четири напада на Београд од 
којих je први био најснажнији. За свега 20 минута на град je 
сручено око 200 тона бомби. У сва четири напада учествовало 
Je укупно око 480 бомбардера и 250 ловаца, а на град je у 
три задаьа напада бачено око 360 тона разорних и западэивих 
бомби. Напад на Београд извршила je 4. немачка ваздушна фло
та под командом генерал-пуковника фон Лера, који je 1947.го

дине бити у нашој звАШИ осушен, за ратне злочине, на смрт. 
Су'^ено му je поред осталог и за бомбардованэе Београда. 

Сачувана документа говоре да je тада порушено и запад?и-

вим бомбама уништено 714, тешко оште^ено 1888 а делимично 
око 6892 зграде. Дакле било je онеспособл^ено за станованэе 
преко 22 831 стан, што je укупно, износило готово 50 од
ето целокупног стамбеног фонда. Одјавних објеката били су 
пого"ђени електрична централа, главна пошта, главна желез -
ничка станица и све управне и административне зграде. Отте
нена je водоводна улична мрежа на 360 места. Услед тога ош-
те"ћеа>а град je био данима без воде. 

Колико je дьуди погинуло у том бомбардован»у тешкој je 
petfn чак и данас. Hajвероватније je да се до тачних подата-
ка Helie ни дбКи. Према неким подацима погребног предузе1)а и 
немачкик извештаја, у бомбардоваљу je погинуло око 20 ООО 
ль уди. Нешто их je сахранэено а велики број je остао под ру-
шевинама или je изгорео у запалэеним зградама. Нэихов број 
се само може да наслути j ер ниje било никога ко би мртве ва-
дио испод рушевина. Велики број Београ^ђана после престанка 

6 О 



бомбардованэа напустио je град заувек. 

Двадесетог октобра 1944, године, када су Јвдинице Тито-. 

ве армије, заједно ca борщша Дрвене армиЈв ослободиде 
Београд, град je био готово без дрва за охрев са паралиао-
ваном и разореноы привредом. Све што Je бшю од интереса 3£^ 
Немце, а било je углавном све, ошьачкано Je и однето за Не
мачку. Хнтлер Je мислио да lie ca опдьачкашш привредним до-
брима других земалэа добити рат и освојити свет. 

Пред новим органима власти стајали су тешки задаци. Трвн-
бало je лечити ране и стварати нормалне услове за бооьи жи
вот становника града. Од тада, од првих дана слободе, почи-

ше борба за обнавлэанэв и изгрядтьу Бе ограда, j ер je он по

пово постао главни град, овога пута нове ЈугославиЈв и гла-
вни град Социјалистичке Републике Србцје. Почело се од об-

HaBJbaiba и изграднэе пекара, како би народ и воЈска ииали 
хлеба... 

После тридесет година живота у слободи, Београд Je из-

растао у велики индустриЈски, привредни и културни центар 

ЈугослаБиЈе.На таЈ начин он се сврстао у ред најлепших гра-
дова Европе са модерним велеградским урбанистичким линжјама 
и решевэима. Београд данас има преко милион и две ста хшьа-

да становника са развиЈ'еним ме'^'ународним везама. Kao птица 
феникс из свог пепела и рушевина подигао се у висине и ра-
ширио у ширину. Прешао je и обале река, тамо где су некад 
биле баре и баште повртара из Земуна. Тамо je данас Нови 
Београд, најве^а од 16 општина Београда. То je модерни са-
времени део Београда, коЈи задовооьава свв захтеве и кри
терии е модерног урбанизма. У том делу Београда подигнут je 
и нови Музе j савремене уметности, Један од најлепших те 
врете у Европи, а ускоро "ће тамо почети и изграда>а нове 
зграде Опере. 

Кроз Београд пролази ауто-пут који спцја социЈалистичке 
републике Македонију, Србију, Хрватску и СПовениЈу. Подиг-
нуто je и више модерних наседэа коЈа су одавно no стала оас-
тавни део Једне целине. Поред великог броја административ-
них зграда, модерних хотела, робних куЛа, Београд красе ц 
нове културне установе као што су Народна библиотека Соција-
листичке Републике Србије и нове зграде Универзитета, на ко-
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ме студира преко 70 ООО студената. Поред млади#1а и девоја-

ка из Југославије на Универзитету стичу наЈве^а знааза и 
многи Ш1ади1Ги и девојке из земал^а у развоЈу, из несврстаног 

света. 
Београд je због свог географског положаја и (Злизине Цр-

ном, а нарочито Јадранском мору постао тзфистичка атракци/а, 
Убрзо, после 29. naja када почне са редовним радом прута Бе-

оград-Бар, кроз Београд tie сваког дана у љетној сезони цро-
лазити са севера Европе на хшьаде туриста који "he тражити 
парче земљ>е за сунчанэе на песковитим плажама плавог Jад-

рана. Београд Je иначе најатрактивнији по својим рекама Са-
ви и Дунава ко je се сретаЈу и грле испод чувене твр'^аве Ка-
лемегдан. У грађензу новог и модерног, Београд je поштовао 
и сачувао многе споменике минулих времена, такс да се на 
свим потезима сретају стари стилови са новим модерним лини-
јама. То му даje изузетну драж и лепоту која плени сваког' 

посетиоца. 
Лепо je овог цроле^а у Београду, белом граду на обалама 

река... 
Милош Обрадови)). 

Из: Завичај, 1976, број 187, 
април, с. 4-5. 

НОВИ САД - ГРАД У ПОКРЕТУ 

Не памти се да je за три послератне деценије у Новом Са
ду било одједном у граднэи толико и такс важних објеката 
као данас. У центру града подиже се зграда Српског народног 
позрришта, на периферији иза насеоьа Шангај гради се прва 
вој во"5^анска термоелектрана и топлана, а на супротном крају 
града велика и модерна клиничка болница. На прилазу од Бео-
града подиже се широки и велелепни мост, rpefjn на Дунаву у 
овом граду. Од овог моста до железничке станице у дужини од 
преко три километра пружа се Булевар 23. октобра. Добио je 
име по оном дану када су на Тргу слободе, на торнэу градске 
Ryt)e пре тридесет три године новосадски скојевци истакли на 
шу тробојницу. Булевар je дужи од Јелисејских подьа у Па-
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ризу и цредставља "хируршки рез" урбаниста у ткиво старог 

дела града. Пројекат je пред завршетком. Требало би још ко-

ју Kyfiy склонити, порупшти, и ту саставити другу коловозну 

траку. 
Нови Сад tie имати своју "газелу" као и Бе оград. То je 

мост који се сада гради преко Дунава на Булевару 23. октоб-

ра. Што je најинтересантније, тим мостом te црви прави 
аутодут пролазити щ)оз Нови Сад, баш као што и наш најдужи 
аутопут "Братство -jединство" пролази преко Газеле кроз Бе-

оград. 
Аутопут од Београда до Новог Сада целом дужином иде 

кроз Срем. БудуЈ^ност оба града везана je за Срем где су за-
корачили својим новим деловима. Преко Саве према Срему из-
гра^ђен je Нови Бе оград и сада се уз Саву урбанизују сремска 
села све до Обедске баре. На другоЈ страни уз Дунав Београд 

се шири све до Бановаца где je на чистој ледини почела из-
граднэа Једног новог града сателита који још ни име није 
добио. 

7 Новом Саду се, тако^е новим мостом преко Дунава, пре-
лази на сремску страну на којој се код Каменице шганира по 
дизанэе читавог једног новог града од око 40 ООО становника. 

Нови Сад нема таку гра^евину као што je "Београ^анка" 

или капије у облику стамбених кула али му Београ^ани могу 
позавидети што je преместио железничку станицу и пругу са 
једног Kpaj'a града на други. На месту некадашн^е пруте сада 
се пружа "Булевар Авноја" а на месту некадашнэе железничке 
станице сада се уздижу солитери. 

Београђани би могли позавидети Новоса^анима и на ономе 
што сад још немају - авионску буку, због које се ових дана 
подигла велика вика у "граду сунца" на Новом Београду. Али, 
нема сумнэе да "Ке Нови Сад и то добити, можда само не у то-
ликој мери; планира се изграднэа аеродрома северно од гра
да, према Србобрану. 

Град, ме'^утим, непрестано расте. У прошлости за сваке 
две децениЈе број становника je приближно удвостручаван. На 
територији читаве општине данас живе 254 ООО становника. 

За разлику од других великих градова. Нови Сад ниje по-
делэен на општине. Тако читав град са десетак околних насе-
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ља чини једну ошптину ко ja je по броју становника данас 

најве^а у звшьи. То je и једина општина oa два града; Но
ви Сад и Сремоки Карловци. Према предвиган?има сам Нови Сад 
fre ва крају овог века, како се очекује, имати око 400 ООО 
становника. 

Из: Завичај, 1977, број 
207, децембар, с. 12. 

ЈУГОСМВИЗА У МА10М: ВНПАЦ - НЕКАД И ДАНАС 

Вршац je Јвдан од најстаријих градова Војводине. Смеш -

тен je у југоисточном делу Баната, на самоj ивици Панонско/ 
виз|Џе, у подножју Вршачких планина, удаль ен само 16 км. од 
румунске хранице. Велики õpoj ископина из неолита, бакарног, 
бронзаног и гвозденог доба, говоре да je на овом терену чо-

ввк живео Још од времена каменог доба. Међутим, први писани 
документ у коме се помише данашнэи назив града, јесте изве-

једног калуфера мађарском краљу Бели 1У са почетка Х1У 
века. Многе су освајачке хорде тупьале банатском равницом 
ocBajajytiH овај град и господаре11И нэиме Kpalie или дуже вре-
ме, али он je задржао свој идентитет, да би, ипак, потпуни 
пржвредни и културни процват доживео у ХУШ и XIX веку. 

Градч1вузеј 

Данае je Вршац са четрдесетак хил^ада становника, зна-

чајан културни и привредни центар региона. По величини Je 
на осмом месту у Покрајини. У привреди и ванцривреди, одно-
оно у 134 радне организације, или установе, запослено je 
готово 15 хиљада житеља ове општине на ко j oj je настанэено 

седамдесетак хиљада становника. На улицама града се данас 
може чути језик Словака, Црногоращ, Русина, Македонаца.Ру-
муна, Срба, Мбђара, Словенаца, Хрвата... готово свих наших 
народа и народности. У правом омислуречи Вршац je Југосла-

вкја у малом! 
Оддичје данашнэег Вршаца je л снажна и развијена инду

стрии а намештаја, хемијских производа и o6y1ie, као и инду-
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стријске амбалаже, ливнида... У фабричким халама на најсав-

ременијим построј енэима ради се по принципима нове произво

див технологије ca високим степеном продуктивности. Понос 
овога града Je развијена польопривреда која омогуј^ава висо-
ке приносе како на друштвеним газдинствима тако и на прива-
тним поседима. На челу се, свакако, налази подэопривредно-
индустријски комбинат "Агропанонија". 

У четири основе школе свакога дана хрли више од 4 ООО 
малишана, а још толико студента и ученика поха^а наставу у 
седам среднэошколских центара и Педагошкој академији. Уз мо
дерна градска насеља подигнути су и савремено оцрешьени 

објекти здравствених установа, продавнице, угостителэоки о0-
Јектж, три хотела... За задовол^аванэе културних потреба 
гра'^ана на располаганэу су биоскопске дворане, позориште , 
библиотеке са читаоницама, музеjи и галерије, Спортисти и 
они којижеле да се у слободном времену рекреирају могу то 
учинити на многобројним спортским теренима. 

Вршац je град са живописном околином и природним лепота-

ма, пространим парковима и цветним алејама, непрегледним 

дрворедима. Један je од ретких градова који се сматра оазом 
мира и чистог ваздуха не само у Војводини. Због свега тога 
je омшьено излетиште, али и знача]ан центар ловног туризма. 

Вршац има шта да понуди посетиоцу. У својим музејима.цр-
квама и приватним збиркама похранзује највреднија блага ко-
ја сведоче о њ>еговој културној прошлости. Он je одвајкада 

био центар ликовног, кшижевног и музичког живота. Градска 
библиотека отворена je пре више од 150 година, а данас се у 
љеним полицама чува 5 ООО ретких кнэига, а у музе j у града 
смештеноје 200 хилзада вредних предмета. Овде je 1806. го
дине ро'^ен великан нашег позоришног списатедгства, Јован 
Стерија ПоповиК а 1857. један од HajBeliHx сликара, Ilaja 
ЈовановиЈ!. Још далеке 1784. године отворена je у Врдщу пр-
ва апотека. И још пуно тога везано je за историју и културу 
овога града и нашег народа, 

"Дан бербе грож^а" 

Град окружују велике плантаже винове лозе расщюстран? е-
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не на око 1400 хектара. Бршачко виногорје je једно од ис

стари] их у Југоолавији. Бинова лоза се у овим кра)евима га
дила и вино справљало још у време Дачана и Римльана. Ме^у-

тим, писани материјали црви пут потичу из ХУ века када je 
вршачко вино продато 1494. године угарсжом краљу Ладиславу. 
Колико je виноградарство важно,везано за овај град, види се 
и по томе што je винова лоза саставни део амсЗлема града ус-
војеног још 1804, који je у основи задржан до данас. Вина 
са овог подручја данас су ценэена широм Европе. 

У славу грож^а и вина у Бршцу се од 1956. године одржа-

ва традиционална манифестација "Дан бербе гроафа". У дане 
бербе град je карневалски украшен и са искреном добродош-

лицом дочекуЈе госте из свих крајева землэе и многобројне 
посетиоце из иностранства. Тих дана на тргу у граду пеку се 
волови на ражнэу, посетиоцима се нуде по ниским ценама ква-
литетна вина и тек сазрело грож^ђе, а читав Вршац je велико 

вашариште са свакојаким забавама и атракциЈама које никога 
не остављају равнодупшим. Уз све то одржавају се изложбе на 
којима се приказују начини справљања вина и негованэе ви

нограда некада и изложбе грож'ђа и вина. 
У току године Вршац je  o af^   других многоброЈних и 

разноврсних културних, забавних, туристичких и спортских 

манифестација. Ме^у Нэима су нај знача]ниЈа: Смотра аматерс-
ких уметничких група, награда сликара П. Јованови^^а, Стери-
јини позоришни дани, шаховски турнир "МемориЈЗЛ Боре Кости-

tia" и др. 
Својом атрактивнош^ју и масовношЂу посебно плени пажнзу 

и смотра фолклорних традиција Бојводине. Вршац je Bei) девет 
година био дома^Гин ове значајне културне манифестациј е вој~ 

во'^анских аматера ко] и кроз песму, игру и свирку негују 
обичаје свог народа и народности. Смотра се одржава у дани-
ма "Бербе". Тих дана град се шарени од прелепих, атрактив-
них и оригиналних народних нош1ЬИ Личана, Кордунаша, Слова-^ 
ка, Макара, Крајишника, Румуна, Рома... и свих других наро
да и народности КОЈИ живе у ВоЈводини. На приредбама се мо
гу чути прастари народни инструменти: гајде, цитра, двојни-
це, гусле... Свечану поворку која пролази улицама Вршца чи
ни више од 1000 учесника смотре. За тренутак улице града по-
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стају најлешпе позорнице на којима се истовремвно игра Бу-

йэевачко коло, Словачке игре, Ромска чарлама, Гламоч, Ма^ар* 

оке поскочице или чује румунска музика. 

СлавоАшр Војинови^Ј. 
Из: Завичај, 1984, öpoj 290, 

новембар, о. 20-21. 

СА ПУТА ПО СРБИЈИ: ОРАШАЦ 

На питомим огранцима планине Коомај, пресечено и повеза-

но асфалтним путем са Аранђеловцем и Младеновцем, историЈско 
село Орашац готово да ое данас ничим не одваја од осталих 

богатих села ШумадиЈв. Спомен-школа првом српском устанку 
подигнута изме'^у два рата и спомен-чесма су Јвдина обвлеж-
ја историјског датума новиJe српске историје - дана одлуке 
да се упали буктинэа и уништи петовековни мрак који Турци 
навукоше над Србију. 

Фебруара месеца 1804. године виђениЈи Срби, по раниJем 
договору, у раним часовима сакупили су се у Орашцу да се до
говоре како да подигну народ на устанак и крену у одлучну 
борбу за слободу. На договорено место први je стигао Кара-
ђорђе Петрови"}), угледни домаЈјин из Тополе, са чувеним xaj-
дуком из села Глобовца, Станојем Главашем. 

Велики скуп Срба једногласно je одлучио да се диже буна, 
а за всђу предложио хајдука СтаноЈа Главаша. Историјским ре-
чима; "Хајдук у овом тренутку не може да буде вб^а српског 
народа ни буне коЈу одлучисмо да дижемо", Станоје Главаш je 
одбио понуду. Кара^орђе je био друга личност на коју je nao 
избор за српског Вожда. После дужих наговараша "^орђе Петро-
ви1>, хајдук и трговац вешт ратованэима пристао je да стане 
на чело српског устанка са познатим изјавом: "Ja сам прек 
човек и ко не поштује наш договор и не олуша вољу народа 

и моје наредбе тешко нэегово мајци". "Слуша^ћемо те госпо-
дару" - радосно je изјавио скуп Срба на нэвгов Щ)истанак . 
Затим je изабрани во^а српске буне узео барјак од букович-
ког дроте и предао га Танаску Pajnfiy који je га славно но-
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сити све до своје погибије на  y Ety у другом српском уста-
нку. 

Слободарске традиције овог краја наше зешье наставље-

не су. Народ Шумадије се борио против окупатора и дома^их из-
дајника за слободу. Шумадинци нису хтели дуто да трпе чизму 
немачког окупатора па су ве^к 28. јуна I94I, године недалеко 
од Орашца довели одлуку о дизашу устанка и формирали Први 
шумадијски партизански одред. Народ Шумадије поднео je ве-
лике жртве за слободу и друштвено уређензе које им данас о-
Mory^iyje праведан и достој анствен живот у заједници југосло-
венских народа и народности. 

Ово поднебљв je због свог географског положаја, исто-
ријских и природних вредности, туристички веома развиУено . 
Планине, бан>е, реке и Језера на релативно малом простору , 
индустријски развиЈени градови, добро уре'^ени хотели пред
ставлю а] у лепе услбве за одмор и рекреацију, историјске и 
уметничке доживљаје. Ако прошетате до Тополе упознайете се 
са животом и делом вожда Кара^орђа Петровича као и збиванэи-
ма везаним за први српски устанак. 

Крајем устанка Карађорђе je у Тополи у кругу свог ста-
рог конака подигао утвр^ени град са црквом. Живопис на уну-
трашнэим зидним површинама тополске цркве je дело војводе 
Петра Никола j еви'Ка Молера. У кругу некадашшег града сада 
се налази монументални споменик Карађорђу и обновлэен конак. 

Недалеко од Тополе je село Вишевац, родно место Кара^ђо-
р'^ево. На месту старе Кара^ђор^еве ку^је, коЈа више не посто-
ји, подигнута je чесма - Гвоздева пирамида са бронзаним ба
рельефом. Посмртни остаци Кара"ђорђа леже у маузолеју динас
тии е Kapa^op^eBnlia на Опленцу. Испред маузолеја поставлю ен 
je оригинални топ из првог српског устанка. Опленац je лепо 
шеталиште, заједно са Тополом, право место за одмор и рек-

реациј у. 
Само пет километра од Орашца испод Букуље налази се Ар-

ан^еловац са познатом банэом. Буковичка баља са својим из-
ворима минералне и алкално-углэено-киселе воде Beti тринаест 
деценија успешно лечи оболеле унутрашнэи органе, тешке об
лике meliepHe болести и др. У овом насељу традиционално се 
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одржава смотра југословенске уметности "Мермер и звуци" од 

4. јула до 30. септембра. 
Иван Петкови"!). 

Из: Завичај, 1977, број 201, 

јун, с. 24. 

ФРУШКОГОРСКИ МАНАСТИШ 

У југословенској културно-уметничкој баштини постеje по 

Једине споменичке целине које своЈом структурой, развојем и 
стилским обележјима представљ>ају хомогенојединство. Ca та-

квим својствима оне су ушле у историју уметности и постале 
не само предмет истраживања и проучаваља, ве1ј и друштвене 
бриге. Изразит пример такве целине jeсу Фрушкогорски манас-
тири, - бројна скупина споменика смештена на редативно ма

лом простору на падинама Фрушке горе. Више од петнаест ма-

настирских комплекса, насталих у децениЈама позног среднэег 

века, када се српска култура пред налетом Турака заустави-
ла у северним крајевима, чияе вредна сведочанства о култу-
рном и уметничком изражаванэу српског народа у ВОЈВОДИНИ. 

Hajизразитије културно-историјске вредности поседују : 
Крушедол, Ново Хопово, Старо ХОПОБО, Петковица, Мала Реме-
та, Гргетег, Врдник (Раваница), Шишатовац, Јазак, Кувваджн, 
Беочин, Раковац и др. 

Удал>ен око 8 км неточно од Ирига налази се манастир 
Крушедол, основан почетком ХУ1 века, у неспокойном и бурном 
времену у коме се Турци били на врхунцу cBOje MofiH, допиру-
tiH до обале Дунава. Ктитор манастира био Je деспот ̂ урђе Бра-
нкови^ који се касније замонашио и постао владика Максим.Из-
дашну noMöi) у овом подухвату пружио му je нэегов рођак вла-
шки војвода Јован Њагоја. Манастир je преживдэавао судбо-
носне дога^аје оставши до данас у целини сачуван, али са 
знатним изменама у архитектури, које сунастајалв посебно у 
току ХУШ века, öa време аустро-турских ратова око 1690. г. 
монаси су са драгоценостима избегли у Сент-Андреју ca нат
ри] архом Арсенијем Ш. Вратили су се 1697, и 1698. Почетком 
ХУШ века овде су одржавани црквено-народни сабори који су 
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донеле важне одлуке за судбину српског народа у овим крај е-

вима. 
Крушедол je маузолеЈ знаменитих и славних ль уди. Ту су 

посмртни остаци грофа ^урђа Бранкови^а, патриЈарха Арсени-
JA ХУ, Јована ГеоргиJеви^а, АтанасиЈа Рашкови^а, BOJводе 
Стефана Шушьикца, кнэегинэе Љубице Обреновиј), краља Ми

лана ОбреновиЈГа и др. У другом светском рату упропаш^Гена j е 
и добрим делом разнесена изузетно богата манастирска риз

ница. Дрква има основу у облику тролиста. Засведена Je по-
луобличастим сводом, а над централним делом уздиже се осмо-
страно кубе. У манастирској цркви се налази најбогатиЈа и 
најкомплетнија сликарска гаперија Војводине. У шоЈ се може 
пратити развоЈ српског сликарства од турског времена па до 
зрелог барока. Очувани су остаци зидних слика из краја прве 
половине ХУ века. Половином ШЈ столе'йа сликане су нове фре
ске барокног стила. Високим стилским вредностима одликује 
се деизис - део иконостаса, настао измену 1509. и I5I2. г. 

као позни али блистави изданак поствизантијског стилског 
схватаља. У близини манастира je сеоска црква ко j у je по-
дигла деспотица Ангелина Бранкови^Н почетком ХУ1 века. На 
зидовима су очуване фреске из 1634. г. Иконостас су радили 
Димитрије Бачеви11 и Теодор Димитријеви^ 1763. године. 

На око три километра од Иришког венца налази се манас-
тир Ново Хопово, коj и je по својој монументалној архитекту-
ри, изванредним фрескама и богатој прошлости један од нај-
значајнијих манастира у Војводини. Ниje познато када je ос
нован, али се први пут спомише у ХУ1 веку. Добро очуван 
ктиторски натпис из 1576. г. казуј е да je храм сагра^ђвн тру
дом Лацка и Марка JoBmntia и житеља Горнэег Козина, верова-
тно на месту старије цркве. Хопово je рано постало значајан 
културни центар Срба. Оригиналне архитектуре (црква има ос
нову у облику триконхоса и веома интересантну куполу )^која 
je изврпшла утицај на изграднэУ читавог низа цркава у под
ножку Фрушке горе, и вредних фресака из 1608. и 1654. годи
не, Хопово je наЈкомплетнији фрушкогорски манастир у погле-
ду припадности поствизантијском стилу. У последнем рату 
Ново Хопово je веома оште^кено. Конаци и црква су делимично 
страдали. Најтежи хубитак je уништенэе иконостаса, репрезе-
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нтативног дела сликара Теодора Крачуна из 1770. г. Кодшлеко 
je рестауриран тако да су му делимично Bpa'tieHe првобитне вре

дности. 
Старо Хопово, удаљено 2 км од Новог, по традицији je 

основао деспот ̂ урђе Бранкови^ крајем ХУ века. Скромних ди-
мензија и једноставне архитектуре, црква нема вредности 
храма Новог Хопова, али je поседовала иконостас изузетно чи-
стих стилских одашка, који je страдао у последнэем рату. 

Свакако старији од 1588. када je живописана црква,мана

стир Петковица je по архитектонским облицима и размерама 
скромни и споменик, али са врло добро очуваним првобитним 

својствима и вредним фрескама, чије иконографске и стилске 
карактеристике ни су довољно изучене. Налази се у близини 
манастира Шишатовца, чији je била метох. По традицији Петко-
вицу je подигла удовица Стевана Штилэанови^а. Била je запу

стела у ХУП веку, али су je обновили монаси манастира Жиче 
крајем истог столе^а када су прешли преко Саве и Дунава бе-
же11И од Турака. Фреске су доследно сликане у духу византиј-
ских традидија, ca одаикама вештих и занатских коректних м^-

стора. 
Складне и занимдьиве архитектуре, црква манастира Мале 

Ремете спада ме'^у манэе фрушкогорске храмове, о чијој град-
Еьи имамо сачуване прецизне податке. Поред тога што je ус
тановлю ено да су манастир основали пребегли монаси манасти
ра Раче на Дрини, на развалинама једног римокатоличког ма
настира нечетком ХУШ века, познато je да je данапиьу цркву 

подигао Станко Милинкови11 из села Шулэма. Према сачуваном у-
говору од 1738. г. цркву су саградили мајстори Тодор и Нико
ла за 145 дуката. Ниje имала фреске, ве^ само иконостас ко-
ји je сликао Јанко Халкозови^ћ 1759. године. 

О постанку манастира Гргетега постоје две занимлэиве ле
генде. Једна га везу j е за српске деспоте Бранкови]^е,а дру
га за Змаја Огнэеног Бука. Ме^ђутим, ниједно од ових предана а 
није историјске засновано. Манастир je постојао I6I9. г. ка
да се први пут поминэе. Данапиьи манастирски објекти потичу 
из ХУШ века. Црква je сагра"ђена I77I. а конак 1766. Обнов
лю ени су I90I. г. трудом Илариона Руварца, архимандрита,али 
много познатијег српског историчара. У другој половини ХУШ 
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века настао JE иконостас КОЈИ je рад Јакова Орфелина, али 
je почетком XX века замвњен новим, чиЈи je аутор Урош Пре-
ди1). У току последнэег рата Гргетег je знатније оште'Нен.али 
je обновлзвн. 

Манастир Врдник или Раваница основан je пре 1589.г.ка-
да се први пут поминке. Други нэегов помен потиче из 1697.г. 
када je у ньега долазе калу^ери српског манастира Раванице, 
избегли за време велике сеобе Срба. Они обнавЈ&ају мана
стир у који смештају мошти кнеза Лазара заједно ca драгоце-
ностима в повелэама које су припадале Раваници. Од тада се 

Врдншс назива Раваницом. Нова црква Je саграиђена I8II. Дими-
трије Аврамовић, Један од најбољ>их српских сликара XIX века, 
сликао je 1853. г. иконостас. Све до рата у Врднику су чува-
не мошти кнеза Лазара, нэвгова хаљина и покров који je из-

везла монахињ>а ЈефимиЈ'а. 
Монументална барокна црква манастира Шишатовца грађена 

од 1758. до 1778.г. и конаци из XIX века, готово потпуно су 
порушени за време последшег рата, када су страдале готово 
све манастирске драгоцености. Развалине овог комплекса ЧИЈИ 

je храм почео да се обкавља, стравична су сведочанства ра

нних пуотошенэа. Манастир je везан за историју Жиче, чији су 

монаси, због турских зулума дошли у Срем и 1520. г. обнови
ли стару шишатовачку цркву. Манастир je страдао па je дозво-
лом турских власти 1634. г. обновљен. У ХУШ веку Шишатовац 
je имао HajBei)H процват. Године 1775. нова црква je добила 
иконостас који je сликао Григорије Давидови")) Обши^, а зидне 
површине су Нэеговом руком осликане фрескама. Обе ове лшсо-
вне вредности страдале су у рату. 

Зазак je настао почетком ХУ1 века. Бероватно je опустео 
после велике сеобе Срба, да би 1736. отпочела изграднэа но-
ве цркве и конака. Храм je довршен 1758., а живсписан je 
I76I. г. ДимитриЈе Бачеви^ј je 1769. насликао иконостас,у чи-
јем се склону налазе портрети више историјских личности. Ар
хитектура цркве носи обележја симбиозе моравских и западша-

чких елемената. 
Рушевине манастих» Кувеждина, основаног почетком ХУ1 ве

ка, говоре о некадашаэем лепом комплексу чије су вредности 
неповратно ишчезле. Манастирски храм грађ^ен je I8I5/I6 годи
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не, а конаци пет година рани je у класицистичком стилу. За 

време бомбардоваша јако су оште^1ени иконостас Павла Сими^а 
који je пренесен у капелу на гроблэу, и зидне декорације cai 

сценама из кивота св. Саве. 
Не зна се када je основан манастир Беочин, али се зна 

да je Bet 1622/23 био разорен, Историјски извори, дал>е,го

воре да Je патриЈарх Арсендје Ш одобрио избеглим монасима 

манастира Раче на Дрини да могу обновити опустели манастир. 
На место старе разваоьене цркве подигли су цркву брвнару.О-
ва je оборена па je уместо н>е caipa^en данашнэи зфам, чије 
je зидавэе завршено 1740. г. Године 1815. овде су из манас
тира Фенек яренеоене мошти Стефана Првовенчаног. Конаци су 

са1^'ђени 1728. и 1765. г. Иконостас су сликали Јанко Хал-. 

козови^, Димитрије Бачеви^) и Теодор Димитриј еви^. Делимично 
су очуване зидне декорације - рад Ј. Xa  o o  t)a. 

Манастир Раковац спада ме^у наj стариje фрушкогорске ма-
настире. Играо je значајну улогу у културном и просветном 
животу војво^анских Срба. Изгледа да je основан крајем ХУ 

века. Обновльен ja 1682. г. Развијена преписивачка делат-
ност у току ХУЛ и ХУШ века оставила je трата у очуваном црб-
пису Душановог законика и у творевини познатог Ракова^ог 
рукописног срблэака. За време окупације у Раковцу се нала 
зила Партизанска база због чега га je неприЈателз спалио и 
разорио. Црква je после рата рестаурисана, а конаци су у ру-
шевинама. Настрадали иконостас био je дело Василиса Остоји-
lia из 1763. г. 

Обнова порушених фрушкогорских манастира прворазредни 
ie задатак не само службе заштите споменика културе, ве^1 
читаве наше друштвене заједнице. Тиме би се отклонили траго-
ви нечувеног вандализма непријателза српског народа и успо-
ставиле старе вредности које постепено али сигурно ишчезава-

ЈУ. 

Радомир Стани1». 

Из: Завичај , 1982, број 265, 
октобар, с. 16-17. 
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ЈШ)СЈ01АВИЈА ИМА 22 418 331 СТАНОВНЖА 

Према коначним подацима Савезног завода за статистику , 

добијеним пописом отановништва у пролей I98I. године, Југо-
слшвиЈа има 22 418 331 становника. Према националном изјаш-
Бьаванзу у свим југословенским републикама и покрајинама , 
највише има Cpöa; 8 136 578. Иза Срба су Хрвати: 4 428 135, 
на третей месту Муслимани: 2 ООО 034, Словенци I 753 605 ; 
затим долазе Албаяци; I 731 252, Македонци I 134 420, Дрно-

горщ 577 298 и Ма'^ари 426 865. 

Од великог броја националности ко j и живе у Југославији 
Рома има 148 604, Турака 101 326, Словака 80 300, Румуна 
54 721, Бутара 36 642, Чеха 19 809, Италијана 15 116, Руси

на 23 320, Украјинаца 12 809, Влаха 32 071. У ЈугославЈ?ји 
живе; према попису, 24 народа и народности, не рачунају^ји 

оне који су се пописали као Југословени или неопредељени. 
Kao Југословеша изјаснило се I 216 463 становника a није се 

национално изЈаснило 46 716 становника; непознате национал
ности има 150 924, а према регионалноЈ припадности као Сре-
мац, Шумадинац итд. изј аснило се 25 711 становника. 

Као Срби у целој земљи се ИЗЈ"аснило 36,3 одето станов-

ништва или 3,5 одето манэе него у 1971. години, као Хрвати 
- 19,7 одето или 2,4 одето маа>е него I97I. године итд. Од 
укупног броја становника Словенаца има 7,8; Муслимана 8,9; 
Албанаца 7,7; Македонаца 6, Црногораца 2,6 одето, Бугара 
има 0,1; Ма^ђара 1,9; Рома 0,7; 1^муна 0,2 одето итд. 

Haj Beta угословенека република Србија има 9 305 836 
становника, од чега у Војводини 2 034 772, на Косову -
I 584 558 становника. СрбиЈа без покрајина има 5 686 378 
становника, У целоЈ СрбИЈ'и живи 6 178 378 Срба, I 303 668 
Албаваца, 390 468 Макара, 215 476 Муслимана. 

У Хрватској живи 4 601 469 становника; од тога броја je 
3 454 661 Хрват, а после Нэих су најбројниЈИ Срби: 531 502 
или за око 100 хилэада манэе него I97I. године. У Хрват-
ској сада ЖИЂИ 25 439 Ма^ђара, Чеха 15 061, Италијана II66I, 
Албанаца 6 006 лтд, 

TpetTa по величини југословенска република je Боена и 
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Херцеговина ca 4 124 008 становника. Од овог броја je I шш. 

629 924 Муслимана, Срба I 320 644, Хрвата 758 136 , итд. 
У Македонији живи I 912 257 становника: I 281 195 Маквг 

донаца, 377 726 Албанаца, 44 613 Срба, 43 223 Рома... 
Словенија има I 819 864 становника, од чега I 712 445 

Словенаца, Хрвата 55 625, Срба 42 182, Муслимана 13 425,Ма

кара 9 496, итд. 
Црна Гора je најман?а југословенска република ca 982899 

становника, од чега су 399 127 Црногорци, 77 914 Муслимани, 

37 473 Албанци, итд. 
Словенија и даље je остала национално најхомогвнж-

ја република, али се број Словенаца у односу на укупан број 

становника у Републици сманэио са 94 процента на 90,5. Ме^ 
Словенцима се број Срба noBetiao у односу на попис из I97I. 
године за 22 ООО, Хрвата за 13 ООО' , а Муслимана за 10 ООО. 

Верује се да су то ве^^ином придошлице из Босне и Херцегови-

не и осталих миграционих подручја. 
Осим Словеније и Србија има прилично висок позитиван ми-

грациони салдо. Од I97I. до I98I. године у ову републику се 
доселило (покрајине се не рачунају) 85 ООО више него што се 
одселило. Процензује се да je ме^у Нэима 55 ООО Срба допшо 

са Косова. 
Оно што je многе изненадило Јесте велики броЈ становника 

који су се декларисали као Зугословени. Неупоредиво их je ви
ше него I97I. године. У укупном броју становника у Јзггосла-

вији као Jугословен се изјаснило 5,4 одето или I 216 463.У 
Србији се као Југословен изјаснио 439 461 становник, у Хрва-
TCKOJ 379 057, у Босни и Херцеговини 326 280, а преостали део 
припада Словенији и Црној Гори. 

HajBeliH број декларисаних Југословена у укупном броју 
становника има у Хрватској - 8,24 одето, што je мало ко мо-
гао да очекује, J ер Je удео југословена у прошлом попису из-
носио свега 1,34 одето. На другом месту je Војводина ca 8,13 
одето Зугословена; у Босни и Херцеговини их je 7,5 одето, у 
Србији 4,8 одето, итд. 

У Босни и Херцеговини као Југоеловени се декларисало у 
пропшогодишн?ем попису 283 ООО гре^ана више него у попису 
1971. године. Нешто слично догодило се и у Хрватској, дце се 
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у односу на I97I. годину број Југословена пове^Јао четирж и по 
пута, то јест од 84 118 на 379 057, или око 25 пута више 

у односу на попис становништва из I96I. када јеЈугословена 
у овој републици било овега 15 560. 

У овом попиоу у односу на бројке пописа I97I. године 
број Срба се сманзио за 72,5 хиљаде» а Хрвата за 14,5 хи -
льада, док се број Муслимана повеј^ао за 147 500. 

У Србији Je југословенску пописну оријентацију изабрало 
сразмерно највише Београ^ђана - нешто око II одето од укупног 
броја становништва главног града, који има готово 1,5 мили-

он становника, или безмало половину укупног броја оних који 

су се у овој републици изјаснили као Југословени. 

Влајко Потежищ. 
Из: Завичај, 1982, броЈ 258, 

март, с. 9. 

КО СУ аУГОСЛОВЕНИ У СРШЈИ 

У попису становништва у Југославији I97I. године 273000 
становника изјаснило се као Јутословени, што представлэа 1,3 
одето од укупног становништва наше землэе. У попису се I98I. 
године више од милион и две стотине хилэада становника изја-

снило као Југословени, што чини 5,4 одето укупног становниш
тва. Од тог броја у СрбиЈи без покра/ина их je 272 050 ста
новника, у Војводини 167 215 и на Косову 2 676. Којим наци-
оналностима ти наши сународници припадају засад се поуздани-
је може pefiz само за J угословене у ужој Срб1\ји, јер je неда
вно Завод за статистику CP ОрбИЈв урадио табелу из коЈе се 
т<иди бројно ста&е становништва према народности и матера» ем 
језику на овом подручју. Табела показује да од 272 050 ста
новника уже Србије, који су се изјаснили као Југословени , 
252 714 говори српскохрватски Јвзик. 

Од укупног броја оних ко j и су се у ужсј Србији и^асни-
ли за Југословене 19 336 се служи или страним језиком или 
неким од језика КСЈ ИМ говоре припадници других народа и на
родности и етничких група. За I 143 Југословена матерной Je-
8ШС Je македонски, 596 говори словеначки, I 216 албански , 
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7 076 бугарски, 976 ромски, 3 777 влашки, 613 мађарски^ 120 

ЧЕШКИ, 87 грчки, 49 италиЈански, 2 јевреЈСКИ, 43 польски, 

283 немачки, 358 румунски, 183 руски, 77 словачки, 69 туро-
ки, 7 русински, 17 украјински, 12 дански, 102 франдуски, 8 

холандски, 4 норвешки, 8 шведски, 123 остале језнке, док Je. 
за 2 334 тај податак остао непознат. 

... У СрбИЈИ без покрајина 208 048 је]угословвна од 15 
и више година, у Војводини 118 373, на Косову I 754, а од 

нзихје ca високом школском спремом, по истом редоследу, 

21 597 (10,4 одето), 4 836 (4,1 одето) и 93 (5,3 одето). На 

пснову ових података се може ре1)и да су се високообразовани 
4em'tie одлучивали за одговор пописввачу да су Југословенж. 
Найме, у ухој Србији ca високом школском спремом има I732I8 

становника или 3,8 одето укупног становшштва на овом под-

РУЧ4У коjи имаjу више од 15 година. 
Табела о попису становништва према народности и матер

ая ем језику, коЈу je израдио Републички завод за статисти
ку, бацила je више светла на то коЈим националностима при
падав у етановници коjи су се изЈаснили Југословенима, али 
у потпуности не даje одговоре на питан?е шта je на аэи? утй-
1^0 да се у последнэем попису стешовништва тако масов&о од-
луче за такво изјашвзава& е. 

Валь а ре1)и да на подручју уже СрбвЈе ниЈв било никакве 
пропаганде, притисака или утицаја вако ко да се изјаени и 
упише у пописне листе. Добијени одговори, како истичу у Ре-
публичком заводу за статиЬтику, пре свега су реэултат " ин-

тимног човековог определаен^а", Предпоставља се да мв^У 
Југословенима има и деце из мешовитих бракова. Мв'^им,н2 -
je искл>учено да су многи хтели да на оваЈ начин манифесту^ 
j у своју припадност југословвнекц) з^едници. Али, сигурно, 
има и других разлога које Hslie никаква статистичка пребро -
j аванса и укрштаа>е података Mofei да изнесу на видело, ако 
изостане права, добра социолошка анализа полиса становништ
ва. 

Влајко Потежищ. 
Из: Завичај, 1982, број 267, 

децембар, е. 4. 
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БОГАТА КУЛТУРНА РИЗНИЦЛ 

У ризници цриродног богатства Црне Горе налази се своје-

врсна ризнищ културе, непроцЈввзиво благо човЈекових тво-

ревина од давних времена до данас. И због тога je Дрна Гора 

увијек била заниидыва и привлачна. Она je кроз своју бурну 

историју била изложена многим ратовима, насртанэу освајача» 

шьачкан^у и пустошев^у, због чега je не стало доста драго-

с^ености. Уништавале су их природне стихире, вриЈеме и чов -

јек. 

Утвр^ено je да je на тлу Црне Горе човјек живио још при-

ј е 180 ООО година при je нше ере. Управо из тог доба су про-

нађени трагови льудског станишта у Црвеној Стијени за коjу 

се сматра да je "до сада најBelie nelinHCKO налазиште прачов-

јека у свијету". Последнэи становници напустили су ову neiiz-
ну у neTpoBiltiHMa (граниф Црне Горе и Херцеговине) око 1500 

године при je наше ере. А пекински цртежи у Липцима изнад 

Рисна (Бока Которска) датирају из друге фазе неолита и 

према неким тумаченэима - представлзаЈу Јединствену појаву 

на Балкану. 

Поред споменика из праисториЈског периода Црна Гора има 

велики број споменика из времена каснијих цивилизација као 

што су илирска, римска, ima словенска, турска, све до нови-

јих времена и споменика народноослободилачке борбе. Нова ар-

хеолошка ископаваша дају и нова открйКа: такс je црије дви-

је године приликом откопавав?а старог насеља (П и Ш вијек 

наше ере) у Коминима код Шьввл?а на^ена стаклена ваза изу-

зетне л^епоте и вриједности, каквих Je данаса мало у свије-

ту. 
Свакако, посебно богатство представљзцју рукописве кв^и-

ге (на тлу Црне Горе има их велик број и најве^а збирка je 

у манастиру Св. Тројиф код Шьевльа), затим фреске и иконе. 

Да има такво ремек-дЈело старо седам вјекова као што je фре

ска Тавран храни пророка Илију" на зиду манастира Морача, 

била би поносна овака велика земльа. А штампарија и штампа-

Вэе кнэига. "Октоих" само годину дана пос^е откриваъа Аме
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рике, и то сдовима чиЈу дьепоту Европа још aiye познавала, 

свакако оста/е као Један од најсвјетлијнх тренутака у кул-

турној историЈж Црне Горе. Иза тога одиједе мвоге фресжо ж 

иконописцн и сликари који су оставил! трајне трагове на тлу 

овог краја, све до појаве и шташ1ан:>а дјела Петра П Петро-

виЬа Њ>вгоша који Je високо узднгао славу Црне Горе. 

Данас Црна Гора располаже са цреко 370 непокретнжх и 

преко 6^ покретних значајнжх спомениха културне истори/е, 

коЈима нема цијене ни цроцЈене. Само о дога^ајжма 0урног на-

родноослободилачког рата свједочи щ>еко 700 спомен-обшьеж-

J &• 
У цетинэским музејима се у овом тренутку чува око 50000 

примјерака архивског материјала. 3500 ликовних дјела и 6000 

радова цримијен^ених умјетника, да ж не помивэемо остале ар

хиве, музеје и збирке у Котору, Херцег-Новом, Никши#1у,1Ьье-

вльима и Титограду. 

Због свега тога се ради не само стабилизацији и ощ)еми 

достоје^их институција ве^ на изграднэи и отвараа:7у нових. 

Не^емо набраЈати отваранэе нових архивских центара, музеj а 

и библиотека али iiBMo поменути велике гра^евине и темеоье 

за старо и ново. Тако се цриводи кр^'у поставка ИсториЈС-

ког муз^'а на Цетинэу (у адаптираној згради Владина дома) 

са око 7000 квадратних метара изложбеног простора гд/е #е 

се стручно и научно представити разноврсна и богата прош-

лост Црне Горе. 

У току Je и градЕьа нове зграде Централне библиотеке 

UpHoJesiili" на Цетинэу у којоЈ ћв на савременим ос-

новама бити смештено преко милион публикација. Овоме свака

ко треба додати зграду Универзитета у Титограду, чија j е 

градира у току, затим недавно ударене темедье згради Радио-

телевизије Титоград, а припрема се и прошире%>е зграде Црно-

горског народног позоришта. 

То, разумије се, није све. Ако се зна да у овом тренут

ку у ЦрноЈ Гори има око 180 институција културе, да у HDOJ 

сада живи и ради око 60 доктора наука, исто тоишсо сликара, 

толико шьижевника, онде се стиче и другачија о "рат-

ничкој и Јуначкој нацији" чиЈи сваки четврти становник у 

овом тренутку учи у некој од школа. За ову црилику желимо 
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да ваглаошо да су при Црногорској акадешди наука и уијет-

ности припремль 6НИ многодроЈни проЈвкти, од заштите цриро-

де, цреко изучава&в Језика и критичког издавна класи^^них 

дједа црногорске литературе до црипреме за израду прве ен-

цнклопедије Црне Горе. Све то говори о Једном снажном за

маху у области хултуре у ЦрноЈ Гори у овом временскон тре-

нутку. 

БОШКО 1^Щ10НэИ^. 

Из: Завжчај, 1977, број 199, 

ацрил, с. 24-425. 

ЛУЧОНОМ С ЈЕОБНШ 

( 130 година од смрти Петра П üeTpoBnlia Његоша) 

О Његошу, најве^ем југословенском песнику, написане су 

мнаге KB?иге; осветл^ени су нэегов хивот и дело, време у KO
JOM Je живео, услови у којима Je стварао. Годишнэица н:»его-
ве смрти je прилика да се подсетимо на овог гешуалног пес-

ниха и мудрог дрхавника који je за двадесетак година влада-

вжне и за свог кратког живота учинио много. 

Петар П IleTpoBnf) %егош постао je верски и световни го-

сподар Црне Горе после смрти стрица Петра I (1830. године). 

Тада Je Раде Томов имао седамнаест година. Црна Гора je би

ла сиромашна, племена у Eboj зав^ена, није имала никяквих 

•кола нити иједног лекара. Али, ова мала брдска земльа је-

дина Je на Балкану сачувала своју независност. Стешнэено из

мену Турске HMnepiye и Аустро-Угарске, ово "камено острБО 

слободе" вековима Je одолевало разним притисцима. Тако je 

млади &егош Још I83I. године, дакле, само неколико месеци 

после щюузиманэа дужности владара Црне Горе и поглавара 

&>еве цркве, писао руском конзулу у Дубровнику Јеремдји Га-

гжЈГу: "А ja, како и сам знадеш, трошка немам да установим 

тахво правительство коЈе би народ довело у посЈогшаниј е, а 

народ je сасвијем сиромашан, а ваши непријателзи дају нов-

це за смутяти га, а Ви знате да новци многократ учине буву 

• смутвэу и у столичне храдове европејске, коЈи имају^и во-
Јвве и новац доста, а камоли не^е у један сиромашан народ". 
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На TOU голом црногорском каме&у, за ко je je археолог 

Артур Евано рекао да су орловоке твр^аве, живео je овај "пу-

стивэак цетинзски": проводио неспокојне дане и 0есане во))И 

pasMEOubajylüH о добру и злу« тајнама васшоне, вечннм пята&и-
ма живота и смрти; војевао Je и писао стихове, и 0оловао по

следнее три године живота. Мало je било радооти, а много бри

га и неволь а. Изасланику српске владе Ыат1^'н Бану рекао je: 

"С&м сам, и мучник на овим стенама као Прометеј на Кавказу". 

А Bei) поменутом Јеремији Parntiiy жалио се: "О, судбино, суд-

бино, зашта си мени тако строга?J а сам твој великомученик 

Био Je мяад и духовит, желг^ан живота, путова&а илэуба-

ви. Истищо се лепотом лица и висином стаса. Још и данас 
у Црној Гори се може чути пословица: "Лијеп ка владика Ра

де". И Бук Карало том говори: " Кад би га ко видео измену 

других л:>уди да се шета, рекао би да на конэу jaine, а кадя 

би му какав дошао, а врло мали, у шали би рекао: Гледам те 

као с ЛовЕ^ена". 

Колико je волео да путује, да упознаје земх>е и народе, 

може се видети из ових нэегових речи: "Ко не путује Taj' не 

живи, та] не знаде што je сви/ет, што je свјетска мјешавина. 

Свијет je кљига отворена у ко j oj треба учити што Je овијет? 

Када су му прилике у земьи дозволь авале Шегош je путовао -

најпре из радозналости и у интересу политике ко j у je водио, 

а у току последЕьих година живота траже ж лека за своЈу бо

леет. Трет, Беч, Петроград, Рим, Напуль места су у којима 

je боравио, где je упознавао културу разних народа, а у ко

пима су се дивили sberoBoj снажној личности, као и лепотн 

вэегова говора. О томе су нэвгове савременици ост^авили до-

ста записа и анегдота. Па ипак, о Нзему као човеку, пе-

снику и владару најинтересантниЈе податке забележио je Jby-

бомир Ненадови^) у "Писмима из Италије". Наводимо један од-

ломак. Onncyjyltn вече које су провели у Напузьу, Ненадови1), 

поред осталог, пише: 

"Друштво je било лепо и оддично. Седело се и ходало по 

собама и по башти. Владика се обично носи хфногорски; ж та-

да je био обучен у црногорске хал>ине, које му врло лепо до-

ликују. Разговор хзе готово свуда водио $рандусхн. Свн су би

ли путници, из свију крајева света. До владике није се мог-
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до дКШж, једвахо оу га окрухавале вајлеше даме л модиде да 
ш ц];япа о Црној Popi, о четама, о ратовашу Црногораца.Вда-

дна je 0Ж0 добре вод:>е, говоржо je иехфеотано. Ja, којж га 

свах|[ дан слушан, дивио сам се тада н^еговом говору, нэего-

вжм |фнчама ж језхфовнтжм досехкама. Он je често пря томе 

щаШвэу додазжо у поетско/ одушввд>ек>е. Куд год je корачжо, 

свуда оу га пратжда Hajsetia господа ж госпо'^е. У своје, обж-

чно Краске цржче о Црној Горж мешао Je ввшто cpelüy и неоре-
tiy, јунаштво ж страховање, победу ж погжбЈ^у. Све je он то 

умео вешто једно поред другога упдеотж да депо стојж, тахо 

хао Кад добар ткач вешто уткжва раздичжте боје. Само на je-

дном тахвом вечеру могао je свакж видетн да je то поета, да 

je в^джкж поета. Он je говоржо онако као што je у "Горском 

вжјеЈрцу" говоржо..." 

КенадовжА жстжче да се разговор водно на француском је-

зжху^ алж je поэнато да je Његош знао још рускж, жталжјав-

скж, немачхж; стекао ie такво образование да je рускж руда-

рокж офЕцжр Ё.Н.Ковадэевскж, којж je боравжо на Детв&>у,ре> 

као џа в>ега (1838) да je "Jедав од вајпросве^)енжјЕХ л^уди 
овога доба". 

У културно заосталу, ратнжчко-патржјархадну Црну Гору 

Е>ег6ш je увосжо европскж дух. Пршшком боравка у Петрох^-

ду 1^, где je бжо посвежей за владжку, xjmo je налу шта-

мпарују. 7 цетжв:>скон манастжру, где je била смештена, за 

ооамфаест година постојанза у нзој су штаыпане многе цркве-

не ж шкодске кнэжге. Ту je Његош штампао (1834) своје кнзж-

,ге "Хжјех јаростж турске" ж " Цустжн>ак цетивэски**, Сима Мж-

дутж^овж!) Сар^дија "Дику црногорску". Бук Kapa^nfi народне 

посдфвжце жтд* Тада je почео да се штампа ж првж црногорски 
хале|дар "Гражца", којж je ж најстаржја кнзихевна пубджка-

цжја« На &>еним страницама налазжмо ивформацију да у новоо-

творфној ж једжној школи, смештено], тахође, у цетжвьскон 

1Мавафтжру, "жз разнжје окрухжја до 30 ђака у чжта&у, диса-

aaj, рачуванэу, свештеној жсторжЈж се уче". Крај ове штампа-

Јууе je веома характержстжчан за ондашн^е прилике у Црној 

Торж« Да бж се сущютотавили оидној војсци Омер-паше Латаса, 

Дкщо^орцж су, у недостатку муниције, штампарска слова пре -

1теп1*ж у 1огшчана зрна. Иако Je прва црногорска државна luta-
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мпарија радила на Ободу, на обалн Ријеке UpHOjeBitia Joa у 

15. веку (I493-I496), ова soja je довета из Русвје вначаЈва 
j e по томе што представльа почетах културног покрета ЧЖЈЖ je 
отваралац 0ио Његош. Кслико je он oce^tao потребу ва квэжга-

ма, глад за знаьем, најбоЈђе говорн податак да je юте го-

днне у Петрограду набавио ж осам ототжна кв^ига, xoj е су 

на Цетише допрешьене у Једанаеот сандука. 

Тако je 1Ьегош запалио лу^у чжја се светлост полако алх 

сигурно ширжла по брдима Црне Горе, разгоне^к iipax вехова. 

То je она трајна светлост xoja, како Je рекао Иво Авдрк^,"чв-

сто ж јарко обасЈава ж наше данашвзе путеве". На Једном ме

сту у "Горском вжјвнцу" владико Данило каже: "Ко ва бржо.ах* 

ж мало стојж - вжше вжди но онај под брдом". И &егоа je 

видео вишв ж бол^е. Зато Je дубоко caocetao ca поробдьевон 

бра^Гом и позивао за заједнжчху борбу протжв ту^жва. Jby6o-

мжру Невадовж17у говоржо je у Напулэу: "Што се ве^једн(м же 

джхете ва Турке, код толжкжх лжјепжх прнлжка? Што не црегне-

те Једном? Пајвж отуда, а ja одовуд, да се ва Косову оаота-

немо..." Заточенжк слободе, непомжроьжв хада j'e у ожтакэу 

нецржјателз, 1Ьегош Je у суштжвж бжо пацифжста ж савэао о 

братству свжх људж. 7 пжсму хоје je 1847. годжне упутжо во-
турченэаку Осман-пашж Схошьаку, Е>ег<»в кахе: "Ja бжх волео 
вжше во жата ва свжјету вжд/втж слогу ме'ђу бра1;он, у хојжмж 

j едва крв хжпж, xojy je једно млжјеко одгојжло ж Једва холж-
јввка одв:>жхала". Н>егощу слухж ва част што Je у време рево-

луцвонарног покрета 1848. годжне ме^у прввма почео да упот-

ребльава речж "Југословен" Ж "Југословевство". Алж, отвар -
ноет je била друхчцја, сурова: било je то време борбе ва 

хивот и смрт, борбе за опотанах. ДрноЈ Горж Je стално прети

ла опасност jep je у к>ој бжла, како je 1Ьегош говоржо ва-

пудрској господи, "опсЈеднута последнэа искра српсхе вевавж-
сностж". Зато je толжко певао о слободи, величао xepojo&e 

подвиге овоЈих сународника, Нэихово свесно цртвовавэе, HDX-
хову пат^у и стоицизам. Истищо je духност дьудж да ое бо
ре протжв зла, осу^жвао жвда^нике ж кухавжде. Зато ое мохе 
ре11Ж да je глввни Јувак а:>егових песничхих остварек7а цео 
народ. 

Нзегош Je говорио да Je у "Горском вжЈенцу", "наслххао 
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обичаје, начин шашьен^а и карактер Дрногоращ тако да се 

они виде 7 в=>ем7 као у огдедалу**. Саткан од снахних еиоција, 

дубохих 1Ш0ЛИ и драматике дога^аја (истребльв&>е потурица у 

Црној Гори почетком 18. веха), "Горски вијенац" je апоте-

оза борбе црвогорског народа за слободу, üpeiumliy се у в^е-
му радост и бол, лэубав и мржвэа, снови и отварност. Као хо-

рови у античхим трагеднЈама, овде се чују народна кола која 

изричу "пресу ду историје**. То je слика мале seiube на исто-

ријскс(;' ветрометини и похвала "чојотву и Јунаштву". Зато Je 

010 дело постало блиско нашим Jbудима, па су многе генераци-

je васпитаване на н?еговим етичким порукама. 

Поезија je била саставни део 1Ьегошева живота. Шта je 

она за нэега значила модца je на лепше изразио у писму нема

чком к1ьихевнику Лудвигу Августу Фрашслу. Седам дана пред 

своЈу сифт он му je, измену осталог, писао: 

"Ах, дивна поезија, искра тајинствена: ja нттядя није-

сам могао разабратя али je она искра бесмртнога огкза, али 

je бурна клапнэа, чедо уског псвебија нашег. Са земне je ка-

тедре сматрам вјетреним наступом; но када се човјек попне 

више самог себе, онда види биједност лэудску и када je по-

ета, може ре^и да Je щ)ец олтара свесвјетија. Поета je клик 

смртнога с бурнога нашега бри j era, поета j'e глас вопи j у ta
ra у пустиши, он саа?а о бесмртију, довикује га и за нэим 
се топи. Он види велики лист од калиге миробитија отворен, 

у Нэвму чита чудества створителэвва. Они су љегово најсла-
^е пиКе, он се а^има опија, он силом воображенија изводи из 

блатне землье клицу небеснога живота, трулину боготвори.Ње-

гов се едем шири на луковима тврди..." 

Витез и мученик, како га je назвао Један ваш к1ьижевник, 

чији je огромни распон отрасне душе и видовитога духа до-

диривао небеске висине и паклене дубине, Петар П Петрович 

Његош живео Je само 38 година. Последнее часове генијалног 

песника описао je Бук Попови^. Смирено, као да говори о по-

езији или обичним, свакодневним стварима. Његош je на сам-

ртном часу оаветовао своје главаре шта и како треба да раде 

за добробит Црне Горе. На крају je рекао: " Још ви препору-

чујвм и аманет предајем, кад умрем, копа j те ме на JdoBtiea 

код нове щжве". Жельа му je испунена четири године као-
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није. Од тада, сједивзеш у велгчвни, Његош и JHoslieH су тра-

j ни свмбол слободе и херожзма. 

Раде HüROJDilf. 
Из: Завичај, 1981, број 255. 

децембар, с. 24-25. 

СШШ03ИЈУМ О СТЁФАБУ ШТРОВУ ЬУЬИШИ 

Црногорска акадешја наука и умјетност! органдзоваяа je 

недавно симпозијум о животу и раду Стефана Мнтрова ЈВубнше 

(1824-1878), кнзижевника и народног заступника. Симпозжјум 

^е отдочео ca радом у Титограду а наставио у Буднн, одноово 

у хотелу "Маестрал" у ПаштровИ^^има, ДЬубишинсш крају. Научне 

радове изложило je тридесетак к&ижевних историчара.тео-

ретичара и крйтичара, а неколико учесника осврнухо се ж на 

шегов ПОЛИТИЧЕН рад. На крају су учеснищ cHuno3^iyiia препо

ручили Скупштинж општине Будва да се у ЈВубишжној родној ку-

liH отвори 1Ьбгов uysej и да се обшьежи варварски гест фвшж-

стичких окупатора који су, 17. јула I94I. године, послжје по-

раза у сукобу с партизанским снагаш на Брајж/јима, искадка 

свој бијес на Љубишином споменику у будваноком парку. Дуца-

ли су у ЈБубишину бисту ж оборилж je тако да je ж ЈБубжша је-

дна од лфтава фашизма. Тек послжје ослобо^енэа бжста (рад 

словеначког вајара Л.Должнара) spa^iena je на посто^ье ж за-

лиЈечена рана на шој. 

СимпозиЈум je протекао више у освјетл>ава&у ЈВубишиног 

рада и живота него у сукобу миоиьен^а око тога. Различите мж-

пиье&а о 1ьеговом политичком раду, која трају ве^ више од 

сто година,чула су се и овдје, али су учесници сматралж да 

не располажу довооьно широким документарним матери j алом да 

би о томе рекли завршну ржјеч, па су зато многе супрот-

ности остале отворене. Што се тиче анализе н^егових ** Пржпо-

вијести црногорских и приморских" и "Причаа>а Бука Дојчевж^Га*, 

свж референти су полазили од чинэенице да je то удя nm? яавв 
прозе, зачетнта модерне црногорске па и југословенскв пржпо-

BiyeTKe, чо^в ржјетка талента ж способности да жсторж^ске 
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ж саБремене дагађаЈе оживи лжјепжм поетокнм сликама и овје-

хям Језиком. Било je и, можда пречестих» осврта на оно што 

07 критичарж ранцје писали, куде^Ги ИЈШ хвале ж ЈВудишжн 
рад. Но то се нжЈе могло жзбје^^и, j ер свако вријеме настоји 

да оцијени к&:7Ижевно васлье.^е са свога отааовишта. 

ЈВубиша се родио у Будви 1824. године. Ј\јвд му j'e био 

секретар паштровоке општине, а отац lüiTap морепловац. 7 19. 
години постао Je Стефан секретар општине, а ве^ у 21. ГОДН
ЕЙ послжје женидбе, написао je и обуавио својпрви рад о Па-
штрови1Гима (1845). 7 вренэу које je настало 1848. ЈВубиша 

J е био главни говорних на великој' народноЈ скупштини у Прча-

Нэу и аутор je одаука тога скупа. ПослцЈе Баховог апсолути-

зма (I85I-I860) постепено су дозволэаване хфа^анске слободе 

а I86I. Ъубшпа по први пут улази у Далматински сабор, као 

посланик сеоских општина Боке, које су га бирале шест пута, 

све до смрти. У Сабору се борио за употребу народног језика, 

за отвара&>е школа, за културни и материја1ши нацредак пок-

раЈине, у којој се службени језик под Аустријом био итали -

Јански! Далматински сабор бирао je ЈВубишу за посланика у 

ауотријском парламенту (Царевинском вије'^у) и ту je Ъубиша 

такође наставио своју борбу за народна права. Године I86I. 

постао je почаони гра^ЈЕшин Загреба, истог дана, кад и £ух 
Кара^'к, а многе општине су му слале јавне захвалнице.Своју 

прву цржповжјеот "Шлепан Мали" Ъубжша Јв oõjamo 1868. го
дине а дв]^'е године каснжје "Кав>оша МацвдоновЈ^а"; затим 

"Продају патрцјархе Bpwilia", "Кра^у и прекращу звона"," По

па Андровж^а новог Обилий, "Проклетж кам", "Скочидјевојку" 

ж "Горду", да бж од Јануара 1877. почео да објавлзуЈ е у Бе-

чу "Пржчанэа Бука Дојчевж'1)а". Истовремено бжо j'e активан ж 

као новжнар. Првж чланак објавио Je 1854. године и као го

ворних у Сабору ж парламенту ж у пржватном животу изазивао 

Je угжјек паха:>у ж дивг>е&>е, чах и од стране оних који га 

нжЈесу разумЈелж. ДЬубиша ниЈе никада проговорио н^емачхи а 

тал1иш<^ je употребйьавао у Далматинском oaDopy само као 

цредсједвих, од 1870. до 1876. када je требало свахи пред -

лог хазатж на оба језжха. 

Стручнзацж су оа^ледадж ово дјело ca разшах страна, као 

жсторжчарж, политихолози, као кнрихеввж историчари, испити-
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вачи граматЕчхнх облика, соцвјалних мотива, етичхих основа 

на којшаа почива то ДЈвло. "Пржчан^а Bysa Дојчеви^а" су са-
гледавана у поре^енэу ca "Декамероном" Бокачаји "1001 Hotii". 

Посебна пажк^а поклон?ена je односу усмене народне кљн-

жевностж и писане квзижевности н ту се допщо до закдьучха 

да су били у заблуди они ријетки критичари који су у ЈВубн-

шк видјели само скупьача народног блага. Он ниЈв ни копирао 

ни развијао народну усмену причу ввћ je створио нешто ново, 

оригинално и друкчиЈе, на истој основи на xojoj je Његош 

развио свој ненадмашни стих. 

Давно изречено поре1^ев>е да je ЈВубиша Шегош у прози 

овдје je оснажено. Ради се о истом времену, о истом језику, 

скоро и истом крају, с тим што je један дио Црне Горе тада 

био Слободан а други под Аустријом. Да би пониотили ту вје-

штачку подјелу и неправедну хфаницу, на Црнохюрском пример-

J у су још почетком XIX вијека, а можда и рани je, смислили 
израз дон=>а и горн?а seMJba. Љубиша je у црози израз на

родне душе и Језика донзе земл>е а Њ>егош гора>е и тек као 

цјелина, и са становишта родова (поезија и щюза), и са ста

новишта земл?описа (донэа и горн^а землэа), и са становишта 

етике, хумора, језика и сл. та два писца израдавају оно нај-

боЈ^е што je народ желио да чује и сазна о себи, што je том 

истом народу требало да се поклони са стране кнзижевних по-

сланика. 

Његош je пресудно утицао на Ъубишу а Лэубиша je са сво-

j е стране признавао Taj' утивд] и био /е ме^ првим Југооло-

венима ко J и су правилно оци/енили Шегошево дјело, свега два 

дана поели je Шегошеве смрти! Ахи Ьу-биша, иако щюузима 

стотинэак Нэегошевих стихова, ипак није неоригиналан, jер 

ЕЬегошеви стихови кој е он уносе у свој текст толико су nos-

нати, да се увијек распознају као цитати. То није био знак 

к>егове несамосалности, него Jby6aBH према Нэегошевом ДЈвлу. 

7осталон, као неко ко je упознао и нашу и свјетсху културу, 

он je и на самртничко постелэи говорно стихове Дантва ж 
Шегоша. И у томе J е бжо слжчан Нэегошу, jep оу ови оамоу-

ци Xli вијека, који су створвлж велика дјела, бжлж у доджру 

са свијетом, да увиде разлике и опасности, алж ж охвате 
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Ш¥а J В7НХ0В0М сопственом шиа]ьевэ7 нвје савремено. 

Радослав POTKOBHII. 
Из: Завичај, 1976, Õpoj I90-I9I, 

јули - август, с. 12-13. 

ЦРНОГОРСКА АКАДаШЈА НАУКА И УМЈЕТНОСШ 

Почетком марта 1976. године једном дога^аЈу прадат je 

жауаетан звачај у Дрвој Гори. Бвло je то 10. марта, кад je 

FenydonKa скуштнна усвојила Заков о Дрногорској академи-

ji наука и умјетности. Тиме Je, у отвари, постоје^л Друштво 

ва науку н умјвтност дрерасло у внпш 00лик организације на

учив ж умјвтетчке дјелатности - у Академију. 

Потреба за новим квалитетима, посебно на сектору науке, 

за саврвменијим програмиран:>ем научне политике у Дрној Гори, 

Јаче Je дошла до жзрахаја црије нешто више од двије године , 
упоредо са порастом материЈ" акних снага друштва и укупним ра-

звоЈвм ове најнавзе републике у Југославији. Били су то.при-

Јв свега, захтјевж за осмшшьаван^ем и Ентензивира&> ем нау-

чво-жстраживачкжх радова, а?иховим тјешнзим повезиван>ем са 

удруженжм радом, за ускла'^иваа:>ем научних дјелатности са оп-

йтедруштвенжм потребама. 

У 90 вржЈвме, |фајем 1973. године, били су век ство-

ревж основни предуслови, да се једна осјетна празнина попу-

жи кванжтативнжм оадрхаЈем. Taj пионирски задатак био je по-

вЈерев Друштву за науку и умјетност. Основно опредјвл=>евзе 

sa Академију пошло je од охромног значаща ко и добро органи

зован ж уомјераван научшо-истраживачки рад имају савременим 

уояовима за брки ж складнж и друнтвени ж економски развој и 

«фирмапију културних вржједности републике Црне Горе. 

Еема сумк^е да су новом квалитету организованна у обла-

етж научног рада и умјетничког стваралаштва у Црној Гори до-
пржнжјвле ж друге значајне промјене, ко je су послэедших го
лова ва тлу ове Републике означиле стваранзе поволзнијих ус-
лоаа за развој науке и з^јетностж. Мжслж се, пржје свега, на 
1емст^тужсан>е Уяиверзитета у Титограду ко j и je, иако млада 
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ЈШст^туција, дао нови шшулс ђа свестраннјн нащ)едак в, эа(у(-< 

^о^отражиБачког рада. Дад>як развој ем Увжверзитета Цр|цо| >-

ropcica академжја наука и умјетноотж до0ж11е још једав cMaie 

ослош за овоје активности. При je годину и по дана noicpe -
нут je и дневни лист у Црној Гори, знатно je проиофвн )! j^pu-
грам' телввизије, новим садржајима обогаЬва npozpaM Рад)ц)1-№-

тогр )̂ДА. Све те могу1тости и ЈЈГСЛОВИ на одре^ени начин -
риноре ослоба^анэу и активира&^у стваралачких потенцијада 
льуд^ на овом подручју, афирмаодју nocTOjete и стварайьу 

нови)с вриЈедности. 
Из: Завича], 1976, đpojjL38;» 

мај, с. 6. 

ТРИ НАШОНАЈША ПАРКА 

^[риродне љепоте Црне Горэ су биле познате и ранијецЖ 
све jio данас нису биле у ДОВО^Е.НОЈ мјери заштжћене од pep -
них э^дова деградациЈе. За тридесет поели j ератних годи^ pim-
лно jjy се наметале друге, "црёче" потребе, тако да Je 

о To^i значајном националном богатству потискивана у др^к 
план^ Недавно, Скупштина Црнё Горе je уовојила Нацрт 
на о националншА парковиыа, а у току Јесени бжйе усвој^а џ 

коначан законски текст. 
ЦодручЗа loB'feeHa, Биоградске горе ж Дурмитора, као 

изра!^жтијж резервати рриродниЈ дьепота, и раније су силура-
на н^дионалнијм парковима, апи нжсу биле одре^ене ни нэ|с^рве 
f:paH|4e, нити je био озаконрен начив управдьан:>а овжм -
ручјима„ Отуда низ појава и прступака потпуно супротни? 
рактфру и намјени националних паркова. Управо уовојеншр 
црто» закона ријешвно je или je на путу да се ријеши « 

Дурмитор и Тара ^'единствена цјелина 

^ационални парк Дурмитор, како je предложено, обухв^ф^Н 
шсиэ истоимене планине и кантон риЈеке Таре у ухупној џ^џг-
рцдан]! од 35 ООО хектара. Сам JlypuHTop ca каазоном 

шжце захвата пощишу од око 9700 хектера, ол чега счли 
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. ров|ват ШкЈже oso 2 СЮО хехтара, пращумокж резерват око Зкв-

в>вг jesepa ОБО 10 хектара, otpori резерват Барно језеро трж 
квкт^фа, зона вжоокжх щума у сяжву Црног j езера и Мдиноког 
jBOTOta око I ООО хехтара, дох остало чине шганински поиьа-

jpi ж камввэар. 
1то се тнче ка&>ова Таре, хоји je ж званхчно проглашев 

м јчиош од 58 резервата бжоофере у свжјету, он je Ефедхохв-
вжн laxoBOM одухватвжјж за oxõ I 400 хехтара Тепачкжх щука 
I захвата ухупЕО 17 900 хехтара« 7 овом кав?ону je издвојев 
црак|мокж резерват отроге заатжте Црва пода, од око 40 хех-
та|М1 (щющумохж хошиехс црног бора). 

Дурмжтор са каоэонои Tapi представЈКза ријетку оазу ве-
хжчауотввне ж ненарушене црироде оа 18 глечерсклх jesepa,мно
го xJOLcypa ж пе})жна, енденжчжнм врстаыа õiubaxa, па и хиво-
тжжэй. То je једжнствени музе] црироде којж Je отворен свжы 
вьенжм похлонжцвма. Изградв:70« савременжх путева преиа срцу 
овог регжона, Жабльаху на Ду1»1ИТ0ру, све je вше посЈвтжла-
#1 - онжх хојж долазе из истрахивачкжх побуда, као и све 
бројдајжх туржста ко j ж на ДуЈмцжтору налазе окрвгшенэв. За 

сада до Жабдьаха водж асфалтнж пут должном Таре од Мојковца, 

ставкой на хфузж Београд - Бар, а градж се ж савременж пут 
ах Ш|эевл:>а, којж се са цретхфднжм путем спаја код чуве-

яаг «оста на "^ур^евжКа Тарж. Смјежтај на Дурмжтору je ocje-

tio Эоскмьван Ж8градв:>ом новог хотела. 

Прашума у жоднохју Бјеласице 

J лавцу заятж^енжх пржроднжх JbenoTa од три карихе.ко-
^'ж C# Бфотвхе од сјевера ка j угу Црне Горе, Бжоградска гора 

срвджну. Подручје парха би#гв проширено са нових 1800 
хехтара укЈ&учжвав=>ем у заштж1[ену зону масива планине Бјела-
юще, »атжм Урсулжног, Шишхог, 11ешж1>а ж другжх ман:>их језе-

!*• 
Највв^ вржједност овог ̂ рка чжнж 1фашумскж резерват 

UlI900 хехтара, ко J ж je цент|>алнж дио заштж1Гене површжже од 
хехтара. Иахо je у овом парку режим заштжте релатжвво 

ttffot, ооојвтжош ^е мо1јж да ̂  коржсте у туржстжчко-рекре-
«Tiiie оврк^ a бж^ дозвоАреж ж ржболов. 
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Зона нацЕоналног парка Ло]^ена, која je досад обухваха-

да 2 ООО хектара, проширује се за нових 1200 метара поц?ш> 

яе под буковом шумом, која има нскьучиво заштнтнж харвххвр. 
Haj Beli у прнродву i меморијвлву вркједаост жма средмшы дою 

парка са Штировником Е Језерокгм врхом, односно Шеговевш 
маузолеј ом. 

Нащоналним парковима у Црној Гори 0ж^ обухва^еао 43 Д 
хектара. До оредишта сва три парка воде добри oyv»-

ви, тако да Je олякшян цриступ посјетжоцима. Ово je iiooe<teo 

значајно sa наше исел^енике, углавном старжје Лэуде, од ко-
i их сваки похели да приликом посјете завичају донесв у ојрцу 
понешто од оног што нуде нащонални паркови Црне Боре, к ve
ra ни je мало. 7 то су ое ве^ увјерили многи &>1Х0вж ао<^'« -
тиоци, у то 1\е су увјерети и сви другн коЈж буду доляяки. 

Ыилутия ^axoBili. 
Из: Завжчај, 1977, број 20Б, 

новембар, о. 9. 

црвоюрш 

Дошш оу овдје, у равну ВоЈВоджау, шя щшогоропх 
ва щших поратних година неким "влаком без возног рвД|а*,Ј№^ 

oeHi ca собом неколико завежх>аја одЈе^в ж o6yfie. Ноовш flCf 
ж уопомене на тешке године живота ва хатуяскжм, льешажяш, 
ржјечким ж црмнжчким хфшевима, одакле je вековжиа луг м|ДЯ9 
у далеку Америку, Аустралију жди неку другу црвкомороу 
млэу. ПоолиЈе ослобо'^ев»а, у новој Југославжјж, <ђроЈ 
породила И8 отаре Црне Горе добио je у бачкцј г«тви»т^ Jnut'~ 
ne Kyfie и комплексе земдье о кс^'има аекад ни ссиъатж ажЈе 
могао. Населило ое тако око 5 шзьада Црногораца у СемЛу » 
селу у срцу бачке {^''Внице коме нови становници дадсше жт 
Лот^енац, да их вјечно подсје^^а на стари крај, ва ЛовЙ'вн,ож-
мбол щшогорски, на родну Црну Гору. И као што je село до» 

било име Лов^^енац, и радне организације и жнститу^жЈе у оо^ 
ом мјесту добише жмена личности из старог краја. Име 
ника Нэегоша добило je културво-умјетнжчко друштво, заэдм 
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овдащнэв паьопрнвредно до0ро. Кафана j центру вела се зове 

"Детнаэб", J едва друга тамо "Обод". З^дна од главннх улжца 
SOOB назяв "13. J уд", а то Je Дан устанка црвогорског народа. 

Ме^у шу0арама видЈвде (sj ое тада, а и данао се вндв,цр-
ЈЕогорске капе. Измжјешалн су ое овдје Дрногорци и Ua^pi. а 
Ima я друпх национадностн. Сви се добро слажу од првог да> 

Ьа. Оддје се не шта "ко ое вако крстн". А ве1)нву становннха 

чаше Црногорцв. 
Данашв>я 1ов1>енац нжЈе више ни наднх на некадашк^и.Новя 

жжтеды оу доста учинжлж да ое он врошјвнж. Дентар седа,ко> 
;|е са 4500 становшоса и свнм онш што ша, може бмтя ж i^-

окружен je пословням я отамбеннм зхрадама. На Једном 
јтгду je дон кудтуре, ноцред а?era опоменнх падям у бррбя за 
олободу I94I-I945. хюдяне. Њнх Je око 460. 06HJbeKje je по-
ђтавдзено ту недавно, на трядесету годяшвэицу досеаьеЕьа у 

Војводнну. 
7 центру Лов^Генца je я нова шкода, модерна зграда, j ед

ка од д:»в1шях у Војводинл. Мало далье на бријеху je базен за 

јвливан^е. Један број улнца je аофалтиран посльедв^вх годяна. 
У ове ку/)е Je доведена вода. Ове je то ура^ено оамодопряно-
оом мјештана аля я учешј)ем подзопрявредног добра "&егош".А 
Кад Je о "Шегощу рщ еч, треба ре^я да у овој радној орга-
нвзаЦнЈн радя велякя број мЈештана. Захвал^ујуКн iboj увеля-

|co ое нзмнјенжо начян жявдье&а војво^анскнх Црногораца. 
Дооел:>вниця су кзмжјенилв ябглед мje ста, аля и мјесто 

|ш[јвнза нэях. Данас су ъеЬ стасалн млади^н и дјевојке soji 
оцдје ро^ени, далеко од газжчаја својих очева. ВејГина жг 

^е и8(учЕда школе И растуряла се по БОЈВОДЕНН, некя у Бео-
|граду ж ПО другжм краЈевима эемдье. Осталж су веки я овд]е , 
у ЛовЛенцу, да ломогну колико могу, да се одуже "Нэегошу" ж 
Н^еговям радням льудяма. 

Рекля су нам уЛов^енцу да нэяхово пйДэощ)иврвдно доб
ро г0|ди једннотвену полятику стипендиран^а. Даје ствденднју 
Ьваком   a  ^^y я дјевојцж из ЛоВ^генца. Дедяня Je услојз да у-

а pa  te гдје сам на^е за сходно. Ипак, доста ях до^е я 
OBXjei, jep Лов^енац je ля j eno, прявлачно я веома щюметно 
kjooiio. 

|1ладв војвогђаноке Црногорцв мажете често срестя у завя-
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чају Н7ЯХ0ВИХ очева - у Цет1а>у, Бару, БОЕМ Которокој»1по>« 
граду. И шшдв 13 тих креЈвва, нарочито овж ткьучвш у ||уц 
дтурно-унјвтнжчка ж ösoprosa друвтва, жа'^у се често o«xjti^ 
кад онж до^у, 8на ов, дворане ж соортскж терввж еу щпш, Ы 

публжка вжше навжја за госте, јер су онж ондје, у ствар1,да-

ма1^ж, вајдджжж. 

Новак ЈовавовмА. 

Из: Завжчај, 1976, броЈ 189; 

J увж, о. 24. 

ШВО ЛИЦЕ ЦРНВ ГОРБ 

Пршло je пет годжиа од оног ащяхског дана хама jt 

ну Гору, noceõBo в?ен јужнж джо погоджо катастрофахнж saiibo-
трес.Да се подёуетжмо: тог j утра, 15. ацржла 1979. годим , 

зешьотрес je однжо 98 дэудокжх живота, оставжо 1700 вов$я> 

JelfeHHX ж уаяштио огромна матержјална до0ра. ДоодшЈе зам»»-

треса стизала je noHOh у најразноврснжЈжм о<Ужжд1мя. Ilocade» 
су се у томе жстакш жсельонжцж. Одмах досхжјв звм*>отреоа 

почела je о0нова ж жз11)адк)а порушеиог. 

Обнова "fee трајатж до 1989. годжне 

Сада када се 01^'еноУЈе петогоджшнэж период обнове ж ж»*-

град1ье са задоводьством ое може констатоватж да су овж вај-

важнжјж послови ж задащ: омјештај ж збри&>аванэе становЁжИ-

тва, обнова инфраструктуре, организованае 1фоизводн>е ж жи^ 

градвэа школских ж здравствених објеката, sefr завршени,мада 

tie обнова Telin све до 1989. године. Још нијесу обновьенх 
старж градови ж многи историјски и културни опоменищ. 

Обнова и изграднэа стамбених зграда, као приоритетан ш>-

сао, одвијао се црема утврђеним црограмима. То значи да ja 

прво обезбије^н снјештај, затим обновльена инфраструктујр^: 

школа, објекти здравства, социјалне и дЈе'^*е заштите, а 

редо с ТИМ да се приступило оживьаванэу производ8?в ж • 
тжте споменика хултуре. 

За протеклих пет кодина од земкэотреса жз1фа^во М 
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санираво преко 5500 станова. То je 0ио велики посао KOJE je 

успјешно ođaBJbBH. 

ООиова прнвредних објеката 

Сви производи! капацитети још равије оу оспоооблзени за 
интеизиван рад. OđBOsa порушених објвхата обавдьена je на 
савременим техничко-технолошким основама: оолана "Бајо Се~ 
Kyjodf" у Улцинэу, ивдустрија гра'^евинсжог матержјала, при je 
снега фабрика "Рачица" у Тивту, затим Индустрија 1Ш18них ле
жа] а, Фабрика за производ^эу уљ»а и детер^енага "Ривијера" у 
Котору за ко je се у Грбљ»у подихе нова индустријска зона, 06-
новльено je ж проширвно бродоградилиште "Бвљ>ко Влахови#" 7 
Бијелој ж обновлена и проширена Барока лука која je сада о-

опособльена за цромет пет милиона тоне робе, 
Најве^и резултати у области хфивреде постигнути оу у 

обнови и изградн?! туристичвих објеката. Ilpige земЈ&отреса 

туризан у ДрноЈ Горж имао Je 126000 лехаја у овим врстама 
омјештаја. Сада яма 140000. Нови хотели су подигнути у Ул-

Д№>7» Ьару, Буды, Петровцу« Риону, Цепш^у и Херцег-Новом. 

И отарж градов! се обвавдьсуу 

Axmja ва обнов! кудтурво-«стор1Јских спомевика ваЈспо-
fwje Je текла због потребе потпунијег истрахивав?а локали-

ifeTa ca становишта геолошсих, геодетских, сеизмичких ж дру
гих Ифипремних радова, у щзьу обезбе'^иванэа обнове и реви-
тали^ацкје без ризика од евентуалних нових потреса. Равије 
су о($авлэене санациЈе поједначних културно-иоторијоких спо-
иевива uefy којима оу били најзначајвиЈи: Дрхавни музеј.Ше-
гошеш БИ|2ьарда, Вдадин дом и неки други објектж на Цетиязу. 
Дведац на Тодааици у Бару, Дворац у Ыикши"^ и неколико oćje-
Јсата у Котору (Поморски музе], Дом културе и др.) ж других 
жојединачнжх објеката у приобалноы дијелу Црне Горе. Они су 
йбвовлэевж ж ве*^ жх обилазе туристи из земл^е и инос^фавст-
£6» Дотцуна caBaitHja и ревитализацж^а спомевика културе и 
el$ip]|x поморских храдова траја^е знатно духе. 

Обнова и Ж8града>а приобалног дијела Црне Горе очит 
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јђ пЈшнјер како човјвк можв усдјешво ж релвтжвно đpso шд-
вдадати катастрофу. 

Владо Гојвж1>. 

Из: Завжчај, 1984, број 
ащ)вд, о. 5. 

*ЪАШБ НЕ СЕНИ ХОДАТИ ПО БЕЧУ.. 
(седакщесет година од СараЈевског атвнтата) 

Те, 1914. године 28. јун j'e бно ведар и оунчав. По улж^ 

цаиа и на xyfjam Сарајева вијорнли су се застава. СарајднјФ 
оу иэиоше да дочекуЈу црестодонаследвика Хабсбуршке моварп-^ 
Je Франку Фердинанда који je, како генерадви инспектор аэв-
них оружаних снага, 1фе тога присуствовао воЈиим маневрша. 

Док je бис ме'^у војницииа, Н:7вгова хена чекада га Je у оааы 
Идици. pa8  e ajyti  цркве, манастире, сиротиш^а и фабрику 
1Гили14а. Сада су из ИЈоцге возом кренуди за Сарајево. 7 увнфо-
рми аустријског конэичког генерала, Надвојвода je бжо оаоко-

јан, а на хелезничкоЈ станици у Сарајеву, где му je прирбГ^ен 
свечан дочек, и веона расположен. К/иона аутомобила крвнула 
je затим Апеловом обалом пут Беледжje, храдсхе ве1)нице. Фер* 
динарст je жзразио хед»у да колона не иде брзо како би могао 
ETO додье да разгледа Сарајево. 

Било je свечано, лэуди су клицалж, поздравлэалж га. 7 
мноштву народа било je ж неколико мдадж1)а ко j ж С7 се, vaKO^t 

радовали нэеговом доласку у Са^јево, али не зато што су га 
волелж, век зато што су веровал да ire остваржтж свој ое(н -
да га убжју. 

Члановж "Младе Босне" јсха када су сазналж да iie доаогто-
ватж у Сарајево одлучили су да изврше атентат на Франэу ffieip-
динанда. То ]е било месец дана ранжје, а Гаврило Пржнццц.Нв-
дедько Чабриновжјј ж И^ифко Грајбеж тада су се налазшж у Бес*-
граду. Требало им je осам дана да стжгну у Сарајево, нЕфав-
во, тајно ж са бомбама, пжштооьжма, муницжјом. Посебно су <Ы-
лж радосни што je тог дана бжо Вждовдан, Јфазвжх коЈк /в 
Ј0Ш од косовске бжтке хжвео у миолима и срцима свих Cj;^, л 

нарочито оних ко j и 07 још билж под окупаща'ом. 7очж Вждоебщаь 

95 



Ift« IcacHO j HO^t Принцип Je посетио i^ö Богдана lepajnfia,KO
ji j# I9I0. године извршо неуопели атентат на поглавара Бо
ев« |[ 1врцегови(е, аустријског генерала Варешанина, a затик 

ее т^ио. 7 исто време Недел^ко Чабрянови^! писао je Јвдном 
ввом пријатеЈву: "Сутра Je Видовдан. Сје^Таш ли ее Милошева 
ifiBjeva? Cjefiaj се и Ти мене и не заборави ме"! 

ЈКохона аутомобила хретала се дутом, кривудавом улидом. 
Педв̂ втогодишнэи Надвојвода, ca заврнутим хусарским бркови-
НА, ̂ мгледао je ca интех)есовав:>ем оријентални град и отпо-
адефжэао дьужта. Тачно у десет часова и десет минутаЈвдан 

•auollfrje непЈшметно извадио ручну бомбу, активирао упаљгп 
• JULtUjo Je у правцу кола у коЈима се налазио Фердинанд. На 

HfUCBoJводив возач je то приметно и дао гас, па je 
бмбф вала на снуштени кров, склизнула и затим експлодирада 
mx JteiHM точком следе1\их кола. МладиК ROJ и je бацио бомбу, 
йт je пшографоки редник Недедзко Чабриновий. Атентатор je 
овоч^о ]фвко вида у Милэацку, аля Je одмах био yxsafieH. На 

вишЬе како се зове, одговорио je;** Ja сам орпски јунак"! 
ВђхвфЈЈКЦДв je , по цротоколу, щюдухио према БеЈГниди. Рекао 
je: ̂ о je био веки лудак. Господо, наставимо по програму". 

f BeteHnn Je, ме^им, на поздрав градоначедника, ко j и je 
юра|жо cpei^ што се црестолонаследник налази у н^иховом 

Јфекидуо говориика речима: "Ja долазим у СараЈево у 
iopijfTejbOKj оосету, а на мене бацају бомбе. То je нечувено" 
tnoos^ тога колона аутомобила наставила je пут сарајевским 

7лж9|ма по предви^еном плану. 
Атентатори су, ме'^утим, били распореЈени у храду на ра

зним местима. Када се аутомобил Франке Фердинанда подавно 
бжмву моста на Ыилзацки Гаврило Принцип испалио Je смртоао-
сне ^ице. Млади атентатор, гимназијалац Принцип одмах je ух-
ва1гв4, а убрзо и остали завереници. На саслупшьу Принцип je 

рекаф: "Када сам прије мЈесец дана дошао у СараЈево, добио 
сам фд једног комите, чиЈе име не знам, браунинг - пиштолэ, 
« којжн сам пошао у СараЈево да извршим атентат на престоло-
|Ц1С»вднитга j едино зато jep je у нэему сличена највиша вла-
jot, tiji ужасни 1фитисак ocjefiaMO ми Југословени". Пошто je 
14ра9жо'жалэе&^е што je убио и н^егову хаву, jep то није же-

lift«. жвјввво Je поносно: "Зяочинац нисам jep сам уклонио о-
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нога који je чинно зло..." 
Одмах после атентата настао je црогон Срба у Боснж ж Хе-

рцеговинн. У Сарајеву су «шоге радщ^е српскнх трговаца 0нле 

оп^ьачкане и демолиране. Атентаторж су осу^ени: Ведь ко Чуб-
рнлов^ и Данлдо    f) су обешени, а Гавр&яо ПрЕвцид, Не-

делэко Чабривови'Ь и Три$ко 1^0еж осу1^ени су, како малолет-

ници, на тешку poöHjy. Гаврило Принцип тре0ало je да одлехи 
у тамници непунжх 20 година. Тада je он имао вепуних 20 го
дина. Унурли су у казаыат^ма твр^аве Терезин, у Чехословач -> 

EOj, не дочвкавши слободу. 
У ме^увремену овај дога^ај искористили су aycipo-нема-

чки пшеријалнстж да нападну Србију. Такс je почео први све
тски рат. У време када су аустро-угарски ВОЈНИЦИ уови у 
Београд, Принципа су сцроводили у Терезин. Када га je стра-
жар о томе обавестио. Принцип je рекао: "Србија може бжтж 

окупирана, ахи неји побелена; СрбиЈа Ьв једнога дана ство-
ритж Југославију, мајку свих јужнжх Словена".' Тада су у нэв-
му почеле да оживл>ав^'у успсмене на боравах у Бео11)аду.Ис-

хд^учен у СараЈеву из гимназије због везе са Једном ^ачкм 
противаустријском организацијом, Гаврждо ПЈШНЦИП пошао je 
I9I2. године имице у Београд. Ж&ьа му Je била да настави 
шкояова&>е, али и да бар део живота щюведе у слободвој СР-
бији. Када je прешао границу поЈ&убио je српсху земьу. Че-
сто je шетао Калемегданом и рецитовао песне Милана FäKiifi^a . 
Пошто ое Србија прицремала за рат против Отоманосог царства, 
Принцип се, као и многи нэегови другови из Босне, цријавио 
као доброводзац. Из Прокушьа писао Je брату: "... Идем пут 
Душановог храда, бн^у сретан ако ме приме у до0роводьцв7Би-
су га примили због слабе физичке конституције. Али, наставио 
je школоваЕье и успоставио везе са организацијом "УЈеди&>е-
а>в или смрт". Још једном je дошао у Београд, I9I3. године, 
где je положио петн и шести разред гимназиЈе. После тога до
шло je тајно путоваа>е у СараЈево и атентат. 

Живот у тамници у Терезину био Je тежак, али се Гавршо 
Принцип држао херојски. Здравдье му Je, ме^им, било нару
шено, па му je једна рука била ампутирана. yiQ)0 Je од тубе-
ркулозе 28. априла I9I8. године. Taj но je са^фаньен jep oj 
га се и мртвог плашили. Ексхумација посмртних остатаха жзв-
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1Жна Je 9. јуна 1920. хюдвнв. Пришџшови, као и посьфтни о~ 
оталм Ча0риновн^а и 1^0ежа, хоЈж су, тако^е, умрш j Тере> 
81ну. пренети су j Capajeso i сахравэени у заједннчку rpoõ-
яшпу zepoja "1Аааде Босне**. Том ирвлшюы да эдду 1>вщ/в у 

којеј je живео Принцип откривени су Нэегови стихови: 

"Наше lie сенж ходахж по Бечу 
Лутати по двору, пдаше и господу". 

Као агго видимо, и Принцип je писао стихове. Био je скро
пан па их ни je показивао другима. Једнои je Иво Андри1) из-

равио жеивэу да прочита нзегове стихове. Принцип Je oõeifao да 
he 1ку их донети. Ипак, није их донео. Када га je Андри^ упи-
тао вашто, одговорио je да их je уништио. 

Андри^, ROJ и je , тахСђе, хфипадао групп напредних инте-
лектуалада и писаца у Босни, забележио je 8. јуна I9I2. го

дине у свој дневник: "Данас je Јуки^ (Лука) починио атен-
тат на Дуваја. (Славко Дувај био je хрватски бан и крал>е-
вски намесник; распустио Сабор, гушио штампу, уводио поли -
цијске мере). Како je лепо да се затежу та j ни конци дела и 
буне* 1Шко радосно слутим дане великих дела. И дихе се и го

ри хајдучка крв". Годину дана касније АндриЈ Je писао: "Чи-
таво наше друатво зфче недостојно, само су песници и атен -
татори будни". 

Писали су, дакле, стихове и револуционари, као што je 
био Гаврило Принцип. Али су револуционари инспирисали и мно-
ге пфснике да о вэима испевају лепе песме. Такав je случај 

и ca Гаврихом ПЈШНЦИПОМ. 
Р.Николик 

Из: Завичај, 1984, број 285, 
j ун, с. 16-17. 

У БОСНУ 

пролазе један за другим. Као да смо јуче прешли Са
ву! i у ствари - л^ето je Befi щюшло, јесен нас ве^ подсје^ 
ha себе дутим, хладним кидама и лишнем којв нагло жути , 

ж у јатима, шуштё1)и, пролије^е на све стране ношено 
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вјетром. 
Живимо у щуми. Офанзива коју je непркјатељ цредузео на 

слободну тержторију у Срему уништила je и оне остатке Срем-

ске Рачв. Немамо више ни једне ку^е! 
7 нашем логору дошло je посдьедн?их нецјвљ>а до великих 

промј ена. Сад смо ми одред у правом смислу! Петрсварадиноки 

гарнизон предао се, једним својим дијелом, војвс>$^анским je-
диницама, на дям je Главни штаб поолао двије стопше дьуди, 

бивших домобрана, све Муслимана из Босне, под оружјем ж ов-
ремом. Од Ћошх. смо формиралж батальоне, јер су сви жзраажлж 
спремност да ое боре против усташа, четника и Нијемаца. С«! 
имамо три батальона, ж оамо чекамо хфилику па да ое цребавж-

МО у Босну. 
А кише учесташе. Живот у шуми постаје тежак и сваког 

дана све тежи. Што нам je најгоре, ниЈе могуче организоватж 
жжвот у одреду онако како то треба. Одред живи ненормалнжм 
жжвотом - нема акциЈа. Штаб у садашнэем тренутку није у ста
нку да створи j едав толико-колико реалан план. Све je везано 
за щ)елазак у Босну, а прелазак се још не може сагледати.Не 
знамо тачно колике су четничке снаге у Семберијж, алж прет-
поставлэамо да су 1фжлжчно велжке. Изгледа да су се они кон-

центрисали у рявници и 1фобијав:>е кроз н?ихову масу могло би 

бити врло опасно и тешко за наш одред. Осим тога, есесовци 

се ЈОШ увијек налазе у Босанској Рачи, што значи да су и &7И-
жове снаге у БијеЈ0ЖВи знатније. Ко зна да ли би нам у так-
вој ситуацији уопште и пошю за руком да се пробиЈемо преко 
Мајевице и да хфвђвмо цесту Тузла-Зворник, и тако до^емо у 
додир с нашим снагама кој е се налазе у Бирчу и око РоманжЈ е! 

Непрекидно слушамо радио. Црвена армија наиредуЈв, дру-
ги фронт у западно] Бвропи све се више приближава границама 
Нэемачке, наше јединице на све стране тфелазе у офанзиву, а 
ми ОВД je сједимо, држимо положаЈ, вршимо обуку, приковани за 
све шуме, без наде да "Немо их ое скоро ослободити. 

... Сви су жедь елж да ое црекине ово сташ е неактжвноо-
тж, свж су се зажедьелж Босне ж свж су uarurmrtf на борбу о 

четницима... Ве1г нам je доджјало да слушамо нэжхово пжјаво 
жодвржскжванэе на оној страви! 

И тако донесо^смо одхуку. Почесмо ое вржједво щшфеия-
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TS. Шеста војво'ђанска бригада nosa jми нам један тешки митра-

jsbes и једав бацач. На тај начин Йе озОшьно потпомо'^и наше 

пребациванэе преко Саве и ликвидира&е четничких подохаја 
на обали. 

НаЈвад, дође и таЈ дав. 
Спустила се танна, облачна Holi. Надазимо се на обали 

Саве. Пред нама се црни празнина, тамо гдје je вода која се 

не види. Само се чу J в како таласи заплзускују обалу, како 
зазвечи ланац на чамцу и неко ордитим шапатом стишава борце. 

Тамо, на оној страни, орема нама, на два-три мјеста,го
ре ватре, око ьих се назиру прилике људи који се кре1Гу.Чу-

je се гласан разговор, довикиван?е, пјесма и нечија тешка 
псовка. То су четничхи псложаји - ровови на обали Саве,ко]и 
иду одавде, од Раче, па све до Брезова Пол?а, близу Брчког. 

Наша два батальона одре'^ена да изврше налад стоје спре-
мни на обали. Тре'Ки je добио задатак да обезбје^ује ле^а и 
да, ако се покаже да je пробој успио, и сам щ)е'^е на другу 
страну. А онда, одмах брз покрет у правду Мајевице! 

Напад поче. 
Бацач избаци једну мину, ко ja паде негдЈе у воду, близу 

супротне обале. На мун:>евитоЈ свЈетлости експлозиЈе ми на 
тренутак видјесмо стуб воде како полетје увис. На четничкоЈ 
страни чу се неколико изненај^ених узвика уплашених људи,па 
онда завлада 1фтва тишина. А наш бацач брзо поправи нишан,па 
мине почеше дадати по обали, ове око четничких положа/'а.Те
шки митральез одмах приступи свом послу, н^егови дуги рафа-
ли запЈеваше самртну nje ему. Чамци поЈ^оше. 

И не щ)о"^е ни неколико минута, а на оно] страни одјек-
н|ше побЈеднички уввици наших бораца који су заузимали чет-
ничке ровове; Бацач и митрадьез обуставише ватру.Пребацива-

Яэе чамцима се убрза. 
. . .  Н о Ь ш  у шуми постале су хладно и непријатне. Све че-

mfle пада у дуге, хладне кише, све манзе наше бајте да нас 
заштите од влаге коЈ а се увлачи са свих страна и пробире до 
коже, пунбЬи тиЈело језом. Ложимо огромне ватре и дан и но^, 
х^јемо се и сушимо око н?их и мислимо о Босни. 

7 нашем логору се пјева. Пјев^ у наши борци Муслимани 
пјеомв овог родног Kpaja. Све те млади^)е отргао Je вихор ра-
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та од вэнхових Ky/ia • бащо шх у храјеве у ксјша онж шад 

раније нису бнли ж о којша нжшта ннсу SHan.BeliiBa ож вз1Х, 

сигурно, ниЈв разушдевала шовта од свега онога ето ее око 

«а их дешава. Потјерали су жг у војску, повелж жх у борбу, • 
они су пошли. И шта се десило? Далеко од Босне, у Петровара-

днву, мисао народнооолододнлачке đopđe навжа je себн вута 

до нэихове свијести! Шима je наједном достало јасво све 
оно што раније нису знали. И они су се щ)едалн. Са читавим 

наоружанэем и спремом они су прешли на страну вародноослобо-

дилачке војске. И ево, сада се налазе ту, у дубини Босутоких 

шума, спремни на крену у свој завичај, спремни да се боре 

за ньегово ослобо^енэе. Пјевају ти мжади^и тужне дјесме свог 

краја, и те пјесме чудно одјехују у овин столэвтним срвжжим 

Шумана. Друтови их ̂ )утке слушају. 

На махове» у прекидима пјесне, чује се далека тутшава 

борбе у СрбИЈИ. Негдје у .цалини пријете^и ричу топови.ОдЈв-

кне понеки хитац пушке с моста ялм стегнут рафал нитраж»вза 
испуни шуму стравичнон јекон. Тамо, на мосту, од црије не~ 

колико дана, налазе се четници. Бсесовци су се негДјО по-

вукли. 

Шуме крош&е гранатог дрве1|а, суво лиш^е долије^'е од-

некуд из таме у круг наше ватре. Пишти сщрово дрво, на све 

стране се шири оштар мирис дина. А борци занесено ојевају к 
с чвжв>он нисле на свој крај. 

А Hot цролази... 

... Зворшш je сада наша важна тачка. Једина сигурна ве-

за са Србијом, етапа на путу измену Тузле и Србије, нјесто 

пуно наших разних магацина и позадинских установа.Осин жви> 

j у десетина борацд ко j и припадају повјереништву Озне и не> 

колико курира Команде нјеста, ми у Зворниху не затекосмо нх 

јвдне наше J единице. Зато одоучисмо да и ту оставино j едай 

0атал:>он, а да с тре|)ин 1фодухимо хфема Тузли. 

До наврх Снагова, иду1ги оцрезно, с побочвжцана и дале

ко истуренон претходницом, стигосно без икакве нещялике.По-

чесно се ввЬ спуштати црена Дапардама, некадажн^ен устаахом 
упоришту од кога су сада остале сано нагорјеле зидиве, кад 

нас Je једна жена, И^услинанка, упозори да су у т^тмрдам« 

тници. Не зна, вели, колике их ина, али joj се чини да Je 
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вас вяше. Не днра у нжкога, нешто sao да чехају. 
Иооласмо Један вод оа нехолшсо аутомата к са два пушсо-

митр^дьева да 0рзо «де испред колоне према Дапардама и да 
извили шта то тамо стварно има. Убрзо по доласку вода отво
ри 00 на 1|)впар,дяма снахна ватра аутомата и пушкомитралэеза, 
Kojoji je одхюварало неоре^ено пушкаранэе. Пушкаранэе се на
гло удальавадо. 

Наша холова ишла Je дадье без задрхаван^а, и кад ивоно-
мо на Дапарде, затекооме тамо наш вод који je раотјерао че-
ТНИЧ1СУ заоједу ж опремао се да хрене дал?е. Четници су по-
бјегли. Чули су се однекуд издалека како вичу и ncyiy. По -
једиаачни пуцв?и взихових пушака слабо су хфаскали негдје у 
долини. 

Тек што по^осмо дагье, на нас задущше с об je стране 

цесте. Пуцано je с коса и из заселака расијаних недалеко од 
цесте. Нисмо могли де. видимо оне што на вас пуцају, али смо 
их нбпреотано чуди. Чули смо четнике како нам псују» чу
ли смо зеленокадровце како алачу да се, тобохе, сцремају на 

ЈУРИЦ. 
Посласмо десетине лијево и десно. Но непријателз ниг-

дјв lm je хтио да примА борбу, повлачио се щ>ед нашим борци-

ма, Il онда, кад ое они врате, наставлэао да пуца, да нас 
зачихава, приблихавај уђи вам се на понеким Цј'естима. 

Ријешисмо напосдьетку да идемо не реагирају^и на паь-
бу. iHezQi су овирали око вас, срдито фрктали забиЈају/ји се 

у ме^у земьу, дизали облачите прашине распрскавај у^и се у 

судаЈру с хамевшем. А ми смо ишли даиье, и, зачудо, нико нам 
није био ни равней! Некако се сви навикнуеаю да идемо тако 
под ватром, да се нико више нвЈе ни сагивао! Kao да и не пу-

нико на нас, као да нас се ништа не тиче урнебесна дер-
а:>ав41, којом HenpnjaTeJb више храбри себе него што се нада 
да ̂  нас поплашити. И то Je тако трајало више од два сата, 
!а он;([а зеленокадровци и четнщщ изгубише хивце, престадоше 
Д&.ИЖУ за вама и иегдје остадоше. Но не престадоше да оуца-
^ Нза нас се Још дуто губила јека оэихове узалудне паљ-

ütL 
J Mefj^am отигосмо о мраком. Ту затекооме један батальон 

|1;!ох«11анокв бригада. Ријешхомо да се ту одморимо, да вечера-
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МО» vsl tiBuo још исте ноЙя наставвтж дадье. Од Ме1)аша до Ту-
8де кма вешто око седамвмот хилометара. Пени се чини да то 

виј е много и да због тоге не бя имадо омиоля да чехамо 

дан, поготову кад fie се тешко на1)х мјеота sa коначе&>е на-
шег фаталэона у том малом муодимансксж селу, у коме Je Befi 
смјефтен један батагрон. Бооье 0и 0нло, мислно сам, да мж, 
чим $ечерамо, вренемо даиье. До зоре 1^емо се ве^ омјеотжти 
у Тут, и борци fie онда моНи лијепо да се однарсиу. 

Штаб одреда бис je истог мишдьенэа, и тако ми одмах по 
вечери кренусмо. Другови из )4услиманске бригаде посавјетова-

ше нас да не идемо преко Похарнице, jер тамо нема ншсаквог 

нашег обезб/е^енэа од четника, него да охренемо дијево с це-
сте, па да идемо щюко ЧаклавЈ^Јја. Тамо je други батальон жс~ 
те бригаде, туда je пут сигуран. 

Да нисмо ишди у Тузлу и да то није било послвие више од 
четири мЈесеца проведена изван Босне, ja бих први преджага-
0 да се покрет обустави, да но^^имо тамо гдјв смо се затек
ли - толико je било тешко тумарати по мрклој Hotin, кроз ив-

какве невидзьиве потоке расквашених, блатн^авих обала ко j в 
су се осипале бацају1ш у воду и конзе и л?уде. Прелазили 

смо преко небројених платицд које су се л?уљ>але под ногама, 
заглиблэивали се по неким путевима и споро одмицали, нестрв-

дьиво очекујуНи да чуЈемо да смо најзад избили у Чаклави)?в. 
Али нико није знао да нам хахе да ли смо близу жди нисмо.Ос
та] ало je да се дрхимо тог пута, хоји Je више личио на неху 
разровану вододерину него на пут и бис виое препрека хрета-
нэу него ишта друго. 

... Негдје пред нама одјекну узвих: 
"Стој, ни корака дазье, пуцвмо...** 
Стадосмо. 
"Ко иде?" - упита нас неко из таме. 
"Иде Мајевички одред, Тре^и батаљон... ко je тамо?!" 
Не одговорише нам. Само 1Ц>жмиј етисмо да се тамо Жвшто 

сашаптавају. 

"Ко je тамо?" - поново узвихну Раджвоје - "Одговара^жлж 
пуцамо!" 

У нашем б&тагьону зашкдзоцаше затварачж. 

Неко на оној отрани као да се препаде од тог отршшпно]' 

103 



звука челЕка, па нам довшшу дрхтавш гласом: 

"Покоснјемо вам митрад^езом... не ничи..." 

Осмијвхнух се уморно. Дискусија je почела, то je главно. 
Некако ^емо се Beli споразумјета, знам то сад сигурно, такс 
то ве1) бива. 

Наяазюги смо се на прилазнма Тузле. 

Тузла j 9 спавала предјутарвоим сном Еад смо у вэу ула-

ша. Шфно су горјеле снјалице уличног освјетлзвнза. Наши 
корацв Јасно су ОДЈ екивали пустим улидама. Негдје далеко ри-
хао Je мотор камнона који je неко покушавао да упали. На 

истоку, изнад шумовитих коса, свиЈвтлила се пруга свитанэа. 
"Ево" - мислно сам - "до^осмо у Тузлу!" 

И та узбуддьива мисао шуе ме ни начас напуштала. Пона-
вдэао сам Je у себи без престанка и сав био испунзен радош-
fry. 

Славко MntiaHOBnlT. С Мајевице и 

СембериЈв. 
Из: Босанскохерцеговачка проза П.-Са-

рајвво: Веселии Маслеша,1984,о. 

120-132, 

S06UALISTI&A REPUBLIK4 BOSNA I ТШСВКЯПЯА 

Geografski poloSaj 

Bosna 1 Hercegovina iaa povrSinu od 51364 kv.ka. ,Sto Ы-
iii 20,7 odeto površine Ova republika zauziaa cen
tralni dio Jugoslavije* Nedaleko od Sarajeva, glavnog grada 
Bosn«! i Hercegovine» nalazi se geografski centar Jugoslavije . 
Ispr«lsijej(«na planinasa, rijekaaa i dolinaaa, Bosna i Hercego-
"^riaa je interesantan geografsko-geoloSki aosaik. 

Sa sjevera ove r^ublike prostire se juini dio Panonske 
j^siJIe* Ггем! jugo teren se talasaste uzdiie do preko 2000 
Jietai^ nadaorake visine» da bi ргева Jadranskoa noro opet opa-
4м* 'BosM i Hercegovina izlasi na sore duSinoa od dvadesetak 
•fcHeaetrnm. 

Israsito planinska sesija« Bosna i Hercegovina je bo-
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sata TOdenla tokoriaa. Ona je bldvografskl podljaljena na dva 
аИтпа slatena - crnomorski 1 jadranski. Sto je velorljeno po-
loSajea visokos lanca dinarskih planina. Za anoge rijeka Bosne 
i Hercegorine karakteristično je da se proUjajv kros stjenori« 
te klance, čineći tako klisure i kanjone, kao Sto je 8lv6aj s 
HeretToa, Đirinoa, Trbasoa, Ihioa i anogia njihoria pritokaaa. Je
dna od odlika orih rijeka je da iaaju jak nagib ed irvora do 
uSća. 

Reljef Bosne i Hercego|^e je теоаа rasnolik i sloSmi.STe* 
ga oko 8 odsto njenog prostranstra a« porrSin« ispod 150 aeta-
ra nadaorske Tišine. Srednja nađaorska risina isneei 695 aeta-
ra. 

Hiaatski se Bosna i Hercegorina dijeli, nglavnoa, na dra 
rejona. U juSaia dijeloriaa preovladbje aediteranska kliaa а& 
ble^ia siaaaa i ajestiaidno sa dosta risokia teaperaturaaa i 
oMlaia padarLnaaa u hladnijea godiSnjea đolm, dok u sjerernoj 
polovini kliaa iaa kontinentalao oblijeSje, sa israsltljla sl-
aaaa i toplijla Ijetiaa* 

StanomiStvo 

Bosna i Hercegorina, preaa ргосјевааа kra^ea 197в. godine, 
iaa oko 4 aLliona stanovnika, l^likoa popisa od I97X. godine 
ova republika je laala 3»74б III stanovnika ( 18, 9 odsto sta
novništva Jugoslavije): Mus'llamia 1,482 4^0 ill 39t6- odatOfSr-
ba 1,593 Вв ili 37t2 odsto, Hrvata 772 491 111 20,6- edato 1 
96 042 ili 2,6 odsto pripadnika drugih naroda i narodnosti. 

Prirodni priraštaj u Bosni 1 Hercegovini je veoaa visok 1 
isnosi 15,1 na 1000 stanovnika, a jugoalovenski prosjek je 9(4* 
9 Bosni i Hercegovini na I kv.ka Sivi 75 stanovnika, dok je ju-
goslovenski prosjek 80 stanovnika na I kv.ka. 

Za posljednjih 10 godina stanovništvo Bosne i Hercegovine 
uvećalo se za oko 400 ООО novih žitelja* Porast stanovništva 
izrazit je od prvih poslijeratnih godina. 9 toku rata stanovni
štvo ove republike znatno saanjeno - u borbaaa sa oslcibodtaje 
svnilje, od fašističkog terora, u konoentracionia logorlaa - il-
vot je izgubio njen svaki četvrti stanovnik. 

14 
105 



lada je rat bio saTrSen, godine 1945« većina stanovništva 
ove repnblike (oko 80 odsto) živjela je na selu i isdriavala 
se od ekstensivne poljoprivrede. Industrijalizacijo« republike, 
rasvojea druitvene djelatnosti, intensivirsnjen poljoprivredne 
proisvodnje doSlo je do velikih Migracionih kretanja. Sto je 
oslovilo naglo povećanje gradskog stanovništva. If ovoj repub
lici danas ina 40 odsto poljoprivrednog i 60 odsto gradskog 
stanovništva« 

V Bosni i Hercegovini vijekoviaa sajedno Sive pripadnici 
viSe religija: islaaske, pravoslavne, katoličke, jevrejske,8ta-
rokatoličke, gr6kokatoli6ke, evangelističke i dr. Sve vjerske 
sajednice iaaju isti pravni položaj i jednake su u pravima i 
duSnestlM. Svim građanisa zajeadfena je sloboda ispovijedanja 
vjere. Tjerske sajednice odvojene su od države. 

loltura i uajetnost 

lalaziSta u dolinana rijeka Usore, Ukrine i donjeg toka Bo
sne datiraju Is perioda starijeg i arednjeg kaaenog doba. Mla-
<ie кажеоо doba saetvpljmo je, keraničklB proiavodiaa butnirs-
kih neolicana, ponekad visoke uajetničke vrijednosti. Period 
bronze i osobito ieljesa veoaa su zastupljeni na ovoa tlu. 

Brojni su, zatlB, spoaenici rirnke i Ilirske uajetnosti. 
Posebnu zanialjivost predstavljaju starohrSćanske bazilike. 
Oko 50 ООО srednjovjekovnih nadgrobnih spoaenika - stećaka sa 
specifIdbia aotiviaa, rasutih po Bosni i Hercegovini, značajan 
su kultumo-uajetnički f^oaen. Posebne spoaenike proSlostl 
Čini oko 400 srednjovjekovnih utvr<fenih gradova. 

Poslije pada Bosne pod tursku vlast (1463) nastupili su 
predoainantni utioajl islsaskih shvatanja u oblasti arhitektu
re i likovne uajetnosti. DSaaije, gradisne u aavarsko-^zantij-
skoa stil«, predstavljaju najveću likovno-arhltektonsku vrije
dnost tog perioda. 

ђк objekte karakteristi&ie sa period austro-ugarske uprave 
u Bosni i Hercegovini (1878 - I9I8), zanialjlvu vrijednost pre
dstavljaju 1 spoMmlci novije Istoilje. 

0 ovoa blagu proSlostl danas vodi brigu 23 nuseja (u ko-
jiaa se oko I 500 ООО predaeta ), sedaa arhivskih ustano-
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уа« galerija (sa о1ю 19 ООО Trljadnlh oajatnina), kao 1 Ba:vodl 
sa saStltQ spMenilca kvlttire. 

Poelike drogos STjatskog rata« « bitno IsaljanjmiB tMlo-
•laa druitvmog ilTota, rasvoj kaltur* 1 mijotnoetl « Socija
list ISke j Repvbllol Boani 1 Heroegorlal doMja пот saaah. Iz
rado aa anainlB prlTradnla rasrojaa podlgnvto ja anoitro knl-
tazno-prosTjetnlb ostanora 1 Mllotaka, 6lta<mlca» aaroAilh mil-

•arsltata. 
V Socijalističkoj Rapnbllol Boenl 1 Hareagovlnl postoji iaat 

profesionalnih, II aaatersklb 1 pet djeiSljlb posorlita* V sklo-
pn Narodnog poBorlSta n Sarajevu во» takođe, opera 1 balet. 1 
posljednjih nekoliko godina ота posorlita daj« окпрво godlinje 
preko I 800 predstava. 2tea£ajan doprinos ovoj vajetnostl daje 
1 170 koltnmo-vajetničkih droitara u kojlaa se okuplja oko 
15 ООО članova. 

Podaci Is 1939* godine kaSn da je n Bosni 1 Hercegovini ta
da bilo 38 biblioteka. Preaa posij ednjla podaclaa laa vknpno 
2 634 biblioteke (sa vlfie od 7 allloaa 1 200 hiljada knjiga)«a 
od toga 42 naučne« 74 stručne« 107 narodnih 1 2 411 Školskih 
Mblloteka. 

lajstarlja je Gasi Husrevvbegova biblioteka u Sarajevu.Os-
novana je 1537. godine 1 posjeduje bogata orljwitalnvr litera
turu. Najveća biblioteka je Narodna biblioteka u Sarajevu« os
novana poslije oslobođenja. 

Godine 1939. u Bosni 1 Hercegovini nije postojalo ni jedno 
isdavačko preduseee. Pokretanje 1 Sirenje Isdavačke djelatnos
ti bila je jedna od prvih ajera TLade Narodne НериЫ.1ке Bosne 
i Hercegovine 1945* godine. Danas se isdavačkoa djelatnošću ba
ve "Svjetlost**« **7eselin MasleSa"« ''Oslobođenje** i **Zadrugar^ 
u Sarajevu« **Knjiievna koauna** u Mostaru i **Glas** u Banjoj Lu
ci. U posljednjih nekoliko godina« broj isdatlh knjiga kreće 
se oko 700 godiSnje (sa ukupaia tiraSoa od oko pet i po allio-
na primjeraka). Isdavačka djelatnost sadovoljava Široke kultu
rne potrebe - od afiraacije djela is kulturne baStlne nareda 
i narodnosti Bosne 1 Hercegovine i Jv^slavlje« do. praćenja 
kretanja u svjetskoj nauci« kulturi 1 knjiSevnostl prevođenjea 
najboljih djela. 

7<I* 107 



1 Boani 1 HercegOTini Isdaje a* preko 300 listova 1 £aso<-
plsAf od ^ega su dva dnevna, a ostalo sedslönl, petnaestodne
vni 1 •jesl^ni. 

Õlnjenioe о Socijalističkoj Ite-
puUlcl Bosni 1 Hercegovini. - Biograd t 
<Jugoslovenska revija, 1977» s. 7-12, 
49-51. 

ЯА RASKR3VICI P0TB7A 

Stliućl ieljesnlooB sa sjevera u fiosnu, putnici su dugo 
saokupljenl silueto« starog srednjovjekovnog grada Boboja,ko
ji se nakoa Save 1 Broda prvi nudi pogledu. On svojla polo -
Sajea 1 upečatljiviB 'lBgledoB kao da kruni predio oko uića 9-
sore 1 Sprete u rijeku Bosnu, te najavljuje ostatke sll&ilb 
utvrda Sto ее na toa putu slijediti (Saglaj, Tranduk, Tlsoko) 
ili ostati neito po strani (Doboj, Teianj, Bobovac). 

Malo je pevnato da se ovaj tvrdi grad - koji je na neko« 
raaijea sukosldu, lsae<^u Xtl 1 TLII vijeka, ovdje podigao ne-
pocnatl vlastelin Supe Uaoeo - aofie vezati i za austrijskog 
konzula Josipa Mitesera, Sto ga je Ivo Andrio uzeo za jednog 
od junaka svoje tfuvene ''Travničke hronlke**. On je, naive,oba
vljajući tajne zadatke u prlblranju aaterijala Sto je trebalo 
da posluže austrijskoj arsiji za njen prodor na ove prostore, 
» istureno» dijelu tadanjeg bosanskog vilajeta veona tačno opi
sao, skicirao i nacrtao turske fbrtifikaeije Dervente, Trandu-
ka« TeSnja 1 Travnika. Tako nan je preostao 1 podroban tlocrt, 
kao i veona dobro naSinjen crtež dobojskog grada, presa koji-
тл je kasnije, 1964. godine, Izvriena rekonstrukcija i konze-
rvaeija ovog objekta. 

Preada se dobojska utvrda prvi put poninje pojf«tkoa XT 
Yijeka, a zapravo « vidu oznake njenog podgrada (trga ispod 
grada) koja glasii "... in  csora subtus castrun Doboi**, g^e 
su logoiwali Tojaiei ugarskog kralja Slgisaunda prilikon svog 
peboda protiv bosanskog, kralja Ostoje, tamnije 28. juna I4I5. 
godine, uske podrutije utaka Џвогв i Spre6e u Bosnu - xialazeei 
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se na raskrsnici pateva istok • sspsd 1 sjever - -> bile j« 
naseljeno od na;]8tari;tih тгеяепа. ¥« a« бак nađeni i tragedi 
l;}ud8kog poeto;}aa4a u paleolitu. Otada pa do naših Sivot 
se oTdje aože aziieoloSki pratiti n neprekiantoa kontimiitat«« 

Pa ipak, iae Dobo j a - od xi^egovog prvog poaena - are dok 
sa nisu zameli Turci nije gotovo ni poainjano. Sodina 1905« 
grad iaa osaansku posadu sa disdarwi VostaTagoa na Itol«* Щ^а -
gOT strateiki snaiSaj bio je u to -rrijeae Telik, poito ae naSte 
sjeverniji grad Đobor joi «vijek nalasio u Tlaati Berlalavl&a» 
a zauset je tek 30 godina kasnije. Poaioanjea graniea turakag 
carstva na sjever, uloga Soboja uveliko prestaje i ajagova po
sada broji svega nekoliko desetina čuvara« Krajea Ifll i po-
Öetkoa mil vijeka austrijska granica aa staoiMlra na Savi 
i Turci sve utvrde u doliad Bösne osposobljavali sa odbranu od 
artiljezijsklb om^a. To se dogama i sa Bobojea. Is tog peri
oda potiđu ојабапја na зјетепкш i aapadno« siđu gornje tvrđa
ve, zealjani naboj i vrb glave tabije, kao i nis drugib objeka
ta. 

Iako pretvoren u jaku tvrđavu na raskrsnici vrlo snattajnib 
puteva, Boboj nije u našoj historiji odigrao gotovo nikakvu ulo
gu. Vi saai Turci nisu ra&unali na njegovu snagu, pr««da au 
ga i oni podigli na stepen јабе utvrde. Svojoa rekonstrukcijoa 
i konservacijoa m je danas ausejeki objekat, koji kao akcenat 
prodlosti osnađava nori grad izrastao uokolo njega, lb |« du
boki akord, bez koga sadainjost ae bi smiSala svoj«» potpvaoS-
ću. 

Јел Beran. 
Izt Oalobođenje (Hedjeljni pri

log), Šarajevo,1986,9 . aart,a.I3. 

FUJmUL ЈЋ OBTAIA ЗШ. 

la saaoa vihu TUŽevske -visoravni, daleko od avib putova i 
aj eata, sajeStmo je selo Točevo. To je aalo aalo, iaa araga 
petnaeatak kuca, okruženih liTadaaa i Suaarieaaa* Ovdje ja dv-^' 
go živjelo nekoliko porodiea, ali ih ja poaljadnjih godlaa bi-* 
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•alo 8Т» Ban;)«. Odlaslll su aladel, жа sjiM, nakon nekoliko go-
dina, polako i stariji. Ali, mrljek ;)e neko ostajao. Wijek -
are do ore alae. Prrl pot, nakxm anogo godina 1 decenija, v st-
•ari, od poatanka sela, ore ciae •пбето je ostalo bes i jed
nog atanomika. Proile jeseni is sela sti odselili Öedo Ćalasan 
i njegora Sena. Otiill su v letm kođ djece. Tako je ugaSeno i 
posljednje ogniete i planina je ostala saaa. Ne riđi ae -riie 
nijedan dia, ne ftoje se TiSe nikakar glas, пем tragova koji bi 
govorili о prisutnosti ljudi, sTuda vladaju saao beskrajna ti-> 
iina 1 aaaoća. 

Жа Tuj^evo nije lako isaei ni usred ljeta, a kamoli sial. 
Proila siaa bila je teika. Pao je veliki snijeg. Ćedo Ćalasan 
poiao je na dan prije nego Sto ее snijeg pasti do TjentiSta, da 
vidi nije 11 atiglo kakvo pisao od djece, koja su odavno otišla 
is sela. Ttr ga je uhvatio snijeg, onaj veliki, prošlogodišnji. 
Punih dvadeset dana, iako je nekoliko puta pokušavao, nije ао-
gao da isa^e do sela. Za sve to vrijeae njegova žena je bila je
dini stanovnik Tugeva. Kako joj je bilo, to sano ona zna. To je, 
kaiu, Mla poaljednja kap koja je prelila Čašu, pa su odluSill 
da odsele sa sva vreaena sa planine. Tako su i uCinili. 

Tako je Tuõevo je ostalo bes svojih posljednjih stanovnika. 
A nekada, davno, ovdje je sve vrvjelo od: ilvota. 0 tone dugo i 
tanlaljivo BoSe da pritfa Mile Ćalasan, saposlen na bensinskoj 
puapi na Tjentištu, jedan od laljubljenika u ovu planinu. On 
sna da su ovdje još prije 63 godina doselili prvi stanovnici.To 
su bile porodice Movlce i Sine Ćalasana. Oni su osnovali selo 
na planini, a kasnije je tu uvijek bilo I5-ak kuća. Kasnije su 
iz Kruševa na Pivi na plaziinu izašli i Kuaini, a tu je bila i 
jedna kuca 7račara 1 Žarkovica. Hjegove kuće i danas stoje,ali 
su to sada saao nijeal svjedoci nekadašnjeg procvata ove nale 
ljudske naseobine. Neke su u posljednje vrijeae popravljaju, re
noviraju, ali u njlaa, uglavnoa, stanuju tišina i saaoca. 

Istina, nije ni lako živjeti na planini, daleko od svih pu-
teva. Međutia, ovdje je polagano, ali aigumo, postepeno prodi
rale sve ono što se dogaitalo i u dalekoa svijetu. Nekadašnja 
djeca is Tudeva, dtaci i studenti, sada odrasli Ijtidi, sjećaju 
se Д««*« kada je u svih petnaestak kuća bilo živo 1 veselo. Jovan 
Ćalasan, sada saposlen u Foöi, ajeća se s nostalgijon dana kada 
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je aelo ilTjelo kao 1 атако drogo, ako ne i IjepSe. Saaoea je 
ovdje donosila neke proajene Sak i biie nego a draga sela, Mi
ia putevlaa i Ъо&оа iivotn. fako se Jovan dalasan sjeća da s« 
ovdje odaah poslije rata stigli prvi Mcikl i skije, da gotovo 
nije Mio kace о kojoj sti n dogia siaskia vetferiaa, kad snijeg 
napada i do dva aetra, nije igrao Sah, itd. бак i starije iene 
snale su da igraju iah i Mle dobro '*sagrijane'* sa njega. Tra
dicionalni susreti, na koje ih je natjerao iivot u saaoći, odr-
iavani su svake vederi u drugoj kući, иг tradicionalnu večera -
kiseli kupus sa suhia aesoa u kotlo. Takva sijela trajala su 
dok zora ne М zabijelila nad planiaoa. 

Ta vreaena su davno proSla. Sada planina Sivi, uglavnoa,dva 
-tri ajeseca godiSnje, preko ljeta. Planina je lijepa i bogata, 
ali iaa jednu veliku aanu - neaa vode. Jedini veei isvor udaljen 
je sedaa klloaetara i nalazi se na planini zvanoj Ш.оЬ1се. То
ков zlae na Tučevo se aože izaći jednoa jedlnoa uske» kozjoa 
stazoa koja polazi iz aalog sela dureva na obali Sutjeske. Sta
za vodi uz Preslicu 1 Izlazi na Trsinje, a kad taj klanac za
spe snijeg, onda nestaje 1 posljednji put kojla se aoie stići 
na planinu. 

Tećlna onih koji su otlSll odavde danas živi u FoSl ili ob-
Ijižnia ajeetiaa, ali iaa ih dosta i Sirca Jugoslavije, u Beog
radu, Zagrebu i drugla gradoviaa. Ме^ alađiaa sa sve бевее 
&ije ideja о osnivanju jednog draitva u kojea bi se okupljali 
prijatelji ova lijepe planine. RasaiSlja se о toae da se na 
neki način oMljeSA i sve ono ito sa događalo na fuÖevu sa vri-
jeae rata, kada su ovuda protutnjale najieSće neprijateljske 
ofanzive. I danas se ljudi sjećaju dogaiđaja is 194-3* godine, ka
da su u jednoa sbjegu na TuSevu Hijeacl poMli četrdeset osao-
ro djece, iena i staraca, pa se od tada to ajesto u narodu sove 
Krvave bajte. I ono je, aedtitia, kao i anoga droga, bas osaaka 
i <rt>ilje%ja. 

Stariji, koji su doili sa djeccm u gradove,sve rjeđie о toae 
aisle i sve rjeđe vraćaju na planinu. Dvojica od njih, Radoi Ća-
lasan 1 Batko Mflain, gotovo svake ve6eri pr^letaju preko aosta 
na Drini,odakle ia pogled aoia odlutati preaa 7učevu... 

•lađo Brkić. 
1st Oslobođenje, 1986,9.februara,s.12. 
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МЮЬШП SRBBKGBRVAfSKOS JSZIKA 

Kaetanak osobeaostl ÄieULeana srpekohiratskog 
jMlka 

Po^fttak noTOs etnogenog ргосма koji je pod vlaSću ture-
kib ilmdalaes sahvatlo jedaa dio eloraiekog etanovniStra u Ba
il» krajerlM, obitfno 60 obiljoiara 181аа1гас1;)ов. 

V poriodv Tlaati turske drSare a nakla kraj«virna snatan 
dio đoaa&og ataaovBiStra prikratio j« islaaeka religiju. 

Ва je ielamisaoija isrrieiia, to nije арохяо sa navku. Či-
njmioa da ae ialavlairaBO atanomiStro i v proSlosti i n aa« 
daiB^oeti al^ilo i aloii iakljoŠlTO jeaikoM autohtonog etano-
miitva« govori da je njegovo porijeklo autohtono. Hikakav đo 
sada posnati ikolaki aparat ne Ы sogao naočiti atnmoB jezib» 
etot&oe hiljada priaitivnih stolara, ratara, zanatlija 1 trgo-* 
vaea, raStrkaaih po bespućiaa i kaaabaaat ^esto bez viSegodiS-' 
Bjeg dodira ва ва kakvo« eivilisaeijcMi* Pogotovo to nije aogao 
oj^d-ti tadanji ikolaki siatea, aa evojoa organizacijoa i are-
datvlMu 

Doseljeni Toreifkao vlastodrSei, osobito ako su stanovali 
a koi^aktnia aaseljiBa« ni^u iaali rasloga da uSe jesik do«o-
rodaoa. fakav je slv6aj sa Tureiaa u Makedoaiji i na Soesetu . 
iko je rije^ о raslosiaa sa обепје jesika, sve i kad bi to bi
lo itrodljivo u BasomiB гахвјегааа, onda je bilo noraalnije 
fta su doaaei Ijedi» radi potrebe služenja civilisacijoa koju 
au Turci donijeli, trgovine i privilegija koje je doBosilo tu
rsko obiljeije « to vrijeae, uŽili turski jezik. 

t presiaena porodica govore о njihovM autohtoBoaa pori -
jaki«. 

Srbi, Hrvati i Crnogorci iaaju Ista prezlaena kao i Musil-
Sa kojiaa iive isaijeSani. To snaći da je porijeklo tib 

porodio« late ill ali&io. 
flillkl tvoj presiaana anellaanskih porodica održava poj -

•ove Is srpskoBrvatekog jesika (miavićt ljutić). Öesta su pre-
«Јчаа edriava^« taniaanje oaniva^a porodica CEovaiiić,Io-
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т«б«т1о; >. I ora ргвс1в«ва govort о вХотвшкв« porij«lclv poro
dica. 

Мо» ^ак 1 а slučajOTlaa kada ргм1м isrodano is saaim-
вја oaniTača porodice na turakep Josikv (SaraS« Saraj^••ić)» te 
ве ukamje na tnrako porijeklo porodice. Jer, Taroi a« v naie 
kraj ere donijeli neke dotada neposnate sanate aa iatoka, nara-
mo i aa njihoria ietoüajaökix nasiipiaa. Osi» toga« kao glav^ 
ni potroSači sanatakih oeluga (roj^ garnisoni, -viii ftokcdo -> 
neri), Turai ati ao^i «ticati i na tvreisiranje naaira pojedi
nih doiuiSifr sanata, po kojiaa aa ae onda atrarala presiaaaa.Va 
отакте saključke nairode i presijiena h^iSaaaskih porodica sa ko
je ae sna da nileada nisu Mle ialaaisimie (latapoTi(, latap -
iiic, Ettjmidiie). 

BoSto je V cijeloa ialaadsiranoa avijetv, pa i kod saa, 
uveden oMčaj da ae iaMia djece određiaju na jesika donoaieca 
ielaaa (Arapa ili Turaka), to ^e teSko, na oanoro presiaaaa ko
ja su isTedena is ia«ui pretka, saditi о porii^ald« porođioe 
(SaailoTić, SBailasi&, SaailbegpoTlć). lo, aade^ po njihovm 
arpski^ucTatako» jesiČno» oblika, neaa rasloga sa ашвја о nji
hove» alovenskoa pori jeki«. 

lalaaisirano atanovniStro, iako nekoliko atoljeSa odvojmo 
od inatltucija i оМбаја neialaaisiranog stanomittra, sadrSa-
lo je anoge оМј^аје naalije^aae is prethriSćanekog perioda 
STO j ih etničkih sajednica, isto kao i hriSeanak» atanovniitvo 
(Tile, vukodlaci i vaapiri). 

Hada ukasuje na aatropoloSke deforaaeije ualovljene doael-
javanjea ili biološkia aijeSanjea nanjeg dijela đoaa&eg аовИ-
Banskog stanovništva u Bosni i Hercegovini sa strania, Spiro 
Kttlišić navodi neke preislaBske slov^iske običaje, kao dokas 
о njegovo» slovenskoa porijeklu. On navodi оМбаје vjeStaSkog 
srodstva, obrede koje se vrSe u iste dane bes obsira na reli-
giosnu pripadnost, "sealjoradniSke i stolarske obifiaje koji se 
vrSe bilo us poslove oko sealje i stoke tli joi SeS^ о prasnl-
eiaa u naajeri da se utiče na proisvodnju, ili pak običaje ko
ji se vrSe radi sadtite sdravlja ljudi i stike, radi avlkog po
roda i svakog^ napretka ltd. Ista je atvar i sa aarođnia vje^ 
rovanjiaa**. 

Kaj sad, avi posiiati Isvori i ваи&м literatura jedaoglaaal 
ПЗ 

15 



ev п koatatAci;)«» da u našia krajeriM izTrSeaa •ааошаа i-
aUaisaelJa antohtCBOg atanovnlStra. Hkakre Baaovna algrael-
Ja turakog atniftkog alaaenta n podmSja Boana 1 Hareagorlna , 
Sandiaka i Ста Оога» nlan zaMl^aSana. lall broj Turaka fim-
keionara пргжт«, apaeijalnlh sanatllja 1 pripadnika rojnib 
gamiaona, ni j a aogao namoSanranjaai atroriti turaku atnifiku 
sajadnicu u tin krajavina. 

Procaa ialanisacija na području Boana i Harcegorina 

Bilo pod uticajaa priajara pojedinaca ili odluka boguai-
lakib rukoTOdilaea о ialaaisaeiji i apela na rjernlke i agita
cija u toa amialu» tek u Bosni se počela odvijati intenzivna 
ialaaisacija. Jadni au atupali u тоjne odrede turskih feudala
ca da nastave ratovanje sa katoliõkia drSaTava. Drugi su, pod 
uticajaa njihorih vojnih i ekoaäaskih usnjeha« kr«iuli sa nji-
hoTia priajenm. 

• •• W ratnia preriranjiaa na bosanskoa tlu, u ofanzivasa 
i kantraoransiraaa aađisurskih i turskih feudalaca, bilo je po-
j«ra da 89 тее islaaizirani boguaili prelazili u katoli£anst<-

•o, pa ae opet rracali u islaa... 
Hercegorm&ki boguaili, nakon sauziaanja njihore teritorije 

o4 strane turskih feudalaca, aogli au ae skloniti na teritori
ju auajedne aletaČke republike i odatle nastariti ratoTanje 
aa Turskoa. Ali, to je aogao втакако saao aanji dio, jer je 
aaradnja sa Heeiaa podrazuaijeTala katoliziciranje, a Turska 
je bila u uaponu. Oatatak se islaaizirao ili otišao u praros-
larlje. 

I po Činjenici da nijedna ausliaanska porodica ne paati 
STOje hriS&ansko porijeklo (osia slučajета izTjesnih feudednih 
porodica za čije ae porijeklo zna na osnovu pisanih spoaenika), 
aaia se zaključiti da je aasovno islaalsiranje sprovedene u 
ranoa truskoa periodu* Jer, porodično predanje obično doseie 
do treee ili ČetTrte generacije, tj. oko 150 do 200 godina u-
aasad. Doduie, porodice su nerado isticale атоје hriSćansko 
ili boguailako porijeklo, ali bi ga, da je bilo атјебе, isti-
e«li aapamiČke ia hriSeanske porodice koje au uvijek rado 
vkasiTal« aa "poturice**. 
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Яа sllian sakljQ^ak upuctiju 1 kralitatae raslik* Mntallte-
ta 1 kulture doeaćlh losllaana v odnoau na oatalo atanoTniitro* 

Kl preslaena pojedlnllk ш1811шапвк1ћ porodica, koja au iato-
irjetna sa današnji» srpsklM iii hxratskis ргев1ае»1ша, nia« po
uzdan dokas da te porodice Tode porijeklo od nekadainjlh pra-
Toslavnih ili katolika. Moguće je da su se pojedine porodice i 
prije islaaisacije dijelile na iMguaile, katolike i ргатоа1ат-
ne, pa su sato Irorijeni nekih malivaziakih porodica koje rode 
porijeklo od njih, razli&iti. 

PoloricoB Xfll stoljeća "putorao je kros Bosnu Atanasije 
GrgiSeyic (Georgiceo): on je iiao sa габшш cara.Ferdinanda H 
koji Ы hteo da osroji Bosnu i njenu je Ибпо podneo sroj isre-^ 
itaj. Stoga je nesuanjiro preterao u broju katolika na ftije Н 
simpatije car aogao da računa. GrgiSeTie теИ: "katolika iaa « 
kraljeTstvu Ъоёапакоя 230 hiljada**, a zatia nastarljat *iiasa-
tika u отоа kraljerstvu iaa тео1 broj nego katolika... Old. su 
pre refome kalendara bili anogo prisni i prijatelji aa kato •> 
liclaa**. Tldiao isresno neslaganje is«e^ ajsg« 1 laaarekija^ 
ali je GrgičeTić računao Boanu i HercegOTinu хајеАао. Ipak жа 
ftisliaane те11 isto: '*Turaka pak je anogo veći broj nego kato -
lika i iisaatikai tu treba priaetiti da od Utoraka koji teie 
sealju, aalo se na^e koji gorora turaki jesik# is toga kad ne 
bi ae bojali ratre, akero ari i>oetali hriieani, paite dobrc^ saia' 
ju da au ajihOTi preei Mli hriSćani*. Oni bi laki« pretli v ri-
asku теги« nago praroalavnl**... 

I ori podaci aarreaenika, aada ib treba priaiti sa reser -
тоа, ne aaao sbog ođauatra popiaa atanotvaiStra, тес i sbog po* 
litičkih ciljeva njihorih aiaija i ograničmih aogućnostl poaaa 
tranja (oni au se, na priajer, uglavnoa kretali po koaunikacij* 
aa i gradoTiaa gdje je Hualiaana атакако bilo najviSe) ukasujv 
da je oanoima islaaisacija isvrftena u prvoa periodu rlaati tur^ 
akih feudalacar u Boani. 

lalaaisacija u dragia krajeriaa 

Snaga i tradicija driamioeti, organisaoloaa črratina i jadi| 
jafitrenoat сгктапе orianisaeijat Yojao-politittkl tokori, ЪоуЪе 
ЯШ. terltoxlj« i na&in upravljanja -ajmiy «та -ja to ograničile 

lis 
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spjrtw 1в1|в1вм4Ј* и SrMji» ^eetmo je slstMi saaouprav se
ljaka odvojio MM toga stanovalitra od kaltvmog 1 političkog 
ntloaja TlMti turakih foudalaoa. Zato so ovdjo islaaisaoija 
vglamKm ograaldlla na gradsko stanoTaiitro» a na solci ja оЪо-
Irvmtila sail broj stanomlitra u uglu rijeka Drine i Зате kao 
i oko Saoderora. Oradsko islaMko stanomiStra n Srb^iji ti X7III 
Tijeku dijelilo se , ргем 9.R.i>ord^eTioti, na erlije (sanatlije, 
trgorei, aitnl sMljoradnioi) i oko 900 spahija - vlasnika fe-
eđalnlh pMjeda. 

Sto se tide islaaisiranja SandSakai neaa rasloga da se ne 
pribivati ĆoroTičero aiSljenje da je ona pojačana i represali-
јом koje sv turski feudalci rrSili nad stanovniitvoa tih kra
jeva sbog podrike -vojaci Austrije prilikoa prodora u Srbiju u 
ntovtM 1683« do 1699* i 1718. do I739* godine. 

V Crnoj Gori se « те&ој ajeri islaaisiralo stanovništvo u 
Mlobxojaia dolinaaa gdje su USIOTI sa iivot bili povoljniji, 
a vtieaj vlMti ve&i. Kao jedan od mogo&ih povoda ва islaalsa-
oiju « ««Ml kraja dorović navodi i islaaisaciju StaniSe Cmo-
jeviba« koji м км upravnik Crne Oore od 131^* do 1328 **po -
kasao kao dovek od reda« bes avanturističkih sklonosti., vo
ljan da pnMgns sačeljlvanju rana. Pravoslavlju Bije bio ne
prijatelj, ва protivt poaagao je stare aanastire i itltlo nji
hova pravai ali njegov povlaićeni potuirčenjački poloiaj svaka-
IM je 1ам utlcaja u ж«в1ј1 1 Isaslvao oponaSanje". 

U,9, Popovlo poalnje Torbeše, Apovce 1 Foaake, koji žive 
juino od darplanlne, kao lelaalslranl slovenski eleaenat.Yje-
rovatao su na njihovu Islaalzaolju djelovale 1 suprotnosti 
proisaSle 1в aiješanog etničkog sastava stanovništva u tla kra-
jeviaa. 

Slični raslosi su aogll laatl nekog udjela 1 u aasovnoj 1-
alaadsaelji Albanaca. Pored toga^ na Islaalsaoiju Albanaca 
djelovali su geografska 1 saobraćajna Isolovanost njihove te
ritorije od uticaja katoličke crkve, a pogotovu represalije 
turskih feudalaca poslije ustanka Skender-bega. 

V krajeviaa sjeverno 1 sapadno od Bosne bilo je takocl!» 
sna^M ialaalBacije, na koju je uticala 1 prethodna aasovna 
lelaaisaeija Bosne. 
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... Danas se cijeni da v JtigoistoSnoJ Srropi (na raXvnaj«-' 
&1 dio koji drSi Tanka) laa prako 3 ООО ООО lalaaiilranib 
staroajedilaea, od 6aga oko I 300 ООО KialiaaBa erpek^rTata» 
kog Jesika (I 100 ООО » l^osni i Rareagovini 1 oko 200 ООО « 
SR Srbiji i ti Схвој Gori), dok au ostatak vglanuMi Albanvi i 
Turci. Ako aa tizau n obzir ia tori j ska poajaranja (fisiČka atmr 
danja V raprasalijaaa, hrlieanisiranja i aaigraelja « Turatat 
ili na arapaki Bliski ist̂ k), onda sa aoia pratpoatavlti ^a ja 
bilo ialasisirano do jedna petine tadaSnjeg balkanskog antahto^ 
nog stanovništva. 

Tst S. darl6. МоаИаап! arpakar-
hrvatskog jesika.- Šaraj aro i S-vjetlost» 
1968, s. 45-47, 71-^6. 

125. ОНивтаПСА HRfATSKOG HAROSK» KAZAUdTA 

Hrvatsko narodno kasaliite (НК) n Zagrebn alavi 1985. go
dine 125. godišnjicu avoga profesionalnog postojanja. Kiktlmo « 
politi^koHiacionalnoa prograau progresivioga krila ilirskog po
kreta, ono je kao dio kulturna politike hrratakoga nareda sa-
po6elo sToje djelovanja ujedinjiijti&i u sa^eeiaa (1840.) uajet
ničke snage Zagreba i VoTOga Sada, dokasuju î те^ tada aa aa-
aoa poretku, vlastito juSnoslavensko opredjeljaaja. BoreSi sa 

prrlh dvadeset godina protiv anaSnog njeaa£kog aoanskog orga -
nisaa u Zagrebu, uspjelo je sabvaljujuei patriotakia naatoja -
njiaa svojih prethodnika, sa Mai^roa Deaetrm na telu, isvoj-
Stitl nacionalnu 1 političku asaostalnoat, ^vrato potkrijeplje
nu stavom svoje nacionalne sredine. Tako su I860, njeaa&ki glv^ 
яс1 demons traci j aaa publike protjerani a njegove posotnioe, da 
Ы 1861. Hrvatski sabor donio odlvko о preusiaaajv kasaliita a 
avoju nadležnost, Sime je dovrSena vaSna etapa njegove inatit«f 
eionalisacij e. 

Od Deaetra do Зепое, i od Uletlea do BmaSi&a i Ostralla,« 
ae^^marodnoa rasdoblju, ova je inatitucija u avakoa tranatka 
branila kulturne tekovina svoga naroda, saatrajn&i aa sa aaao 
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"ћгашош onj etnos ti", vež i «astupnikoB srih progresivnih ide
ja na nažes prostoru. ¥ naSin dugi« i teškim političkim mije
nama što su se ćesto, poput tamnih oblaka, nadrljale nađ оте 

prostore u obliku Baohova absolutisma, Khuenova terora ili i©-
stojanuarske diktature, HNK znalo je braniti ne samo dostojan-^ 
etvo STO je umjetničke misije, тес 1 ргато Tlastita nairoda 
na otwofeni protebt 1 progresime ideje Sto stt od davnine st-

ruj lie njegovom pozornicom. 
Hkada nacionalno isključiv, ovaj je teatar od svojih za

metaka bio mjesto susretanja svih naših nacionalnih kultura, 
pa su na njegovoj sceni zajednički nasttipali predstavnici avib 
naših naroda, »logi su najznačajniji srpski, slovenski i теакв 
donskfe glumci dugogodišnjem djeloranjeB u Zagrebu postali đlc 
hrvatske scenske kulture, pa je daaas nemoguće pisati poTf jes** 

Ьвзе imena Miloša Cvetića, Ignjata BorStaika, Ljubiš« чТо • 

vanoTića, Petra Jtonjovića, Bojana I Mire Stupice, t® ostall'b 
naših umjetnika. 

Srjesno öTogÄ poslabjfi u li^cionelaos, j«?.noalav«nskoK * 
aedunarodnom biltui^om iivotu, НЯЕ tokom 12^ godina 

djelovanja oMilo je sve naš® ktajeve, gostujući na svi® ка-

ilm naclonalno-scenaklm područjima. Uspjesi ovoga teatra t; 
Inozemstvu na niz kontinenata samo upotpunjuju slika о umjet« 
nliikoj fizionomiji ove Inatltuelje. 

HNK smije se danas ponositi 1 jednim naročito blistavim 
dijelom svoje povijesti. Kada se nad Svropom već nazirala 
prijetnja fašističkih osvajačat umjetnici ovoga kazališta or

ganizirano su dočekali neieljen« sudbinu, čvrsto odlučivši ka
ko se ljudski i etički neće predati. Od početnih protesta do 
prvog koraka nedvosmislenoga otpora put nije bio dalek. Teć 
1942. prva grupa zagrebačkih scenskih umjetnika odlazi pod vo
dstvom glumca TJekoslava Africa na oslobođeni teritorij. Џ po

robljenoj Ivropl to Je bio Jedinstveni znak revolta 1 dokaz 
visoke moralne, nacionalne 1 тшЈetničke svijeetl kome u tada
šnjoj am SMO kazališnoj, već i kulturnoj povijesti svijeta 
nema pmesu 

9 вотоЈ Jogoslaviji nastavljen Je Slvot ovoga kazališta 
ma «OfvlB «таотава« all uvijek s mislima na onn slavnu tradloi-
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Jv koja 8в salazl tigraiđena u nJegoT« teaelje. tfetrdaset godina 
u slobodi НШС-п je oaogu&Ll ptm гактој i afirmaciju. Cijeli 
nls pojedlziačalh 111 kolektivnih goatoranja v ат1я krajerlaa 
Jugoslavije 1 u Inoseastvu (SSSR, SAD, Japan, Italija, 0SSR,Av-
stolja. Francuska, Alilr, Indija ltd.) sano potvrđuju visoku 
unjetnlSk» kvalitetu. Haj veća radna organlsaclja » kulturi Hrva
tske dsnas udraiuje 560 radnika 1 uajetnika 1 to sa četiri sa-
Bostalne radne organizacije 1 iradnoB sajednleoa, koji su saao 
u 1948. Isvell 4?8 predstava. НШС je stfalnl gost svib glaxbeno-
acensklb festivala 1 nanlfestaclja u senljl, a 1 anoglh u Ino
zemstvu. ШК kao aatl&xa kaxallSna kuća oaoguSuje uanogose rad 
1 djelovanje svih ostallb profesionalnih kazališta u nas, kao 
1 moglb amaterskih dru2lna. ttiogobrojnl sMOupravnl sporazu
mi , droStvenl dogovori 1 sllđno ostvaruj» aaporLma kolektiva 
ШК-а, nove organizacione oblike rada 1 širenja glazbeno-scen-
ske djelatnosti. 

Harljan Radmllovlć. 
Izt Matica, Zagreb, 1985* broj 

7/8, s. 2-3. 

03AMDB5IT GODINA DROSTTA KIUISSWIKA HRfASSO 

Elzu značajnih jubileja što se obilježavaju ove godine pri
pada 1 80. obljetnica prve profesionalne organizacije knjlSev-
nlka u Hrvatskoj - Društva književnika Hrvatske. 

Premda osamdeset godina, same po sebi, ne predstavljaju ve
liki odsječak u tisućljetnoj povijesti jednog naroda, povijest 
jednog društva, me<tutlm, vrlo je značajna ako se mjeri tolikim 
godinama. Pogotovo kad imamo na umu da je utemeljenje tog dru
štva književnika bio presudan korak utvrđivanju društvene a ne 
samo umjetničke uloge pisaca. 

Do njegova osnutka došlo je poslije previranja u kultunalm 
krugovima Zagreba koncem prošloga stoljeća. V kultumo-umjetni
čkom smislu Društvo je plod "lodezne** 1 svih onih nonrlh Ideja 
što ih je ona donijela, a na planu društvenom ono je prolsrod 
vremena koje karakterizira banovanje Khuena-Hedervaigrja 1 nje
gova tako zvana pacifikacija Hrvatske s jedne strane, te nam -
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!tvp **aapr«d]ijaka.*' i Stjepana Bitdlea в drug« »trane. Čada sv 
4« plavi odeljaplll od poatoje&lb mjotnldklh đraStava, aaat -
jntjaSl da a* пцрокок вогај« vatanorltl kao aaaoatalna snaga. 

Zaalaao sa oaalwijo saaotaaog dnitra potakla je v Htibti 
Jcadliamlkat koji j« djolorao n okvira SroStra hrrateklb mje-
taika (1897)• Straraj» a« prarlla 1 podnose na odobrenje vlas-
tlMif > odobrenje je donljeto 1900. Hedngo satln аахтава je 
оап1та&ка akepStlna IhroStra knjlžemlka. Članoa DrpStra je «о-
9ЏО biti onaj tko je dTlje godine objarljlTao u nekoa öasopisti 
111 je tiskao knjige. Takvih je prilikom osnivanja Mio 240. 
Pri osnivanju se istakao Впго Đetelić* ä glavni je organizator 
bio nilvoj Deiaan. Prvi predsjednik ĐniStva bratskih ImjlSe-
ш1ка lio je pjesnik Ivan Crnaki. lo dragoga svjetskog rata iz-
pijenilo ae joS dvanaest predaj ednika, aedti kojiaa en Mli t 
Stjepan ffi.letle« Hatko Sodilo, Iijnbo Bablć-Crjalskl, Branlair 
Mvadićt filutla Clhlar Kebajev, Franjo lanćev i dragi. 

V poslijerataom rasdobljn, kada se mijenja v Đragtvo knji-
ievmika Skvataln (1946), duSnost predsjednika otmaSso je ^itav 
ala istidomtite knjlievnika (Inka Perkovlć, Slavko Kolar, Hirt:o 
BoSio» Hlzoalcr IM-dmaikt ^nra Kaitelan, ĐobriSa Ceaarić, Sra> 
CD^lA TaidijaBovie^ (Srntav Erklee, Petar Šegeđln i dragi). 

08 aamog oanivanja BraStvo je razvilo značajn« izdavačka 
djelateoat, koja se - mz razumljive osdlaelje - održala do 
damas. Kao izraz teSnji tzv. KLađih joS 1900. godine pokrenut 
^e õaaopia **žlvot**. Hladi 1Э03. godine preuzimajti 1 uređivanje 
'*Tlenca**, a ĐraStvo hrvatskih knjiSevnika pokreće 1906. godine 
svoj liasopls ''Savremenlk'* te 1909* godine Mblioteku **Suvreme-
ц1 hrvatski pisci**. Među tiskanim knjigama iz tog prvog razdo
blja najslavnija je svakako **Rrvat8ka mlada lirika** (1914) u 
kojoj nastupa niz mladih pjesnika, među kojima 1 kasniji nobe
lovac Ivo Andrić. Tiskana su 1 djela mnogih znađajnih hrvatskih 
plaaea (latoi, Đopjanio, KranjSeviS, Slmunovlć, Vojnovlć i dra-
ti ). 

Jiraitvo knJiSetmika Hrvatske danas Izdaje Sasopls '*lost** u 
tojem ae, ma viie stranih jezika, naSa knjlSevnost predstavlja 
a^etu. Od 1975« godine djeluje i Tribina BĐK, a fouStvo je 
^VSBttiaatar i nlsA anaSajnjft skupova naSlh 1 stranih pisaca* Za 
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Iduću godinu 1фгато je u рг1ргеш1 jedan takav skup pođ паг1тош 

- "Poezija SredozeBlja"# 

Iz: Matica, 1980, broj IT , 

9. 26. 

PSONAĐM ЈБ NOYI FRIMJSRAK 

NAJSTARIJE HRTA'CSKS flSEAHE DUIGS 

nedavno je гг KnJiSnici Jugoslavenske akadeaije znaiwetl 1 

umjetnosti u Zagrebu otkriven dosada nepoznati primjerak prve 

tiskane knjige na hrvatskoa jeziku - "Misal po zakonu rimskog 

dvora** iz 1ЦЗЗ» godine. Radi se о nekompletnom primjerku i pri
lično loše uSfiuvanoffl. Sačuvalo se svega 62 lista te knjige (o~ 

dnoano 124 stranice) od ukupno 219 listova koliko ih je potpu
ni primjerak inao. Но, kako ni drugi dosada poznati pMajerci 

ove knjige nisu kompletni, nije time bitno umanjeno znamenje 

ovog otkrića. Da bi se shvatilo što znači za kulturnu povijest 

hrvatskoga naroda otkriće svakog, pa i najmanjeg ulomka ove 

knjige, potrebno je podsjetiti na podatak, da je do sada 

bilo poznato svega deset primjeraka ove najstarije knjige na 

hrvatskom jeziku. Dva se primjerka čuvaju u riznici Kacionalne 

i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, po jedan primjerak se Suva 

u Kaijižnici Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, тз 

samostanu oo. trećoredaca na Ksaveioi u Zagrebu i u saiBOstanu 

dominikanaca u Bolu na otoku Braču. Ostalih pet primjeraka s© 

nalaze u inozeaniai knjižnicaiaas jedan u Narodnoj knjižnici u 

Beču, jedan u DHavrnoj knjižnici imena Saltikova-ščedrlna u Le-

njingradu, dva u Vatikanskoj knjižnici i jedan u Kongresnoj 

knjižnici u Washingtonu. Uz to se sačuvalo i šest listova te 

knjige u raznim mjestima u Hrvatskoj. Nijedan od sačuvanih pri

mjeraka nije ^na žalost, potpun. Но, iz- sačuvanih primjeraka 

bilo je moguće sastaviti kompletni pMmjerak, pa je to i uSi -

njeno 1971* godine izdavanjem prekrasnog pretiska (reptint) 

ove knjige u Zagrebu (izd. '^Liber'*, u obradi Instituta sa sn»-

nost о književnosti Filozofskog fakulteta Sveneillita a Zagre
bu ). 

Misal iz 1483* godine spada те<з(Ъ najsna^ajmije kal tume аре-



ш«111к» hrrateko^ вахоАа. Tlskaa srega tildes etak godina nakon 

Sto j« tetanborg isuBlo tleak s poaldnJji 81от1ва> ота jo knji
ga bila i ostala ae^aSnim кампов u rasrltku brratske kulture. 
Ibogi Te&l i екошжак! 1 kulturno napredniji narodi u Evropi 
nm Bogu se pohvaliti da su u to vrijeBe tiskali knjigu na 

9Џ0Ш Baterinakom j esiku* na STOB naeionalnoB pisBU i na SVOB 

naclonalBOB teritoriju. PodsjetiBO se da je ovo djelo prvi ti

skani Bisal na jednoB nacionalBon jeziku, dakle na jeziku koji 
ш1је latiaeki - tada službeni littirgijski jezik u erkvi. Doda-
во li к toBu da je tiskan glagoljieoB, tlB osebujniB i toliko 
raslijfitiB pisBOB od onih što ih upotrebljava tadašnja Bvropa* 
neee пав biti teško u tiskanju tog velebnog djela vidjeti je
dan od najprkosnijih i najssBOSvojnijih 61na tog vreBena. 

Proučavanome ovog spoBenika iaa izvanredno veliko zna&enje 
sa kulturnu povijest hrvatskog naroda» pa stoga svaki nalaz 
koji BoSe pridOBijeti da se baci i najnanji traĆak svjetlosti 
ва nastanak i sudbinu ove knjige od velike je važnosti. Bez sn-
ввје ее detaljnija istraživanja novopronađoiog primjerka (po
sebno analiza brojnih i vrlo lijepih inicijala račtenih rtikoB 
vještih aajstora, te narginalnib glagoljskih napisa iz 16.sto

ljeća Sto se u пјеви nalaze) poBOĆi da sa popuni naše znanje 
о toj knjizi. 

Aleksandar Stip6ević. 
Izt Matieat 1975» broj 8, s. I?« 

OD AKAĐSMUS NA TSSXS 
DO STAROSLATffiSKOG SiSTITDTA (ZATODA) 9 ZAGRBBU 

Kjgtđ je копсев 19* stoljeća kr&ki biskup Antun Hahnić bio 
zabrinut radi neznanja staroslavenskog jezika svojih svećenika» 
od:ltiliio je to neznanje spriječiti solidni j ia IzuČavanjea, te 
je IS98. pokrenao na Krku osnivanje Staroslavenske akadeaije. 
Id«ja njegovanja staroslavenskog jezika 1 glagoljice ostvare
na je I912, kada je zapravo spoaenuta akadeaija 1 odobrena. 
7eć u prvoj točki njezina statuta čitaaot "Akadealji je lae 
Staroslavenska akadeaija« Ona je znanstveno društvo sa sijeloa 

Irkv (Teglia) naKrČkOBotoku. SvAa joj je: njegovati staro-
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elaTenekl liturgiani jezik, te poaicati njegcm) učenje, gajiti 
plagoljsk» cirlnreno pjevanje...** 

Cilj je akađeaije pored epoaennte sadaSe Ыог spašavanje 
glagoljskih spoaenika, akadeaska naobrasba svećenika Q staro •> 
slavenskoa jeziku, publiciranje staroslavenskih knjiga glagolji-
c<Mi ltd. V svenu ј» glavni voditelj i aeeena bio biskup HahniS 
koji je osnovao i tiskaru "Kuijkta**, u kojoj su se aogle tis -
kati knjige glagoljskim, oirllskia 1 grökis sloviaa, a sve u 
okviru кгёке Staroslavenske akademije. Od samih početaka rada 
akademije 0eh Josip Taje (I865-I9?9)i ^ji je svoje ilvot-
no djelovanje posvetio kulturi Hrvata, jedan od najveSih stru-
&ijaka i autoriteta staroelavenskog jezika i glagoljice, dje
lovao je « akademiji kao jedini snanstvmi radnik. 

Büduel da nije bilo dovoljno novčanih sredstava, л ш prvim 
svjetskim ratom doSle su i nove neprilike, aktivnost akademije 
gotovo je prestala, ito se vidi iz prvog poslijeratnog izvješ
taja njeaina zasjedanja 1922. n kojem stoji i ovot "Akmdeaija 
je ostala bez sredstavai izgubila Slanove, izgubila podruje 
rada (Istru i dio Dalmacije), izgubila novac...** 

ü takvim uvjetima donesena je odluka da se ona pripoji Kr-> 
vatskoj bogoslovnoj akademiji u Zagrebu, ito je i vliinjeaio 
1926. Po6etkom 1927* Antun Barac javio je кгбкој Staroslavens
koj akademiji da je Bogoslovna akademija v Zagreb« sporazmmna, 
da joj se pridruil kao posebna sekcija • ovim zaključkomt**Sta-
roslavenska akadaija se raspuita i ulazi pod Imenom Starosla
venski (flloloiki) odsjek u Hrvatsku bogoslovno akademiju kao 
njezin organički dio**. Za pročelnika Staroslavenskog (filolol-
kog) odsjeka bio je Izabran monslgnor dr Svetozar Bltig (1873-
I96I). Njegovu bogatu aktlvnoat u sluibl Staroslaveoakog odsje
ka prekinula je okupacija Zagreba od strane nj«MČke vojske 
(I94-I). No, time poćinje 1 novi period njegova ilvota. Zbog 
svog antifašističkog stava , Ritlg se osjećao ugrolenim u Zag
rebu, pa se I94I. sklonio u Selcu u Hrvatskom primorju, a 19^3* 
preiao je, kao starac od 70 godina, u partizane na oslobo^eal 
teritorij (Otočac i Topusko). Njegovo geslo je bilo, da je i 
"katoličkom svećeniku mjesto u narodu**. 

Ideju о obnavljanju krčke Staromlavenake akadeaij« HtlS 
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nije napuStao ni n VOB« Kad sa nakon oslobođooja vratio n Zag
reb 1 prilika ее Mle neito popravile, Ritlg ^е nastavio radi
ti na oSivotvorenju Staroslavenske akađeai^e koja će stvarno i 
idejno predstavljati nastanak Кгбке akadeiilje. Đrugia г1јеб1аа 
Ritign je bilo stalo do Jedne ustanove za njegovanje starosla
venskog jedka 1 kulture na području južnih Slavena« osobito 
Hrvata. 

Njegova ielja postala je stvasnost prije 26 godina, kada 
je po^tkOB 1952. godine odlukoa Predsjedništva vlade HR Hrvat
ske doneseno rjeSenje, doduSe ne о obnovi Staroslavenska aktde-
«1је koja je osnovana 1902. na Krku već о saaostalnoa institu
tu. Institut je pravno stupio u ilvot 1932. kada je pxredsjed -
aik vlad« Hrvatske potpisao Uredbu о Staroslavenskoa institutu. 
PronajSelnlkoa je bio isabran Svetozar Ritlg i na toj duSnostl 
ostao sve do svoje sarti I96I. Nakon toga istu dužnost obav -
ljao je Tjekoslav Stefanić. 

Svetozar Ritlg osiguno je prostorije za Institut u Deaet-
Eovoj ulici II (Gornji grad), u nekadaSnjoj palaSi baruna Ože-
goviea, a kasnije barunice Balbi-Lovin6ić, gdje se i danas na
lazi. 

Đa bi se ito dostojnije sačuvala uspoaena na osniva&a Ins
tituta, IzvrSno vijeće Sabora SR Hrvatske, na prijedlog Savje
ta Instituta usvojilo je izaenu laena, te se od 25. srpnja 
1961. Institut sove Staroslavenski institut **Svetozar Ritlg**. 

Odaalt nakon osnutka (1952) Institut je poöeo izdavati dvi
je publikacije* To aut öasopisi "Slovo** i "Radovi** Staroslaven
skog Instituta (za oveće radnje, tekstove i građu). U uvodnoj 
rijeSl prvog broja **Slova** Ritlg plšet "... NaS Staroslavenski 
institut stavio je sebi u zadatak da, nastavjajući 1 proširuju
ći tradicije Staroslavenske akadeaije kr&ke, ispituje jezik 1 
književnost u razdoblju koje naaa 1 ostalla Slaveniaa nekoć 
bilo zajednl&ko, 1 u razdoblju koja je iza toga slijedilo,ka
da su u ta^iževnosM. 1 u pisanin spoaenleiaa na razli^ltia na-
ila područjlaa poSeli do izražaja dolaziti živi eleaentl naieg 
mrodnog jezika. Bali sao svojea Časopisu lae *Slovo*, da već 
Q aazlTu istakneao, da eeao u svojia ispitivanjlea polaziti od 
*^тль davnih početaka, kada je slovo i za nas znattilo r 1-
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J в 5 , te da бвшо tu aaiu 1 орбеаХатепвко lepitlTatl « 
kn;)lierzioetl i u ja-vno« žlTotu, i u era til oblika, u вта 
tri pisma« u kojima ее ona od prvih podataka na naSea 
javlja. 9 to» nastojanjtt rađo ćemo posdranriti a-vako aurađaj« 
koja bude dolazila is zemlje ili is inoaemstra, kojoj će biti 
cilj da u naSem Časopisu na nau^oj osnovi i nau6nim sređetvi-
ma objainjava književne spomeaike i jesi6na i vopea kvltuzam 
pitanja is naSe starije proSlosti i is proilosti koja хшв je 
ođ 9» stoljeća pa dalje kroz cijeli srednji vijek - sad viSe* 
sad manje - vezala za slavenske narode**. 

Časopis "Slovo** ostao je vjeran Ritigovia riječima Sto uje
dno opravdava svoju pojavu u 2? izaSlib brojeva. 

Svetozar RL tig za sve te zasluge odlikovaa je od predsjed
nika SFRJ Josipa Broza Tita - Ordenom bratstva i jedinstva I 
reda i Ordenom zasluga za narod I reda. 

Jedna od najvaSnijih zadaća Staroslavenskog instituta (da
nas Staroslavenski zavod '*Svetozar Riti^^ Instituta sa filolo
giju i folkloirlstiku od 1977.) jest izrada Staroslavenskog rje
čnika ili općeslavenskog rječnika brvatske redakcije. Poslije 
4. međunarodnog kongresa slavista u Moskvi (1958) pristupilo 
se 1939« ekscerpiranju materijala za spomenuti rječnik. Posao 
oko ekscerplranja trajao je godinama, da bi se nailo preko 
130 ООО kartica za obradu koja je danas u toko, a na Čemu 
radi cijela ekipa suradnika Staoslavenskog zavoda. 

U Staroslavenskom zavodu obavljaju se i istraiivanja hrva
ta koglagol j skih tekstova. Prikupljaju se glagoljski i ćirils
ki spomenici u obliku fotokopija i mikrofilmova. Tu je bogata 
knjlSnlca od preko 7000 knjiga i 180 naslova raznih stručnih 
časopisa. Treba joS spomenuti da je Staroslavenski zavod '*Sve-
tozar Rltlg" u suradnji s izdavačkim kućama "Hladlnska knjiga* 
iz I<)ubljane 1 Akademlsche Druck iz Graza izdao fakslmillraiM> 
1 kritičko Izdanje Hrrojeva misala, aajljepSeg hrvatskoglago-
Ijskog rukopisa iz početka 15« stoljeća (oko lACl^). A I977•is-
daaL je H Novljanski brevijar iz 1493* godine. 

Alojz Jembrih. 
Izt Matica. Iseljenički kalen

dar 1979. Zagreb, 11978 3 , 
s. 202-2(H. 
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IQVAC KRIBTIJANOTIĆ, FOSUSEKJI КОНЮНАС 
ЕДЈКАТЗО KMJIŽBflfOSTI 

Оао Sto je Ыо Ant« Kusaanle z« oCuvan;)e itolcavslc« IkarS-
tlne a illnkog pr«porod«, to Je Ыо ErlstlJanoTl& za 
o6]vanJ« kajkavitln«. Obojio! pripada jednaki atribut "Mohika-
nao**, jar su u втој1ш nastojanjima ostali osanljeni. 

Ignao KHstijanovićt posljednji iz zagrebačkog kajkavskog 
knjiSamog kruga čija se djela uključuju u kontinuum tristol-
jetne kajkarske knjiSevnosti, rođen je u Zagirebu 31* srpnja 
I796t edje je savrSio Školovanje» teologiju postavSi sveeeni-
кМ1 1819» Kao kapelan proveo je dio iivota u zagorskim mjesti
ma! RađobojUt Krapini i Zagorskim selima. Хеко je vrijeme bio 
iupnik u Zagrebu u tupi svetog Жагка» a IB34-. postao je Župni-
кх» u lapeli kraj S|jelovara, gdje je ostao do 1852. PostavSi 
zagrebačkim kanonikom iste godine vraća se u Zagreb, gdje je 
i umro 16. evitaja 1884. godine. 

Kristijanorića se sjeoa Tatroslav Jagić u svojim ^Spo
menima**! **••• Putim јоВ как je svake godine oko BoSića moj 
deda meni uručio evanciku da mu donesem '*Danicu Zagrebačku** , 
koju je u Zagrebu izdavao posljednji kajkavski pisac Ignac 
EHstijanovie. Taj vredni čovek, kojega sam poznavao u Zagre
bu kao đak i posle kao profesor, bio je tada kanonik... Nje
gova ja **I)anlca Zagrebačka** bila popularno izdanje, pa je tako 
osobito rado čitao i moj ded**. 

Bez obzira na sve one sudove о kajkavskoj književnosti ko
jima je I^udevit Tukotinovie istu knjiSevnost stavio na najni-
i« ^tvieu, kao da je napisana izvan pravila i kao da je liSe-
na literarnog dostojanstva, ipak Ktristijanovi&u u kontekstu 
hrvata)» knjiSevnosti pripada Časno mjesto među piscima koji 
s« ''prije preporoda konstruktivno djelovali u pravcu na-
roAnog M^retka** (V.fancev). 

T«im j« Q evojoj ideji (tt B[rvatakoj) u vrijeme ilirizma 
UoommiajeB (istina seoske svećenstvo bdio je vt njega), me-
АР%1ЈЦ nije Ыо osMüjen u slavenskon svijetu. Jf prijateljskim 
^тшатл. Me |e • Baitolomejom Ibpitarom, foseCoa Saffldh.kom. V 
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DIBL Ы postigao uspj^I u SIROJOJ episataljekoj i KNLTUMOJ 
latnoatl, ropitar m savjetuj« da Isdaja dobra knjiSaifna djel« 
jer će ga Čitaoci takva rado prihratiti. Tako je prije ajega 
iradio i njegOT ujak ТОяа MlklouÜe (176? - 1833) u којев je 
Kristi j anovi^ vidio svijetli primjer v rada ва "napredak obi-
einski** (sa opći napredak svih slojeva droStva). 

Pojavio se u Siži ilirskog preporoda kojem ideoloiki в1 
praktički nikad nije pristupio« ne napuStajuei sve do smrti 
svoj kajkavski knjiSevni izraz, jer bio je svijestan Činjenice 
da su svi njegovi prethodnici u toku triju stoljeća kajkavs
ke knji&evnosti isticali značenje i vrijednost kajkavskog knji
ževnog jezika, počev od PergoSića (I52I - 1592) i MiklouSića. 
Stoga В. Savella pravilno zaključuje: **••* Taj jezik (kajkaVs-
ki) nije bila mehanička fotografija jednog dijalekta, nego po
datni materijal za izražavanje i najapstraktnijih predodSaba, 
a da je pored toga uvijek bio u vezi sa živim". 

V hrvatsku književnost je Eriitijanovie uSao prijevodom sa 
francuskog "Način vu vseh življenja doga(taji vsigdar zadovolj
nomu biti" (1826), slijede: "Blagorečja za vse celoga leta ne-
đelje" (1830), gramatika njemačko-kajkavska (1в37)***, "Stole-
tni kalendar" (1847), "Pesme za borvatski puk" (ХвТ«»^. jest po
sljednje njegovo objavljeno djelo), od 1834. do 1850. izdaje 
"Banicu Zagrebačku" i to do 1846» starom kajkavskom grafijom a 
od 1847* Gajevim ilix>skim pravopisom. Teć smo spomenuli koliko 
je "Danica Zagrebačka" Mla omiljeno pučko Štivo (svjedočanst
vo Jagića). 7alja se prisjetiti da se kajkavskim narječjem u-
oči preporode govorilo pretežno u predgrađima, selima i na sa
jmovima, mečfb seljacima i obrtnicima, koji su većinom bili lju
di "neuki" i neSkolovani, bilo Sto za to nisu imali sredstva , 
odnosno Sto nije bilo hrvatskih Škola Kristijanovi^ sve Je to 
znao, stoga mu je cilj "Danice Zagrebačke" bio "napredak obći-
neki", briga za "neuki i siiromaSan puk". 

Općenito za pučke kalendare, pa tako i za "Daniou Zagreba
čku", možemo reći da su ogledalo ljubavi prema materinskom je
ziku i prema značajnim događajima proSlosti na koje čitatelji 
ne smiju zaboraviti ako žele ići ukorak s drugim narodima ko
ji napreduju zahvaljujući svijesti о svom povijesnom identite-
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tue Kslendarl eu оЫбпо elorill Icao Icorlsnli knjige za narod* 
ito zapravo odgovara koriamm ahvaćanjv književnosti v prvoj 
poloviai I9> stoljeća, jer svrha je svakoj l^terattrri izobra-
Senja naroda, fb je ielio Tom ÜklonSie« to je u djelo pro
vodio Iristijsnović "Dsnicoa ZagrebaÖkoi^. 

laajxiei pred oöiaa cjelokupni opus Eristijanovieevih kuji-
iavnih ostvarenja, kao jednog od posljednjih pisca tristoljet-
ве kajkavske knjiievnosti, sloSit еево se s Antmoa Вагсев da 
je taj autor "značajsn i kao li&iost i kao pisac. loao je izra
zito književnih sposobnosti. Ma о бета pisao, izražavao se ja
sno, živio elegentno... Zbog tih svojstava mogu se i njegovi 
poučni i prevedni spisi iiitati kao ugodno Štivo**. Sponenimo 
joS da je u rukopisu ostala i jetoa njegova draaa 'MTladiair 
kralj horvatski.. 

Va kraju ovoga kratkog prikazat kao Sto svaki narod odaje 
priznanje osim koji su u ktrltumoa i književnoa radu u teSkia 
uvjetiaa sve svoje snage uložili u podizanje prosvjetne razi
ne naroda, tako i ai odajeao priznanje zaslužnoa kajkavskoa pi
scu Ignacu Kristi j anoviS«. 

Alojz Jeabrih. 
Izt Matica, 1984, broj 7/8, 

s. 37 - 38. 

ZAVSSnr RJBSKIK HR7AfSi:06A 1Ы SRPSKOGA JBZIEA 

HaSa izdavaSka djelatnost bilježi u protekloj godini i u 
nekoliko proteklih ajeseci dobro žetvu. Ponovno su fototipski 
izdani neki stari rje&nici i tako postali - praktiSki kao ori
ginal - opet pristupačni javnosti, a pojavili su se i neki no
vi specijalizirani rje^ci. Ipak, ae^u sviaa, аогаво izdvoji
ti sretnu činjenicu Sto se pred пажа sada nalazi i posljednji 
svezak velitoga **Rje&iika hrvatskoga ili srpskoga jezika^ u 
izdanja Jagoalavenske akademije znanosti i uajetnosti u Zagre-
Ъа. Пла je ovaj pothvat naSe leksikografije uspjeSno priveden 
Icraja. 

"Sje&iik hrvatskoga iU arpskoga jezika**, u struSnoa svlje-
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tu tfeeto naslvatn 1 кга^в ''IkadealjlD rjeSnik", Jvgoel«T«iiska 
akađoilja zaalslila je odaah nak»a sTOga osnutka, u sađaadaea-
tla gođlnaaa proiloga etoljaSa. HjagOT pnrl urednik bio je ree 
tada vrlo posnat i saaluian filolog 9вго DaniKie, koji je ne-
prolasne sasluge u svijetu snaaosti тее tada bio stekao« us 
sve ostalo, i u radu aa rje&aieiaat pripreaio je drago isdaaje 
rječnika Tuka KaradSića i objavio **Bjeteik is knjiSevnJSi stari
na srpskih** u tri toaa (1863 " 1864). ĐaniSiS je uredio prvu 
knjigu **Rje&xika**, godine 1880-1882. od slova A do riječi "če-
Šulja**, te dio druge knjige, od **četa** do '*Čobo**. Mefetia, pre
rana sart prekinula je njegov rad. Poslije ĐaniĆiSa Akadeaijia 
rječnik ure^vali su poligraf Pero BudMnai, Ivan ^Шјагео, 
ao Hareti6, Stjepan Husulin i, posljednji, Slavko Paveii&. 

Otac koncepcije Akadeaijinog cjeSaika je Suro ĐaiiiČi&,ko
ji je svoje saaisli isloSio u **Oglediaa** sa Seljea da s* stru
čna javnost uposna s tiae kako Se rječnik Mti ursđiHi. Sjsl&ik 
je ssaiiljen vrto aabioiosno, kao historijski opisai rjefiaik.fa 
je koncepcija sadrilana do kraja i rječnik joj je oatao vjeran 
u cjelini, iako je - kako беао aalo dalje mldjeti - Mle 1 
snatnijih prigovora. IQe^iik js trebao da popiie sva rijatfi 
koje iasao i koje sao iaali - kako je pisao l^s&iČie - i 4a sa 
svaku, ako je aogu&e, donese podatak kad sa javlja u kajlisnr -

tekstoviaa i drugia, starljia rjefaieiaa.^ Sjatolk je iscvas 
sva posnata snačeoja riječi, s tiae ito je riječi solidno gra-
aatički obradiot is rječnika sasnajeao kskav je akoanat rljattl, 
da li se aijaaja u padeSu (zupriajer noa. djivejka, vok. dje
vojko), kako glase pojedini padeSi itd. V skladu sa stoiijea fi
lologije u 19. stoljeću i njenoa povijesnoa orijentacijoa,obi
lno je biljeSena građa iz starih pisaca, satia is djela Vteko -
vih, kao svestranog uzora, i njegovih sbirki narodnoga blaga , 
dok au novi pisci usiaani - isniano. 

Toj fisionoaiji rječnika ostao je vjeran u osnovi i floao 
HaWti&, ali je u Članku **Crtice о rječaikn naSe Akadaaija" « 
'^etopisu'* Akadsaije prigovorio da knjiševnili priajara laa 
previie, da je rječnik previie akup i napraktičaa la opotraia. 
V ono vrijaae kad je pisao svoja "Crtlea** - 19Z6. 
- HaretiS se pobojao da zječ^ik aefp^e aa&a biti savviaB« Оашм 
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loUl pv«đ воЪож i^edaao gotovo djolo« vrijedi da s« sadrSliio na 
rasniiljaajlaa Фоа« laretlća. HJaSnllc Je salata vrlo velik,a 
preoblljem građe 1 sa cijelo vrljeae od salo p«k,etotlnti godi
na rada sahtijevao Je anogo novca 1 rad brojsdh atrabnjaka.Ta
kav rječnik xkije saal» tlae ni lako prlstupa^iant obijao aoie
ao nabaviti saao one knjige koje nišo davno rasprodane. Dakle, 
sasvia tebniSkl, teSko Je reci da se ovaj rjej^nik upotreblja
va praktltoo aa radaoa stolu kao svaki'praktičan rjeteik v Je-
dtej kajisl, na prlajer kao nJeaaSkl Soden ili francuski Ro
bert. ledbtla, valja геб1 da ovakav rje&iik pruSa neSto dru
go» nesaajMtJlvof on Je vrlo obilan grai^oa 1 gotovo nesuanjiv 
« podatku koji daje. Zalpo Je prvenstveno naaijenjen radu u bi-
Klioteel 1 sato ne aoieao saatrati da sao Initoralranl о nekoa 
problem oko rijeitl ako ne sagledaao u Akadealjln rjećnlk. 

Akađealjla rj«j{hik kaie aaa ne aaao kad se xrijeö u pisailia 
Isvorlaa javlja nego 1 kako Je postala. To Je, dakle, i etiao-*^ 
loikl rječnik. Ме^ vrlo vrljednla leksikografskia djellaa ko
ja su se pojavila u našoj sealjl posljednjih godina Ističe se 
1 **StlaologlJski rječaik hrvatskoga ill srpskoga Jesika** (I -
IT> Petra Зкока. Ali taj rječnik - vrijedan najtoplije prepo
ruke - po svoj Ml usajerenju viie obrađbje rlječl koje Je naS 
Jeslk, kao 1 drugi Jeslci, preusiaao is drugih Jesika u vlie-
stoljetnoa alJeSanJu. Zato postanje naiih riječi koje vode u 
duboku alavensku starinu, rijeci kao **aajka**, traSlao u rječni
ku AkadMlJe. Postanja riječi tuaaSma au preaa stanju filolo
gije 1 našla snanjlaa kros Čitavo dugo vrijeae rada na rječni
ku. leaa suanje da Je aetoda rada u aovljia sves^aa napredo
vala 1 da vrijeae donosi ispravke, ali Je sigurno da ^ 1 u Je-
dnoa buducea, aanjea etiaoloSkoa rječniku naiih riječi knjiiev-
nog Jesika AkadMlJla rje&iik biti vaian putokas i nesaobilas-
no poaagalo. 

"Rječnik hrvatskoga ill srpskoga Jesika** Jugoslavenske aka-
dmlje nelscrpsB isvor snanja о пабеа Jeslku, о naaa saaiaa, 
našla oM.ČaJiaa 1 našoj starini. On Je prijeko potreban, aje-
rodavan inforaator svakoa tko teaeljltlje uči naš J esik, tko 
s« saaiaa sa Jeslk, studentlaa, plsoiaa 1 snanstvenla rad-
Mloiaa. AkadMiJln rječnik ujedno Je spoawxik dalekoseinosti i 
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sajolostl pothrata 1 radna ustrajnoati anosih gaBaracd4* ko^« 
su na njaaci radila. 

I, kao da sa a toaa втавп gotoro aiaboll^ki stakao 1 rado^ 
stan 1 žalostan događaj. Rječnik Akadaaija safrrian ja a godlal 
kad Jugoslaranska akadealja snanosti 1 ivjatnoatl 1 Згјрак* akA-
daaija nauka alava 130 godina od rođ^a ^ra DanlSioa» 
•a prrog uradnika. Va аааов aiaposijii prirađanoa a oj ager« 
Saat praainuo je posljednji» пеишохп! i saalaSai uradnik Sla* 

Tko PaTeiie, jedini urednik koji je ova »onu—nta 1ж> djalo hr
vatske i jugoslavenske filologije sa iivota vidio đo kraja oa-* 
tvareno. 

TlaAiair Aaib. 
Isi latica, 1976, broj З,*. 14. 

О HBTAT7S4 ч пяшашш 

9 isdanju Nakladnog lavoda Matloe Hrvatske pojavila sa 1984. 
godine aonografija **Hrvati u KeSi**, rad autora Stjepana Krpana. 
Ott je posnat kao iatraživaS koji se sustavno bavi problMutl ~ 
ko« hrvatskih narodnih nanjina u Ruaunjskoj« Mađarskoj, Aaatri-
ji i ČehoalovaSkoj. 0 toae je objavio brojne atudije i 21шке, 
isnoaeći avaki put i nove i avjeie priloge is ovog pođra6j«. 
Objavljivao je svoje radove u **Matiei**, **18е1јеп1вкоа1 kalenda* 
ru**, **StnoloSkoj tribini**, "GradiiSu**, **Pitanjiiia**, Oodlinjaku 

•useja brodskog Posavlja i Orvatako« biografakoa leksikonu.Plo-
dan je i pousdan pisac. 

Krpanov pristup probleaatici Hrvata u dijaspori karakteri-
sira vesivanje rada u arbivina i bibliotekaaa a rado« na tere-^< 
nu. Već nekoliko desetljeća oMlasi hrvataka naselja a awjad^ 
ni« driavana i neuaorno biljeii i anina sve podatke о prdilo-
sti, sadašnjosti, aaterinjea jesik«, narodnoj kulturnoj bnSti-
ni, gospodarstvu i nađinu Sivota taaošnjih Hrvata, pratai nji
hovu boibu sa obuvanje vlastitog etnllkog identiteta. 

... Шпгапјака je donovina snatne hrvatska narodna aanjlna« 
Broj njenih pripadnika kreie ae oko 10 ООО duia. Iteasjaki 
vati proteine žive u pograniSnin krajevina prana Jugemlaniji. 
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^Jihora naselja б1п« atnlSkl arhipelag. Ргеша тгевепи doselje
nja, gOTOxnlB karakteristikama i lokalnoj etnosimiji dijelimo 
ih V pet skupina. To sut I) kečanski Rnrati, 2) karaSevski Hr-
Tati, 3) iokaćki Hrvati (rumunjski ognotak ), 4) bunjevački 
Snrati (rumunjski ogranak), 3) Hrvati u Sulimi na ušću Donava 
u Crno more (odnarođeni). 

Ova narodna manjina do raspada Austro-Ugarske monariiije 
bila je u sastavu stare Ogarske driave. Kakon prvog svjetskog 
rata i rumunjsko-^ađarskog i rumunjsko -jugoslavenskog rasgra-
alčenja naSla se unutar nove rumunjske drSave. Time je odvo
jena od ostalih sunarodnjaka koji su iivjeli u Ogarskoj, Sto 
je pospjeSilo proces asimilacije. Slabe vese s matiftnim naro
dom, rasuđenost terito:rija nastavanje, nedostatak Škola i na
rodnosnih dmStava, a u najnovije vrijeme deagrarizacija i u-
tjecaj sredstava masovnog komuniciranja ubrzali su asimilaci
ju. Ipak rumunjski Hrvati joi uvijek njeguju svoj materinji je-
sik i ponose se svojim hrvatski« porijeklom. 

Srvati u XeSi najmlađi su val migracije Hrvata u banatski 
dio đanaSnje Rumunjske. Doseljeni su I80I. iz pokupsko-turopo-
Ijskog kraja. Irpan je detaljno prou&io povijest ove 8eobe,l^i-
ja иврсшева Sivi među ovim ljudima. Boki^sko-turopoljski 
kraj je nakom istjerivanja Turaka krajem 17. stoljeća preSao 
u TlainiStvo sagrebaj^ke biskupije. Gtodine I750. odluöeno je 
da se kraj južno od Kupe uključi u pojas Tojne Krajine. Izgu
bljene posjede u ovom području Carska komora je zagreba&kom 
biskup« nadomjestila davanjem posjeda u Benatu. Tada je Ms -
kop odlučio da se 98 obitelji predijalaca, us njihovu suglas
nost« preseli u Bsnat. U novoj postojbini pokupski pjradij al
ci su dobili obilje kvalitetne zemlje i uključili su se u 
privredni i društveni iivot ovog kraja. Ti poglavljima: *41 ku
ći i oko nje" i *'Odaja i polje**, autor nas iscrimo upoznaje s 

baŠtiaMi, načinom Sivota i gospodarstvenom situaei -
joa novib hrvatskili doseljenika. 

... KeČanski Arvati su svoj» školu dobili već neposredno 
po doseljenju. V Ke&i su djelovala i lasna društva koja su pri-
đcooslla epeoj narodnoj stvari. Autor je naveo iserpoe podat
ke о vfiM drvitvlma, kao i о STlm učiteljima i ostali« djelat-
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olelma koji su prldoBOsill napretku ajeeta. 
CaSaneki Hrvati su riaokatoliei. Us učitelje STsSenici au 

oUdno stubOTi narodnosnog Sirota. 9 Iie6i sije bilo tako.STe-
ćenicl su 1ћ Ъ111 stranci tako da se kros crkru ni^e pridom>-
silo битапј« brratskog jesika. 

Trljednost ore «OKOgraflje pove^ra 1 oMlje fotodokuaenta-
clonos Bat eri j ala. bjlga Je tebnićkl 1 likomo rrlo dobro op
remljena. Sjena роЈата rrijedan Je prilog upomatranj« ove gra
ne hrvatskog naroda. 

'Boro Tidaarovlb. 
1st Matica« 1964-» broj 3« 8. 

34 - 35. 

MALk PASORAIA. ЋВГкЧВЖХЛ ZAOORJA 

Za lefei^e kafiu da su uvijek odjek daleke proSlosti, iako 
su često puta fantastične do nevjerovanja, a ipak sa srncea 
istine u sebi i tMelJene na događajima ito su 1ћ stoljeea po« 
krila tamom, pa Je ostala saao tisaena predaja koja Je ta sbi -
vanja donijela i do nas, čas ia p<Mielto dodajući, Ča« odusiaa-
Jući, ali ne dirajući « STS sMvamJa о kojiaa te stare price 
govore. 

Jedaa Je takra priča ili legenda i ona о Ъга&1 čebu, Lebu 
i  hu te njihovoj sestri Tilini koja se odrSala u Xxapini do 
danaSnJih dana. 9k stara priČa кабе da Je u toa kraju Sivje-
lo pleae koje Je vodio knez Hrvat, a iza njegove sarti potla> 
čiie ga stari Rialjanl. Braća ubiSe riaskog vojskovođti, a Jtt-
aljani sa osvetu razjuriie braću, pa Je бећ otiäao i osnovao 
SeSku, Leh Poljsku, a Meh Rusiju. Prije dolaska, braća pc^bi'^ 
Še zbog izdaje sestra Tilinu i uzidaše Je isnad vrata drugog 
tomja u gradu Krapini. 

Povijesna ;fe Istina da se Krapina u plsaaia dokuaentiaa 
spominje tek II93. godine, kad se javljaju i iaena ostalih ва-
Sib gradova Zag]*eba, TaraSdina i drugih, a sve ostalo Je stvav 
prepričivanja u dugis ziaakia večeriaa. Kblika'su вхвоа isti
ne u tim prlČaaa ;beiko je dokučiti, naaa i nij^e to ajera. 
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Započeli sao ovaj naä sapis о Zagorju s Kxraplnoa i s lege
ndom о njoj, jer Je ona aodemo ajestance i sJeđlSte koaune ko
ja broji oko 48 ООО žitelja* aastanjenib: u 13Ю шше1Ја» raStr-
kanifc po povrSini od 312 6etirornib kiloaetara« U aaiia Je gra-
nieaaa postala ŠARENA u l^udealtoa Oajea koji taao osnira STOJ 
rodoljttini ilirski pokret, a arjetska slavu donijelo JoJ Je kra-
Jea proeiog stoljeća otkriće špilja, u kojiaa Je iivio пав pre
dak prije 30 ООО godina... 

Selo Tinagora nalazi se u toa nerazvijenoa području krapin
ske koaune i zaista privi^uje aanje od najaanjega. Foleglo Je 
to seoce, od pedesetak kuća, po sljeaenu istoiaene gore, na u-
skoa Jezidku koliko toliko ravnog teisena, a slijeva i zdesna 
ođ eela strao se ruSe obronci gore pokriveni vinogradiaa, koji 
su osnovna poljoprivredna kultura toga kraja. Selo ljeti stra
huje od tu^e, s Jeseni od kiša, a kad vii8>građi i urode na au-
ci su koae prodati groSđe i vino. Zaobilaze ga i zadruge i po
ljoprivredni 1 vinarski koabinati. Jer Je izvan ruke svakoa,pa 
se selo snalazi kako zna i uaije* 

Жа drugoa kraju Zagorja, nedaleko Euarovca i rje&ice Ulja
ne, takođisr na vrbu zelenog brežuljka izdigao se Teliki Tabor, 
najljepši zagorski srednjovjekovni grad, koji Je do nas sti
gao kroz sva aimila stoljeća u gotovo autentiSnoa i neokmje-
noa obliku, za razliku od, reciao, Trakoiea^a, koji Je brojaia 
pre%radnjaaa potpui» izgubio svoje negdanje obliSje* 

Os Teliki Tabor vezana Je također Jedna stara legenda о 
velikoj ljubavi koja Je u tia davnia stoljećiaa (početkoa 
stoljeća) planula izaeđ^ Veronike Desiaićke i Jednog od potoaa-
ka aoenih grofova Celjskih. Veronika Je bila kći sitnog zagor
skog pleaića, špana na iaanjiaa grofova Celjskih, ali Je Mla 
i djevojka izvanredne ljepote i blagosti. ljubav, iako Je zavr
šila vjen^anjea, nije bila siretna, a Teronika Ju Je platila i 
svojoa životoa... 

Kavratiao i u drevni Belec, nekad utvni^ni grad koji se spo-
ainje Još u 13. stoljeću, prelazi iz ruke u ruku krupnih feuda
laca, loaili su na njeau zubi Turci. Od tvrdog grada ostala Je 
aaao razrovana gradina, a podno njenih zidina niknulo Je i od— 
irialo џш nekad kaetsko selište, a danas pitoao i airao ajestan-
6e u koje dolaze posjetioci iz cijele Bvrope, da vide njegove 
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dTlj« егкт«. Jednä, i etaiija, а sato 1 rređnlja, građe
na je joi ti I3> stoljeću i danas je армеяНс sTjetske Trijedao-
stl» dok je drosa daleko ala^a» ali i &et oredi•o roskoinlja, 
barokna сгкта s anoStvoa oltara, akrasa, poslaeenih anđela ko
ji lebde ogroaiia prostoroa огкте ili se gabi v polaaraka nje
nih Tisokih sTOdora. 

... Danainji Zagoreo Siri ва tri osnovna nafiina, iako je 
svaki teSak i aakotrpan, ipak daje resultate koji se Tide ва 
svakoa koraka. Vajteie je oniaa koji srakođnevno rane prije se
re nme i Sure na vlakove ili aatabuse, da bi stigli na svoja 
radna ajesta u Zagrebu, TaraJ^dinu, Krapini ili drogia indmt -
rijskia oMitriaa. Druga grupa Zagoraca otisnala se u svijet u 
"gastarbajtere". Treća grupa su poljoprivredni proisvo^a&i ko
ji u kooperaciji s poljoprivrednia sadrugaaa usgajaju telad, ju-
nad, svinje ili proisvode alijeko. 

... Zagorje je veliki turistički basm, neophodan velikia 
gradoviaa, pa se svuda i svagdje grade veća i aonja iKietiSta. 
Posljednje i veoaa aoderno isletiite je ево u Воајој Stubici, 
jer je teao isgrai^en i hotel "latija Oubec", alt i veliki spo-
awniÖki koaplekB posvećen toa velikoa selja^koa -vođi. V te is-
letniČke koaplekse treba speaeimti i Krapinske toplice, ¥nhe-
Ijske toplice, ali i isletiita Sto nijhi va Zagorsku aagistra-
lu. 

... Govoriti о Zagorju, a ne spoMnuti čuvene sagorske pu
rsue, bio bi propust, stoga nekoliko rijeci i о njiaa. Isaedto 
dva rata ssgorski su purahi bili na cijeni u cijeloj iBvropi,'bi
li su skupi i odlasili su na kraljevske i bogataike trpese, ta
ko da su driavnoa budietu i trgovciaa doaosili obilazi prihod, i-
ako je saa Zagorec od njih iaao najaanje koristi i najaan:;e ih 
je saa pojeo. 

Danas prevog sagorskog purana laa sve aanje, jer je sve аа^ 
nje iirokih i slobodnih painjaka koji su toj Sudesnoj ptiel po
trebni. laa ga asnje i sato jer ga saal Zagorci jedu sve viie, 
jer su proSla vreaena kad je "Zagerec bil bogec i siroaak". 

lisao rekli sve о Zagorju, niti se to aoSe, ali sao pokoia-
11 dati bar pribliinu sliku tog divnog kraja, koji aakoa sto -
ljetnih patnji danas doilTljava svoj puni procvat, a pjesae pa-
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m tuge рјвтај« в* шшто na r*a«ljiaa i prl koploaaa vina, na 
rasnia "pajdaiijaaa** po **etarla ragnlaM как epoKlnek na stara 

•TMiena kad во ee 111« karr i eos«". 
TlaÜJdr ZetfkOTle. 

Iil Matica, I975t broj 12, e. 
ID - И. 

ilK ZADRA КЯЯ 3T0LJBĆA 

Zadar na airojla atarln prostorlna dk>5«kQjo атоје trace tl> 
eviljeca. Taj grad-atarao, kako netko lijepo reSe, poput ^des
ne ptice feniks koja •• uvijek IsnoTa rađa Is pepela 1 rječito 
ae ponovo usdlie Is avojlh ruierlna, ina sllönu andMnti. Jer, 
rvilll av отај divan grad na Jadranu od pantlvljeka, a on ее 
«vijek ponovo osdlsao 1в svojih ruSevlna, radtko 1 unlrao, 1 po> 
novo ae otaarljao*.. Veiaboravna au 1 ruSevlne u Zad-
zv sa Trl^Me dragog avjetskog rata, kada je save kroe jednu 
godim, 0# I9'i-3* do 1944.« godine Zadar Мо seđandeset puta Ъо-

аЫгап, do^ekavil oslotoođesje 31* listopada 1944* godine в 
oaaađeset ptwto poraäe»ih kuća 1 na tisuće uMjanlh ljudi... 

IPosllje rata u Zadru je Slvjelo svega 6000 stanovnika, da 

Ъ1 do danaa ovaj grad narastao s 50 ООО svojih stanovnika за 

koje je lagrađeno preko 12 ООО novih stanova, 4? novih Školskih 

objekata, nekoliko novih tvornica... Godine 1967* Zadar je po 

prvi put leljesnicoa povezan s unutrašnjosti... Zadar jo turi

stički "^вЬНоп** ~ posjećuju ga gosti 1зв svih krajeva svijeta. 

... FroSlost 1 s&đaSnjost Zadra, od najstarijih dana do da«< 

nas, đoSaran Je aa laloiM **Lifc Zadra кгог stoljeća** kroz pre

krasne fotografije Ante Brkana, кгюг asakete, stare dokumente i 

aÄlvske aaterijale, кгок lijepe litografije, gravire, akvare

le, kroi nape i stare vodiče... Pred nana je fotografija Zad

ra s ostacina foruaa, odnosno Zadra pod rlnskon vlašć« , a fo-

Eono« 0 dva Bimunentalna stupa od kojih je jedan sačuvan.Sli

ke sa aaČuvanin nekln crkvana, nađu ко j ina i crkvoa sv. Petra, 

odvode nas u srednjovjekovni Zadar koji je fomiran na cijeloj 
povTütti aaatičkog grada, a katedralon i novln gradskin trgoa, 
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đanaia;)jji MarodiilJi trgoa, • gradi«коя loimi g<đ* •• ođrijao ecr 
javni SlTOt. .. Slijadl Zadar 12. i 13* stoljeća « Trljeaa tsr. 
roaanlCkog stila* Зте saaostala« erkre, sr. Barlja, sr. Кг-
Senran, ST. Dlaltrlje i sr. liksla s«gm(đ«ie s« « toa stil«, a 
katedrali je obnoTljeaa umitraiiijoat 1 fasada. Sadar roaaal-
čkog stila sadržan je i « шов!« ulasata portaliaa 1 kaoaaa, 
isgrađenla od drreta s drrmila ranjskia stvblitiaa i balksal* 

•a. Pred naaa je i Zadar isae^ gotike i ганевевве. fek « Лгш-
goj poloTlai 15. stoljeća, pod utjeeajea renesanse« stsabene 
arhitekture aljMija^ii sroje lioe s •ijeiaal» obliolaa теве«!-
Janske kasne gotike. I neke orke sn dobile поте fasade - ras-
košntr fasadu dobila je crkva вг, larlje« 

Početak 16. stoljeća, to je Zadar s oMljeijea Пеёава 
koji pred strahon od пата1е Tvraka Zadar pretraraju u ntrr^e-
ni grad. ¥hda su podignuta 1 пота •oaaaentalaa fpradaka rrata 
(1343) ( а do kraja IB. stoljeća el j ell grad je bio epasan be-> 
dealaa 1 bastionina koji su satrpall sredajorjekmnl kaStel i 
citadelu. la drugoj naketi otkrirano Zadar s kraja 17« 1 po-
^tkon 18. stoljeća« kada su isne^u sadarskib utrrda Iskopana 
dva kanala, 2ine je ovaj grad pretroren u u jetnl otok. 

Kros rasne stare dokunente, drrorese, litografije, grarl-
re, niSe se pred nana Zadar nakon propasti Mletaka sa ргте 
austrijske 1 francuske rladarine (1797 - I8I3), kada grad bi
tno ne aijenja svoj isgled, osla Sto su anoge сгкте 1 saaosta-
ni pretroreni u kasazne. Period druge austrijske Tladarine os
tao je posebno zablljeSen datuaoa I4-.XII. 1868. godine, kada 
se Zadar proglaSuje otvorenla gradoa, 1 kada se poduslaaju 
sna^ajnl koBunalni zahvati, kao gradnja gradske kanallsaeije, 
TodoTod s IzTorlSta kod Crnoga, poploSenje ulica... Iako je 
srednjovjekovna gradska jesgra 1 dalje u srediStu sbivanja, 
ovaj put je suvreaenljeg izgleda. Sada se na njoj gradi pro-* 
aenadna obala* pođiSe se velike sgrade po usoru na Ве&, Trst, 
oduzlaajućl Zadru **dalaatinsko lice**... («rad se proSiruje.Ta
ko se u čast prvog dolaska Pranje Josipa u Zadar (1875) sa 
njegov doöek ruše srednjovjekovne neke sldine da bi s» luka 
proširila. ''Putujući'* Zadroa kros stoljeća, stlieao i do 20. 
stoljeća, kada se ovaj grad Siri preko luke, uvodi električna 
rasvjeta (1894). Za vrijeae talijanske vlasti Zadar je grad 
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brojaih kaearnl, a акгошпе staabene nove zgrade podlS« se bez 
ikakrlli aibitektonskih rrijednostl. Kajzad, dolazilo do Zadra 
podignutog iz raievlna za tragiinih dana drugog svjetatcog rata, 
Zadra s пот1к aostoa preko luke Izgrađ^enla 1962« godine, Zad-
гож 8 noTolzgradenia blokorlaa... To пото, poalacfeno lice Za
dra, ааёшгаХо je 1 trag ainullh stoljeća u kojima je отај grad 
rastao, velrao 1 роаото se obnaljao. Taj sadavani lik Zadra 
kroz stoljeća kojeg amo na втој na^ln doživjeli 1 na отоj Iz
ložbi V NarodiuMi sazeju, djelo unoglh poirtrovnlh ljubitelja 
OTOg grada. Kako je u pioSlom z*atu najTlSe stradala njegova hi
storijska jezgra, «aogo se novaca, truda 1 znanstvenog rada u-
loSilo upravo na izuJ^avanje te stare hlstorljake jezgre, na re
konstrukciji i oSuvanju tog lika Zadra kros stoljeća... 

Н. Greblo. 
Izt Matica, 1975» broj 12, s. 

14 - 15. 
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