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Л Е Т О П ИС  С У Р Ф О В А ЊА

bran ko vo ko lo.org

Бран ко во ко ло је зна чај на кул тур на ин сти ту ци ја ко ја број ним 
про гра ми ма и са др жа ји ма обе ле жа ва успо ме ну на ве ли ког срп ског 
пе сни ка Бран ка Ра ди че ви ћа. Глав на ма ни фе ста ци ја од ви ја се сва ке 
го ди не у ме се цу сеп тем бру у Но вом Са ду, Срем ским Кар лов ци ма 
и на Стра жи ло ву. 

С кра ја 19. и с по чет ка 20. ве ка (1895–1914) у Срем ским Кар лов
ци ма из ла зио је лист за књи жев ност, за ба ву и по у ку Бран ко во ко ло. 
Ми си ју тог ли ста на ста вља да нас кул тур на ин сти ту ци ја исто га 
име на. Бран ко во ко ло да нас чу ва успо ме ну на Бран ка Ра ди че ви ћа 
и ње го во де ло. Оно чу ва и Срем ске Кар лов це, да је им пе чат ме ста 
је дин стве ног у срп ској кул ту ри. Бран ко во ко ло не гу је ви сок креа
тив ни од нос пре ма ба шти ни, али и пре ма са вре ме ним на шим и 
свет ским ду хов ним вред но сти ма. Оно, на про сто, во ли пе сни ке као 
што пе сни ци во ле ње га. На Бран ко вом ко лу пе сник је при ви ле го ван 
и за шти ћен. Ту је пе сник на свом кон ти нен ту. Пар на сов ска ле по та 
стра жи лов ског ам би јен та оку пља сва ке го ди не, у ра ну је сен, ка да 
ли сје већ по ми шља да по чи ње да жу ти, нај ве ћа и нај да ро ви ти ја, 
афир ми са на, као и нај мла ђа име на из све та по е зи је и књи жев но сти, 
али и из драм ске, ли ков не и му зич ке умет но сти, те фи ло зо фи је и 
ду хов но сти уоп ште. На ма ни фе ста ци ји Бран ко во ко ло сва ке го ди
не до де љу ју се три углед не на гра де, ме ђу на род на „Бран ко Ра ди
че вић”, и на ше – Пе чат ва ро ши срем ско кар ло вач ке и Стра жи ло во.
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Тре ћи Трг осно ван је у Бе о гра ду 2004. го ди не као не вла ди но, 
не про фит но, не стра нач ко дру штво за ис тра жи ва ње и афир ми са ње 
са вре ме не књи жев но сти и кул ту ре. Тре ћи Трг об је ди њу је љу де 
слич них ин те ре со ва ња ко ји ба вље ње умет но шћу и кул ту ром схва
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та ју као озбиљ ну ду хов ну ве жбу. Нај зна чај ни ји про јек ти ко је је по
кре нуо Тре ћи Трг су:

– Ча со пис за књи жев ност Тре ћи Трг, елек трон ски и штам па ни 
(www.tre ci trg.org .rs);

– Бе о град ски фе сти вал по е зи је и књи ге „Трг ни се! По е зи ја!” 
– ме ђу на род на ма ни фе ста ци ја под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства 
кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је и Се кре та ри ја та за кул ту ру Гра да Бео
гра да, а под ге не рал ним спон зор ством Ер сте банкe; 

– Три бин ске про гра ме „Мој трг” под по кро ви тељ ством Се кре
та ри ја та за кул ту ру Гра да Бе о гра да; 

– Кре а тив не ра ди о ни це „Трг ни се! Ства рај на Но вом Бе о гра ду!” 
под по кро ви тељ ством Бал кан ског фон да за ло кал не ини ци ја ти ве 
– БЦИФ. 

svp.org.mk

Стру шке ве че ри по е зи је су је дан од нај ста ри јих и сва ка ко је дан 
од нај ва жни јих пе снич ких су сре та у бив шој Ју го сла ви ји ко ји се 
одр жа ва од 1962, а од 1964. и као ин тер на ци о нал ни фе сти вал пое
зи је у Стру ги, у Ма ке до ни ји. Од 1966. фе сти вал је пре ра стао у ме
ђу на род ни су срет пе сни ка це лог све та, на ко јем се по бед ни ку су сре
та, пе сни ку ко ји је сво јим укуп ним опу сом по ми шље њу жи ри ја 
то за слу жио, до де љу је „Злат ни ве нац” („Зла тен ве нец”), ко ји је вре
ме ном по стао ве о ма це ње на на гра да. Од 2003. Стру шке ве че ри по е
зи је бли ско са ра ђу ју са Уне ском, са ко јим за јед нич ки до де љу ју но ву 
на гра ду „Мо сто ви Стру ге” за нај бо љу де би тан ску књи гу по е зи је 
мла дих ау то ра из це лог све та.

Нај а трак тив ни ји део фе сти вал ских до га ђа ња су „Ме ри ди ја ни” 
– (отва ра ње фе сти ва ла) и „Мо сто ви Стру ге” (за тва ра ње), ко ји при
вла че број не гра ђа не и ту ри сте. Фе сти вал од но ви јих вре ме на има 
два мул ти ме ди јал на спек та кла (по е зи ја, му зи ка и ви део) под на
зи вом „Но ћи без ин тер пунк циј ских зна ко ва”, ко ји су отво ре ни за 
екс пе ри мен тал не об ли ке пре зен та ци је по е зи је. Тра ди ци о нал но, 
дан пре слу жбе ног отва ра ња одр жа ва се сим по зи јум на ком се оку
пља ју број ни екс пер ти из све та књи жев но сти. То ком свог по лу ве ков
ног по сто ја ња фе сти вал је уго стио око 4.000 пе сни ка, пре во ди ла ца 
и кри ти ча ра из 95 зе ма ља све та. Уза све по те шко ће у гру бој ре ал
но сти у ко јој ег зи сти ра, фе сти вал је ус пео да пре жи ви и да по ста не 
је дан од нај ва жни јих фе сти ва ла по е зи је у са вре ме ном све ту.
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Вер со по лис је пе снич ка плат фор ма ко ја ко ја отва ра но ве мо
гућ но сти за европ ске пе сни ке. По ред ин тер нет ма га зи на ко ји пру жа 
од ли чан увид у са вре ме но пе сни штво, Вер со плис је и сво је вр сна 
мре жа од 12 еми нент них пе снич ких фе сти ва ла ко ји се одр жа ва ју 
ши ром Евро пе (Фран цу ска, Не мач ка, Сло вач ка, Ли тва ни ја, Сло
ве ни ја...), ко ја пе сни ци ма ко ји су не до вољ но по зна ти ван гра ни ца 
соп стве не зе мље пру жа при ли ку да се пред ста ве у ши рем, европ
ском кон тек сту.
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Не дав но је у фран цу ском гра ди ћу Шар лви лу отво рен но ви 
Му зеј Рем бо, по све ћен успо ме ни на ве ли ког фран цу ског пе сни ка 
Ар ту ра Рем боа. За ви ри те у огром ну збир ку фо то гра фи ја, лич них 
пред ме та и до ку ме на та, ру ко пи са... ко ји су при па да ли овом „чо ве ку 
са ђо но ви ма од ве тра”. 

При ре дио
Бо јан ТО МИЋ




