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ОДРЖАНА 27. СКУПШТИНА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ

Обележена сто педесета годишњица смрти
Вука Стефановића Караџића

Д

вадесет седма скупштина Вукове задужбине одржа
на је 10. новембра 2014. године у Народној библио
теци Србије. Скупу су присуствовали задужбинари
и утемељивачи Вукове задужбине, велики добро
твори и добротвори, председници и представници
огранака Вукове задужбине, повереници, чланови одбора и
радних тела Задужбине, гости, представници министарстава,
установа и медија у Републици Србији.
Проф. др Вељко Брборић беседио је на тему Ђуро Даничић и Вук
Караџић као сарадници. Скупштина је усвојила Извештај о раду

Вукове задужбине за период новембар 2013 – октобар 2014. и Про
грам рада Вукове задужбине за период новембар 2014 – октобар
2015. Свечано су уручене захвалнице великим добротворима и
добротворима Вукове задужбине и саопштене одлуке Одбора за
доделу награда у науци и у уметности за 2014. годину.
Скупштина је изабрала и нове чланове на упражњена места
у Управном и Надзорном одбору, Савету и Одбору за доделу на
граде у уметности.
За чланове Управног одбора изабрани су проф. др Александар
Милановић, др Бранко Златковић и Весна Крунић. У Савет Ву
кове задужбине изабрани су проф. др Миливоје Павловић и Ра

дана Вила Станишљевић. Снежана Максимовић изабрана је за
члана Надзорног одбора, а др Бранко Златковић за члана Одбора
за доделу награде Вукове задужбине у уметности.
У свечаном делу програма Скупштини се представио новоосно
вани огранак Вукове задужбине у Сомбору. Говорио је Владимир
Јерковић, потпредседник огранка и директор Градске библиоте
ке Карло Бјелицки у Сомбору.
О протеклим активностима Вукове задужбине и планираним
задацима за наредну годину говорио је Миодраг Матицки, пред
седник Скупштине.

С. В.

РЕЧ МИОДРАГА МАТИЦКОГ

БЕСЕДА ВЕЉКА БРБОРИЋА

Вуково дело у програму Вукове
задужбине 2014. године

Ђуро Даничић и Вук Караџић
као сарадници

После педесет година,
захваљујући највише настојању
Вукове задужбине, биће одужен
велики дуг Вуку Караџићу
– објављивање „Сабраних дела”
Вука Караџића у 36 књига,
свега онога што је Вук
написао за живота

Преписке, уз велику помоћ Љубице Наранчић,
вишегодишње сараднице Голуба Добрашиновића на овом послу, а Александар Милановић је
приредио за штампу преосталу књигу Вукових
текстова О језику и књижевности. Са Народном
библиотеком договорили смо се да током 2015.
године обавимо и одговарајући део посла који
мора да прати Сабрана дела. Најпре, учинићемо све да Народна библиотека добије потребна
средства да обави дигитализацију комплетних
Сабраних дела и да ова дела у електронском облику, поготову што је тешко после педесет година сачинити довољан број комплета, буду на
адреси Народне библиотеке. Народна библиоа прошлогодишњој Скупшти- тека ће помоћи Вуковој задужбини и да се за
ни Вукове задужбине сложили тринаест књига Преписке, као својеврстан кључ
смо се да нам читав рад и ан- претраживања, ураде регистри, именски, прегажовање око Вука и његовог дметни и географских назива, у штампаном и
дела током 2014. године буде електронском облику.
у знаку обележавања 150-годишњице његоДок смо за довршетак рада на Сабраним дели
ве смрти, да томе буду подређене све наше ма, у својству уредника, били задужени проф. др
програмске активности, од научних до оних Бошко Сувајџић, председник Управног одбора,
које се тичу образовања и рада са младима. и ја, бригу о фототипском издању Вукових часоБили смо иницијатори оснивања Републич- писа Ковчежић (Беч, 1849) преузела је академик
ког одбора за обележавање велике Вукове Нада Милошевић Ђорђевић. Вукова задужбина
годишњице у којем су се, поред представ- је раније већ објавила свих пет годишта Вуконика Министарства за културу и информи- вог бечког забавника Даница (1826–1829; 1834),
сање, Министарства за образовање и нау- а до краја ове године појавиће се и фототипско
ку, нашли представници научних и култур- издање Вуковог Ковчежића.
них установа – од српских академија, САНУ
Са изванредним тимом, проф. др Бошко Суи АНУРС, Матице српске, филовајџић је приредио и пропратио
лошких и филозофских факултепоговором књигу на немачком
та, до Центра за културу „Вук КаВук Стеф. Караџић 1787–1864–
раџић” из Лознице, Вуковог му2014, Српска усмена баштина
зеја и не на крају, можда најпре,
(Mündliches Volksgut der Serben).
Народне библиотеке у којој одрПоред изабраних Вукових песажавамо ову скупштину. Овакав
ма, приповедака и кратких прозРепублички одбор за обележаних форми, етнографских записа,
вање 150-годишњице смрти Вука
у књизи се налазе и прилози који
Караџића прихватило је и имесе тичу рецепције Вуковог дела у
новало Министарство за култунемачкој књижевности, као и осру и информисање, при чему је
ветљења онога најзначајнијег што
преко својих одговарајућих прочини Вуково дело животним и даграмских одбора подржало већинас, фундаменталним за српску
ну програма које су предложиле Миодраг Матицки
традицију и културу.
ове установе уграђујући их у сопУ штампи је 22. годиште Данице
ствене годишње планове рада. За иницијати- Вукове задужбине посвећено Вуку и његовом
ве Вукове задужбине, Министарство је имало делу. У њему се, као додатак, находи и седмо гопуно разумевање и то је један од главних раз- диште Данице за младе која ће бити истовремелога да ћемо до краја ове године положити но објављена и као посебно издање. За штампу
завидне рачуне о урађеном послу.
је припремљена библиографија двадесет годишта Данице. После данашње Скупштине биће
После педесет година, захваљујући највише објављен и 98. број листа Задужбина. Са стотим
настојању Вукове задужбине, биће одужен ве- бројем требало би да се објави и библиографија
лики дуг Вуку Караџићу – објављивање Саб овога јединственог листа који покрива веома
раних дела Вука Караџића у 36 књига, свега значајне области српског културног живота.
онога што је Вук написао за живота. Од часне
Окончан је и рад на трокњижју Срем, Банат
Редакције Сабраних дела, која се старала о ово- и Бачка кроз векове. То су три зборника из едиме послу, нико више није жив. Преминуо је и ције синтезе посвећени слојевима култура СреГолуб Добрашиновић, вуковац какав нико пре ма, Баната и Бачке. Прва два зборника су раније
ни после њега није био, који је цео живот пос- објављена, а трећи о Бачкој налази се у штампи.
ветио Вуковом делу, приређивач Вукове препи- У 2015. години, у сарадњи са Народном библиске, најзначајнијег архива српске културе у 19. отеком и мрежом матичних библиотека, завеку, у тринаест књига. Од 2002. године чека- почеће рад на сличном зборнику посвећеном
мо да светло дана угледају преостале две књи- слојевима култура Мачве и Шумадије.
ге Сабраних дела: XIII књига Преписке и 2. том
Обележавање 150 година од Вукове смрти заIII књиге О језику и књижевности. Данас су ове почело је конкурсом намењеним младима.
књиге пред нама. Објављена је последња књига
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Сарадња Ђуре Даничића и Вука
Стефановића Караџића била
је пресудна за успех реформе
српског језика и правописа
Вука Стефановића Караџића,
за потпуни тријумф Вукових
идеја. Ђуро Даничић један је од
најоданијих и најбољих сарадника
Вука Караџића, али и најбољи
настављач Вуковог дела и
најбољи реализатор Вукових
идеја и после Вукове смрти

гимназију у Карловцима, дошао је 1813. године
у царствујући град Беч, једну од главних европ
ских метропола. Случај га је чувао за важније
задатке. Све остало после преласка у Беч није
случајно” (Селимовић, 1986).
„Као сваки реформатор, Вук је био и руши
лац и градитељ, и више градитељ него рушилац,
али је савременицима, нарочито у прво време,
морала бити много више видљива рушилачка
страна његовог потхвата” (Андрић, 1972).
Даничић је цео живот посветио описивању на
родног језика, афирмишући тиме, на најбољи на
чин, идеје и дело Вука Стефановића Караџића.
Део школовања Даничић је имао у Новом Саду,
потом је прешао у Пожун, где је стекао одређена
филозофска знања, касније одлази у Пешту да
учи права, али већ 1845. године прелази у Беч на
наставак студија. Тада се Даничић упознаје с Ву
ком и остатак живота посвећује науци о нашем
језику и нашој књижевности. Није познато да је
а Вука Стеф ан ов ић а Кар аџ ић а у Даничић до сусрета са Вуком показивао интере
литератури стоји да је филолог, ет совање за језик и није познато да су се упознали
нол ог, књижевн ик, истор ич ар и пре сусрета у Бечу. Брзи Даничићеви успеси могу
реформатор српског језика и пра се разумети само ако се претпостави да је одмах
вописа, а за Ђуру Даничића да је по доласку у Беч упознао Вука и Миклошића и
филолог. Дакле, имају заједнички именитељ, почео са њима интензивну сарадњу. Све остало
обојица су били филолози. Упознали су се у је Даничићева филолошка генијалност. Остаје
Бечу 1845. године. Вук је тада био у зрелим нејасно како је ученик брзо постао сарадник, ка
годинама и још није успео да, у целини, реа ко је брзо стасао у врсног филолога, како је брзо
лизује реформу започету пре скоро три деце почео помагати Вуку, као и како је већ 1847. го
није, 1818. године (Српски рјеч
дине потписао једно од најзначај
ник). У то време Вук је у Европи
нијих дела која афирмишу Вукову
и познат и признат, његово дело
борбу за нови језик и правопис, зна
је велико, а оспораван је још само
мениту филолошку расправу Рат
у Србији. Европа му се дивила и
за српски језик и правопис.
Србија је преко Вуковог дела по
Сарадња Ђуре Даничића и Вука
стала културни феникс у Европи,
Караџића отпочиње већ 1845. годи
захваљујући народној књижевно
не и она има јасне потврде 1846, да
сти. Даничић је био студент који
би 1847. први резултат те сарадње
је променио студије и место сту
био штампање већ поменутог дела
дирања – напустио је правне сту
– Рат за српски језик и правопис,
дије и приклонио се Вуку. Када
дела које је дефинитивно одреди
су се упознали, Вук је већ познат
ло потоњу судбину српског језика и
и признат, има 58 година, док је
његовог правописа. Не можемо а да
Даничић студент, са 20 година, па Вељко Брборић
се не запитамо како је дошло до то
тиме, бар у почетку, може да чуди
га да искусни научник Вук, те 1845.
њихова будућа, велика и плодна сарадња, ко године, изабере Даничића за сарадника, јер, да
ја је била пресудна за потпуни тријумф Вуко поновимо, Караџић тада има 58 година, а Да
вих идеја. Та сарадња је трајала две деценије, ничић само 20. Две године касније, важне 1847.
до Вукове смрти, и била је врло интензивна, године, Вук има 60, а Даничић само 22 године.
па данас кажемо да је Ђуро Даничић један од За 1847. годину у литератури се често каже да је
најоданијих и најбољих сарадника Вука Кара прекретничка – те године изашао je Вуков пре
џића, али и најбољи настављач Вуковог дела вод Новог завјета, Његошев Горски вијенац, Пе
и најбољи реал
 изатор Вукових идеја и после сме Бранка Радичевића и филолошка расправа
Вукове смрти, када је било нужно додатно ши Рат за српски језик и књижевност. Ниједно од
рити и оснажити све Вукове замисли и наста ових дела ни данас није изгубило своју актуел
вити рад на промовисању Вуковог дела.
ност. Његош и Радичевић се и сада уче у школи
као обавезна лектира, а Вуков превод и Дани
Као илустрацију Вукове величине можемо на чићева филолошка расправа и даље се читају и
вести неколико реченица које су о њему рекли цитирају. Значај 1847. године и дела која су се по
Иво Андрић и Меша Селимовић. Чини се да ове јавила јасно је описао и Александар Белић: „Та
реченице јасно одсликавају Вуков значај, њего да је Вук изашао у јавност са правим ученицима
во дело и улогу коју је имао:
својим, Ђуром Даничићем и Бранком Радичеви
„Случај, који ствара велике људе, довео је Ву ћем, који су показали својим радом да из школе
ка на једно од највиднијих места наше историје. Вукове могу изаћи и прворазредни научници –
Кад већ, због болесне ноге и штуле, није постао као што је био Даничић – и прворазредни књи
четовођа ни погинуо у борби са Турцима, кад се жевници – као што је био Бранко” (Белић 1947).
због поодмаклих година није могао уписати у
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ЗА СЕЋАЊЕ

Сава Стојков – смерни
и тихи чаробњак
са салаша
(1925-2014)

В

Седница Управног одбора

Управни одбор
Управни одбор Вукове задужбине
одржао је 12. јуна 2014. године Петнае
сту (125) седницу на којој је размотрио
остваривање Програма Републичког
одбора за обележавање 150. годишњи
це смрти Вука Караџића.
Пос ебн о је бил о реч и о прип ре
ми Округлог стола Вукове задужби
не и Задужбине Доситеј Обрадовић,
„Живе традиције српског књижевног
језика: Доситеј и Вук“, као и о одржа
ним такмичењима ученика: Шта би
Вук данас рекао у Сремским Карлов
цим а, 24. Републичком такм ич ењу
из српског језика и језичке културе
учен ика основн их и средњ их шко
ла у Тршићу, Данима ћирилице у Ба
ваништу, Вуковом звону у Лозници и
42. Ђачком Вуковом сабору у Трши
ћу. Управни одбор је размотрио и при
прему за штампу XIII књиге Преписке,

2. тома III књиге – О језику и књижев
ности, Ковчежића за историју, језик
и обичаје Срба сва три закона Вука
Караџића, као и припрему књиге на
немачком језику из дела Вука Кара
џића: Вук Стеф. Караџић 1787–1864–
2014, Mündliches Volksgut der Serben
(Српска усмена народна баштина).
Такође, Управни одбор размотрио је
и актуелно економско стање у Вуко
вој задужбини и донео више одлука
из своје надлежности.
О прог рамс ким акт ивн ос тим а и
неким актуелним питањима посло
вања Задужбине Управни одбор рас
прављао је и на Шеснаестој седници,
4. септембра 2014. године. На Седам
наестој седници, одржаној 29. октобра
2014. године, Управни одбор је усвојио
документа припремљена за 27. Скуп
штину Вукове задужбине.

Са заседања Савета и Надзорног одбора

Савет и Надзорни одбор
Савет и Надзорни одбор Вукове за
дужбине одржали су заједничку сед
ницу 29. октобра 2014. године, на којој
су разматрали и усвојили предлоге до
кумената, припремљене за 27. Скуп
штину Вукове задужбине: Извештај о
раду Вукове задужбине за период но
вембар 2013 – октобар 2014; Предлог
Плана рада Вукове задужбине за пе
риод новембар 2014 – октобар 2015. и
Предлог кандидата за допуну органа
и тела Вукове задужбине.
Такође, чланови Савета и Надзорног
одбора упознати су и са одлукама од
бора Вукове задужбине за доделу на
града за науку и за уметност за 2014.
годину. У расправи је изнето више су

Задужбинари
Вукове задужбине (94)
БЕОГРАД
Лука Радовановић, велики добро
твор
НИШ
Милунка Митић, добротвор, драгој
мајци Трајни Митић – И после 30 година
од Твог одласка, још увек си са мном.
СОМБОР
Чланови новооснованог огранка:
Петар Арамбашић
Стојан Бербер
Нада Душанић
Владимир Јерковић
Снежана Клепић
Мара Кнежевић
Горана Копоран
Милош Настасић
Лидија Неранџић Ланда
Тихомир Петровић
Дејан Подлипец
Анђелија Пругинић
Немања Сарач
Александра Секулић
Иња Фирањ

гестија и предлога за унапређивање
активности Вукове задужбине у на
редном периоду. Посебно је истакну
то да је дигитализација Сабраних дела
Вука Стеф. Караџића један од најва
жнијих задатака Вукове задужбине у
наредном периоду, који треба да омо
гући да обимна грађа Сабраних дела
у електронском облику буде стално и
трајно доступна свим истраживачи
ма Вуковог живота и дела.
Чланови Савета и Надзорног одбора
изразили су задовољство што постоји
могућност да Вукова задужбина трај
но реши питање свог смештаја у Дому
Вукове задужбине – у објекту у Краља
Милана бр. 2.
С. В
СУБОТИЦА
Гимназија „Светозар Марковић“
ХОЛАНДИЈА
Дарија Ињац, добротвор, Хилверсум

Дарови
Вуковој задужбини
– У току песничке манифестације
Ћирилица огледало српске душе, која је
одржана 28. јуна 2014. године, општина Петровац на Млави даровала је Вуковој задужбини слику Владе Макиша
– Рањеници.
– Лидија Мишић, академски вајар
из Београда, даровала је 11. јула 2014.
године Вуковој задужбини скулптуру
„Гусле“, која је изложена у свечаном
Холу Дома Вукове задужбине.
– Вуковој задужбини даровали су
своје књиге и књиге других аутора:
Матица српска, Нови Сад; Лала Лара
Бранков и Бошко Сувајџић, Београд;
Жарко Димић, Сремски Карловци,
Драго Његован, Сремска Каменица.
Управа Вукове задужбине свима
најтоплије захваљује.
С. Б.

ероватно наш најпопу
ларн иј и сликар Сав а
Стојков имао је у свом
радљивом, неуморном
и простосрдачном та
ленту нешто од особина Змаја. Као
оно што је првак нашег романти
зма, широким гестовима ползе на
роду често растакао свој таленат и
ситан новац, а дукате високе кон
центрације трампио за довитљи
ве и отпрве насушне потребе риме
и рефрене дечје али и социјалне
песме, тако је и Сава, тај усрдни и
насмешени саговорник и безма
ло свачији комшија, своју ликовну
мисију схватао, дубоко у себи, као
народску, свету обавезу.
Није марио за подсмех умишље
них чистунаца над необоривом чи
њен иц ом да му је опус сигн ир ан
петоц иф рен им број ев им а. Али је
свагда волео додир пажње скромних
и нескромних савременика. Сликао
је наше претке и њихове дубоко ути
снуте паорске боре, налик на бразде
августовске оранице, али исто тако
и салашки мир, све са оним незабо
равним крововима од трске а зидо
вима од набоја. Памтио је леније уз
канале и реке, али исто тако и ла
виринте шума, бајковите просторе
Војводине старе. Његове шајке, али
и његове фаце у самом бићу, изну
тра су крцате открићима, различите
у свом основном крвотоку.
Његови портрети имају у себи ону
неверну верност коју је, на истим

овим нашим њивама, откривао фо
тографски велемајстор Тоша Дабац.
Потез му је увек био невидљиво та
нан. Као Андрићева реченица: не
види се, а све се види. Висока при
знања од Милана до Прага, од Бра
тиславе до Јапана ни за педаљ нису
изм ен ил а, дак ле ни усп ор ил а ни
убрзала његов ход до атељеа у ко
ји је одлазио, кубикаш по вокацији,
ратар по трпељивости, ћуталица по
доживљајности. Нимало није њего
ве поклонике и пријатеље, његове
деране, како је и мене звао, изнена
дило то што је на небеска ловишта
отишао у праскозорје које тек што
су и сомб орс ки зрикавц и нај ав и
ли својим муком. Дан је дуг, нема
се времена.
Сликајућ и нес тал е светов е срп
ског сев ер а, на стак лу и на плат
ну, сликајући без престанка, он је и
мисију нашег најчешће умољеног
портретисте остваривао чисто, без
заз ор а, са скромн ом жељ ом пре
познатљивости. Тако су краљеви и
јерарси, глумци и књижевници, ле
кари и трговци, просјаци и накупци,
надничари и ловци, сви на претпо
стављеном сабору његових модела
заправо су заувек осветљени добро
том, расветом чудесне разнежено
сти. Осиони један човек ми је рекао
да се тек на портрету Савином под
сетио да је могао да буде и бољи, и
самилоснији, и толерантнији. Добар
пример за лек од јарости.
Он се чинио невешт у замршеним
нашим временима, препуним гре

Предраг Палавестра
– тумач новије српске
књижевности
(1930-2014)

К

њижевни критичар,
есејиста, историчар
књижевности, анто
лог ич ар, прир еђ и
вач сабраних и иза
браних дела већег броја српских
писаца ХХ века, уредник књижев
них листова и часописа, некада
шњи директор Института за књи
жевност и уметност у Београду, ру
ководилац институтског пројекта
„Српска књижевна критика“, ака
демик Предраг Палавестра био је
један од најактивнијих и најдо
следнијих тумача новије српске
књижевности и њеног динамич
ног развоја у ХХ веку.
Њег ов а крит ичк а рад оз нал ост,
научна ширина и методолошка си
гурност потврђене су у више од два
десет критичко-есејистичких књига
о српским писцима и значајним те
мама српске књижевности ХХ века,
највише са заједничким поднасло
вом „Књижевне теме“, у којима је као
критичар најважнијих књижевних
остварења српске књижевности сво
га доба веома систематично пратио
њене узлете и изазове.
У већем броју књижевноисториј
ских монографија – о Младој Босни,
Иви Андрићу, Димитрију Митрино
вићу, Бранку Лазаревићу и другима
– показ ао je изу з етн у спос обн ост

аналитичког тумачења и синтетич
ког закључивања. Оствар ено дело
тих писаца посматрао је из перспек
тиве савременог књижевног крити
чара који не занемарује ни општији
културни и књижевни контекст ни
основн и ауторс ки текст и њег ов о
актуелно значење као крајњи умет
нички резултат индивидуалног та
лента и ослањања на традицију и на
модерне књижевне поступке. Такав
приступ посебно је наглашен у мо
ног раф иј ам а Књижевн ост Млад е
Босне (1965) и Скривени песник (о Ан
дрићу, 1981), као и у књизи Јеврејски
писци у српској књижевности (1998),
али и у студијама о авангардним по
ступцима модерних српских писаца
првих деценија ХХ века, изразитије
у монографији Догма и утопија Ди
митрија Митриновића (1977).
Сличан поступак аналитичког, син
тетичког и наративног стилског пре
плитања примењивао је и у двема
књигама надахнуте аутобиографске
и критичке прозе Некропоље (2003,
2013), у којима се налазе портрети
значајних српских писаца и умет
ника, његових пријатеља и савреме
ника.
Посебну врсту књижевне делатно
сти Палавестра је остваривао у мно
гобројним студијама и расправама
о српским писцима и значајним те
мама српске књижевности ХХ века,

Признања Вукове задужбине
На 27. Скупш тин и Вуков е зад ужбин е истакн ут им
задужбинарима, пријатељима и сарадницима Вуко
ве задужбине уручена су признања Велики добротвор,
Добротвор и Захвалница:
Признање Велики добротвор добили су: Светислав
Предојевић, Београд, и Лука Радовановић, Београд.
Признање Добротвор добили су: академик Љубомир
Максимовић, Београд; Драго Његован, Сремска Камени

батора и агресора. С истим осмехом,
сасвим свестан, добро је знао шта му
и када узимају. Ни у ком случају ни
је престајао да буде дародавац, фа
натични задужбинар, неотклоњиви
први учесник свих и све необични
јих хуманитарних акција. Никада
није имао цену за властиту племе
нитост.
Сомбор је, управо и са њим, пока
зао отвореност свог посвећеног кру
га, тог великог загрљаја улица које
се, раскошно, грле, око тргова и исто
ријских здања. То није био само ње
гов завичај, његов ход, већ и мерило
ствари. Није личио на његов барок
ни сјај, али је његово салашарско,
приградско и укупно равничарско
окружење овековечио на начин суп
тилне, једноставан, на свим страна
ма прихватљиве бајке. Можда је, тих
и предусретљив, у бити пригушени
шерет, најпре демантовао тезу како
виц важи, по правилу, у једној паро
хији. Он је вредео и суза, носталгије,
саучесништва на свим странама.
Отварао сам му изложбе на тако
различитим адресама, какве су: Но
ви Сад, Суботица, Деспотовац, Бео
град, Зобнатица... Свуда је имао она
два пара очију, као иницијацију ова
ција које следе, намах уз себе.
А Сава наш Стојков, између оста
лог добитник и Вукове награде Кул
турно-просветне заједнице Србије,
и Наград е за уметн ост Вуков е за
дужбине, вуковац по сваку цену, до
краја, до последњег капилара, пове
рио ми се, давно, како је свуда изла
гао, једино у Сенти није.
Кад год наиђем у здање Вукове за
дужбине, не пропустим, уместо ти
хе воштанице кришом упаљене, да
који минут ћутим. И то пред Сави
ном задужбинарском сликом Вука.
Он је исто испунио завет генија из
Тршића.

Драшко РЕЂЕП

укљученим у његове две историје но
вије српске књижевности – у После
ратну српску књижевност 1945-1970
(1972) и у Историју модерне српске
књижевности. Златно доб а, 18921918 (1986), посвећене савременом
критичком проучавању и системати
зацији наше новије књижевности.
Као главни уредник едиције „Срп
ска књижевна критика“ у 25 књига,
он је и у својој двотомној Истори
ји српске књижевне критике, 1768
– 2007 (2008), насталој као синтеза
те едиције, нашој културној јавно
сти омогућио увид у својеврсну па
нораму српске књижевне критике
од њених почетака до данас и тиме
потврдио значај и континуит
 ет срп
ске књижевне мисли за развој срп
ске културе у последњим вековима.
Историјом српске књижевне крити
ке, за коју је добио Награду Вукове
задужбине за науку, потврђена је мо
тивисаност тог дела продуктивним
књижевним идејама познатих срп
ских књижевних мислилаца, па и са
мог Вука Караџића.
Својим књижевним деловањем,
плуралистичким критичким мето
дом и историографским радом Пала
вестра је био најсличнији Скерлићу и
његовом погледу на књижевну кри
тику и књижевну историју и на њи
хов значај у друштву које покушава
да се ослободи заостајања за европ
ском културом и за својим развојним
потребама. Такву критичку синтезу
и аналитички обухват новије срп
ске књижевности, као што је то учи
нио Предраг Палавестра, није досад
остварио ниједан књижевни кри
тичар или историчар новије српске
књижевности.

Марко НЕДИЋ

ца; Дарија Ињац, Хилверсум (Холандија); Станка Беба
Кораб, Београд; Милунка Митић, Ниш, и Предраг Баји
ло, Сремски Карловци.
Захвалнице за допринос у остваривању програма Ву
кове задужбине добили су: Дејан Ристић, државни се
кретар Министарства културе и информисања, проф.
др Валентина Питулић, Филолошки факултет, Косовска
Митровица, Зоран Радисављевић, новинар, Београд, Ве
ра Кондев, новинарка, Београд, Жарко Чигоја, издавач,
Београд, и COMTRAD, Београд.
С. В.
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ОДЛУКЕ ОДБОРА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА
ЗА НАУКУ И ЗА УМЕТНОСТ У 2014. ГОДИНИ
Одбор за доделу
награде за науку
На основу Правилника о додељивању награ
да Вукове задужбине, Одбор за доделу награде
у области науке, на седници одржаној 27. окто
бра 2014. године, у саставу: проф. др Слободан
Грубачић, дописни члан САНУ, председник, и
чланови: академик Динко Давидов, академик
Нада Милошевић Ђорђевић, академик Предраг
Пипер, проф. др Бошко Сувајџић, проф. др Љу
бинко Раденковић, др Марта Фрајнд и др Мило
је Васић, једногласно је донео
Одлуку
Да се награда Вукове задужбине у области на
уке за 2014. годину додели књизи у едицији „По
себна издања“ (Албатрос плус д.о.о., Београд),
Сиромаштво у фолклорној традицији Срба
од XIII до XIX века: прилог проучавању народ
не културе, ауторке Соње Петровић.
Образложење
Ова књига предс тав ља јед инс твен нау чн и
допринос проучавању теме сиромаштва, а ти
ме и истраживању српског и јужнословенског
фолк лор а и нар одн е култ ур е. Тем у сир ом а
штва ауторка је обрадила озбиљно, студиозно
и свестрано, на веома широком фолклорном,
етнографском и историјском чињеничном ма
теријалу, користећи, при томе, савремене те
ор ијс ке прис туп е разл ич ит их дис цип лин а:
фолклористике, науке о књижевности, друштве
не историје, културолошких студија и антропо
логије.
Књига се састоји од седам поглавља у који
ма се расправља о сиромаштву и различитима
категоријама социјално угрожених у српској и
јужнословенској фолклорној традицији. Соња
Петровић се најпре осврће на социолошка об
јашњења сиромаштва, а затим у дескриптив
ном зах ват у прат и разв ој идеј е сир ом аш тва
кроз историју у општим светским и европским
оквирима, онако како се она исказивала у ре
лигијским и световним традицијама и народној
култури. Посебна пажња посвећена је схвата
њима сиромаштва као духовне вредности у ре
лигијским традицијама, где су аскетска пракса

и одрицање од материјалних добара сматрани
неопходним условима за спасење душе.
Општи обриси кретања идеје сиромаштва у срп
ским и јужнословенским оквирима подробније
су размотрени у трећем поглављу на материја
лу историјских и етнографских споменика, буду
ћи да се представе о сиромаштву у фолклорним
жанровима везују за друштвени и културни кон
текст, док су у исто време подређене поет
 ичким
законима. Издвојене су категорије сиромашних
и маргинализованих група у српском средњове
ковном и прединдустријском друштву (разне гру
пе зависног становништва, социјално угрожени и
обесправљени, осиромашени и др.) и различите
установе милосрђа, које су регулисане законским
прописима и обичајним правом. Нарочиту па
жњу привлаче сведочанства о задужбинама, јав
ним и тајним доброчинствима и тестаментарним
порукама, као и о кулучењу, тлачењу и свакодне
вици сиромашних људи. А све то имало је одјека
у богатој фолклорној традицији. Једно опсежно
поглавље посвећено је глади, посту и храни у не
вољи, где се паралелно прате њихови помени у
књижевној и фолклорној традицији.
Сиромаштво и сиромашни у фолклорној тра
диц иј и у ужем смис лу предм ет су обимн ог
четвртог поглавља. Са чврстим упориштем у ем
пиријском материјалу, Соња Петровић тумачи
веровања и обичаје везане за сиромаштво, даје
функционалну, типолошку и семантичку анали
зу просјака као путујућих слепих певача и лико
ва фолклорних дела. Сличан приступ примењен
је и у поглављима посвећеним сиромасима у
кругу породице (удовице и удовци, сироте са
мохране жене, разведени, сироти) и сапутници
ма сиромаштва (слуге и надничари, кириџије
и рабаџије, печалбари и сиромашни ратници).
Сваки тип сиромашних представљен је најпре у
историјском и етнографском контексту, а онда
су њихови ликови протумачени у различитим
фолклорним жанровима, да би се на крају ус
поставиле одговарајуће паралеле. У засебном,
седмом поглављу размотрено је питање односа
сиромаштва и смеха и указано на позитивне и
негативне функције комичних фолклорних об
лика (шаљиве песме, приче и новеле, питалице,
ругалице, пародије). Овоме треба додати да књи
га садржи прилог од неколико стотина послови
ца о сиромаштву и сродним темама. На крају је
приложен, за ову врсту студија неопходан, веома

Седница Одбора за науку

БЕСЕДА ВЕЉКА БРБОРИЋА

Ђуро Даничић
и Вук Караџић као
сарадници
Наставак са стране 1
Сарадња ће бити настављена до краја Вуковог
живота. Првих година сарадња је била врло ин
тензивна. Даничић је Вуку директно помагао на
изради другог издања Српског рјечника (1852),
али и у бројним другим пословима, преводи
ма и припремама рукописа за штампу. Она је
била најинтензивнија у време рада на Рату за
српски језик и правопис и припреми другог из
дања Српског рјечника, тј. од упознавања (1845),
па до 1852. године.
Период најинтензивније сарадње Даничића
и Вука је њихов вишегодишњи заједнички рад
на другом издању Српског рјечника. Рад је тра
јао дуго, књига се појавила 1852. године. О Дани
чићевом филолошком знању најбоље сведочи
податак да се већ 1850. године појавила Мала
српска граматика, која ће неколико наредних
деценија бити најбоља граматика нашег језика.
Наводимо мишљење Павла Ивића о грамати
кама чији су аутори били Вук Караџић и Ђуро
Даничић: „Граматика која прати прво издање
Рјечника (а која је изостављена у другом изда
њу, свакако зато што ју је 1850. године замени
ла знатно савршенија Даничићева Мала српска
граматика) није била прва граматика потекла
из Вуковог пера. Још 1814. била је објављена Ву
кова Писменица србскога језика, прва граматика
нашег језика чији је аутор био Србин”.
Ђуро Даничић је касније Беч заменио Београ
дом, па Загребом. Био је библиотекар Народне
библиотеке, професор Велике школе у Београ
ду, секретар Југославенске академије знаности и
умјетности у Загребу. У једном тренутку поново
се враћа у Беч (био је приватни учитељ кнегињи
Јулији), али пријатељство с Вуком никада није
прекидао – преписка је била различитог интен
зитета и има више од 50 сачуваних писама.
Вуков а преп иска је сад а кон ачн о обј ав ље
на у целини и тиме се исправља једна велика

драгоцен научни апарат (библиографија, опсе
жан сажетак на енглеском језику, регистар моти
ва и приповедних типова, регистар имена).
Захваљујући одличном познавању шир оке
фолклорне, етнографске и историјске грађе, и
уједно савремене теоријске литературе из обла
сти фолклористике, друштвене и културне исто
рије, етнологије и антропологије, ауторка књиге,
др Соња Петровић је тему сиромаштва у народ
ној култури истраживачки и теоријски извела
на јединствен начин, реторички и стилистич
ки, убедљиво и аргументовано, јасним и живим
стилом. Реч је о драгоценој интердисциплинар
ној студији која је истраживачки и методолошки
солидно утемељена и која представља вредан
академски допринос и значајан ослонац у про
учавању народне културе Срба.
Председник Одбора,
проф. др Слободан Грубачић,
дописни члан САНУ

Одбор за доделу
награде за уметност
На основу Правилника о додељивању награ
да Вукове задужбине, Одбор за доделу награде
у области уметности, на седници од 10. октобра
2014. године, у саставу: др Драшко Ређеп, пред
седник, и чланови: Ђорђе Малавразић, Срето Бо
шњак, Бранко Златковић, Саша Миленић, Ђоко
Стојичић и Мирољуб Тодоровић, већином гла
сова донео је
Одлуку
Да се награда Вукове задужбине у области
уметности за 2014. годину додели Бојану Ота
шевићу, за изложбу слика Разговори са при
јат ељ им а, одрж ан у 6. мај а 2014. год ин е у
Народном музеју у Крагујевцу.
Образложење
За сликара и графичара Бојана Оташевића
(1973) људско лице није само непресушни обје
кат посматрања, у познато андрићевском сми
слу, већ истовремено, у безмерној узајамности,
разговор чула. И ћутања, ликовно тако речитих
уосталом.

Као за Жака Вимара, лице је у Оташевићевој
опцији налик на предео великих увећања, али
још и више: ненаданих доживљаја. Премрежи
ли су нас не само једва слутљиви ласери, него и
нагон за комуникацијама сваке врсте. Загонет
ни и еротични, ти узбудљиви призори телесно
сти на Оташевићевим платнима и графичким
листовима оверавају сасвим изблиза наша оче
кивања, понекад глуву самоћу, често ропску по
корност неизрецивој зависности.
Велики, бајковити екрани Оташевићеве ли
ковне меморије имају све услове да их уочите
као монументалне храмове тој вечито до краја
неистраженој голотињи која, како би напоми
њао већ један савремени апатрид Ненад Гли
шић, остаје после свега. Осипање се претапа у
јединствену химну пролазности, а вилењаци и
робови имају своју преосталу савест, као једи
ни елеменат дисања. Заправо, у том полумра
ку тела, али исто тако и у руменим облацима
несхваћености, заједно са Оташевићем, једва
пристајемо да се одвојимо од постојеће унезве
рености.
Има поствареног ритма у великом очекивању
које ипак пре свега, филмично можда, динамич
но зацело, добро унапред види ово сликарство
човекових профила. Остављајући снажан, дожи
вљени траг на свему што додирне његова сува
игла или однегована палета, у којој тонови жу
тог злата и модре издвојености одјекују као тру
бе. Оташевић је и те како успешно издвајао из
безимености свакидашњице своје дивове и своје
ефебе, жене које снивају и силует
 е које се прета
пају у суштину звука. Ту и јесте његова ликовна
пустоловина, дуга као велико путовање међу љу
дима и женама, у основи у зони вуковске тради
ције, али обновљене, друкчије доживљене. Наши
људи усред наших крајева, у озарењу и неугаси
вих устаничких бакљи, као да Огњену Марију
призивају на својим ртовима копа. У својој уса
мљености. У свом паклу неизвесности.
Оташевић, онај други, сада је, како се одав
де чини, у зениту своје и иначе избирљиве, по
сувраћене логике смисла. Када се изненада не
једн ој његов ој слиц и зав иј ор и зел ен и прам,
вртоглавица и јесте једино острво непрекидне,
еротске вртешке новог смисла. Оног који је хра
бар, актуелан, харизматичан.
Председник Одбора,
др Драшко РЕЂЕП

Седница Одбора за уметност

неп равд а, али показуј е и нел ог ичн ост и на
ша аљкавост и неодг оворност. Преписка ће би
ти предмет додатних изучавања и објашњења
и нема спора да ћемо тако доћи до нових са
знања. Она је драгоцено сведочанство о једном
времену и доноси низ значајних сазнања и по
датака из различитих области од 1811. до 1864.
године. То је више од пола века и то је период из
којег немамо превише сачуване писане грађе.
И данас изгледа фасцинантно с ким је све Вук
Караџић одржавао преписку, преписку која је
импозантна и квалитетом и квантитетом.
Вукова преписка сведочи о његовој неверо
ватној агилности. Не можемо да се не дивимо и
не чудимо њеном обиму, бројности личности са
којима је Вук одржавао преписку, као и чињени
ци да је тако обимна преписка сачувана. Вукова
преписка објављена је у 13 књига, има више од
10.000 страна текста и преко 7.000 писама.
Преписка говори и о томе како је афирмиса
ни и зрели Вук Караџић прихватио да сарађу
је са младим Даничићем, данас бисмо рекли
бруцошем (почетником). Сарадња талентова
ног филолога Даничића и искусног Вука резул
тирала је бројним великим делима и показала
се као одличан избор. Не знамо како би и када
би Вук Караџић тријумфовао без помоћи Ђуре
Даничића.
Сарадњом Вука Караџића и Ђуре Даничића
дефинитивно су поражени сви Вукови против
ници. После Вукове смрти Ђуро Даничић је био
један од највећих Вукових следбеника, неумор
ни радник и велики афирматор Вукове језич
ке и правописне реформе. Преписка осветљава
многе појединости те сарадње.
Ипак, Вукова величина и неке друге околно
сти помало су затамниле личност и дело Ђуре
Даничића, па се и данас о њему мало зна и ма
ло говори изван лингвистичких кругова. Дани
чић је својим граматикама утро пут каснијим
нормативистичким приручницима и бројним
студијама, чланцима и радовима, и тиме по
тврдио своју научну величину. Ђуро Даничић
је најзначајнија филолошка личност код нас у
другој половини деветнаестога века.
У тринаестој књизи Преписке, која је објавље
на ове јесени, налази се укупно девет размење
них писама: Даничић је Вуку написао шест, а
Вук Даничићу три писма.

У писмима Вук Даничића ословљава са – Го
сподине Ђуро Даничићу, а касније Љубазни Ђуро
и, најчешће, Драги мој Ђуро. Вук се на крају писа
ма потписује са: Вук, твој свагдашњи пријатељ,
твој дојакошњи (досадашњи), твој свагдашњи
пријатељ, твој стари, твој стари пријатељ,
твој стари Вук.
Даничић се Вуку обраћа само на три начина:
Много поштовани господине, Многопоштова
ни господине и Господине. Потписује се са: Ваш
покорни слуга, Ваш свагда захвални слуга, Ваш
захвални слуга, Ваш слуга, Ваш захвални. Очито
је видна дистанца, али поштовање и поверење
није ни у једном тренутку било спорно.
Реч је о великим личностима српске истори
је – Вуку, који је реформатор језика и правопи
са и једна од најзначајнијих личности српске
историје, и Ђури Даничићу, највећем вуковцу
деветнаестог века, најбољем Вуковом сарадни
ку и највећем следбенику. Они су били и вели
ке патриоте, па за крај наводимо и два цитата,
један Даничићев, а други Вуков: „Што год сам
радио, радио сам по дужности својој. И вас мо
лим да чините сваки своју дужност. За отаџби
ну се не гине само на бојном пољу. За отаџбину
се може умирати на сваком корисном раду. И
оно што смо који узели на се, или што нам је
пало у део, дужни смо радити свом снагом сво
јом, свом крепошћу своје воље. И кад тако извр
шимо сваки своју дужност, онда ћемо одужити
народу дуг који му дугујемо”. Када је Вука, пред
смрт, посетило педесетак ђака, за 76. рођендан
и 50-годишњицу рада он им је рекао: „Моја је
сва и голема плата ако сам добра народу учи
нио и ако се тима народ наш ухасни”.
Даничићев и Вуков живот испуњени су радом
и пожртвовањем за свој народ. Вук је био рево
луционарни реформатор, смео и снажан, зашто
не рећи, генијалан. Даничић је био научник ко
ји је потврдио оправданост Вуковог револуцио
нарног подухвата – Вук је реформу покренуо, а
Даничић је прихватио и довршио.
(Напомена: У овом броју Задужбине објавили
смо, по мишљењу Редакције, најзначајније из
воде из Беседе проф. др Вељка Брборића. Инте
грални текст Беседе објављен је у Даници Вукове
задужбине за 2015. годину.)

РЕЧ МИОДРАГА МАТИЦКОГ

Вуково дело у
програму Вукове
задужбине 2014.
године
Наставак са стране 1
Вукова задужбина у сарадњи са Друштвом за
српски језик и књижевност расписала је литерарни конкурс за гимназијалце и средњошколце са темама: Вукови сусрети, Шта би Вук данас
рекао и Вук и дигитална азбука. Победнике смо
даривали књигама и сребрњацима са Вуковим
ликом, а најбољи радови објављују се на почетку нове, седме по реду Данице за младе. У Вуковој задужбини започео је, а завршио свој рад
у Тршићу, други по реду међународни научни
симпозијум посвећен савременој српској фолклористици и Вуку као највећем нашем фолклористи. Са Задужбином „Доситеј Обрадовић”
Вукова задужбина је одржала научни скуп посвећен теми „Живе традиције српског књижевног
језика (Доситеј Обрадовић – Вук Караџић)”.
Вукова годишњица била је разлог појачане
активности оних који су задужени за старање
о Дому Вукове задужбине, његовом уређењу,
очувању, враћању у пуну функцију, тако да је
ова зграда од културног значаја током ове године била свима отворена. Била је део културних
програма града Београда и Дана европске баштине, примала је групне посете ученика појединих школа и младих, страних младих слависта.
Они су упознавани са радом Вукове задужбине, њеним издањима, пре свега са Даницом за
младе. Враћање Клуба у функцију отворило је
низ нових могућности да Дом Вукове задужбине
постане једно од најзначајнијих места културних окупљања на потезу од Славије до Калемегдана. Вукова задужбина је оправдала поверење
да може да се стара о овом здању, иако за ту намену годинама није добијала никакву помоћ
оних који су били званичне старатељске адресе,
па с разлогом очекујемо да надлежне институције донесу решење да јој се повери коришћење
овог Дома на неодређено време.
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ОДРЖАН 81. ВУКОВ САБОР

Вуково дело инспирација
генерацијама
Вуков сабор је најстарија и
најмасовнија манифестација
у култури српског народа,
уписана у Национални
регистар заштићеног
нематеријалног културног
наслеђа Републике Србије

У

Лозници, Бањи Ковиљачи и Тр
шићу, од 5. до 14. септембра 2014.
године, одржан је 81. Вуков сабор
– најстарија и најмасовнија ма
нифестације у култури српског
народа, уписана у Национални регистар за
штићеног нематеријалног културног наслеђа
Републике Србије. Из године у годину, Сабор
настоји да оправда овај важан степен заштите
и у први план свог рада стави језик и језичку
културу, нематеријално културно наслеђе у
целини, као и научни рад у овим областима.
Тим поводом, у Тршићу је од 5. до 7. септембра
одржан међународни научни скуп фолклориста
под називом „Савремена српска фолклористи
ка 2“. Научни скуп окупио је више од четрдесет
научника из Естоније, Италије, Русије, Бугарске,
Македоније и Пољске. Организатори и учесни
ци јединствени су у оцени да је скуп протекао
веома радно и да је његова интердисциплинар
ност од прворазредног значаја за сагледавање
сложене научне области каква је фолклористи
ка. Центар за културу „Вук Караџић“ високо је
вреднован као изузетан домаћин, а истакну
то је да ће изградњом смештајних капацитета
у Тршићу то бити изузетна прилика да се ови
научници увек окупљају у Вукове дане у род
ном месту нашег сакупљача народне усмене
традиције. Планирано је да у следећој години
из штампе изађе зборник радова учесника ме
ђународног научног скупа „Савремена српска
фолклористика 2“.

ва путовања на најпластичнији начин приказу
је и зашто је Унеско Вука прогласио грађанином
света, човеком који је својим духом „померао
границе времена и простора“.
У Вуковом дому културе, Културно-уметнич
ко друш тво „Кар аџ ић“ предс тав ил о се сцен
ским приказом Слава им. Бројни чланови КУД
„Караџић“ учествовали су у саги која приказу
је страдање Срба у Великом рату. Овај програм,
посвећен 100. годишњици Првог светског рата,
припремили су Зоран Грујић, Драган Тошић и
Александар Цветиновић. Подржавајући напоре
аматера из нашег града, који себе сматрају на
следницима предратног Просветног друштва
Центар за културу „Вук Караџић“, овакав про
грам предсаборских дана увек је био посвећен
промоцији аматеризма.
У среду, 10. септембра, у програму Различито
представили су се Буњевци. Веома богат и са
држајан програм осмислили су Буњевачки кул
турни центар из Таванкута, КУД „Буњевка“ из
Суботице, Буњевачки културни центар из Бајмо
ка и Национални савет буњевачке националне
мањине. Овај програм увек окупи велики број
грађана испред Вуковог дома културе, јер ша
роликост приказаног, музика и песма учине да
позитивне вибрације избришу све различитости
и у трајно пријатељство повежу госте и домаћи
не. Буњевци су национална мањина која веома
озбиљно и одговорно приступа очувању своје
традиције и веома систематски и институцио
нално добро и организовано то раде. Програм
Хомо балканикус, 11. септембра почео је у Бањи
Ковиљачи полуфиналном вечери 38. фестивала
Савеза српских гуслара Србије, Црне Горе и Репу
блике Српске. Било је ово једно од најбројнијих
окупљања гуслара на оваквим и сличним такми
чењима. Учествовало је 40 гуслара, а победник
такмичења је Драшко Малиџан, ДГ „Вук Кара
џић“ Београд. У екипном пласману победници су
гуслари ДГ „Мина Радовић“ из Подгорице.
Јубилеј којим смо ове године обележили 150.
годишњицу рођења Бранислава Нушића подста
као је Душана Ковачевића да напише драмски
текст под називом Рођендан Бранислава Ни
шића. Горкохуморни текст, какав само Душан

различитих углова осветлили проблем и у први
план истакли чињеницу да деца и млади једи
но активним учешћем у самом процесу образо
вања могу стећи јасну слику, не само о значају
Вука Караџића, већ и о било ком другом нашем
великану. На велико задовољство организато
ра Вукових сабора, Међународни славистички
центар је обновио праксу да током трајања Ву
кових дана доводи младе слависте из свих кра
јева света у Тршић и да део својих едукативних
активности обавља у овом знаменитом месту.
Тако је у суботу, 13. септембра Тршић био сла
вистички центар света. Било је присутно више
од 60 младих слависта и двадесетак професора
славистике из свих крајева света. Програм њи
ховог боравка обухватио је стручно вођење кроз
садржаје које нуди Вукова спомен-кућа, Музеј
језика и писма, Музеј Вукових сабора, Кућа пи
саца, радионица старих заната, абаџијска рад
ња, лицидерско-воскарска радња, као и учешће у
разним другим едукативним садржајима током
Вуковог сабора. Професори славистике у Кући
писаца у Тршићу одржали су своје поподневно
научно окупљање посвећено 200. годишњици
„Писменице“ и „Пјеснарице“.

В

ечерњи термин у Вуковом дому
културе био је резервисан за вече
џеза. Одржан је концерт Лене Ко
вачевић која је врхунским пева
њем окупила велики број млађе
публике, што и јесте циљ организатора – да
што више младих људи Вуков сабор доживи
као свој простор и место где се њима разумљи
вим језиком говори о култури.
Овогодишњи, 81. Вуков сабор биће упамћен по
томе што су, због лошег времена и зато што је Тр
шић у току ове године два пута претрпео озбиљ
не штете од поплаве, Уметнички савет Вукових
сабора, град Лозница и Народно позориште од
лучили да завршна свечаност буде одржана по
унапред дефинисаном програму, који је прила
гођен за извођење у затвореном простору.
Завршна свечаност 81. Вуковог сабора поче
ла је 14. септембра у Вуковој спомен-школи у
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ук Стефановић Караџић
и његово дело предста
вљају веома јаке изазо
ве унутар српске језич
ке праксе и књижевно
сти, науке и културе. Толико јаке да
су и дан-данас ти изазови у стању
да произведу жестоке, чврсто пола
ризоване реакције по начелу „или
– или“, тј. у алтернативи „за Вука и
против њега“.
Матица српска је, од самих својих
почетака, била место на којем је не
гована пуна свест о свеколиком богат
ству и ширини традицијских токова
српс ке књижевн ос ти и култ ур е. То
богатство и та ширина јесу изузетно
подстицајни за еволутивне, али нису
подстицајни за револуционарне про
цесе у култури. У том смислу је у ста
вовима између инокосних уверења
Вукових и консензусно изграђ ених
ставова Матице српске природно мо
рало да дође до уочљивих разлика, по
некад и јаких сукоба. Вук је прегнуо
да изведе језичку, књижевну и култур
ну револуцију у оквиру које му ништа
није имало вредности осим народног
језика и народних умотворина. Насу
прот томе, Матица је неговала широку
свест о српској, свесловенској и европ
ској културној традицији у којој су
усмена култура и језик простог народа
били тек један, али не баш најзначај
нији сегмент. Зато је Матица од самог
свог почетка издавачки програм, а и
целокупну идеју књижевности и кул
туре градила на таквим писцима са
којима је Вук успоставио оштру, чак
најоштрију полемичку релацију.
Одн ос Мат иц е српс ке и Вука Ка
раџића је, иначе, веома добро и де
таљно у науци истражен, тако да смо
захваљујући прилозима Љубе Стоја
новића, Алексе Ивића, Радивоја Вр
ховца, Младена Лесковца, Живомира
Младеновића, Миодрага Поповића,
Живана Милисавца, Мирослава Јо
вановића и других, стекли већ доста
изнијансирану слику. Та слика сведо
чи о постојању неколико фаза тих од
носа: прва фаза је у знаку почетних
симпатија за Вукове идеје, и то од са
мог оснивања Летописа 1824. и Мати
це српске 1826. године (у том погледу
је значајна улога Георгија Магараше
вића и Јована Хаџића); друга фаза је
обележена појавама све јачих отпо
ра Вуковим радикалним променама
у српској култури и изградњи облика
полемичких релација спрам његових
идеја, и то већ од краја 20-их година,
а нарочито током 30-их и 40-их годи
на (уочљиво је то управо код помену
тих Магарашевића и Хаџића, који с
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ве год ин е, од 4. до 8.
јуна, у Тршићу је успе
шно одржан 43. Ђачки
Вуков сабор. Катастро
фалне поплаве у Срби
ји, које нису мимоишле ни Лозницу
са околином, нису прекинуле кон
тин уи тет одржав ањ а ове култ ур
не манифестације, која спада међу
највеће стваралачке смотре младих
у нашој земљи.

На Саборишту, за време извођења представе Српска трилогија
На свечаном отварању 81. Вуковог саб ора,
8. септембра у програму Мој град учествовао
је град СУБОТИЦА. Програм Мој град из годи
не у годину наилази на све већи број заинте
ресованих за овај вид представљања културног
потенцијала градова и општина, што потврђује
исправност промењене концепције саборовања
и важност повезивања градова, уметника, науч
ника и културних институција у оквиру мани
фестације, чија основна идеја и јесте збрајање и
сабирање великог културног блага Србије. Посе
тиоци Галерије Мина Караџић могли су да виде
изложбу „Суботица у објективу музејског фото
графа“ суботичког Градског музеја, чији аутор
је Миклош Хевер, мајстор фотографије. О овој
изложби, као и о Суботици и Вуку говорила је
Невенка Башић Палковић, саветник библиоте
кар у Градском музеју.
Уторак, 9. септембар био је резервисан за про
грам Баштина. Овај програм је предвиђен за
истраживање културног наслеђа нашег краја и
ове године је био посвећен 200. годишњици Ву
кове „Писменице“ и „Пјеснарице“. Музеј језика
и писма је током целе 2014. године – бројним
активностима у Тршићу, Лозници и широм Ср
бије – обележавао овај значајан јубилеј. Тим по
водом, у Музеју Јадра отворена је изложба под
називом Вукова путовања, аутора Мирослава
Терзића, историчара Музеја језика и писма. Из
ложбу је отворио проф. др Бошко Сувајџић, који
је истакао њен значај, пре свега за мотивацију
младих људи који би, кроз Вуков пример, мо
гли да разумеју и науче шта значи образова
ње. То није само школско или универзитетско
стицање знања, већ и размена идеја, енерги
ја и креативности. Вук и у том погледу може
да буде инспирација генерацијама које ступају
на језичку и академску сцену. Изложба прати и
приказује многобројна Вукова путовања током
којих се он упознавао са језичким богатством и
разноликошћу израза становништва које је по
сећивао. Уједно, његова путовања указују и на
отвореност његовог духа, што је био предуслов
за важне послове које је обављао. Изложба Вуко

Ковачевић уме да напише, режирао је у готово
кабаретској форми Небојша Брадић. Бранислава
Нушића на сцени Вуковог дома културе веома
убедљиво, глумачки зрело, играо је Бранислав
Лечић. Глумачко-певачка дружина Звездара те
атра успешно је дочарала то рођенданско вече
Бранислава Нушића у кафани у Скадарлији.

У

петак, 12. септембра одржан је
још један у низу округлих столова
под називом Мит и стварност.
У програму су под лупу културне
јавности стављени присутни сте
реотипи, било да су везани за конкретни лик,
дело или научни појам. Овакав програм неоп
ходан је током трајања манифестације посве
ћене Вуку Ст. Караџићу, јер је и његово дело у
великој мери још у раљама стереотипног ми
шљења и некритичког промишљања.
Тема овогодишњег округлог стола била је: Ка
ко Вука Караџића, његов рад и дело, приближи
ти савременом младом човеку. Идеја за овакав
округли сто потекла је из слутње да се данас у
школама и кроз друге форме упознавања мла
дих људи са делом и значајем Вука Караџића
акценат ставља на нешто што младе људе пре од
бија него привлачи сусрету са делом овог вели
кана. Разговор на ову тему тражио је одговор на
питања: у којој мери и на који начин се приступ
Вуковом делу може „релаксирати“? Може ли се
укључити савремена технологија у причу о Вуку
(интернет, видео игрице, и слично)? Које и какве
игре, и креативне радионице, могу приближити
Вука и његово дело младом човеку? Одговоре на
ова питања покушали су да дају: Рајна Драгиће
вић, професор Филолошког факултета у Београ
ду, Бојана Шкорц, психолог, Маја Вукадиновић,
професор Факултета драмских уметности, Дејан
Алексић, писац за децу, Јелена Журић, уредник,
Вуле Журић, писац, Вукашин Манојловић, уче
ник лозничке Гимназије, и Миодраг Матицки,
уредник „Данице за младе“. Модератор округлог
стола био је Војислав Карановић. Учесници су из

Тршићу „Химном Вуку“ Стевана Стојановића
Мокрањца, коју су отпевали чланови Градског
мешовитог хора Центра за културу и хора Гим
назије „Вук Караџић“, под диригентском пали
цом Дарка Несторовића. Свечану беседу одржао
је проф. др Драган Станић, председник Матице
српске, чије најзначајније делове, по мишљењу
Редакције, објављујемо у наставку овог броја.
У истом простору Вукове спомен-школе отво
рена је и изложба Народно позориште уочи Пр
вог светског рата, ауторке Ане Томић, кустоса
Музеја Народног позоришта. Сходно простору
Вукове спомен-школе, редитељ представе На
родног позориште Српска трилогија, Славенко
Салетовић, одабрао је део позоришног комада
који је прилагодио условима извођења. У до
говору са Народним позориштем и редитељем
представе одлучено је да у суботу, 20. септембра
лозничкој публици приреде прави позоришни
спектакл – извођење представе Српска трило
гија на отвореној позорници у Тршићу, у инте
гралној верзији.
У наставку свечаности у Музеју језика и пи
сма др Мирјана Менковић, в. д. директора Етно
графског музеја, отворила је изложбу Призрен
– живот у речима Института за српски језик СА
НУ и Центра за дигиталне хуманистичке науке.
Аутори ове веома занимљиве изложбе су: мр То
ма Тасовац, директор Центра, и др Снежана Пе
тровић, виши научни сарадник Института.
Програм Пробај и ти представља новину у по
нуди садржаја на завршној свечаности Вукових
сабора. Програм је осмишљен да допринесе про
мовисању нематеријалног културног наслеђа у
домену песме, игре, музике и језика. Ове годи
не посетиоци су у оквиру ових активности, које
су се одвијале у дворишту Вукове куће, имали
прилику да свирају гусле са гусларима КУД „Ка
раџић“, као и да заједно певају и слушају најлеп
ше српске народне песме које су изводиле Сања
Маврак и Александра Антонић.
Овим програмима успешно је завршен ового
дишњи, 81. Вуков сабор.

Дајана ЂЕДОВИЋ

Иако је програм ове манифестаци
је био утврђен месец дана пре њеног
уобичајеног почетка (трећа седмица
маја) „виша сила“ је овог пута дик
тирала и термин одржавања и редо
след већ договорених активности. Леп
увод у овогодишњи саборски програм
било је представљање часописа „Via
Ling ua“, на чиј ем је обл иков ању, уз
неопходну помоћ својих седам про
фесора и значајну подршку овдашњег
Центра за културу, радило 49 учени
ка који изучавају латински, енглески,
француски, руски и немачки језик. А
24 занимљива, забавна и едукативна
прил ога, предс тав љен а на 79 стра
ница и обогаћена ликовним и дизај
нерским решењима ученика, доказ су
високог нивоа активног знања и ства
ралачких могућности садашњих ло
зничких гимназијалаца.
Добар део програмских садржаја
био је у знаку креативних радиони
ца везаних за нашу традиционалну
народну културу. Учесници и посети
оци ових радионица могли су да се, у
организацији Ане Чугуровић, етноло
га антрополога, упознају са вештина
ма воскарско-лицидерског заната, уз
учешће породице Пајић из Драгинца
која се – једина у Јадру – бави овим
послом по традиционалној методи.
Такође, могли су под стручним ру
ководством и надзор ом Мир ослава
Терзића увежбавати калиграфску ве
штину или у радионици Весне Грујић
сести за дрвени ткачки разбој, прову
ћи „чунак“ са „потком“ кроз „основу“
па залупити „брдом“.
У етномузиколошкој радионици –
уз стручна објашњења етномузиколо
га Владана Радисављевића – имали
су ретку прилику да се упознају са
особ ин ам а гајд и као муз ичког ин
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Вук као наш савременик
Вук Караџић је у сваком погледу наш савременик. Наш
по много чему повлашћени, драгоцени, на дијалог усмере
ни савременик. Он је наш савременик јер је поставио тврде
језичке и књижевне темеље, основу националне културне
и друштвене ситуац
 ије, те основне оквире националне са
мосвести. Без свега тога ми данас не бисмо никако могли
временом мењају своје ставове пре
ма Вуку); трећа фаза је у знаку тврдог,
догматског отпора и стварања у Ма
тици изразито антивуковског упори
шта, посебно од краја 30-их и током
40-их година (кључни утицај у том
смислу извршили су Сава Текелија
и Јован Хаџић); четврта фаза је обе
лежена постепеном реактуелизаци
јом провуковских концепата од краја
40-их година (доприноси Јована Су
ботића и Јована Ђорђевића); пета фа
за подразумевала је коначно усвајање
Вукове реформе током 60-их година;
и коначно, шеста фаза обележена је
плодоносним развојем различитих
дисциплина који ће потом, на теме
љу прихваћене Вукове реформе, усле
дити до дана данашњег.
У променама односа установе пре
ма Вуку, једно је ипак уочљиво: и кад
се у Матици чуо, како глас критике та
ко и глас подршке Вуку, то је чињено
у оквиру напора да се очувају српски
културолошки континуитети. Насто
јећи да по сваку цену избегне облике
културолошког редукционизма, Ма
тица је настојала да културни рад не
доведе до тешких поремећаја ствара
лачких токова, те да се, колико је то
могуће, успостави начело уравноте
женог развоја.
Отуда је Матица избегавала искази
вање безрезервне подршке Вуку, али
исто тако није желела ни да се безре
зервно одбаци Вуково дело, упркос то
ме што су неки веома утицајни људи
у установи, попут председника Саве
Текелије и Јована Хаџића, то изричи
то захтевали.
Реакције на Вукову реформу биле су,
као што нам је добро познато, жесто
ке, па је Вук добар део живота провео
у пуној борбеној, полемичкој готово
сти, обрачунавајући се са својим про
тивницима. С обзиром на то да је Вук

ни елементарно опстати, а поготово се не бисмо могли да
ље плодотворно развијати.
Вук је наш савременик и по томе што од њега треба да за
почнемо чак и оне послове којима се он није бавио и које
је остављао сасвим по страни од свог погледа на језик, књи
жевност и културу.

био носилац улоге борца за исправну ослободилачким устанцима, својевр
ствар, то су уживљавања потоњих чи сну како културну тако и политичку
талаца по правилу рачунала са њего револуцију аналогну са Француском
вом позицијом као повлашћеном.
буржоаском револуцијом, са њеним
Данас можемо потпуно хладне гла духовно-историјским пратећим по
ве и неузбуђено да читамо полемичке јавама и сложеним културолошким
текстове који су севали између Вука и последицама. Вукова делатност је, да
Видаковића, Хаџића, Јована Стејића, кле, много комплекснија него што би
Јевстатија Михајловића и
се могло помислити кад
других. Хладно и неузбу
би се пажња искључиво
ђено можемо све то осма
задржала у домену јези
трат и из једн ос тавн ог
ка, књижевности и фол
разлога што данас, више
клора. Није, при том, реч
него током XIX века кад
ни само о томе да је ње
су полемике вођене, ја
гов поглед на истор и
сно можемо сагледати да
ју српског народа веома
је не само Вук био темељ
утемељен и сложен, а ме
но у праву него и да До
тодолошки изграђен на
ситеј, Мркаљ, Мушицки,
нем ачкој и слов енс кој
Вид аков ић, Магар аш е
романтичарској школи
вић и Хаџић, ипак, нису
(Ј. Г. Хердер, Н. М. Карам
сасвим грешили. Његова
зин, Б. Г. Нибур, К. Ритер,
исправност и њихова ис Драган Станић
Ф. К. фон Савињи, Л. Ран
правност тицала се поне беседи на Вуковом
ке и др.). Не само кад је
што другачијих ствари, сабору
реч о етнографским ње
премда се често чинило
говим радовима, Вук је
да говоре о истом. Вук је био темељно по правилу имао веома широк поглед
у праву кад је реч о природи српског на друш твен у зај едн иц у и нач ин е
књижевног језика, а они нису грешили њеног функционисања, на друштве
кад је реч о разноврсним могућности ну морфологију и систем институци
ма језичког и песничког стваралаштва, ја, на друштвени живот и норме, на
те културолошких и духовно-историј менталне, социопсихолошке и етнока
ских увида.
рактеролошке обрасце итд., при чему
Вук је, неос порн о, био потп ун о у његов читалац може добити широко
праву у погледу неопходности језич постављену и подробну друштвену
ке реформе на темељу идеје о народ слику са поузданим увидима. Отуда
ном језику као основном језику нове је Вуков допринос друштвеној мисли,
српске културе: такав језик је најце те настајању српске социологије и ан
лисходније било увести као књижевни тропогеографије одиста несумњив.
језик јер је то решење пружало далеко
најплодотворније перспективе развоја
Хвалити Вука свакако има рашта,
не само српскога језика него и српске али питањ е је да ли је нек рит ичка
културе и друштва у целини. Демо похвала од икакве користи. Можемо
кратски културолошки концепт који чак рећи да нама данас нимало није
је Вуков а јез ичка реф орма имп ли од користи некаква вуковска идола
цирала значио је, заједно са српским трија него нам треба плодотворно на

стављање и даљи развој Вуковог дела.
Када то кажемо, најозбиљније може
мо помислити да би и сам Вук, да је
којим случајем у прилици да посма
тра све што се после њега дешавало,
морао доћи до закључка да неке од
ставова, које је он доста тврдо уста
новио и формулисао, морамо хоти
мично и одлучно мењати, развијати
и даље осмишљавати.

В

ук је, очигледно, оштро
осуђивао ласкање и ла
скатеље, па нема разло
га ни њему ласкати. За
то би се основано могло
претпоставити да би Вук добро раз
умео да је у настављању његове раз
војне линије српске културе потреб
но урадити управо оно што је он у
свом времену пропустио да учини и
што тада никако не би могао да ура
ди. Отуда је, пре свега, неопходно па
жљиво осмотрити какви су језичкостваралачки потенцијали баш оног,
предвуковског језика и какви су до
мети културе коју је Вук одлучно по
рицао. Сада, кад је Вукова реформа
сасвим победила, неопходно је, да
кле, обавити деконтаминацију рево
луционисаног простора и учинити
га прилагодљивијим за сложености
чисто стваралачких функција које
треба да буду задовољене. Вукова
реформа ће се показати још моћни
јом и значајнијом кад је ослободи
мо вуковске догматике и кад она бу
де схваћена онако како су је схвата
ли најбољи Вукови настављачи: као
снажан подстицај трајном развоју
критичког, научног мишљења.
Мат иц а српс ка у дом ен у јез ик а
управо обавља такву једну мисију об
нове онога што је прошло мимо Вука
и чак противно њему, али и мисију

поновног преиспитивања свега онога
што је омогућило и обележило сјај Ву
кове победе. У оквиру своје стандардо
лошке и нормативистичке делатности
(објављени су Правопис српскога јези
ка, 1993; Речник српскога језика, 2007;
Нормативна граматика српског јези
ка, 2013), Матица чува вуковска на
чела нашег стандардног језика, али
истовремено истражује и даље про
стор е плод он ос ног одн ос а прем а
језичком наслеђу из дубоке, предву
ковске прошлости. Објављујући читав
низ писаца и њихових дела (Захари
ја Орфелин, Христофор Жефаровић,
Аврам Мразовић, Сава Текелија, Јован
Хаџић, Георгије Магарашевић, Павле
Соларић, Викентије Ракић и други), те
радећи на речницима старијих епоха
(Речник српског језика од XII до XVIII
века; Речник славеносрпског језика и
др.), Матица настоји да обнови поглед
на целину и обухватност српског је
зичког и културног наслеђа које се
често непотребно редукује и умању
је. Одавно смо, дакле, постали свесни
чињенице да је мимо Вука и против
но њему пролазило много тога што је
вредело и што данас може, као вред
ност, изнова да буде потврђено.
Вук Караџић је у сваком погледу
наш савременик. Наш по много че
му повлашћени, драгоцени, на дија
лог усмерени савременик. Он је наш
савременик јер је поставио тврде је
зичке и књижевн е тем ељ е, основу
националне културне и друштвене
ситуације, те основне оквире нацио
налне самосвести. Без свега тога ми
данас не бисмо никако могли ни еле
ментарно опстати, а поготово се не
бисмо могли плодотворно даље раз
вијати. Вук је наш савременик и по
томе што од њега треба да започне
мо чак и оне послове којима се он ни
је бавио и које је остављао сасвим по
страни од свог погледа на језик, књи
жевност и културу. Вука, дакле, тре
ба читати и онда кад се радикално са
њим не слажемо и кад увиђамо ко
лико је његов подухват непотпун и
ограничен. Оно, пак, због чега је он
био у праву и због чега јесте утемељи
вач модерне, национално самосвесне
српске културе, то га чини живо при
сутним сабиратељем и изучаваоцем
наше традиције, те неимаром српске
националне самосвести. Због свега
тога он се показује као истински, не
заобилазни, преко потребни наш са
врем ен ик. Сав рем ен ик са кој им се
можемо слагати и не слагати, али са
којим морамо непрестано разговара
ти. Кроз тај разговор стичемо кључна,
суштинска сазнања о себи, о своме на
роду и о култури којој припадамо.

ОДРЖАН 43. ЂАЧКИ ВУКОВ САБОР У ТРШИЋУ

Смотра знања и креативности младих

Ђорђе Вилотић, прошлогодишњи
ђак генерације Вукове
спомен-школе из Тршића,
отворио је 43. Ђачки Вуков сабор
струмента, начином њихове израде,
техн иком упот реб е и да исп роб ај у
њихов звук.
У књижевн ој рад ио н иц и, гимн а
зијалци чланови огранка Вукове за
дуж бин е – пов од ом 200 год ин а од
објављивања „Писменице сербскога
језика“ и „Мале простонародне сла
веносербске пјеснарице“ – писали су
писма, ортографијом „Писменице“ и
језиком „Пјеснарице“, замишљеним
пријатељима из 19. века. Крајњи ре
зултат је десетак интересантних са
става који ће бити изложени у Музеју
језика и писма. Рад су организовале
професорка Невена Митровић и Ана
Чугуровић.

Дефиле фолклорних ансамбала младих

Полазници етномузиколошке радионице са инструктором


Саставни део програма Вуковог ђач
ког сабора су и литерарни и ликовни
конкурс. На 12. литерарном конкур
су „Вуково звоно“ додељено је седам
награда, а аутори награђених радова
су из Бијељине, Белог Потока, Београ
да, Земуна и Лознице. На ликовном
конкурсу учествовали су ученици из
целе Србије. Комисија је изабрала де
сет ученика основношколског узраста
и десет ученика средњошколског уз
раста, који су учествовали у Ликов
ној радионици на Ђачком саб ору у
Тршићу.
Примерену пажњу јавности приву
кле су и две интересантне изложбе:
„Математика није баук“, ауторке Маје

Николов, и „Флора – дизајн штампа
ног текстила“, коју је приредила Ан
гелина Перић.
Саборски програм започео је славље
ничким концертом Основне музичке
школе „Вук Караџић“ из Лознице, а за
вршен такође слављеничким концер
том Дечјег хора „Колибри“ из Београда.
Репертоар овог наступа био је прила
гођен стогодишњици смрти Стевана
Стојановића Мокрањца.
Значајан допринос естетском „озву
чењу“ овогодишњег Ђачког Вуковог
сабора дао је и Мешовити хор овда
шње Гимназије „Вук Караџић“, побед
ник на такм ич ењу хор ов а у Нов ом
Саду и Бијељини.

Слику саборских програма употпу
нили су рецитатори, полазници школе
гитаре и дечји фолклорни ансамбли
КУД „Караџић“ Лозница, „Фрула“ Лип
нички Шор, „Троноша“ Коренита, те
фолклорне групе из Брасине и Бори
не – који су, после свечаног дефилеа,
приредили концерт испред Вуковог
дома културе у Лозници.
Ђачки Вуков саб ор се, последњих
десетак година, својим програмским
активностима потврдио као особ ен
и разнолик спој традиционалног и
модерног, а знаменито место Тршић
афирмисало се као откривалиште и
одмеравалиште надарености на сто
тине младих посвећеника и љубите

(Снимила Биљана Радичевић)

ља уметничких изазова стваралачке
и репродуктивне природе или заљу
бљеника у примењене уметности и
старе занате.
Традиционално, саборовање мла
дих стваралаца одржава се под покро
витељством Министарства културе и
града Лознице и уз изузетну енерги
ју запослених у лозничком Центру
за културу „Вук Караџић“, установи
која је идејни и организациони реа
лизатор ове значајне педагошке, еду
кативно-васпитне, оплемењујуће и
вишеструко друштвено корисне ма
нифестације.


Милован М. РАДИВОЈЕВИЋ
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СТВАРАЛАШТВО И ЈУБИЛЕЈИ

Припреме за 16. Међународни
конгрес слависта
У Вуковој задужбини, 5. јула 2014.
године, одржана је конститутивна
седница Програмског одбора и Орга
низационог комитета за припрему
16. Међународног конгреса слави
ста, који ће се, како је планирано,
одржати у Србији 2018. године.
Седници је председавао председ
ник Предс едн иш тва МКС, Бош ко
Сувајџић, који је на ову функцију
изабран на 15. Међународном кон
гресу слависта, одржаном у Мин

ску (Белорусија) од 20. до 27. августа
2013. године. Том приликом, у ново
руководство изабрани су и проф. др
Љиљана Бајић, за заменика пред
седн ика, и проф. др Петар Буњ ак
за генералног секретара Председ
ниш тва МКС. Проф ес ор Слоб од ан
Ж. Марков ић, дугогод иш њи члан
МКС, изабран је за почасног члана
Конгреса.
У уводном излагању и расправи
истакнуто је да ће у наредних пет

Драган Станић уручује признање Љубомиру Милутиновићу

МАТИЦА СРПСКА

Уручена Повеља
Вуковој задужбини
На пригодној свечаности у Матици
српској 16. маја 2014. године Вуковој
задужбини је уручена Повеља Матице
српске за допринос неговању културе
српскога језика и ћириличког писма
у њеној укупној делатности, посебно
у издаваштву, а пре свега у листу За
дужбина и публикацијама Даница и
Даница за младе.
Повељу је уручио Драган Станић,
предс едн ик Мат иц е српс ке, а при
знање је примио Љубомир Милути
новић, управник Вукове задужбине.
Милутиновић је захвалио на доде
љеном признању и, као уздарје, по
клонио Матици српској кошницу за

пчеле, дар из Вуковог краја. Бошко
Сувајџић, председник Управног од
бора Вукове задужбине, говорио је о
активностима Вукове задужбине на
обележавању 150. годишњице смрти
Вука Караџића, а посебно о активно
стима на очувању српског језика и
ћирилице. Истакао је да је ове годи
не веома успешно организована Дру
га књижевна олимпијада у Сремским
Карловцима и да је учествовао вели
ки број ученика на конкурсу који су
заједнички расписали Вукова заду
жбина и Друштво за српски језик и
књижевност Србије на тему Шта би
Вук данас рекао.
С. В.

Конститутивна седница Програмског одбора и Организационог
комитета и Прва седница проширеног Председништва МКС

ЧЕТРДЕСЕТ ДЕВЕТИ „МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ“ (Неготин, 12-19. септембра 2014. године)

У част стогодишњице смрти
великана српске музике
Фестивалска застава подигнута је у години у којој српска музичка
историја и култура обележавају стогодишњицу смрти великог уметника,
која је оставила траг и на програмску концепцију осам концертних дана.
Четрдесет девети „Мокрањчеви дани“ указали су на одговорност коју носе
велики јубилеји. Томе ће посебно бити посвећена пажња наредне године,
када се слави педесети рођендан музичке светковине која се одржава
у част Стевана Стојановића Мокрањца

В

ећ четрдесет девет годи
на фестивал „Мокрањ
чеви дани“, који се сеп
тембра месеца одржава
у Неготину, родном гра
ду великана српске музике Стева
на Стојановића Мокрањца, на спе
цифичан начин представља поче
так музичке сезоне у нашој земљи.
Овога пута фестивалска застава по
дигнута је у години у којој српска
музичка историја и култура уопште
обележавају стогодишњицу смрти
овог уметника, која је оставила траг
и на програмску концепцију осам
концертних дана.
Фестивал је традиционално отворен
у дворишту Мокрањчеве родне куће,
у чијем центру се налази и његова
спомен-биста, испод дрвета бадема,
опеваног у Шестој руковети, незва
ничној химни Неготинске крајине, у
којој је композитор сакупио најлепше
песме овога краја. Традиционалну бе
седу на тему „Са Мокрањцем на сце
нама света“одржала је диригенткиња
Даринка Матић Маровић, подсећају
ћи на егзалтирану реакцију публике
на свим меридијанима на којима су
певане композиције овог аутора.
Прв е конц ертн е веч ер и за тит у
лу најбољег натпевавала су се чети
ри хорска ансамбла, хор Храма Свете
тројице из Неготина, хор „Кочо Ра
цин“ из Скопља (Македонија), „Игња
циј Хладник“ из Тржича (Словенија) и
„Iuventus cantat“ из Сомбора, коме је и
припала ласкава титула најбољег ан
самбла и традиционална статуета са

ликом Стевана Мокрањца, рад вајара
Небојше Митрића.
Овог од иш ње „Мок рањч ев е дан е“
окарактерисао је програм у коме је до
минирала музика композитора у чију
част се скуп и одржава. Први пут из
ведене су песме које је компоновао за
позоришни комад из народног живота
„Ивкова слава“, чији је писац Стеван
Сремац, а слушали смо их у извође
њу сјајних солиста из Ниша, мецо
сопрана Александре Ристић, тенора
Саше Арсенкова, баса Марка Мили
сављевића, уз Нишки камерни хор и
Камерни оркестар „Constantinus“, ко
је је предводила диригенткиња Ива
на Мировић. После дуго времена чули
смо, уз интересантан програм духов
не и световне традиције, и Мокрањче
ву Прву руковет компоновану само за
мушки хор, у интерпретацији Вокал
не групе „Constantine“ из Ниша, која
је наступила у цркви Свете тројице у
Мокрању, селу одакле потиче породи
ца чувеног композитора.
Овогодишњи фестивал био је и ме
сто окупљања културних институција
које су везане за рад Стевана Мокрањ
ца. „Прв о бео г радс ко пев ачко дру
штво“, са диригенткињом Светланом
Вилић, одужило се свом некадашњем
диригенту концертом под називом
„Сто година живота у вечности“. Уче
ници Музичке школе „Мокрањац“ из
Београда, чији је један од оснивача
био и сам Мок рањ ац, предс тав ил и
су се програмом којим су обухваће
ни различити одсеци ове педагошке
институције, а наступио је и Гудачки
квартет „Мокрањац“, који чине про

фесори школе, Мирослав Павловић,
виолина, Бојана Јовановић, виолина,
Томислав Милошевић, виола, и Ђор
ђе Милошевић, виолончело. Овај ан
самбл настављач је традиције првог
квартета који је такође основао и у
њему свирао композитор Мокрањац.
Зато се на програму њиховог насту
па, између осталог, нашла и Фуга за
гудачки квартет, рано дело овог ства
раоца. Заједничким концертом уче
ника и професора Музичка школа из
Београда показала је високу свест о
традицији на којој су поникли, а ин
терпретацијама су указали да млади
нараштај има узоре у својим профе
сорима, који могу бити поносни на ге
нерацију музичара коју изграђују.
Изузетан уметнички догађај при
редио је хор „Обилић“ АКУД „Бран
ко Крсмановић“ са диригенткињом

Са овогодишњег фестивала

Дар инком Мат ић Мар ов ић, на чи
јем програму се, такође, нашла му
зика Стевана Мокрањца, Литургија
Св. Јована Златоустог и Опело. Ве
ома успешан био је и концерт пија
нис те Алекс анд ра Серд ар а, кој и је
инт ерп рет ир ао муз ик у Фред ер ик а
Шопена, Милана Михајловића, а по
себну пажњу привукло је његово из
вођење клавирске композиције Што
се боре мисли моје Корнелија Стан
ковића, и ново ишчитавање познате
партитуре, које је ову музику ставило
у раван значајних дела пијанистичке
литературе.
Током фестивала одржано је и фи
нале 23. квиза Музичке омладине Ср
бије, чија је тема била везана за живот
и дело славног композитора. Домаћин
је била Музичка школа „Мокрањац“
из Неготина, чији је тим био један од
финалиста самог такмичења. Поред
екипе града домаћина, међу најб о
љима били су „Трио Гес” из Музичке
школе „Мокрањац“ (Београд), екипа
„Трилер“ Музичке школе „Исидор Ба
јић“ (Нови Сад), затим тим под нази
вом „Кранчевић“ из Музичке школе
„Петар Кранчевић“ (Сремска Митро
вица), представници „Прве београд
ске гимназије“, чији је ђак некада био
и сам Мокрањац, а победничку титу
лу понели су ученици Музичке школе
„Станислав Бинички“ из Лесковца ко

година Беог рад и Србија бити сре
диште светске славистике, центар
слав ис тичк их деш ав ањ а и мес то
саборовања слависта из целог све
та, па је због тога веома важно да
се послови на припреми и одржава
њу овог скупа обављају квалитетно,
плански и на време. Посебно је ука
зано на послове и задатке на обезбе
ђивању неопходних финансијских
средстава потребних за одржавање
скупа, чему ће посебну пажњу мо
рати да посвете Програмски одбор
и Организациони комитет.
Прва седница проширеног Пред
седништва Међународног комитета
слависта, под високим покровитељ
ством председника Србије, Томисла
ва Николића, одржана је у Београду
29. и 30. августа 2014. године. Први
састанак је одржан 29. августа 2014.
године, на Филолошком факултету
у Београду, а други 30. августа 2014.
године у Свечаној сали Дома Вуко
ве задужбине.
Седници је председавао проф. др
Бош ко Сув ајџ ић, а разм от рен а су
програмс ка и орган из ац ио н а пи
тања у вези с предстојећим, 16. Ме
ђународним конгресом слависта у
Београду 2018. године, као и нека
актуелна питања везана за органи
зацију и рад МКС. Такође, прихва
ћена је иницијатива за формирање
листе славистичких часописа из фи
лологије на нивоу МКС и молба На
ционалног комитета Литваније за
учлањење у МКС. На предлог Наци
оналног комитета слависта из Ру
муније, одлучено је да се наредни
састанак МКС одржи у Букур ешту
2016. године.
С. В.

ји су се такмичили под именом „Би
нички 016“.
На Мокрањчевом трагу била је и
„Рад ио н иц а пој ањ а и пев ањ а“ коју
су водили мр Предраг Ђоковић, кон
тратенор и музиколог, др Иван Муди,
композитор, музиколог и православ
ни свештеник, и др Богдан Ђаковић,
диригент и музиколог. Представље
не су три различите музичке обла
сти – српско црквено традиционално
појање у записима Стевана Мокрањ
ца, његова црквена хорска музика и
православно хорско стваралаштво са
времених аутора, као различите фа
зе разв ој а прав ос лавн ог муз ичког
израза.
Промовисана су и нова штампана
издања: књига Стеван Стојановић
Мокрањац (1856-1914) у написима „дру
гих“ чије су ауторке и уреднице Ивана
Петковић и Олга Оташевић, и публи
кација Стеван Стојановић Мокрањац
(1856-1914) Иностране турнеје са Бе
оградским певачким друштвом, чија
је уредница и ауторка уводног текста
музиколог мр Биљана Милановић.
Посебну пажњу привукла је збирка
Песморечја у дослуху са Мокрањцем
песника Власте Младеновића, за коју
је аутор инспирацију пронашао у слу
шању Мокрањчеве музике.
Ансамбл Звездара театра из Београ
да извео је представу „Рођендан го
сподина Нушића“, насталу на текст
Душана Ковачевића, коју је режирао
Небојша Брадић, чиме су се на симбо
личан начин поново сусрели Стеван
Мокрањац и Бранислав Нушић, пи
сац, на чијим је рукама, у изгнанству
у Скопљу, 1914. године, славни компо
зитор и преминуо.
Посебан уметнички доживљај при
редио је Хор Радио-телевизије Србије,
са диригентом Бојаном Суђићем, на
два концерта, на којима су интерпре
тирали дела духовне и световне тра
диције Стевана Мокрањца. Извели су
Страсну седмицу, која ретко може да
се чује у интегралној верзији, химну
Тебе бога хвалим, и избор Руковети
(Друга, Трећа, Пета, Осма, Девета, Де
сета, Једанаеста и Петнаеста), које
су уз хорску минијатуру Козар и Ше
сту руковет представљале маестрал
ну завршницу фестивала.
Програмском концепцијом, коју је
осмислила селектор др Бранка Радо
вић, 49. „Мокрањчеви дани“ указали
су на одговорност коју носе велики ју
билеји. Томе ће посебно бити посвеће
на пажња наредне године, када ћемо
славити педесети рођендан музичке
светковине која се одржава у част Сте
вана Стојановића Мокрањца.

Александра ПАЛАДИН
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Трибина
у Великом
Градишту

Ученици испред Вукове спомен-школе у Тршићу

Републичко такмичење
на српском језику
У Тршићу је 31. маја и 1. јуна 2014.
године одржано 24. Републичко так
мичење из српског језика и језичке
културе ученика основних и средњих
школа. Првог дана такмичио се 151
ученик (полазници VII и VIII разре
да), а другог дана, од I до IV разреда
такмичио се 301 ученик.
Организатор такмичења је Друштво
за српски језик и књижевност Срби
је, уз непосредну сарадњу са Вуковом
спомен-школом у Тршићу. Министар
ство просвете, науке и технолошког
развоја ово такмичење је уврстило у

Савремена
српска
фолклористика
У Вуковој задужбини, 5. септем
бра 2014. године, свечано је отво
рен Други међународни научни
симпозијум с темом: Савремена
српска фолклористика II.
Скуп је отворио Бошко Сувајџић,
председник Удружења фолклори
ста Србије и Организационог од
бора скупа.
Акад ем ик Над а Мил ош ев ић
Ђорђевић, почасни председник
Удружења фолклориста Србије,
поздравила је учеснике симпо
зијума, истакавши да је српска
фолклористика увек ишла уко
рак са светском, европском нау
ком пратећи све њене критичке
правце, да би, с друге стране, срп
ски фолклор свагда био у среди
шту пажње страних научника и
инспирација књижевницима.
Учеснике симпозијума поздра
вили су и: Весна Матовић, дирек
тор Института за књижевност и
уметност, Александар Јерков, ди
ректор Универзитетска библиоте
ке Светозар Марковић, и Миодраг
Матицки, председник Вукове за
дужбин е, кој и је изр аз ио зад о
вољство што је овај симпозијум
укључен у програм обележавања
150 година од смрти Вука Кара
џића, фолклористе првога реда, и
што се он одржава у Вуковој заду
жбини и Вуковом Тршићу.
Рад симпозијума у Беог раду за
вршен је пленарним излагањима
Габријеле Шуберт (Јена), Снежане
Самарџије и Димитрија Големо
вића. Програм је, потом, наста
вљен у Вуковој Спомен-школи у
Тршићу.
У Вуковом крају, у току три дана
(од 5. до 7. септембра), тридесет
шест радника из десет земаља го
ворило је о најзначајнијим пита
њима и проблемима савременог
српског фолклора и фолклори
стике.
Орган из атор и нау чн ог скуп а
били су: Институт за књижевност
и уметност у Београду, Удружење
фолклориста Србиј е, Центар за
културу Вук Караџић у Лозници,
Вукова задужбина и Универзитет
ска библиотека Светозар Марко
вић у Беог раду.
С. В.

свој Програм такмичења који се фи
нансира из буџета.
Вукова задужбина, као дугогоди
шњи покровитељ такмичења, награ
дила је победнике вредним књигама,
као и њихове професоре, а ученици
ма који су освојили прва места дари
вала је сребрењак са Вуковим ликом.
Такмичење су, као спонзори, помогли
и Завод за уџбенике у Београду, Ми
нистарство културе Републике Срби
је, Филолошки факултет у Београду,
Orpheus, Нови Сад, и Чигоја штампа,
Београд.
С. В.

У Биб лио т ец и Вук Кар аџ ић у
Великом Градишту, 28. маја 2014.
године, Вукова задужбина пред
ставила је своје програме. Говори
ли су Бошко Сувајџић, Љубомир
Милутиновић, Славко Вејиновић
и Љиљана Симић. Посебно је било
речи о издаваштву Вукове заду
жбине – о Даници Вукове заду
жбине, Даници за младе, књизи
Задужбинарство код Срба и ли
сту Задужбина, као и о остварива
њу програма Републичког одбора
за обележавање 150. годишњице
смрти Вука Ст. Караџића. Такође,
разговарано је и о потреби да се у
Великом Градишту оснује и огра
нак Вукове задужбине.
Милена Родић, директорка Би
блиотеке, упознала је присутне
са радом Библиотеке и посебно
истакла да је ова важна устано
ва културе смештена у једној од
најлепших зграда у стар ој чар
шији, која је проглашена за ам
бијенталну културно-историјску
целину. Ради се о породичном до
му, задужбини Саве Ж. Обрадови
ћа и његове жене Кате, основаној
1925. године.
После Трибине, гости из Вуко
ве задужбине посетили су и Сред
њу школу Велико Градиште, која
се, такође, налази у делу пословне
културно-историјске целине ста
рог језгра града, бивше Државне
гимназије, саграђене 1929. годи
не. Весна Новковић, директорка
Школе, упознала је госте са нај
значајнијим активностима ове
образовне установе на унапређи
вању њених наставних програма
и планова рада.
С. В.

БАЧКА ТОПОЛА

Изложба „Вукови јубилеји”
У оквиру манифестације Ноћ музеја, 7. јуна 2014. годи
не, у депандансу Градског музеја Суботица у Бачкој То
поли, отворена је изложба Вукови јубилеји посвећена 200.
годишњици прве Вукове Пјеснарице и Писменице. На 23
паноа већих димензија приказан је животни пут и цело
купно стваралаштво Вука Ст. Караџића са преснимљеним
фотографијама, насловним странама првих издања свих
Вукових дела, као и предмета из његове заоставштине ко
ји се чувају у Музеју Вука и Доситеја у Беог раду. Аутор из
ложбе и каталога Невенка Башић Палковић, библиотекар
саветник Градског музеја Суботица, приказала је рад и
издања институција које се баве заоставштином великог
реформатора српског језика и писма: Вукове задужбине

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС

Шта би Вук данас рекао
Вукова задужбина, заједно са Дру
штвом за српски језик и књижевност
Србије, поводом обележавања 150. го
дишњице смрти Вука Стеф. Караџи
ћа, расписали су литерарни конкурс
за ученике гимназије и средњих шко
ла у Србији, под називом Шта би Вук
данас рекао.
На конкурс је пристигло укупно 97
ученичких радова, који су обрадили
теме: Шта би Вук данас рекао, Вуко
ви европски сусрети и Вук и дигитал
на азбука. Жири у саставу: проф. др
Зона Мркаљ, проф. др Зорица Несто
ровић и проф. др Бошко Сувајџић, из
двојио је укупно 16 радова и доделио
шест првих, пет других и пет трећих
награда.
Прву награду освојили су ученици
из 10. гимназије Михајло Пупин и Фи
лолошке гимназије у Београду, Зрења
нинске гимназије, Гимназије Врњачка

Александар Лукић, матурант Ваљевске гимназије,
говорио је стихове песме Бошка Сувајџића „Црњански”

и Музеја Вука и Доситеја у Београду, као и Музеја језика
и писма у Тршићу. За изложбу су коришћени богати фон
дови старе и ретке књиге Градске библиот
 еке у Суботици,
фонд књига и периодике стручне библиотеке у Градском
музеју Суботица, као и књиге из Градске библиот
 еке у Бач
кој Тополи на српском и мађарском језику. Сви текстови
легенди на изложби урађени су на српском, мађарском
и хрватском језику, тако да су прилагођени посетиоцима
и ђацима основних и средњих школа у Суботици, Бачкој
Тополи и околини. Изложба је била отворена до краја ју
на 2014. године и пратиле су је активности педагошке ра
дионице под називом Вукова учионица.
У свечаном делу програма учествовали су чланови
Српског културног центра Вук Караџић из Бачке Топо
ле, који је основан 21. фебруара 1990. године, са задат
ком да „негујући културу српског народа, омеђи његово
духовно и материјално трајање, да сачува традицију пре
дака и преда је потомцима“.

Невенка Башић ПАЛКОВИЋ

И БЕЧ СЕ ПРИДРУЖИО ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЈУБИЛЕЈА

Свечана академија у част Вука
Караџића
Свечана академија „Филолог Вук Стефановић Кара
џић и Беч” одржана је 13. новембра 2014. у библиотеци
Скупштине града Беча, поводом 200 година од издавања
прве српске граматике „Писменице сербскога језика” у
Бечу и 150. годишњице његове смрти. Академији је при
суствовао велики број почасних гостију и еминентних
стручњака славистике, а програм свечаности састојао се
од научних предавања стручњака славистичких наука и
драмског и музичког дела.
Ова манифестација је пробудила велико интересова
ње бечке публике, а сала у библиотеци Скупштине гра
да Беча (Wienbibliothek im Rathaus) била је попуњена до
последњег места.
Свечане говоре одржали су Гордана Илић Марковић,
професорка са одсека славистике Универзитета у Бечу,
и Бошко Сувајџић, професор са Филозофског факултета
Универзитета у Београду. У оквиру научног дела, после не
давне презентације у Београду, први пут у иностранству
представљена је књига „Mündliches Volksgut der Serben“
(Српска усмена народна баштина). У име Вукове Заду
жбине, књигу је представила Мина Ђурић.
Присутним гостима прво се обратила посланица Скуп
штине града Беча, Anica Matzka-Dojder, која је у име града
срдачно поздравила госте и истакла повезаност Аустрије и
Србије и важност заједничке историје и њеног неговања.
Амбасадор Републике Србије у Аустрији, Перо Јанко
вић, присутнима се обратио речима хвале за организаци
ју ове манифестације, која је још један доказ квалитетне
историјске и научне сарадње Аустрије и Србије и изразио
жељу да се она настави и убудуће на бројним пољима.
Управник одсека за славистику Универзитета у Бечу,
Michael Moser, у свом поздравном говору захвалио је уче
сницима и организаторима на одржавању ове свечане
академије на начин који јој и доликује.
Организациони део манифестације веома успешно
је извело удружење Dijaspora Media Association из Беча,

Бања, Економско-трговинске школе у
Крушевцу и Ваљевске гимназије.
Друга награда припала је учени
цима из Медицинске школе у Ужи
цу, Филолошке гимназије у Београду,
Гимназије Јован Јовановић Змај у Но
вом Саду, Гимназије у Врњачкој Бањи
и Земунске гимназије.
Трећу награду освојили су ученици
Средње школе Вук Караџић у Сечњу,
Хемијско-технолошке школе у Врању,
Зрењанинске гимназије, Ваљевске гим
назије и Уметничке школе у Нишу.
Свечано проглашење победника и
уручење диплома и награда уприли
чено је у Карловачкој гимназији, у
недељу 11. маја 2014. године, у време
одржавања Књижевне олимпијаде за
ученике средњих школа.
Награђени радови су објављени у
„Даници за младе“ за 2015. годину, ко
ју издаје Вукова задужбина.
С. В.

Бошко Сувајџић и Мина Ђурић уручују књигу
Пери Јанковићу, амбасадору Србије у Аустрији
уз велику подршку града Беча. Покровитељ свечаности
био је бечки министар за културу и науку Andreas Ma
ilath-Pokorny.
Програм су музички обогатиле композиције из 19.
века, „Тихо ноћи” Јована Јовановића Змаја и „Српски
квадрил” Јохана Штрауса Млађег, у извођењу Христине
Шушак (виолина) и Ахсена Меховића (гитара).
Посебну пажњу публике изазвало је сценско читање
одломака из представе „Бечки прозори – Волим те од
свега срдца – Вук Караџић и Ана Краус”, ауторке Горда
не Илић Марковић. Вука и Ану глумили су студенти сла
вистике Дражен Тешановић и Jennifer Resch. Ауторка је
овај рецитал посветила Вуку Караџићу, као мужу и оцу,
и његовој супрузи, Ани Караџић, што је приказало Вука
и његов живот и са емотивне стране.
По завршетку званичног дела програма уприличен је
пријем за званице и госте.
Дијаспора ТВ онлајн, Беч

Одржан 44. скуп
слависта
На Филолошком факултету у Бе
ограду од 1. до 20. септембра 2014.
одржан је традиционални скуп сла
виста (семинар српског језика, књи
жевности и културе) у организацији
Међународног славистичког центра.
На овом, 44. по реду, семинару срп
ског језика и књижевности учество
вало је 56 студената српског језика
са страних универзитета из 16 зема
ља Европе: из Аустрије, Белорусије,
Бугарске, Велике Британије, Итали
је, Мађарске, Немачке, Пољске, Ру
муније, Русије, Словачке, Словеније,
Украјине, Француске, Чешке, Маке
доније и Финске.
За време тронедељног боравка у
Србији, за студенте славистике на
Филолошком факултету у Београду
бил а је орган из ов ан а нас тав а ко
ја је обухватала предавања из срп
ског језика, књижевности и културе
и факултативне (специјалистичке)
курсеве из савременог српског је
зика и савремене српске књижев
ности, као и курс народних песама
и игара. Веома важан део наставе су
биле свакодневне лекторске вежбе,
као и додатни часови конверзације,
на којима су страни студенти, рас
поређени по лекторским групама,
проширивали и усавршавали своја
знање из српског језика.
У току боравка у Београду учесни
ци Скупа слависта посетили су више
научних и културних институција:
Музеј града Београда, Етнографски
музеј, Војни музеј, Галерију фреса
ка, Муз еј Никол е Тес ле. У оквиру
стручних излета полазници су има
ли прилику да се упознају са низом
културно-историјских споменика,
као што су манастири Хопово, Мана
сија и Троноша, а био је уприличен и
обилазак Ваљева и Бранковине, као
и посета Тршићу и Новом Саду.
Одржавање 44. скупа слависта, у
организацији Међународног слави
стичког центра на Филолошком фа
култету, помогло je Министарство
просвете, науке и технолошког раз
воја, Министарство културе и инфор
мисања, Скупштина града Београда,
Задужбина Десанке Максимовић и
Доситејева задужбина. Као и прет
ходних година, скуп је организован
уз велико ангажовање и помоћ Фи
лолошког факултета у Београду.
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Среда, 30. април 2014.
Чланови Клуба новинара ветерана
УНС-а посетили су Вукову задужбину
и упознали се са делатношћу и изда
њима Задужбине. Са гостима је разго
варала Љиљана Симић, сарадник.
Понедељак, 5. мај
Жир и за дод ел у Пов ељ е Мат иц е
српс ке за негов ањ е српс ке јез ичке
култур е у саставу: др Миодраг Ма
тицки, председник, проф. др Драган
Станић, председник Матице српске,
академик Предраг Пипер, проф. др
Мато Пижурица и академик Слобо
дан Реметић, на седници одржаној 5.
маја 2014. године, једногласно је до
нео одлуку да се Повеља додели Вуко
вој задужбини за допринос неговању
културе српског језика и ћириличког
писма у њеној укупној делатности, а
посебно у публикацијама, пре свега у
листу Задужбина и часописима Дани
ца и Даница за младе.
Среда, 28. мај
У Библиотеци „Вук Караџић“ у Вели
ком Градишту представљена је изда
вачка делатност Вукове задужбине. О
програмима и издавачкој делатности
Задужбине говорили су: Бошко Сувај
џић, Љубомир Милутиновић, Славко
Вејиновић и Љиљана Симић.
Субота, 31. мај
У Трш ић у је (31. мај а и 1. јун а)
oдржано 24. Републичко такмичење
из српског језика и језичке културе
за ученике основних и средњих шко
ла Србије у организацији Друштва за
српски језик и књижевност Србије, а
под покровитељством Министарства
просвете и технолошког развоја и Ву
кове задужбине. Вукова задужбина је
за освојена прва три места даровала
своја издања, а за освојено прво место
и сребрњак с Вуковим ликом.
Субота, 31. мај
У Баваништу је одржана манифе
стација „Дани ћирилице“, која је по
прим ил а међ ун ар одн и кар акт ер.
Такмичили су се ученици из готово
целог света. Свечаности су присуство
вал и Мио д раг Мат ицк и и Љиљ ан а
Симић. Награде су додељене за више
категорија на тему Светиња: за лите
рарни рад, илустрацију, калиграфски
текст, вез и као посебна категорија би
ло је потребно обући лутку у ношњу
из бакиног краја. И ове године Заду
жбина је награђене ученике дарова
ла својим издањима.
Среда, 4. јун
Змај ев е дечј е игре, 57. по ред у,
отворене су у дворишту Змајеве ку
ће у Сремској Каменици и трајале су
пет дана. Вукова задужбина је, првог
дан а, предс тав ил а Шес то год иш те
Данице за младе. Промоцију је води
ла Гордана Малетић, уредник. Уче
ствовали су: Гордана Малетић, Весна
Видојевић Гајевић, Рајко Лукач и Љи
љана Симић.
Четвртак, 5. јун
У Лозници почео 43. Ђачки Вуков
сабор. Вукова задужбина представила
је Даницу за младе и доделила награ
де ученицима учесницима наградног
конкурса „Вуково звоно“, који је орга
низовао Огранак Вукове задужбине у
гимназији „Вук Караџић“ у Лозници.
Четвртак, 12. јун
Одржана XV (125) седница Управ
ног одбора Вукове задужбине.

Уторак, 17. јун
Ант ол ог иј а Дев ет бој а Бан ат а
(Градс ка биб лио т ек а Зрењ ан ин и
„Агор а“), прир ед ио Драш ко Ређ еп,
представљена је у Вуковој задужбини.
Учествовали су: Милан Бјелогрлић,
уредн ик, Нен ад Шап оњ а, уредн ик,
Миодраг Матицки, Бошко Сувајџић,
Ђорђе Д. Сибиновић и Драшко Ређеп,
приређивач. Читани су стихови Ма
нојловића, Васиљевића, Црњанског,
Вас иљ ев а, Чип лић а, Поп е, Ант ић а,
Решен Туцића и Деспотова.
Уторак, 17. јун
У Хотелу „Јелак“ у Луковској бањи
представљена издавачка делатност
Вукове задужбине. Промоцију је орга
низовала и водила Љиљана Симић.
Уторак, 24. јун
Представници „Лиге уметности у
успон у“ („Лига восход ящ ег о искус
ства“), зај едн иц е мос ковс ких књи
жевника и уметника, која ове године
слави десетогодишњицу, посетили су
Вукову задужбину. Госте су примили
и са њима разговарали Миод
 раг Ма
тицки, Бошко Сувајџић и Љуб омир
Милутиновић.
Четвртак, 26. јун
У Пав иљ он у „Цвиј ет а Зуз ор ић“,
Школа певања „Балканско културно
наслеђе“ Бојане Николић из Београ
да одржала је јавни час. Вуковој за
дужбини је додељена Захвалница за
изузетан допринос у очувању култур
ног наслеђа.
Субота, 28. јун
У Галерији Народног музеја у Чач
ку, у оквиру Летњих дана културе у
Чачку 2014, Огранак Вукове задужбине
Удружење „Чувари дела Вука Караџића“
– Чачак, организовао је представља
ње књиге Јунаци Великог рата, спо
меница стогодишњици почетка Првог
светског рата, аутора Гроздане Кома
динић. Књига је представљена 9. окто
бра и у Удружењу књижевника Србије.
Говорио је Миодраг Матицки.
Субота, 28. јун
У Великом Поповцу (Петровац на
Млави), на свечаности под називом
Ћирилица огледало српске душе, одр
жаној поводом 150. годишњице Ве
лик ог рат а, Вук ов ој зад уж бин и је
уручено Специјално признање за са
радњу и заслуге у неговању ћирилице.
Признање и дар, слику уље на плат
ну Рањеници сликара Владе Макиша,
прим ио је предс едн ик Зад ужбин е,
Миодраг Матицки.
Четвртак, 3. јул
Вук ов у зад уж бин у пос ет ил и су
епископ западноамерички Максим
и Богољуб Шијаковић, професор Бо
гословије у Београду, и разговарали
са Љубомиром Милутиновићем. Епи
скоп Максим обавестио је управника
да је књига Задужбине Косова – The
Christian Heritage of Kosovo and Metohi
ja: Тhе Spiritual, Historical, and Aesthetic
Heart of the Serbian peop
 le припремље
на за штампу на енглеском језику.
Четвртак, 3. јул
У Свечаној сали Вукове задужби
не ученицима београдских школа и
њиховим родитељима представљена
је Даница за младе VI и програм 57.
Змајевих дечјих игара. Учествовали су:
Гордана Малетић, уредник, и аутори
Божидар Пешев, Бранко Стевановић и
Љиљана Симић. Посебни гости били

су ученици Основне школе „Никола
Тесла“ из Раковице, Београд.

раду скупа учествовало је 16 научних
радника, са одабраним прилозима.

раду новембар 2013 – октобар 2014. и
Предлог програма за 2015. годину.

Субота, 5. јул
У просторијама Вукове задужбине
конституисан је Програмски одб ор
и Орган из ац ио н и ком ит ет, кој и ће
у оквиру петогодишњег рада Савеза
славистичких друштава Србије оба
вљати неопх
 одне техничке и админи
стративне послове на организовању
16. Међународног конгреса слависта
(Беог рад, 2018. година).

Уторак, 9. септембар
У оквиру програма 81. Вуковог сабо
ра, Бошко Сувајџић је у Музеју језика
и писма у Тршићу отворио изложбу
„Вукова путовања“.

Одрж ан а је XVII (127) седн иц а
Управног одбора Вукове задужбине.
Разматране су припреме за 27. Редов
ну скупштину Вукове задужбине (Из
вештај о раду новембар 2013 – октобар
2014. и Предл ог прог рам а за 2015.
год ин у; предл ог за три нов а члан а
Управног и једног члана Надзорног
одбора; усвојена листа добротвора и
великих добротвора за захвалнице).

Петак, 11. јул
Лид иј а Миш ић, акад емс ки вај ар
из Беог рада, даровала је Вуковој за
дужбин и скулпт уру „Гус ле“ кој у је
примио Миодраг Матицки. Скулпту
ра се налази у Холу Дома Вукове за
дужбине.
Субота, 12. јул
Фондација Вукове задужбине Жа
бљак, Шавник, Плужине и ове године
је на Петровдан, у оквиру манифеста
ције „Дани дурмиторског цвијећа“, до
делила награде за ликовне, литерарне
и ручне радове ученика VII, VIII и IX
разреда основних школа у Црној Гори.
Свечаном уручењу признања, у спо
меничком комплексу у Петњици, при
суствовао је Љубомир Милутиновић.
Среда, 16. јул
Представници Библиотеке „Карло
Бјелицки“ из Сомбора и директор Вла
димир Јерковић, посетили су Вукову
задужбину. Са Бошком Сувајџићем и
Љубомиром Милутиновићем разго
варали су о оснивању Огранка Вукове
задужбине. Такође, том приликом до
говорено је и покровитељство Огранка
за штампање репринт издања Ковче
жића Вука Стеф. Караџића.
Субота, 30. август
У Вуковој задужбини је одржано за
седање проширеног Председништва
Међународног комитета слависта, у
вези с организовањем 16. Међународ
ног конгреса слависта, који ће бити
одржан у Београду 2018. године. На
15. Међународном конгресу у Мин
ску (Белорусија), одржаном у августу
2013. године, Србија је једногласно до
била организацију 16. конгреса, а за
председника је именован проф. др Бо
шко Сувајџић, председник Управног
одбора Вукове задужбине.
Четвртак, 4. септембар
Одржана XVI (126) седница Управ
ног одбора Вукове задужбине.
Петак, 5 септембар
У оквиру 81. Вуковог сабора у Трши
ћу, у организацији Центра за културу
„Вук Караџић“ из Лознице, Института
за књижевност и уметност, Удружења
фолклориста Србије, Универзитетске
библиотека „Светозар Марковић“ и
Вукове задужбине, почеле су сабор
ске свечаности. Од 5. до 7. септембра,
у Беог раду и Тршићу одржан је други
међународни научни симпозијум Са
времена српска фолклористика II.
Понедељак, 8. септембар
У просторијама Вукове задужбине,
у оквиру саборских дана и обележа
вања 150 година од смрти Вука Стеф.
Караџића, у организацији Вукове за
дужбине и Задужбине „Доситеј Обра
довић“, одржан је једнодневни научни
скуп на тему „Живе традиције српског
књижевног језика Доситеј Обрадовић –
Вук Стеф. Караџић 1787–1864–2014“. У

Уторак, 16. септембар
У Свечаној сали Дома Вукове заду
жбине представљена је књига Саве
Дамјанова ИТИКА ЈЕРОПОЛИТИКА@
ВУК у издању ИК Агора из Зрењанина.
О књизи су говорили Миодраг Матиц
ки, Ненад Шапоња, уредник издања,
и Сава Дамјанов, аутор.
Среда, 17. септембар
Поводом припреме 98. броја Заду
жбине, одржана је седница Уређивач
ког одбора листа.
Петак, 25. септембар
У Дому културе у Аранђеловцу пред
стављен календар Даница за 2014. го
дину. О књизи су говорили Миодраг
Матицки и Бошко Сувајџић.
Четвртак, 2. октобар
У Сомб ору, у Биб лио т ец и „Карл о
Бјелицки“, основан је Огранак Вукове
задужбине. Свечаности су присуство
вали Миодраг Матицки и Љубомир
Милутиновић.
Среда, 8. октобар
Вукова задужбина и Руски дом пре
мијерно су приказали документарни
филм Милана Шарца Сећање акаде
мика Дејана Медаковића. У програму
су учествовали: Миодраг Матицки,
Павле Медаковић и драмска умет
ница Биљана Ђуровић.
Уторак, 21. октобар
У Огранку Вукове задужбине у Чач
ку, у Градској библиотеци „Владислав
Петковић Дис“, проф. др Бошко Сувај
џић је одржао предавање „Вук Стефа
новић Караџић – језик и писменост“.
Понедељак, 27. октобар
На Сајму књига, у Хали 1, предста
вљена је књига Вук Стеф. Караџић
1787-1864-2014, Mündliches Volksgut
der Serben (Српска усмена народна ба
штина), коју су објавили Вукова заду
жбина и Чигоја штампа. Учествовали
су: Миодраг Матицки, Жарко Чигоја,
Драган Миленковић, Бошко Сувајџић,
Анета Ђуровић, Мина Ђурић и Мили
јана Симоновић.
Понедељак, 27. октобар
Одб ор за дод ел у наг рад е Вуков е
задужбине у области науке одржао
седницу и донео Одлуку о добитни
ку награде Вукове задужбине у обла
сти науке за 2014. годину. Награду је
добила Соња Петровић, за књигу Си
ромаштво у фолклорној традицији
Срба од XIII до XIX века. Прилог проу
чавању народне културе.
Уторак, 28. октобар
Добитник овогодишње „Рачанске
повеље“ је Радован Поповић, нови
нар, пуб лиц ис та и био г раф српс ке
књижевности 20. века, такође и дуго
годишњи сарадник и члан Савета Ву
кове задужбине.
Среда, 29. октобар
Одржана III седница Савета Вуко
ве задужбине у проширеном саставу,
присуствовали су и чланови Надзор
ног одбора. Разматрани су Извештај о

Вукова задужбина
на 59. Сајму књига
Вукова задужбина је учествовала и
на овогодишњем, 59. Сајму књига. На
штанду који је делила са Задужбином
Доситеј Обрадовић представила је сво
ја најзначајнија издања. Бројни посе
тиоци Сајма имали су прилику да се
непосредно упознају са богатом изда
вачком делатношћу Задужбине. Посеб
но интересовање показали су за књиге
о Слојевима култура, из едиције Син
тезе (Срем и Банат), за Даницу, Даницу
за младе, Задужбинарство код Срба...
Штанд Вукове задужбине посетио је и
српски патријарх, господин Иринеј.
У понедељак, 27. октобра, у Хали
1, представљена је књига са избором
текстова из дела Вука Стеф. Караџи
ћа на нем ачком јез ик у: Вук Стеф.
Караџић 1787-1864-2014, Mündliches
Volksgut der Serben (Српска усмена на
родна баштина ). Учествовали су: Ми
одраг Матицки, Жарко Чигоја, Драган

Миленковић, Бошко Сувајџић, Анета
Ђур ов ић, Мин а Ђур ић и Мил иј ан а
Симоновић.
У четвртак, 30. октобра у сали Бори
слав Пекић Београдског сајма предста
вљени су Даница за младе и зборник
Дани ћирилице. Учествовали су Мио
драг Матицки, Љубомир Милутино
вић, Љиљана Симић, Вера Секулић
и пес ниц и, сар адн иц и Вук ов ог чи
талишта: Благоје Рогач, Слоб одан
Станишић, Весна Видојевић Гајовић,
Божидар Пешек, Гордана Малетић и
Рајко Лукач. У програму су учество
вали и ученици из основних школа:
Никола Милин (ОШ Лазар Саватић),
Оливера Огњеновић (ОШ Браћа Ба
рух) и Лав Лукић (ОШ Никола Тесла).
Учеснике ове изузетно посећене књи
жевне трибине обишао је и др Срђан
Вербић, министар просвете, науке и
технолошког развоја.
С. В.

Учесници књижевне трибине на Београдском сајму

Четвртак, 30. октобар
На Сајму књига у сали „Борислав
Пекић“, у оквиру „Школског дана“, одр
жана је промоција Данице за младе VI
годиште. Учествовали су уредници и
аутори: Миодраг Матицки, Гордана
Мал ет ић, Слоб од ан Стан иш ић, Бо
жидар Пешев...
Понедељак, 10. новембар
Одржана 27. Скупштина Вукове за
дужбине. Проф. др Вељко Брборић бе
седио је на тему Ђуро Даничић и Вук
Караџић као сарадници. Скупштина је
усвојила Извештај о раду Вукове за
дужбине за период новембар 2013 –
октобар 2014. и Програм рада Вукове
задужбине за период новембар 2014
– октобар 2015. Свечано су уручене
захвалнице великим добротворима
и доб рот вор им а Вуков е зад ужбин е
и саопштене одлуке Одбора за доде
лу награда у науци и у уметности за
2014. годину.
Скупштина је изабрала и нове чла
нове на упражњена места у Управном
и Надзорном одбору, Савету и Одбору
за доделу награда у уметности.
У свечаном делу програма Скупшти
ни се представио новоосновани огранак
Вукове задужбине у Сомбору. Говорио
је Владимир Јерковић, потпредседник
Огранка и директор Градске библиоте
ке Карло Бјелицки у Сомбору. О проте
клим активностима Вукове задужбине
и планираним задацима за наредну
годину говорио је Миодраг Матицки,
председник Скупштине.
Понедељак, 10. новембар
Др Драго Његован уручио je Мио
драгу Матицком књижевну награду
„Венац врдничке виле“, за изузетна
достигнућа у очувању српског књи
жевног језика. Награду у част Мили
це Стојановић Српкиње додељују КПЗ
Србије, Мало историјско друштво гра
да Новог Сада и Епархија сремска.
Четвртак, 13. новембар
У Библиотеци Скупштине града Бе
ча одржана свечана академија „Фило
лог Вук Стефановић Караџић и Беч“
поводом 200 година од издавања Пи
сменице сербскога језика у Бечу и 150.
годишњице смрти Вука Стеф. Караџи
ћа. Овом приликом проф. др Бошко
Сув ајџ ић, прир еђ ив ач и мр Мин а
Ђурић, уредник издања, представи
ли су књигу „Mündliches Volksgut der
Serben“ (Српска усмена народна ба
штина), Вукова задужбина – Чигоја
штампа, Београд, 2014.
Петак, 14. новембар
Школској деци Златиборског округа
на Златибору је представљена Дани
ца за младе VI. Књигу су представи
ли Љиљана Симић, сарадник Вукове
задужбине, и Божидар Пешев, аутор.
Предс тав љањ у је прис ус твов ао и
управник Вукове задужбине Љуб о
мир Милутиновић.

Приредила Снежана БОЈИЋ
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ОСВЕТЉЕЊА
ПОВОДОМ ИЗЛАСКА ИЗ ШТАМПЕ
XIII КЊИГЕ „ПРЕПИСКЕ“ ВУКА СТЕФ.
КАРАЏИЋА (1863–1864)

Сви Вукови
текстови у једној
едицији
Заокружен рад на Сабраним
делима Вука Караџића,
најзначајнијем архивском
извору за проучавање српске
књижевности и културе 19. века.
Уредили: Миодраг Матицки
и Бошко Сувајџић

П

оводом обележавања 100 годи
на од смрти Вука Стефановића
Караџића (1964), Влада Србије
и Одбор за обележавање ове ве
лике годишњице именовали су
1963. године Уређивачки одбор за издавање
Сабраних дела Вука Караџића, а за извршног
издавача одређено је ИП „Просвета“. Уређи
вачки одбор чинили су највећи познаваоци
Вуковог дела и већ 1964. године појавиле су
се прве књиге од 45 предвиђених књига Са
браних дела. Како је због осипања редакције
рад на овом пројекту крајем 20. века знатно
успорен, 1987. године, приликом обележава
ња два века Вука, одлучено је да се убрза рад
на издавању преосталих томова Сабраних де
ла. Споразум о томе потписали су 1989. го
дине министарства културе, просвете и нау
ке Републике Србије, ИП „Просвета“, САНУ и
Вукова задужбина. Према том споразуму СА
НУ и Вукова задужбина равноправно су уче
ствовале у трошковима ауторских хонорара
и штампе и своје обавезе су у потпуности из
мириле. Међутим, и поред свих настојања, по
следња књига (О језику и књижевности, 1. том
III књиге) објављена је 2001. године, када је и
престао рад на Сабраним делима. Последња
објављена књига Вукове преписке (Преписка,
XII) угледала је светлост дана још 1998. годи
не. Са књигом која је пред вама заокружена
је укупна Вукова преписка у тринаест томо
ва, која представља најзначајнији архивски
извор за проучавање српске књижевности и
културе 19. века. Иза овога, свакако, предсто
ји рад на приручнику – кључу за коришћење
свих тринаест књига Преписке, који ће садр
жати именски и предметни регистар.
У ситуацији да већ годинама нема никога од
живих чланова Уређивачког одбора, а да су од
предвиђених 36 књига преостале да се објаве
само две: Преписка, књига XIII и 3. том II књиге
О језику и књижевности (34. књ. Сабраних дела
– Агенда и 35. – Исправке и допуне за сада нису
у плану), Вукова задужбина је предуз ела ини
цијативу да се рад на овом капиталном пројек
ту приведе крају. Уређивачки
део посла поверен је др Ми
одрагу Матицком, председ
ник у Вуков е зад уж бин е, и
проф. др Бош ку Сув ајџ ићу,
предс едн ик у Управн ог од
бора Вукове задужбине. Пу
ну под рш ку иниц иј ат ив и
Вукове задужбине пружили
су Министарство за културу
и информисање и Организа
циони одбор за обележавање
150 год ин а од смрт и Вук а
Стеф. Караџића, који је Министарство основало
при Вуковој задужбини. Организациони одбор
је заузео став да је окончање пројекта Сабраних
дела Вука Караџића, сабирање свих Вукових тек
стова у једној едицији која ће бити доступна и у
електронској форми, један од најбољих начина
да се обележи 150 година од Вукове смрти.
Захваљујући овим иницијативама, као и не
себичној подршци ИП „Просвета“, извршног из
давача претходних књига, Вукова задужбина је
успела да оконча рад на овом значајном науч
ном пројекту.
Захваљујући Дејану Михаиловићу успели смо
да дођемо до рукописа последње (XIII) књиге Ву
кове преписке. Књигу је, као и претходне, при
редио Голуб Добрашиновић, али без изузетног
зал агањ а Љуб иц е Нар анџ ић, рукоп ис не би
имао облик који је пред вама. На крају књи
ге налази се реч Голуба Добрашиновића, која
симболички заок
 ружује његов животни рад на
приређивању Вукове преписке. Проф. др Алек
сандар Милановић прихватио се да приреди за
штампу 2. том III књиге Вукових списа О језику
и књижевности. Са ове две књиге, нажалост, тек
после пола века заок
 ружен je рад на Сабраним
делима Вука Караџића.
Све су ово разлози што на последње две књиге
на корицама и насловној страници, поред имена
ИП „Просвете“, стоји и име Вукове задужбине.
Министарство културе и информисања Репу
блике Србије обезбедило је средства за припрему
и штампање ове књиге. У трошковима припреме
овог тома учествовале су и Српска академија на
ука и уметности и Вукова задужбина.
Др Миодраг МАТИЦКИ
Проф. др Бошко СУВАЈЏИЋ

ОКРУГЛИ СТО ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ И ЗАДУЖБИНЕ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ

Живе традиције српског књижевног језика
(Доситеј Обрадовић – Вук Караџић)

В

ук ов а зад уж бин а и
Зад ужбин а Дос ит еј
Обрадовић, у оквиру
обележавања 275 го
дина од рођења Доси
теја Обрадовића и 150 година од
смрти Вука Стеф. Караџића, ор
ганизовали су једнодневно саве
товање на тему: Живе традиције
српског књижевног језика (Доси
теј Обрадовић – Вук Караџић).
На почетку рада, скупу су се обра
тили Радомир Путник, председник
Задужбине Доситеј Обрадовић, и
Љуб ом ир Мил ут ин ов ић, управ
ник Вукове задужбине. Водитељи
Округлог стола били су Марко Не
дић и Миодраг Матицки, који су и
поднели уводна саопштења: Марко
Недић, Књижевне опозиције у кон
тексту српског књижевног језика,
Миодраг Матицки, Српска духовна
поезија данас.
Округли сто је имао за циљ, ка
ко је стај ал о у поз ивн ом пис му,
изм ир ењ е прис туп а идеј и укљу
чивања народног језика у српски
књижевни језик. Годишњице До
сит еј а и Вук а треб ал о би да до
принесу превазилажењу система
оштрих опозиција које обележава

ју српску културу новога доба. Го
тово у предвидљивим временским
интервалима оживљавају опозици
је: Доситеј – Вук; за и против Доси
теја; за и против Вука. У борби за
спровођење Вукове реформе пра
вописа и језика много је енергије
утрошено на полемике на нивоу
утука, и утука на утук. Многи не
желе да, са дистанце, прихвате чи
њеницу да је Вук током живота ме
њао приступ српском књижевном
језику, да је од тврдог ијекавца за
којег је херцеговачко наречје било
светиња, и који је, на почетку, и за
писе народних песама редиговао у
том смислу, дошао до далеко ширих
лингвистичких схватања. Упознав
ши традицију Срба у другим кра
јев им а, у Војв од ин и на прим ер,
упознавши се са језиком градских
сред ин а, Дуб ровн ик а пре свега,
прихватио је и у своју азбуку укљу
чио слово х, екавско наречје и дру
го. С друге стране, описи прве три
године војевања у Устанку Јована
Хаџића, поготову у деловима у ко
јима се описују битке и историјска
збивања, по језику се не разликују
од Вуковог, иако је Хаџић био упо
ран и окоштали противник Вукове
језичке реформе.

У раду скупа учествовало је 16 научних радни
ка, са одабраним прилозима: Мато Пижурица, На
кнадна супротстављања Доситеја и Вука и нас са
нама; Мирјана Д. Стефановић, Језик као образац
националне културе; Милош Ковачевић, (Не)ак
туелност Доситејевих и Вукових критеријума;
идентитета српског језика; Виктор Савић, Вуков
књижевни језик у контексту старијег српског пи

Учесници саветовања
У тексту је даље истакнуто да смо
данас сведоци битних заокрета у
српској савременој књижевности.
Посебно када је реч о песништву.
Појачан је „рад“ песника на језико
творству, на увођењу у поезију оби
ља давно заборављених жанрова и
лексике који су одређивали средњо
вековну српску књижевност, али и
књижевност седамнаестог, посеб
но преломног осамнаестог, па и 19.
века. Та линија настојања српских
песника да у саму матицу српске
књижевности укључе живе тради
ције српског књижевног језика из

саног наслеђа; Исидора Бјелаковић, Улога писаца
доситејевске струје у формирању терминологије
српског језика (астрономија и математичка гео
графија); Ненад Николић, Шта ми данас не знамо,
а о чему нису двојили ни Доситеј ни Вук; Бошко
Сувајџић, Направи птицу (или: Како направити
песму); Зорица Несторовић, Лаза Костић и Вук;
Драган Хамовић, Вуковски модернисти Рајко Пе

тров Ного и Милосав Тешић. У дискусији су уче
ствовали Александар Милановић и Мира Драгаш,
а двоје научних сарадника приложили су своје
радове: Марија Пргомеља, Рефлекси књижевних
дела монахиње Јефимије у савременом српском
песништву и Селимир Радуловић, Блиставо ли
це српског песништва (М. Тешић, И. Негришорац,
Б. Сувајџић).

ста српске усмене књижевности и
обухвата текстове Герхарда Гез е
мана, Херберта Појкерта, Дагмара
Буркхарта и Алојза Шмауса, који се,
између осталог, дотичу односа ти
пологија и континуитета усменог
стварања у поменутим оквирима.
Последњи одељак књиге предста
вља текстове Миљана Мојашевића
и разматрање односа Грима, Гетеа и
на то да ли је у питању први сусрет Караџића, Зорана Константинови
са Вуковим радом и српском усме ћа, који прилази Вуку изучавајући
ном баштином или професионално његове контакте са Гетеом, Манфре
бављење њима, ова књига се чини да Јенихена и анализу превода сло
пријемчивом и подстицајном попут венских народних песама у позном
својеврсне антологије – од Вукових немачком романтизму уз напомене
текстова до текстова о Вуку. Ода о преводилачкој теорији и пракси,
бране одреднице Српског рјечника, Голуба Добрашиновића, који при
међу којима су за страног реципи казује сараднички однос Талфј и
јента, вероватно, најзанимљивије Вука, Габријеле Шуб ерт поводом
„Ала”, „Божић”, „Вила”, „Вјештица”, рецепције српске народне поезије
„Вук”, „Вукодлак”, „Ђурђевдан”, „Заду у Немачкој, Миодрага Матицког, са
жбина”, „Утва”, „Хајдук”, пропраћене приступом Даници и околностима
су богатим и врло разноврсним ли њених излажења, уз истицање по
ковним материјалом, уз пригодна себног Вуковог односа према њој
објашњења ликовног уредника мр у контексту других периодичних
Милијане Симоновић и преводиоца издања, те Наде Милошевић Ђор
проф. др Анете Ђуровић. Скоро цео ђевић, која затвара књигу пригод
ним текстом поводом
изб ор епских песама
Вукове годишњице, а у
(од „Зид ањ а Скад ра”
сећање на Голуба До
до „Боја на Мишару”),
брашиновића.
као и лирских, дат је у
врсном преводу Терезе
Ово је нов а књиг а
Албертине Луизе фон
староставна окупље
Јакоб Робинсон (Талфј),
них идеја двојице са
док је „Хасанагиница”
времених вуковских
пренесена у чувеном
следб ен ик а, др Ми
Гетеовом преводу. Од
од раг а Мат ицк ог и
народне прозе у окви
проф. др Бош ка Су
рима књиге уврштен
вајџића, и књига са
је прим ер прев од а
бир ањ а квал ит етн е
Вилхелмине Караџић
дел атн е људс ке ми
(„Дјевојка бржа од ко Мина Ђурић
сли, тал ента и брз и
ња”), као и сав рем ен
не њених сарадника
прев од проф. др Анет е Ђур ов ић – проф. др Анете Ђуровић као пре
(„Еро с онога свијета”).
водиоца, мр Милијане Симоновић
Пос ебн о знач ај ан за схват ањ е као ликовног уредника и Мине Ђу
српс ко-нем ачк их књиж евн их и рић као уредника књиге.
културних посредстава јесте оде
Mündliches Volksgut der Serben је
љак пос већ ен Вуков им сав рем е књига Вуковог и вуковског ходоча
ницима и белешкама које су Гете, шћа. Књига-задужбина, која сво
Копитар, Грим и Талфј остављали јим памћењем сваког реципијента
о Вуку или поводом Вуковог дела. претвара у чувара српског усменог
Тако се, на пример, у овом изб о стваралаштва. Књига-мисионар ко
ру чита и Гетеово писмо из 1823. ја се већ отиснула Вуковим стопа
године, у којем се исказује радост ма, пошто је након промоције на
поводом примљених превода срп Београдском сајму књига октобра
ских песама, као и Гетеов текст по 2014. године представљена и бечкој
свећен српској усменој поезији, уз публици у библиотеци Скупштине
детаљно образложене теме и мо Беча, новембра 2014. године. Нека
тиве. Следеће поглавље тиче се из у име наше књижевности и Вука не
учавања вуковских сродника, пре стане и не нестане.
свега у смислу балканског контек

Мина ЂУРИЋ

НАУЧНО-ПОПУЛАРНО ИЗДАЊЕ ТЕКСТОВА ИЗ ВУКОВОГ ДЕЛА
И НАУЧНИХ СТУДИЈА О ВУКОВОМ РАДУ НА НЕМАЧКОМ ЈЕЗИКУ

Нова књига староставна
(Приказ књиге Vuk Stefanović Karadžić
1787–1864–2014, Mündliches Volksgut der Serben,
herausgegeben von prof. dr Boško Suvajdžić, Вукова
задужбина, Чугоја штампа, Београд, 2014)

Р

епрезентативно изда
ње избора текстова из
обимног Вуковог дела
и научних студија о Ву
ковом раду и његовој
рецепцији током 19. и 20. века на
немачком језику Vuk Stefanović Ka
radžić 1787–1864–2014, Mündliches
Volksgut der Serben (Вук Стефано
вић Караџић 1787–1864–2014, Срп
ска усмена народна баштина), ко
је је приредио проф. др Бошко Су
вајџић, објављено је поводом 150
година од Вукове смрти и 200 го
дина од изласка Мале простона
родне славеносрпске пјеснарице и
Писменице српскога језика, уз по
дршку Министарства културе и ин
формисања Републике Србије, а у
окриљу Вукове задужбине и Чиго
ја штампе.
Намена књиге Mündliches Volksgut
der Serben, као научно-популарног
издања, јесте да обавести и подучи
модерног читаоца германског го
ворног подручја, заинтересованог
за српску усмену књижевност у кон
тексту европске и светске литерату
ре, нудећи му избор из свестраног
Вуковог дела и у историјском следу
указујући на истраживања и разма
трања словенских германиста и гер
манских слависта посвећених Вуку
и могућностима рецепцијских про
питивања Вуковог остварења у са
временом научном светлу, како то
Вуково дело и целокупна српска
усмена баштина заслужују, на путу
потврђивања самосвести о европ
ски и светски истакнутом иденти
тету српске културе, што показује и
уводна студија ове књиге.
Својеврсни светилник књиге је
прв а, прегледн а, комп ар ат ивн а

студија проф. др Бошка Сувајџића,
која српско усмено наслеђе сагледа
у оквирима светске књижевности,
и то од Алберта Фортиса, преко пре
богате рецепције српске баштине у
19. и 20. веку, до савремених допри
носа изучавању Вуковог дела. Ово
истраживање проф. др Бошка Сувај
џића представља кохезионо језгро
књиге у којем се немачки преводи
и рецепција српског усменог ства
ралаштва, као и праћење развоја
књижевно-теоријских питања која
су њима актуализована, поставља
ју у конт екст друг их зап адн ое 
вропских (енглеских, француских,
италијанских) и источноевропских
(руских, украјинских, пољских, че
шких) приступа. Тиме се већ на по
четку књиге Mündliches Volksgut der
Serben, у компаративним оквири
ма, успоставља линија и оних гер
манс ких проу ч ав ал ац а чиј и ће
текстови или њихови одломци, по
свећени балканском књижевном и
културном стецишту, бити инкор
порирани у наредним поглављи
ма (нпр. А. Шмаус, Д. Буркхарт, Г.
Шуберт).
Пољ а Вук ов ог јез ичк о-реф ор
мат орс ког, лекс иког рафс ког, са
куп љачк ог, ант ол ог ич арс ког и
приповедачког деловања, ослика
на у првом поглављу, развијају се
кроз приљежну биобиблиографску
белешку, након које следи истица
ње вредности поетичких принци
па Вуковог рада, поетика Вукових
певача, Вукових принципа у сагле
дању народне поезије и прозе. Посе
бан квалитет и преимућство књиге
чини њена вишеструка намена и
прилагођеност различитим ниво
има знања и интересовања потен
цијалних реципијента: без обзира

претходних векова, предвуковску
еру, евидентна је и не може се заоби
ћи када је реч о поетици, песничком
језику, променама које доживљава
српско песништво у 21. веку. Сличан
процес, иако у мањој мери, дешава
се и у српској прози 20. века, почев
од Милоша Црњанског па до Радо
вана Белог Марковића.
У плану је да се, када се прику
пе сва саопштења и научни радови,
објави и посебан Зборник посвећен
актуелним питањима српског књи
жевног језика, поетике и историје
српске књижевности.
С. В.
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РЕЗУЛТАТ ВИШЕГОДИШЊЕГ ТЕРЕНСКОГ ИСТРАЖИВАЊА

ДРАШКОВ РАБОШ

Нотни записи 28 плесова
из целог Баната

Српски север,
али изблиза

(Др Селена Ракочевић:
„Традиционални плесови
Срба у Банату“, Културни
центар Панчево и Градска
библиотека Панчево,
Панчево 2012)

К

њига српске етнокореоло
шкиње др Селене Ракоче
вић Традиционални плесо
ви Срба у Банату конци
пирана је као етнографија
традиционалне плесне праксе, која има
за циљ представљање типичних пле
сних образаца Срба у Банату широкој
читалачкој публици. У књизи су саже
ти резултати дугогодишњих теренских
истраживања и научних промишљања
ауторке, који су до сада материјализо
вани у виду неколико десетина етноко
реолошких радова и крунисани доктор
ском дисертацијом, 2011. године. Књига
Традиционални плесови Срба у Банату
обухвата неколико поглавља, и то: Пред
говор, Прилике за плес, Репертоар, Пле
сови у колу, Паровни плесови, Мушко
надигравање и Завршна разматрања.
Писани материјал прате нотни записи
и кинетограми плесова (укупно 28), ко
ји су унутар издвојених жанрова класи
фиковани по критеријуму сложености,
од једноставнијих ка сложенијим пле
сним обрасцима.
У Предговору ауторка износи сопствене
пориве за писање овакве књиге, наглаша
вајући, при том, да она садржи до сада
углавном необјављене податке о традици
оналним плесовима Срба у Банату. Аутор
ка експлицитно намењује штиво шир ој
читалачкој публици, која би, по њеним
речима, поред стручњака из области ет
нокореологије, етномузикологије, антро
пологије и других дисциплина, требало
да заи нтер ес уј е и љуб итељ е трад иц ио 
налн ог плес а у култ урн о-уметн ичк им
друштвима.
Увод доноси краћи дијахронијски пре
глед уобличавања културних пракси ста
новника Баната, са посебним тежиштем
на култури Срба. Као један од основних
порива за писање овакве књиге, аутор
ка ист ич е жељу да кроз плес ну пракс у
представи специфичан културни иден
титет Срба у Банату. Осим тога, увод до
носи преглед писаних и других података о
плесној традицији Срба на овом подручју,
као и преглед досадашњих истраживања и
остварења саме ауторке, у том смислу. Зна
чајан део увода је посвећен представља
њу примењених методолошких поставки,

што потенцијале саме књиге одређује као
потенцијале озбиљне научне студије.
Поглавље Прилике за плес садржи три
потпоглавља: уводно – О концепту излага
ња етнографског наратива и два потпогла
вља о врстама прилика за плес – Прилике
за плес у год иш њем цик лус у и Прил и
ке за плес у животном циклусу. Прили
ке за плес у годишњем циклусу, као и оне
у животном циклусу обичаја, историјски
су јасно позицион
 иране, a aуторка вешто
комбинује изузетно богат фундус пода
така из литературе са сопственим терен
ским искуствима и сазнањима. Посебна
вредност овог поглавља јесу минуциозни
описи, али и теоријске интерпретације
сваке појединачне прилике за плес, као
потенцијалног плесног догађаја.
Поглавље Репертоар доноси система
тизоване податке о традицион
 алним пле
совима Срба у Банату, од првих теренских
ист раж ив ањ а до дан ас. Ауторка дом и
нантно реферира на податке који поти
чу из већег дела 20. века, али их при том
временски и просторно јасно позицио
нира. На овај начин и плесна пракса по
следње деценије 20. века и прве деценије
21. века, до данас, која се налази у фоку
су ауторкиних теренских истраживања,

плесови (са два потпоглавља) и поглавље
Мушко надигравање. Почеци наведених –
централних поглавља доносе концизан
преглед писаних података о плесној прак
си Баната уопште, са посебним освртом на
појединачан жанр о којем је у датом тре
нутку реч. У складу са жанровском дифе
ренцијацијом, постављеном у претходној
књизи ауторке – Игре плесних структура:
традиционална игра и музика за игру Ср
ба у Банату у светлу узајамних утицаја
(2011) – Селена Ракочевић диференцира
три поджанра плесова у колу, и то: аутох
тона банатска, варошко-еснафска и срби
јанска кола, као три потпоглавља, затим
плесове по двоје и плесове у тројкама, као
два потпоглавља у оквиру паровних плесо
ва и, напослетку, мушко надигравање, као
засебно поглавље, односно засебан пле
сни жанр.
Зав рш на разм ат рањ а рас вет љав а
ју научни концепт примењен у књизи, а
који представља својеврсну кохезију стан
дардне и апликативне етнокореологије.
У закључном излагању ауторке истиче се
лична потреба да се теоријско и извођачко
знање о традиционалним плесовима Срба
у Банату сумарно забележи, и експлицит
но указује на претходно речено.

Селена Ракочевић на Трибини у Вуковој задужбини
добија јасан културно-историјски оквир.
Изостављање плесова који су извођени у
време ускршњег поста, као и тзв. окретних
плесова из систематизације репертоара
образложено је чињеницом да ови пле
сови у некадашњој плесној пракси нису
функционисали као специфични симбо
ли традиционалне српске културе, одно
сно да од стране казивача нису поимани
као традиционални – банатски.
Књига у нас тавк у дон ос и драг оц ен е
опис е и тео р ијс ке интерп ретац иј е сва
ког појединачног плеса, са позивом на
кинетограме и мелодијске записе у При
мерима. Поглавље Плесови у колу садр
жи четири потпоглавља, након чега следе
слично конципирана поглавља Паровни

Књига Традиционални плесови Срба у
Банату, начином на који је написана –
спајајући у себи прошло и актуелно на
свим нив ои м а тео р ијс ког интерп рет и
рања, представља специфичан помак у
домаћој етнокор еологији, чиме Селена
Ракочевић остаје доследна својој потреби
за развијањем етнокореологије, као само
својне научне дисциплине.
Ово вредно дело представљено је 13. јуна
2013. године на Трибини Вукове задужби
не, у оквиру циклуса Културно наслеђе.
Учествовали су: проф. др Љубинко Раден
ковић, др Оливера Васић, др Јелена Јова
новић, Здравко Ранисављевић и ауторка
књиге.

Здравко РАНИСАВЉЕВИЋ

Дани европске баштине
Вуковој задужбини уручена „Захвалница“ града Београда
– Градске управе за популаризацију наслеђа у оквиру
манифестације „Дани европске баштине 2014“

В

уков а зад уж би
на је од 18. до 30.
септ емб ра уче
ствов ал а у ма
нифестацији Да
ни европске баштине, која је
ове године имала тему Језик
и писменост.
Садржај ових активности не
посредно је био везан за обеле
жавање 150. годишњице смрти
Вука Стеф. Караџића и 200-го
дишњице објављивања Писме
ниц е и Мал е прос тон ар одн е
славеносербске пјеснарице. То
је био прави повод да се наша
кућа отвори и представи посе
тиоцима. Реализован је богат
програм, у коме су учествова
ла дец а предш колс ког узр а
ста, са родитељима; ученици
основних школа из Београда
(Владислав Рибникар, Дринка
Павлов ић, Никол а Тесла, Вук
Кар аџ ић, Мил ан Ћ. Мил ић е
вић, Синиша Николајевић) са
наставницима и библиотека
рима, као и ученици средњих
школа (Филолошка гимназија
и Средња медицинска школа

- васпитачки смер) са профе
сор им а и биб лио т ек ар им а.
Такође, Задужбину је посетио
и један број страних туриста.
Разговарало се о језику и пи
смен ос ти и предс тав љал а се
Даница за 2014. годину и Да
ница за младе. У разговорима
су учествовали писци и сарад

ници Задужбине: Гордана Ма
летић, Божидар Пешев, Бранко
Стев ан ов ић, Благ ој е Рогач и
Љиљана Симић.
Посебно нам је била указа
на част да први отворимо Дане
европске баштине 18. септем
бра и да нам гост буде Тури
стичка организација из Земуна,

„Дани европске баштине“ у Вуковој задужбини

са програмом у коме су учество
вали Етногрупа Бојане Николић
са полазницама школе за етно
певање, а игроказ о словима су
извели ученици ОШ Никола Те
сла из Београда.
Госте је поздравио управник
Зад ужбин е, Љуб ом ир Мил у
тиновић, и упознао их са де
латношћу Задужбине, а о Вуку
Стефановићу Караџићу и обе
лежавању Вукових јубилеја го
вор ио је Мио д раг Мат ицк и.
Отворили смо и ретроспектив
ну изложбу Дани ћирилице из
Баваништа од 2002. до 2014. го
дине, у организацији Вере Се
кулић, председнице огранка
Вукове задужбине из Бавани
шта, која је трајала до 6. сеп
тембра. Изложбу је поставила
проф. др Сузана Полич и она је
изазвала велико интересовање
домаћих и страних посетила
ца. Посетиоци су добијали лист
Задужбина, проспекте о Дани
ма ћирилице из Баваниште и
Каталог Вукове задужбине. Де
ца са родитељима певала су уз
клавирску пратњу и цртала по
руке Задужбини.
Град Београд – Градска упра
ва доделио је Захвалницу Ву
ков ој зад уж бин и и Љиљ ан и
Симић, уредници Вуковог чи
талишта, за популаризацију
наслеђа у оквиру манифеста
ције Дани европске баштине
2014. Признања су уручена у
Градској скупштини Београда,
поводом обележавања 70 годи
на од ослобођења Београда.

Славко ВЕЈИНОВИЋ

П

утници и про
лазници опако
и нетачно уна
пред сугеришу
утис ак једн о
личности и досаде када говоре о њивама, лединама и
ритовима, крајичком ока и
пажње, једва додирнутим. Са
тим претпостављеним и вео
ма увреженим рипом пројек
ције видика Војводине старе,
изглед а, скор о безус пеш но
војују прваци наше литерату
ре, од Вељка Петровића нао
вамо. Без прекида, све до Па
вла Угринова и Војислава Де
спотова настоје да отрцаној,
увелико потрошеној разглед
ничкој панорами супротста
ве сложен и нијансиран до
жив љај. Никад а нис ам био
виш е гнев ан нег о кад а ми
је проминентни наш филм
ски редитељ, после осматра
ња терена за снимање филма
у Срему, сав потиштен скоро,
рекао како су нам села иста,
како су нам јела преобилна и
нездрава, како су нам и реке
и канали немаштовити оста
ци остатака некадашњег, на
водно Панонског мора. Ов
де се, наиме, пре свега ради
о различитостима. О белегу
истинитости. Пространства
умеју да заварају. Магија је
у укорењености, обичајима,
сенци торњева, тако разли
чит о, премд а најч еш ће ба
рокно компонованих.
Никада не треба пропусти
ти да се понови како је Дејан
Медаковић изричито а богато
доказао како је српски бар ок
нашег малог урбанизма, наше
црк вен е арх ит ект ур е, наш ег
ушор еног поимања ствари, и
те как о знам ен ит доп рин ос
општој и тако често пренагла
шаваној култури збивања и жи
вљења средњоевропског атласа.
Наш национ није овде стигао
анониман, него са својим пам
ћењем, вером, историјом, оби
чајима, поимањем државности
и слободе као услова постојања.
Није у питању збег, него иза
брани завичај.
Пау ш алн е оцен е још и по
највише рачунају са јефтином
такоз ван ом пон уд ом: риб љи
паприкаши, циганске капеле,
тез ге остар ел их фолк лорн их
глумица које, злу не требало,
у наш им сап ун иц ам а играј у
улоге врачара. Ништа од тога
није вер одостојно, нити при
хватљиво.
Српски север су створиле две
магичне динамичне речи: ко
лон из ац иј а и кол он из ац иј а.
Настале, говорећи српски, ра
зумн им пом ер ањ ем ток ов а
воде, и сеобама и бежанијама
наш им неп рек идн им. Ми
лан Ђурчин је и даље у праву:
српски национ не познаје сво
је границе. Црњански и Меда
ковић су ту истину доказивали
витоперено и зналачки.
Изблиза, све је преко дере. На
ленији крај реке, где вечити де
чак осматра све унаоколо, не
престајући да се чуди безмер
ности погледа, опточеним авгу
стовским зрикавцима у ноћи.
Павле Угринов, баш онако ка
ко га тумачи Ненад Шапоња,
овде је уочио величанственост
прашине, а Београд као магич
ни јужни сан Баната. Наше ку
ће и скровите вајате од набоја
са натегом разумеју они који
имају племенитије материја
ле за изградњу саму. Не мари.
Овде је само привид спорово
зан, и овде је једино стајалиште
Орловат богомдана раскрсни
ца света. Остало ће све доћи на
своју меру.
Срем, Банат и Бачку не пева
само наша популарна строфа,
него се и свака тропрста при
ча о стварима почиње утиском
о разноврсности.
Сада нас је на ту веродостој
ност атрактивно подсетио Илија
Туцић апартном свеском Малих
војвођанских прича (Фабрика
снова, Нови Сад, 2014). Његова
ранија књига Челобаште наја
вила је овај мозаик тајни, изго

вора, карнера никада узајамно
нечитке решености да се пока
же истинито лице.
Свеједно је у питању стварно
сни, уприличено динамичан а
надасве духовит приступ тим
нашим легендама, адресама,
митовима, задужбинама.
Памћ ењ е нас јед ин о иск у
пљује.
Не можемо каткад никога и
никако довикати у мрким кон
тиненталним ноћима, али се
бар можемо разазнати, своји
на властитом рту копна који,
од Васе Стајића, како кад како
где и како с ким, немарно кат
када чувамо.
Туцићева књига поставља ис
коса али и из ноћне тмине без
прекида промишљено питање:
Шта нам после свега прео 
стаје? Шта вреди памћење уз
ноћно светло у прозорском ок
ну Подбаре, него у мноштву та
козваних географских наших
песника. Туцић путује од На
даља до Карловаца, и од Тите
ла до Ирига, не тек стога да би
оверио шарм наших историј
ских адреса, него да би нас, а
себе у првом реду, опоменуо да
смо заборавни, са посукнулим
адреналином, скрајнути, изде
љени, апатични. Његове звезде
над Бан атом, и његов а сећ а
ња, предачка и неприкоснове
на, на вандрокаше и пандуре,
долазнике и оне који унапред
не виде и не маре: ништа под
пространим плавим чадором
небеса, злата вреде, Туцићеву
чулност оплемењује благо на
смешен поглед на нестале са
лашарске гозбе, песнике давно
овенчане националним поно
сом, коч иј е на макад амс ким
друм ов им а. Њег ов а зав ич ај
ност је неисцељена: ни броја
нице наших различитости не
успевају да је зауставе у истра
живању моћне и важеће враџ
бине пречанског света. Овде се
не ређају скрнаве дипломе, ни
ти броје пензијске нуле. Рибља
пијаца, она новосадска, једна
ко је центар промишљања. Као
и Браш ов ан ов а здањ а, укот
вљена за сва времена у водо
плавно тле. Три срца јуначка,
Срем, Банат и Бачка, у неоче
киваном сплету детаља, ничу
одис та ни из чега, а зап рав о
из исте „рапс од иј е ниш тав и
ла“. Како и доликује хронича
ру и приповедачу, пониклом из
фамозне колевке хлеба и разу
ма, он не верује уводницима,
већ малим огласима чак и дав
них дана наше штампе, када је
наводно Браник, у полумраку
слабе обавештености писао ка
ко је Бјернсон јуче умро, дакле
тачн о онако како је тај лист,
самохвалисав одједном у сво
јој информативној биједи, ја
вио још пре.
Најрадије бих наново читао
Туцићеву прозу, сензибилну и
чеховљевски носталгичну, у „те
гет чоји паорскога кроја“, како
би већ рекао и Богдан Чиплић.
Кохезија те наоко лежерне а у
бити преозбиљне наше књиге,
рачуна пре свега са елементи
ма ноћне страве, атласа који гу
бимо, сокака којима већ нико
не пролази. Жељко Марковић
је открио континент Срем. Бог
дан Ибрајтер је нашу попула
цију учинио мање анонимном.
А Туцић је, као у некадашњем
нашем ђачком возу, у рану зору,
пребирао по успоменама. Зало
гаји оног дуго чуваног, ропског,
војн ичк ог, изб егличк ог хле
ба, налик на ону корицу коју
је жвакао пред „Шуматовцем“,
у Београду, уз кафу, после уру
чења Нинове награде 1972. А
управо су они, сведоци губит
ништва, туге над мртвим мо
рем завичајним.
Као што је Дејан Медаковић
остварио тзв. другу визитацију
фрушкогорских манастира, по
сле оне митрополита Павла Не
надовића, тако је сад та будна
страст премреживања равни
це Илије Туцића остварила оно
лековито друго виђење наших
и других атара свести и саве
сти. Марим његове опомене.

Драшко РЕЂЕП
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Сећање на Дејана Медаковића

В

укова задужбина и ИК
Прометеј, на рођендан
Дејана Медаковића (7.
јул а 2014), обел еж ил и
су шест година од смрти
једног од наших највећих интелек
туалаца. О Дејану Медаковићу го
ворили су Миодраг Матицки и Зо
ран Колунџија, главни и одговорни
уредник Прометеја. На скупу, коме
је присуствовао и син, Павле Меда
ковић, приказан је и документарни
филм Милана Шарца Сећање акаде
мика Дејана Медаковића, у коме он
говори о свом школовању у Срем
ским Карловцима.
Евоцирајући сећање на Дејана Ме
даковића, Миодраг Матицки je иста
као да је он био председник Вукове
задужбине пуних седамнаест година,
од 1991. до 2008. године, и да је дао
огроман допринос раду Вукове заду
жбине.
Поред великог доприноса за покре
тање Данице Вукове задужбине, листа
Задужбина и других публикација, Де

Евоцирање успомене на академика Медаковића
јан је био иницијатор покретања Еди
ције Синтезе о слојевима култура на
нашим појединим просторима. Први
научни скуп одржан је 2005. године

у Беочину на тему Слојеви култура
Фрушке горе и Срема, а 2007. године
објављен је и Зборник Срем кроз ве
кове. Зборник Банат кроз векове об

НАГРАДА „ДЕЈАН МЕДАКОВИЋ“

Признање академику Динку Давидову
ИК „Прометеј“, која је годинама била издавач
дела Дејана Медаковића, желећи да сачува трај
ну успомену на личност и велики, јединствени
опус овог лидера српске социјалне и културне
свести, установила је 2008. награду за дуго пам
ћење, с његовим именом. Награда Дејан Меда
ковић постала је по много чему престижна, а
њени добитници су били и остали у првим ре
довима наше мемоаристике: Момо Капор, Мио
драг Б. Протић, Мирко Демић, Василије Крестић,
Радивој Стоканов и Александар Гаталица.
Жири за доделу овог признања, који ради у
истом сазиву од установљења награде: Драшко
Ређеп, председник, Јован Ћирилов и Радован
Поповић, на састанку одржаном 10. октобра
2014. године у Дому Вуков е зад ужбин е, до
нео је једногласну одлуку да се ово признање
за 2014. годину додели академику Динку Да
видову за књигу Иконописци српских сеоба, у
издању Покрајинског завода за заштиту спо

меника културе Војводине и „Прометеја“, Но
ви Сад, 2014.
Рано и сурово обележена као пример дис
континуитета, српска књижевност и уметност
нарочито су наглашавале прекиде на везама,
такозване црне мрље, особито у периоду од
1700. до 1750. године. Милан Кашанин и Вељ
ко Петровић у познатој, монументалној студи
ји, у трећој деценији прошлог века, с разлогом
су вајкајући се готово нарицали како су заувек
изгубљене иконе из тог периода сеоба. Дин
ко Давидов је сада, монументалном књигом о
иконописцима српских сеоба, не само окрет
но и надасве студиозно показао да таквих хи
јатуса нема, и да су иконописци историјских
датума Прве и Друге велике сеобе, потом и оне
треће, са трагањем за новим завичајем у Ма
лој Русији, све у периоду од 1690. до 1760. годи
не, него је супериорно, а без икаквог призвука
парадерства, указао на ликовне вредности и

ђем поб едили регуларну турску
војску. Гуслар је био Петар Осто
јић, који је после отпеване песме
добио громогласан аплауз.
У прослави је учествовала и Срп
ска православна црква из Шапца
чиј и су свеш тен иц и освеш тал и
спом ен ик. На крају свеч ан ос ти
професорка школе Вука Марин
ковић је прочитала своју беседу.
У свом обраћању присутнима,
професор Ујес је подсетио на зна
чај сталног и свакодневног чувања,
развијања и богаћења српског на
родног, књижевног и ћириличког
писма који су константно напа
дани и плански потискивани, да
нас више него ранијих година, чиме
се стално нарушава и идентитет
српске нације. Подсетио је, такође,
и на Вукову језичку и културну ре
форму, као и на бројне песнике и
књижевнике из Шапца који су да
ли велики прилог развијању и од
брани српског народног језика.
Телевизија из Шапца, Радио Ша
бац и новинари пратили су, забе
лежили и емитовали извештаје о
овој свечаности.

Алојз УЈЕС

Нови број „Вуковог
гласника“
Вуков гласник, лист бивших и садашњих ученика и
професора Гимназије „Вук Караџић“ у Лозници, иза
шао је из штампе 8. новембра 2014. године. У овом, 44.
броју листа, објављени су прилози ученика, као и при
лози садашњих и бивших професора Гимназије. Поред
осталог, објављени су награђени радови ученика који
су учествовали на литерарном конкурсу Вуково звоно,
који су расписали Огранак Вукове задужбине у Гимна
зији Вук Караџић и Центар за културу Вук Караџић у Ло
зници. Обележена је и стота годишњица Великог рата

су сабране беседе, текстови о савре
меницима, спомени и записи Дејана
Медаковића, као и прилози о њему
објављени у листу Задужбина, Дани
ци и у другим публикацијама Вукове
задужбине.
Зоран Колунџија је истакао да је ИК
Прометеј била издавач књига Дејана
Медаковића. Објавила је Медаковићев
Ефемерис, у пет књига, Дани сећања, у
осам књига, Срби у Загребу, Срби у Бечу,
Јосиф II и Срби, Дунав, река јединства
Европе, Света гора фрушкогорска.
На свечаности је представљено и
друг о изд ањ е књиг е Фруш ког орс ки
манастири, обима око 700 страна, ко
ја је припремљена по текстовима из
говореним у телевизијском серијалу
Фрушкогорски манастири.
Вукова задужбина и Руски дом, та
кође, 7. октобра су премијерно прика
зали филм Сећање академика Дејана
Медаковића у Руском дому. У програ
му су учествовали Миодраг Матицки,
Павле Медаковић, Милан Шарац и
драмска уметница Биљана Ђуровић.

Славко ВЕЈИНОВИЋ

вишестрано социјалну и националну функци пресушно, о сопственој судбини у новим окол
ју тих светиња, које су, попут неприкоснове ностима. Симболично, икона светог пророка
ног грумена родне земље, путовале и пловиле Илије непознатог иконописца, из темишвар
далеко на север, у непознату, нову постојбину. ског музеја, својим пламеним, првим плаштом
Непроцењива вредност ових реликвија, на унеколико је симболична, одајући страх и не
ишлих наоко случајно, из нашег
изв ес ност, али и вел ик и, пом ам
вечитог полумрака, заправо је ре
ни лом непогоде високо над нама.
зултат изузетно свестраних и крај
Времена су једнако била неизвесна,
ње трудољубивих настојања Динка
али је стога читав саб ор утисака,
Давидова. Изузетно је заслужан да
предања, ритуала негдашњег зави
се једна од битних карика у гене
чаја на југу сад доживео свој други
зи српске уметности открива из
живот. Нема шавова, нема преда
међу света зографског и открића
ха. Тихи и посвећени иконописци
барокних. Ваљано уочавајући ду
тих великих и судбоносних наших
боко класни смисао тих лутајућих
миграција, оних по којима ни даннаших ликовних предака и оних
данашњи, и после Ћурчина, Црњан
иконописаца који су столовали по
ског и Медаковића, не препознаје
манастирима, Давидов је феномен
још увек своје границе, били су не
привикавања новим условима жи Динко Давидов,
само сведоци, него одани сапутни
вота и туђим још увек обичајима „Иконописци
ци трајања нових времена.
посматрао у конвергенцији утица српских сеоба“
Динко Давидов је остварио алиби
ја, спознаја, препознавања. Све ин
за један од најбитнијих простора не
тензивније, како су године промицале, тај наш знања, изгубљености, анонимности. Једно на
свет је из зоне преживљавања и навикавања, изглед историјско и неисторијско време у исти
све доследније и свестраније, остваривао, по мах, постаје незаобилазан период у расту ства
штујући важеће, рецимо помодне регуле, свој ралаштва, филозофије, саучесништва у вери.
сан о другом животу, о светосављу које је не

Драшко РЕЂЕП

Споменик Вуку
Караџићу у Шапцу
На позив Стевана Симића, пред
седника Задужбинског друштва
„Први српски устанак“ – Мишар,
Алојз Ујес, проф есор Факултета
драмских уметности у Београду
и члан Вукове задужбине и Заду
жбинског друштва из Шапца, от
крио је 10. октобра, у дворишту
Основне школе „Јеврем Обреновић“
у Шапцу, споменик Вуку Караџићу,
клесан у брестовом дрвету – дело
вајара Милутина Ранковића.
На пригодној свечаности учени
ци ОШ „Јеврем Обреновић“, у орга
низацији Мишарског аматерског
позоришта из Шапца „Вожд Кара
ђорђе“, извели су уметнички про
грам, у коме је учествовао и хор
из исте школе и чланови Народ
ног позоришта из Шапца.
Посебна тачка програма је би
ла и гусларско певање чувене на
родне песме Филипа Вишњића,
испеване у Шапцу, Полећела два
врана гаврана са Мишарског поља
широкога, што је подсетило Шап
чане и све учеснике прославе и
присутне грађане на славне дане
Мишарског боја 1806. године, када
су устаници са Вождом Карађор

јављен је 2010. године. Научни скуп
Бачка кроз векове, у сарадњи с општи
ном Бачка Паланка, одржан је 3. фе
бруара 2012. године и за штампу је
припремљен Зборник Бачка кроз ве
кове. Слојеви култура Бачке.
Дејан Медаковић учествовао је у
припреми и одржавању двадесет сед
ница скупштина Вукове задужбине и
на њима је два пута беседио (6. новем
бар 1990. године на тему Три стотине
година од Велике сеобе и 8. новембра
2002. године, о петнаестогодишњи
ци рада Вукове задужбине). Од укупно
четрнаест округлих столова, колико
их је до сада одржано у Вуковој за
дужбини, Дејан Медаковић учество
вао је у припреми и одржавању девет
округлих столова (од 1999. до 2007).
У Задужбину је долазио сваког петка,
подсетио је Матицки и истакао да је
било веома занимљиво присуствова
ти тим интелектуалним трибинама и
слушати Дејанова излагања.
Вукова задужбина је 2007. године
објавила Зборник Вуковој задужбини,
Академик Дејан Медаковић, у коме

НАГРАДА „МИЛЕ НЕДЕЉКОВИЋ“

Манифестација
културолошког, научног
и едукативног карактера

Милутин Ранковић, вајар, и Алојз Ујес

и јубилеји наших књижевника: осам
деценија од рођења Бранка Миљко
вића, век и по од Нушићевог рође
ња, а обележена је и 30. годишњица
смрти Бранка Ћопића. Поводом две
ста година од Вукове Пјеснарице, у ру
брици Духовни видици, Хаџи Раденко
Јанев, професор у пензији, објавио је
инспиративан текст Вук и гусле.
Нев ен а Мит ров ић, проф ес ор и
предс едн ик Огранк а Вуков е зад у
жбине у Гимназији Вук Караџић, главни је и одговор
ни уредник листа. Ликовно решење насловне стране дао
је Бранко Миљуш, академски сликар. 
С. В.

Удружење грађана „Баштина и бу
дућност – Аранђеловац 1859” већ пету
годину додељује награду „Миле Не
дељковић” за најбољу објављену књигу
из области савремене српске фолкло
ристике (етнологије и антропологије,
етномузикологије, народне или усме
не књижевности). Награда носи име
једног од најзначајнијих наших етно
лога, проучаваоца народне традици
је и историје, публицисте и педагога.
Жири који је бирао најбољу студију
чине еминентни научници: академик
Петар Влаховић, проф. др Ненад Љу
бинковић (председник жирија), др Је
лена Јовановић, др Бранко Златковић
и Јасна Бјеладиновић Јергић.
Манифестација Награда Миле Не
дељковић културолошког је, научног
и едукативног карактера, а одржана
је 25. и 26. септембра 2014. године у
Аранђеловцу. Награда Миле Недељ
ковић уручена је ове године Светла
ни Торњански Брашњовић за књигу
Свадбене песме и обредни смех у из
дању Друштва за српски језик и књи
жевност Србије у Београду. Повељу
Мил е Нед ељков ић за жив отн о дел о
добила је академик Нада Милоше
вић Ђорђевић за изузетан допринос
у проучавању усмене књижевности,
народне традиције и културе српског
народа, док је специјално признање
Миле Недељковић уручено Мини Дар
мановић и Мирјани Менковић за до
прин ос у проу ч ав ању матер иј алн е
културе и традиције српског народа,
за књигу Етнографско наслеђе Косо
ва и Метохије (одевање и текстил)
из збирки Музеја у Приштини и Ет
нографског музеја у Београду.
У оквиру програма манифестаци
је представљен је и популарни срп

ски народни илустровани календар
и забавник Даница, у издању Вукове
задужбине из Београда. О овој значај
ној културној публикацији говорили
су проф. др Миодраг Матицки (глав
ни и одговорни уредник) и проф. др
Бошко Сувајџић.
Манифестација Награда Миле Не
дељковић обухватила је традиционално
и фолклористичке радионице за уче
нике аранђеловачких основних и сред
њих школа. Ове радионице се односе
на стицање основних знања из обла
сти изворног традиционалног певања
(музичка радионица Звонце коју води
етномузиколог Ксенија Милованче
вић); курс етнофотографије (Етно раз
гледница, Славиша Живковић, познати
шумадијски уметник наивац и етно
фотограф); луткарска радионица Змај,
на којој су се израђивале лутке од при
родних и еколошких материјала (курс
је водио Милош Јовичић, академски
сликар). Учесници су имали прили
ку да у посебном амбијенту аранђело
вачке Етнокуће и јавно прикажу радове
настале на овим радионицама.
Један од циљева ове манифестаци
је јесте и утемељење Српског фолкло
ристичког центра у Аранђеловцу, што
би подстакло реализацију многих са
времених културолошких идеја ко
је се темеље на научно-популарном,
компаративном, едукативном и ства
ралачком односу према народној тра
дицији. И ове године манифестација
је имала значајну подршку општине
Аранђеловац и свих оних установа,
удружења и појединаца с којима је и
сам Миле Недељковић свесрдно сара
ђивао, оставивши за собом знаменито
културно и научно дело.

Иван ЗЛАТКОВИЋ
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КУЛТУРНИ МОЗАИК
59. Стеријино позорје
У оквиру 59. Стеријиног позорја, одржаног од
26. маја до 3. јуна 2014. године у Новом Саду,
представљено је девет представа у Селекцији на
ционалне драме и позоришта. Главни програм
Позорја отворио је глумац Небојша Дугалић. У
селекцији Игора Бојовића, у главном програму
су била два Нушићева комада, као и бечка вер
зија драме „Принцип (Мали ми је овај гроб)”
Биљане Србљановић. Уз бечког „Принципа”, у
режији Михала Задаре и извођењу Шаушпил
хауса, Селекција националне драме и позори
шта обухватила је и Нушићеве комаде „Госпођа
министарка”, у режији Татјане Мандић Ригонат
и извођењу Позоришта „Бошко Буха” из Београ
да, и „Ожалошћена породица”, у режији Николе
Пејаковића и извођењу Народног позоришта Ре
публике Српске из Бањалуке. У селекцији су би
ли и „Госпођа Олга” Милутина Бојића, у режији
Горчина Стојановића и извођењу Народног позо
ришта Сомбор, „Неопланта”, према роману Ласла
Вегела, у режији Андраша Урбана и продукци
ји Новосадског позоришта, као и „Коштана” Бо
рисава Станковића, такође у режији Урбана и
извођењу Народног позоришта из Суботице. У
главном програму су биле и представе „Бизар
но” Жељка Хубача, у режији Снежане Тришић и
извођењу Народног позоришта Београд, те „Тр
пеле” Милене Деполо и Бобана Скерлића, ко
ји потписује и режију за тај комад Београдског
драмског позоришта. У част награђених, Градско
драмско казалиште „Гавела” из Загреба извело је
представу „Злочин и казна” коју је, према исто
именом роману Достојевског, режирао Златко
Свибен. Позорје је установљено 1956. године, у
оквиру обележавања 150-годишњице рођења и
стогодишњице смрти великог српског комеди
ографа Јована Стерије Поповића.

„Велики рат“ виђен
очима српских писаца
Поводом стогодишњице Првог светског рата,
у Библиотеци града Београда 2. јуна 2014. годи
не приређена је изложба „Српска књижевност
и Велики рат”. Поставку је отворио председник
Србије, Томислав Николић. Изложба приказу
је особености српске књижевности од 1914. до
1918. године и кроз живот и дело наших нај
значајнијих стваралаца дочарава феномен рата.
Представљени су српски писци који су учество
вали у рату, било као војници на фронту или
као цивили који прелазе Албанију, губе домове
и своје најближе. Осим њихове „ратне биогра
фије” приказани су и изводи из њихових књига.
Захваљујући Српском библиофилском друштву,
изложени су оригинални примерци периодике
из Првог светског рата, као што су „Српске нови
не”, „Крфски забавник”, „Књижевни југ”, „Ратни
дневник”, „Југословенски гласник”. Међу ориги
налним примерцима ретких књига су „Истори
ја нове српске књижевности” Јована Скерлића и
књига Иве Ћипика „Из ратних дана”.

Ноћ музеја
Манифестација „Ноћ музеја”, 11. по реду, одр
жана је широм Србије 7. јуна 2014. године. У Бе
ограду врата су отвориле 63 културне установе
у којима се могло видети више од 70 поставки,
као и други занимљиви садржаји. Велику па
жњу грађана, као и ранијих година, привукао
је Бели двор у којем је изложена макета Ивана
Мештровића, Видовдански храм, коју до сада

Музеј Војводине
гледаоци нису имали прилике да виде. Грађа
ни Београда су радознало разгледали изложбу
о Првом светском рату из женског угла у Кона
ку кнеза Милоша. Архив Војводине је изложбом
докумената, плаката и фотографија посетиоце
водио у послератно друштво социјалистичке Ју
гославије и на нов начин, кроз изложбу „Пра
зници и култура сећања”, осветљавао феномен
празника, али и скривене фрагменте из поли
тичке, друштвене и културне историје државе.
Такође, Новосађани су имали прилику да по
гледају изложбу графичког дизајна Братислава
Миленковића „Времеплов” Горана Митровића
и дела Миће Поповића. У Завичајном музеју у
Јагодини, Ноћ музеја је била у знаку изложбе
„Манастир Манасија - шест деценија истражи
вања и заштите”, чијем је отварању присуствова
ло више од стотину људи. У Ћуприји је у оквиру
ове манифестације одржано више програма, на
више одвојених места. У току ноћи одржан је и
„Бал под маскама” посвећен позоришту, као по
дршка оживљавању позоришта у Ћуприји.

Мермер и звуци
Културно лето у Аранђеловцу било је у зна
ку 49. смотре уметности „Мермер и звуци”. Од
5. јула до 5. септембра 2014. године манифеста

универзитета прославља се 13. септембар, када
је 1808. године почела настава на Високој шко
ли коју је у Беог раду основао један од највећих
српских просветитеља Доситеј Обрадовић. Бе
оградски универзитет сваке године упише око
15.000 бруцоша, а укупно има око 90.000 студе
ната на 31 факултету. Студентима предаје око
5.000 наставника и сарадника. Универзитет има
и 11 научних института на којима је запосле
но још око 1.500 стручњака. Дан Универзитета
у Беог раду обележен је свечаном академијом у
Ректорату, уз присуство представника Владе и
дипломатског кора.

Сусрет писаца
„Између нас”, рад Ричарда Дикона
цију су обележили бројни ликовни, музички и
књижевни програми са учесницима из земље
и иностранства. Јединственом музеју скулпту
ра од белог мермера на отвореном придодат је
рад британског скулптора Ричарда Дикона „Из
међу нас”. То је иначе његово прво велико де
ло у камену, а настало је на прошлогодишњем
Симпозијуму Бели Венчац у Аранђеловцу. Селек
тор Симпозијума, Мрђан Бајић, истиче да је цео
парк под Букуљом један еманципаторски потез.
Уметност овде припада свима и позива људе да
гледају трагове визуелног стваралаштва коме и
сами припадају. Смотру „Мермер и звуци” до са
да је посетило више хиљада вајара, керамичара,
књижевника, редитеља, композитора, културних
посленика са свих континената. Високи умет
нички критеријуми у креирању сваког програма
одржали су ту јединствену смотру на Балкану.

У Народној библиотеци Србије 17. септембра
2014. године свечано је отворен 51. Београдски
међународни сусрет књижевника, који је тра
јао до 22. септембра. Скуп је отворио председ
ник Удружења књижевника Србије, Радомир
Андрић Роко. Овогодишњи сусрети посвећени
су обележавању 450. годишњице рођења Виље
ма Шекспира, 200. годишњице рођења Михаила
Љермонтова, 150. годишњице смрти Вука Кара

Нушићијада
Од 29. августа 2014. године у Ивањици је одр
жан празник хумора и весеља обојен пажљиво
одабраним културним и забавним програмом, а
све у знаку Бранислава Нушића. У маниру вре
мена у којем је живео наш велики комедиограф,
глумци Сергеј Трифуновић и Милан Милосавље
вић отворили су тродневно дружење. Да Нушић
никада није био живљи него данас, потврдили су
цитат и из њего
вих многобројних
дел а кој и су из
нова заживели у
граду на Морави
ци. Централна те
ма овогодишњег
фес тив ал а бил а
је 150 година од
рођ ењ а нас ме
јан ог крит ич а
ра друштва који
је успео да осен
чи све мане и по
рок е овд аш њих
људи. Четири об
новљене „Нуши
ћиј ад е”, кој е су
Бранислав Нушић на
до сада одржане,
фотографији Милана
оствариле су изу
Јовановића, 1904.
зетан успех.

43. Бранково коло
У чувеној Карловачкој гимназији у Сремским
Карловцима, 5. септембра 2014. године, беседом
књижевника Милована Витезовића о Бранку
Радичевићу, свечано је отворено 43. „Бранково
коло”. У суботу, 6. септембра, уручена је прести
жна награда „Стражилово”, која је равноправно
припала Валентини Милачић за збирку лир
ских записа и песама Ками до камена, и Ма
рији Слободи за студију Песма у песми Бранка
Радичевића. Специјална награда за најбољи пе
снички првенац припала је Андреи Беати Бицок
за књигу песама Насељавање празнине и Марији
Пргомеља за збирку поезије Алтер его. Дипломе
са фигуром Бранка Радичевића на Стражилову
добитницама је уручио Ненад Грујичић, дирек
тор Бранковог кола.

Учесници 51. Београдског међународног
сусрета књижевника
џића, затим 150 година од рођења Бранислава
Нушића, једном веку од смрти Јована Скерли
ћа, 100. годишњици рођења Ериха Коша и 80.
годишњици рођења Бранка Миљковића. Међу
народни сусрет књижевника чинили су округли
столови, песничке вечери и обиласци више гра
дова у Србији.

Београдска филхармонија је почетком окто
бра ове године почела своју прву прекоокеан
ску турнеју концертом у Симфонијском центру
у Чикагу, дому Чикашког симфонијског орке
стра, чији је музички директор славни диригент
Рикардо Мути. Пуна сала и радознала публика
топло су дочекали Београдску филхармонију,
њеног шефа – диригента Мухаја Танга, а посеб
но чувеног баритона Жељка Лучића. Филхармо
ничари су умарширали на америчку музичку
сцену отворивши концерт Словенским маршем
Петра Илича Чајковског, да би кроз два сата му
зицирања подигли целу дворану на ноге. Фил
харм он иј а је пок лон ил а пуб лиц и још јед ан
марш на бис, и то онај на Дрини, Станислава
Биничког, који је публика поздравила снажним
аплаудирањем.

Једна од највећих градских манифестација,
Београдске музичке свечаности, 46. по реду, одр
жане су од 20. октобра до 1. новембра 2014. Бе
мус је свечано отворен концертом чувеног хора
Глинка у Сава центру. Уметнички директор Бе
муса, угледни српски композитор и професор
Факултета музичке уметности Светислав Божић
рекао је да су три тачке ослонац програма 46. Бе
муса: сто година од Великог рата, стогодишњица
смрти Стевана Мокрањца и тридесетогодишњи
ца смрти Василија Мокрањца и Марка Тајчеви
ћа. Додао је да ће пијаниста Александар Синчук,
изванредан, велики мајстор руско-московске пи
јанистичке школе, за једно вече одсвирати два
ремек дела светске литературе: други и трећи

48. Битеф
Београдски интернационални театарски фе
стивал – Битеф, одржан је у Београду и Новом
Саду од 20. до 30. септембра, под геслом „Про
шлост је сада”. Током трајања фестивала пред
ставило се 13 позоришних трупа из целе Европе.
За разлику од претходних година, Битеф је ове
године био тематски одређенији, с обзиром на
то да се неколико представа бавиле темом Ве
ликог рата, који је био и полазиште за ового
дишњу селекцију. Отворен је представом „А где
је револуција, стоко?” хрватског аутора Борута
Шепаровића, а током трајања фестивала посе
тиоци су могли да виде представе два истакнута
европска ствараоца: „(А)полониа” пољског ре
жисера Кжиштофа Варликовског и „Фронт” не
мачког редитеља Лука Персевала. Поред њих,
на програму фестивала се налазило и неколико
домаћих представа, попут „Змајеубице” ЈДП-а,
„Мали ми је ово гроб” у продукцији Битефа и
по тексту Биљане Србљановић, „Гробница за Бо
риса Давидовича” по роману Данила Киша, као
и неколико представа у извођењу позоришних
трупа из Литваније, Швајцарске, Немачке, Сло
веније и Хрватске.

концерт Сергеја Рахмањинова. Руски виолонче
листа, диригент, пијаниста и педагог Александар
Рудин на солистичком концерту извео је дела Јо
хана Себастијана Баха. На отварању 46. Бемуса,
поред славног руског хора, наступили су и Хор
и Симфонијски оркестар РТС-а са диригентом
Бојаном Суђићем. У Коларчевој задужбини Хор
РТС-а и диригент Бојан Суђић одржали су цело
вечерњи концертни омаж Мокрањцу на коме су
извели ремек дела духовне и световне музике
зачетника српске музичке културе и музичког
образовања у Србији. На Бемусу су наступили
и професори, сарадници и студенти Факултета
музичке уметности, који су изводили компози
ције два угледна, чувена професора ФМУ, Мар
ка Тајчевића и Василија Мокрањца.

Јевремовац
Поводом дана Биолошког факултета у Београ
ду, 3. октобра 2014. године, свечано су за медије
отворена врата Ботаничке баште „Јевремовац”.
Након скоро две године реконструкције посети
оци су могли да виде како сада изгледају велики
и мали стакленац и преуређен врт. Стакленик,
који је подигнут још 1892. године, у току рекон
струкције је био срушен и на његовом месту
изграђена је нова стаклена башта која изгле
да идентично као стара, али има инсталирану
најсавременију опрему која ће омогућити боље
станиште за биљке. У стакленику је већ поста
вљена изложба биљака и већ има их више од
хиљаду врста: егзотичних, тропских и пустињ
ских. Поред стакленика, преуређен је и спољни
део Ботаничке баште.

Дан Београдског
универзитета
Универзитет у Београду, 13. септембра 2014.
године, обележио је свој дан и 203 године по
стојања и успешног рада. Као Дан Београдског

Београдска
филхармонија у САД

46. Бемус

Базјашка повеља
Савез Срба у Румунији организовао је од 15.
до 19. августа 2014. године манифестацију „Да
ни Преображења Срба у Румунији”. Ово је било
већ двадесет први пут да се организује ова пре
васходно културна и духовна манифестација, а
учесници програма су писци, песници, ликов
ни уметници и културно-уметничка друштва из
расејања и матице. Велика Базјашка повеља ове
године додељена је песнику, теоретичару, књи
жевном историчару, универзитетском профе
сору и уреднику, председнику Матице српске,
Ивану Негришорцу, за вредно песничко дело и
целокупан допринос српској књижевности, као
и за допринос чувању и богаћењу српске култур
не и духовне баштине на свим српским језич
ким просторима.

Наступ у Симфонијском центру у Чикагу

Ботаничка башта „Јевремовац” у Београду

Јоаким Вујић

Позоришни дани
„Јоаким Вујић”
Представом „Галеб” Антона Чехова, у извође
њу ансамбла Народног позоришта у Лесковцу,
28. септембра отворен је 50. Фестивал професи
оналних позоришта Србије „Јоаким Вујић”. До 4.
октобра Лесковчани су имали прилике да виде
седам вечерњих и пет дечјих представа из седам
градова Србије, као и две представе ван конку
ренције. Отварајући фестивал, градоначелник
Лесковца Горан Цветановић подсетио је на дугу
традицију и богат позоришни живот у Лесков
цу, чије ће Народно позориште 2016. обележити
120 година рада.

Приредила Катарина Г. САВИЋ
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Учитељски пут Јоксима
Марковића
Учитељ основне школе треба
да има много врлина, па да се
тек онда може назвати
правим и истинским
учитељем

Ј

оксим Марковић, отац песникиње Да
нице Марковић, није био обичан чо
век. Није био ни обичан учитељ. Добро
образован, писмен и начитан, имао је
занимљив и узбудљив животни пут, али
и краткотрајан. Рођен је 5. новембра 1851. го
дине у селу Негрисори код Чачка, а умро 1888.
године. Поживео је само 36 година.
У служби је провео 10 година. У Архиву Ми
нистарства просвете Србије налази се неколико
врло занимљивих и врло специфичних докуме
ната који откривају и осликавају Јоксимов при
лично трновит животни пут, али и време у коме
је живео и радио. У њему се налази обиље по
датака о Јоксиму Марковићу, читава студија о
учитељском занимању, о његовим врлинама и
манама, лепотама и тешкоћама и свеобухватној
и универзалној личности учитеља.
Сам Јоксим Марковић је записао да учитељ
основне школе треба да има млого врлина, па
да се тек онда може назвати правим и истин
ским учитељем. Искусио сам, истиче Марковић,
да учитељу потребује воље, потребује дурашно
сти, досљедности, скромности, правичности,
збиље и сијасет овима сличних врлина; а осем
овога нужно му је да има довољно реалнога и ме
тодскога знања, па тек онда да може учити као
што ваља децу, која му се поверавају, и да тек
онда може васпитавати невина мала створе

ња, која родитељи предају учитељу. Учитељ мо
ра да буде историк, ваљан рачунџија, физичар,
ђеограф, хемичар, технолог, пољопривредник,
природњак, литератор, етимолог, вештак у оп
ште, да беседи, да пева, да декламује, да поред
душе уме да развија и тело итд.; и поред свега
тога, он мора све своје знање да украси метод
ском вештином, па тек онда да улази у школу,
и онда је благослов ту. Од свега овога, ја сам, за
време свога првога учитељевања, имао нешто
мало.
Када ово пише Јоксиму је 27 година, а он пи
ше зрело и аргументовано, искрено и стручно,
као да су иза њега многобројне године службе.
У том духу и свом старосном добу Јоксим пише
своје „житије” и моли за постављење у учитељ
ску службу – тражи Београд, Смедерево, Пожа
ревац или бар Аранђеловац, а разлоге детаљно
објашњава:
„У варошима се добија увек по један, а најви
ше два разреда, а тиме се даје учитељу који пр
ви пут почиње свој рад могућности и времена
да проучава школу и њен живот, да поправља
своје погрешке у раду, да тражи узроке рђавим
последицама свога рада, ако их имао буде, уоп
ште, да се усавршава у своме послу, док је свеж
и млад, док је томе време.
Да би се човек могао усавршавати, потребно
му је да се обавештава путем кореспонденције
са људима који су од њега савршенији, а потреб
но му је и књига, које он може брзо добавити
само онда кад му је пошта при руци, као што је
случај по варошима.
Познато је да школске општине по варошима
снабдевају своје школе боље средствима, а тиме
се отвара поље младом учитељу за његово усавр
шавање, јер су средства у свачему, па и у наста
ви, тако неопходна нужност, као што је ваздух
нужност за опстанак човечијег живота.
По варошима се обично налази књижница ма
каквог завода – гимназије или читаонице, а то

је неоцењива помоћ сваком човеку, који има во
ље да настави своје умно и морално образова
ње, на основу онога што га је у школи задобио,
а нарочито је та помоћ важна за учитеља, с об
зиром на његову награду.
Свакоме је познато да учитељи на бољим ме
стима имају више воље за рад”, каже на крају
Јоксим Марковић.
У случају да не могу оне тражене вароши, бу
дући учитељ моли ова села: Чумић, Лапово и ва
рошицу Рачу ( у округу Крагујевачком); Велико
Орашје, Сараорце, Селевац или Кусадак (округ
Смедеревски), највероватније јер се налазе на
прузи или недалеко, што је у оно време било ве
ома битно. После неколико дана, постављен је
за привременог учитеља III и IV разреда шко
ле чачанске (дакле, ниједно од оних лицитира
них места!).

П

рошле су две школске године и
Јоксим Марковић пише Начел
ству округа Чачанског о услови
ма рада. Није то жалба због ве
ликог броја ученика (два споје
на одељења и 72 ученика), на тешкоће рада
под оваквим условима, на непримерен про
стор (један локал). Овде није у питању учи
тељ, његова егзистенција и здравље (мада се
здрављем Ј. М. не може похвалити). У питању
је много озбиљнији проблем, у питању су де
ца, ђаци! У питању су услови рада.
„Каква неправилност, какво недоразумевање,
каква иронија? Одбор прави кров на дирецима,
а камо темељ, камо зидови? Мени је доиста чудо,
одкуда је одбор пронашао такву измишљотину
да ја не могу да учим ђаке зато што их је млого,
кад су моји разлози сасвим друге природе и кад
се они мене самога ни мало не тичу. Да бих лак
ше исправио ово накарадно мишљење, онда ми
није друге него да замолим начелство да оно са

општи суду општинском, а овај одбору, дa ја при
стајем да се сва четири разреда основне школе
споје уједно и да им ја будем учитељ. Ја на ово
пристајем не зато што је могуће да сва четири
разреда буду у једно, него зато што ја ту не бих
ништа изгубио, а децу нека им бог спасе.”
Он пише врло сликовито и аргументовано,
дајући скор о студију о хигијенским и метод
ским условима у школи. Говорећи о хигијен
ским разлозима, говори о квадратном простору
(колико квадрата простора на једног ђака), вен
тилацији (колико тазе ваздуха на један сат) и
кубичном простору по уобичајеној групи ђака.
Образован и информисан, он пише о условима
рада у просвети савремене Европе, о којима,
питање је да ли се и данас, после век и четврт,
води рачуна.
Међутим, Јоксимово писмо у Чачку (у општи
ни и суду) схваћено је погрешно, па је произвело
нежељени ефекат: не улазе у суштину писања,
него негирају лоше услове и истичу немогућ
ност новог радног места, односно траже раз
решење или премештај учитељев. Изгледа да
свима више одговара нерад и јавашлук, а раз
лози су вероватно и политичке природе. Разре
шење овог проблема убрзо је стигло из Београда:
да се разреди III и IV у Чачку раздвоје, а учитељ
за III разред ће бити постављен. Јоксим Марко
вић је постављен за учитеља I разреда мушке
основне школе у Горњем Милановцу.
Већ децембра 1880. године Јоксим Марковић
је постављен за учитеља у Београду! Чекају га I
разред Основне мушке школе код Саборне цркве
и III разред Основне мушке школе Ћалијске.
Прошле су три године и Јоксим је постављен
за управитеља мушке и женске школе на Дорћо
лу и на Ћалијама. Међутим, убрзо пише да због
здравствених разлога не може вршити ову ду
жност, па је поново постављен за учитеља Тера
зијске школе III разреда код Саборне цркве
После шест година учитељске службе, овде се
завршава Јоксимов учитељски пут. Нарушеног
здравља, са туберкулозом у плућима, Указом
Његовог величанства краља Милана постављен
је за писара прве класе Министарства просвете
и Црквених послова.
После ведрих и срећних дана, смрт је заку
цала на врата ове младе и успешне породице.
Јоксим Ст. Марковић је умро 15. октобра 1888, у
36. години, највероватније од туберкулозе. Удо
вица Милева Ј. Ст. Марковића остала је да живи
у Београду на Палилули, са две кћери, Дани
цом (девет година) и Љубицом (осам година) и
скромном пензијом.

Бранка РАДОВАНОВИЋ

ЈОШ ЈЕДАН ДОПРИНОС ОБЕЛЕЖАВАЊУ СТОГОДИШЊИЦЕ ПОЧЕТКА ВЕЛИКОГ РАТА

Воштаница изгинулим Јадранима
(Цветин Милун
Васић: „За отаџбину
пали непобеђени“;
издање аутора,
Шабац, 2014)

И

сторија српског наро
да у два минула века
забележила је многа
страдања и ратовања.
Почетак деветнаестог
века протекао је у знаку народних
устанака који су, најпре, имали ка
рактер спонтане побуне против да
хијске тираније да би, касније, ово
усталаштво поприм ил о обел ежј а
борб е за национално ослоб ођење
од петовековног турског ропства,
одн ос но борб е за васп ос тав љањ е
српске државности и територијал
но омеђавање Кнежевине и Краље
вине Србије.
Ниједан од тих ратова није могао
проћи без учешћа Јадрана. Заједно са
својом сабраћом из других српских
крајева гинули су Јадрани у Куманов
ској бици 1912, у борбама за ослобо
ђење Битоља, Драча и Љеша, Скадра и
Медове, на Брегалници 1913. године,
на свом јадарском тлу, на рађевским,
азбуковачким и ваљевским планина
ма 1914, на Солунском фронту... Једна
народна из овог краја каже: „Кад по
гине војник, роди се звезда”.
Зато је, ваљда, небо над Јадром тако
озвездано!
Више од половине књиге За отаџ
бину пали непобеђени чине спискови
са именима пострадалих Јадрана у вр
тлогу балканских ратова и Првог свет
ског рата, из двадесет једне општине
које су 1930. године функционисале
као административнополитичке једи
нице у срезу Јадранском у бановини
Дринској. На списковима са званич
ним подацима о броју погинулих, ове
реним печатима општинских судова,
укључујући ту и Дворачку и Боринску
општину, похрањеним у Војноисто
ријском институту у Београду – реги
стровано је 2.887 имена.

Допунским истраживањем и уви
дом у неке друге изворе (објављене
хронике и монографије јадарских се
ла, сачуване матичне књиге умрлих,
сеоска спомен-обележја са уклесаним
имен им а изг ин ул их, пој ед ин ачн и
споменици на сеоским гробљима и у
црквеним портама, објављене књи
ге мр Милисава Секулића, генерала
у пензији) – аутор је дошао до још 295
нових имена.
Међутим, ни број од 3.182 жртве два
балканска и Великог рата, Васић не
смат ра кон ачн им и нав од и
уверљиве разлоге за то.
Именима изгинулих почет
ком двадесетог века претходе
имена Јадрана који су изгину
ли у отаџбинским ратовима
током деветнаестог столећа: у
„устанку славног Карађорђа”,
„при заузимању подринског
округа 1833”, у Српс ко-тур
ском (1876) и Српско-бугар
ском рату (1885). Овај невелик
али драгоцен списак – устро
јен 1904. год ин е пов од ом
обележавања стогодишњице
Карађорђеве буне – отргао је
од заборава још 87 имена.
Имај ућ и у вид у чов екову
подсвесну наду да се на не
ки нач ин и у неком обл ик у
мог у прекор ач ит и гран иц е
физ ичког трај ањ а и одавн о
познату истину да је заборав
синоним за другу и коначну
смрт – Цветин Милун Васић
је, пре три-четири године, за
почео битку за овековечење
свој их зем љак а изг ин ул их
у вој ев ањ им а за слоб од у од
1912. до 1918.
Срби су у отпору астроугар
ским завојевачима натопили
својом крвљу Цер, Видојевицу,
Гучево, Мачков камен, Бобију,
Маљен, Сувобор и Рајац, тако
да „од тада” – како рече владика ша
бачки Јован Велимировић – „не расте
на њима обично жито, него расте осве
ћено кољиво”. А своју надахнуту бесе
ду изговорену на парастосу церским
јунацима, која, у крајњем, говори и о
светости српске земље, завршава ре
чима: „Све те жртве уписане су у Књи
гу живота на небесима”.

Небеса су високо и далеко, а земља
порозна и подложна менама. Порав
навају се хумке ратника и невиних
жртав а кој им а је зас еј ан а. Блед е и
руинирају се слова на каменим спо
мен-обележјима. Крстови испред њих
су одавно иструлели. Гробишта, огњи
шта и кућишта зарастају у коров и
врзине.
„Врем е земн о и судб ин а људс ка”
после свих ратова и бродолома упу
ћивали су преживеле на бригу за оп
станак нејачи, на борбу за подизање и

Насловна страна књиге Цветинa
Милунa Васићa „За отаџбину
пали непобеђени“

поправку порушеног и превазилаже
ње беде, сиромаштва и других после
дица ратне пошасти. Живот се стара о
живима! За упокојене је остајао поне
ки уздах, понека воштаница, понеки
манифестациони помен или понеки
свечарски скуп.
Обележавање стогодишњице почет
ка Великог рата је ретка прилика да

се изгинулим прецима на озбиљан и
достојанствен начин одужимо. Милун
Васић је схватио да је последњи час да
се ови „мученици” и „свеци” – како их
назива почивши владика Јован – упи
шу и у књиге земаљске и није жалио
труда да ту људску, патриотску и хри
шћанску дужност испуни!
И да ова књига не садржи ништа
више од ових 3.269 имена, била би и
те како вредна објављивања, а труд
Милуна Васића достојан посебног по
штовања. Међутим, аутор ју је опле
мен ио и обогат ио и друг им
садржајима. У њој налазимо
и записе о „српским витезо
вима јадарских корена”, о но
сиоцима Албанске споменице
и носиоцима високих војних
одликовања за храброст, рат
не подвиге и војничке врлине,
као и грађанске биографије
„јунака у опанцима” (како је
Еко д Пари назвао српске рат
нике) из двадесетак јадарских
села – Горњих и Доњих Неде
љице, Горњег и Доњег Добри
ћа, обе Лешнице, из Лознице
и Воћњака, Трбушнице и Ко
виљаче, Рибарице, Јаребица,
Руњана и Козјака, Чокешине
и Текериша, Помијаче – ме
ђу којима ће многи читаоци
препознати и своје директне
претке.
О ратним операцијама у Ја
дру 1914, и њиховим последи
цама, књига говори успутно,
неколиким извештајима пре
нетим из дневног листа По
литика чији су се репортери
„свим силама трудили да до
пру до сваког села у Подрињу,
до сваког места где су се одви
јале крваве борбе, или непри
јатељски злочини”.
Портрет Божидара Ђер
ман ов ић а Ђер е, обј ав љен у
Глас у југ ослов енс ке омлад ин е 1934.
Године, и Ђерини чланци у неколико
бројева крфских Српских новина и со
лунске Правде, као и одломци из ње
гове књиге НЕУЛЕПШАНЕ ИСТИНЕ, не
легитимишу овог ратника и писца –
пореклом из горњег Јадра – само као
инкарнацију животног искуства и на
родне мудрости, већ откривају како се,

још у детињству једног покољења, ге
нерисала и нагомилавала она живот
на енергија, она физичка и морална
снага која ће Србији у Великом рату
омогућити да васкрсне из пепела.
Ниј е Мил ун Вас ић заб ор ав ио ни
оне изван Подриња који су у љутим
окршајима оставили своје кости на
церским обронцима, попут др Влади
мира Гарашанина и Сташка Сондер
мајера, најмлађег борца погинулог у
Церској бици.

П

осебну драгоценост у
овој књиз и предс та
вљају приче и анегдо
те о догађајима из Пр
вог светског рата које
су се у усменом облику преносиле
из генерације у генерацију, а гово
ре о животу под окупацијом, бежа
нијама, мукама преживљавања и
на фронту, и на маршу, и у позади
ни а које је Милун Васић испричао
са себи својственим шармом. Ту је
и један број песама са истом тема
тиком, почев од оних народних, ре
грутских, насталих на почетку ра
та („Био реко да ме жени бабо/сад
идемо да нас жени Швабо”) или при
свршетку рата („Припази се добро
Стеванија/Франц одлази, Стеван ти
долази”) и уметничких песама Сло
бодана Живојиновића, Јанка Туфег
џића и песама Петра Петровића,
песника садашњег и овдашњег.
Књига сад рж и и зап ис е о пос ет и
краљ а Алекс анд ра Кар ађ орђ ев ић а
Ујед ин ит ељ а Подр ињу, прис ећ ањ а
Јадрана на његову погибију у Марсе
ју и записе о подизању меморијалног
комплекса у Текеришу и спомен-обе
лежја у јадарским селима којима су
се отаџбина и потомци одуживали
палим ратницима и прецима.
Ова књига, чији је садржај илустро
ван обиљем фотографија, јесте књига
о обичним људима, о тзв. малом чове
ку, који углавном није био креатор ма
гистралних токова историје али је био
незаменљиви извршилац историјске
воље, књига о човеку који није рато
вао за чинове, богатство и славу, већ
да у једном апокалиптичном тренут
ку сачува дом, главу и образ.

Милован М. РАДИВОЈЕВИЋ
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ИЗ АКТИВНОСТИ ОГРАНАКА ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ
Жири у саставу: др Ми
одраг Матицки, др Рај
ка Уљмански и Љиљана
Симић, за литерарне ра
дове, и проф. др Сузана
Полић Радовановић, ет
нолог и музејски сарад
ник, Јасна Бјеладиновић,
проф. Драган Боснић и
Влада Скерлић, за ликов
не радове, наградио је 99
и похвалио 32 ученика.
Спец иј алн у наг рад у
добили су ученици Срп
ске етн ичк е школ е из
Аделаиде у Аустралији,
који су, уз помоћ учите
љице Јелене Рекић, на
прав ил и дев ет лут ак а
кој е предс тав љај у „Вр
бицу“.
Нају с пеш ниј им уче
сницима конкурса књиге
су поклонили многоброј
Са округлог стола о Вуковом животном путу
ни издавачи.
Током свечаности тра
јала је изложба најлепших ликовних радова
ЧАЧАК
приспелих на конкурс, међу којима и ћирилич
них слова од керамике која су израдили уче
ници две енглеске и једне француске школе из
Београда.
Завршни програм Летњих дана културе – Ча
КУД Аца Обрадовић из Баваништа одржао је
чак 2014. поверен је Огранку Вукове задужбине мали хуманитарни концерт народних игара, а
– Удружењу „Чувари дела Вука Караџића” које прикупљена средства у износу од 10.000 динара
је крајем августа, у сарадњи са Народним музе упућена су као помоћ за отклањање последица
јом, организовало округли сто на тему „Победа поплаве у Костојевићима код Злодола, села из
Вукових идеја”. Повод за подсећање на заслуге
великог реформатора српског језика и писма
била је 150. годишњица смрти Вука Караџића.
О улози Вука Караџића и победи његових идеја
говорила је председница огранка, мр Гроздана
Комадинић, а о Вуковом животном путу библи
отекар саветник Милица Баковић. Кроз програм
је водила Зорица Лешовић.
Ученици ОШ „Свети Ђакон Авакум” са настав
ницом Милом Мутавџић, казивали су одлом
ке из „Вуковог рјечника” и сценски дочарали
како на Вуковом путу изгледа народна тради
ција у трнавском крају. Млада лингвисткиња
Анастасија Плазинић говорила је споменаре
из истоименог одељка „Књиге о љубави” Гро
здане Комадинић, који су прикупљени вуков
ском методом. Спомен ар и су бил и нас тав ак
некадашње лирске народне песме, а појавили
су се у градској средини као грађанска лирика.
Студенткиња Филолошког факултета Сара Пла
зинић програм је музички оплеменила извође
њем познатих народних песама.
Говорећи о поб еди Вукових идеја Гроздана
Комадинић је истакла да је он створио најлеп Награђени рад Милице Радовановић,
шу и најсавршенију азбуку на свету, био упо VIII разред, ОШ „Ђура Јакшић“, Топоница
ран у сакупљачком раду, захваљујући коме су
српске народне епске и лирске песме већ у ње којег већ скоро деценију сестре Тања и Јелена
гово време очарале Европу. Највећом текови Јањић освајају награде на конкурсу Дани ћи
ном његовог дела сматра се увођење народног рилице.
језика у књижевни и што је створио граматику
Ове године је, први пут, биран и најукуснији
– „Писменицу српског језика”. Издавање „Срп колачић, а у спремању су учествовале чланице
ског рјечника” у Бечу 1818. године означило је актива жена из Баваништа, Малог Баваништа,
почетак остваривања његове просветне мисије. Шумарка и Ковина.
Победом Вукове реформе сматра се 1847. година

Вера СЕКУЛИЋ
када су објављена дела написана на народном
језику: „Песме” Бранка Радичевића, „Горски ви
јенац” Петра Петровића Његоша, „Рат за српски
језик и правопис” Ђуре Даничића и Вуков пре
НИШ
вод „Новог завјета”. Зато, захваљујући Вуку, ми
данас пишемо као што говоримо, рекла је Гро
здана Комадинић.
Током лета објављена је књига Гроздане Кома
динић Јунаци Великог рата, посвећена обележа
Нишки огранак Вукове задужбине, сада са
вању стогодишњице Великог рата. Промоција је
одржана у Удружењу књижевника Србије у Бе називом Друштво за неговање духовних вред
ограду, у Великој Моштаници, Врњачкој Бањи, ности „Вук Караџић“ – Ниш, у 2014. години је
Мрчајевцима и Чачку. Гроздана Комадинић је обележио два важна датума из наше прошло
објавила и четврто издање вуковског дела Књи сти традиционалним литерарним конкурсом за
га о љубави. Из народне културе чачанског краја, средњошколце са темама: Слике ратног вихора
чији је први уредник 1999. године био акаде и визија слободе кроз уметничка дела и Српско
мик Дејан Медаковић, а рецензент Миодраг Ма духовно наслеђе 150 година после Вука.
Судећи по радовима приспелим из Димитров
тицки. Огранак је организовао и представљање
књиге Нике – Николе Стојића, Антологија извор града, Пирота, Прокупља, Дољевца и Ниша, али
и из Градишке (Република Српска), млади су
ног народног стваралаштва.

Зорица ЛЕШОВИЋ СТАНОЈЕВИЋ показали висок степен проблемског приступа

Победа Вукових идеја

Неговање духовних
вредности

Удружење „Дани ћирилице Баваниште”,
под покровитељством
Министарства просвете, науке и техноло
шког развоја Републике Србије
26222 Баваниште, Ул. Ж. Зрењанина бр. 3,
тел. 013/751-080, 065/5751-080
E-mail: danicirilice@gmail.com,
www.danicirilice.org.rs

расписује

КОНКУРС
намењен ученицима основних
и средњих школа
из следећих области:

1. Л
 итерарни рад на тему
ДА СЕ ЈА ПИТАМ...
2. Илустрација мотива из народне песме или
приче по избору
3. Калиграфски препис текста народне по
словице
4. Иницијал (прво слово имена учесника)
5. Израда лутке у ношњи из бакиног родног
краја
Напомене:
Литерарни рад не треба бити дужи од јед
не куцане стране. Илустрација, калиграфски
текст и иницијал, у зависности од узраста
учесника, могу бити величине од 20х20 до
50х70 цм. Калиграфски текст треба да садр
жи десет до тридесет речи.
Илустрација, калиграфски текст и иници
јал могу се радити у свим дводимензионал
ним техникама, укључујући вез.
Лутку, висине до 30 центиметара, треба на
правити од природног материјала и обући је
у ношњу из бакиног родног краја, уз обаве
зну назнаку који је то крај.
Имена учесника и ментора, назив школе и
разред обавезно навести на полеђини рада.
На лутке и везене радове закачити (зихери
цом) или зашити комадић картона и на ње
му написати тражене податке.
Одрасле особе могу учествовати ван кон
куренције.
Радови израђени од непостојаних матери
јала неће се оцењивати.
Радови се не враћају.
Резултати конкурса биће објављени на сај
ту www.danicirilice.org.rs до 15. маја 2015.
Моле се учитељи, вероучитељи, наставни
ци, професори и родитељи да помогну заин
тересованим ученицима, као и да најбоље
радове доставе на адресу „Дана ћирилице”
до 1. априла 2015. године.
Стручн и жир и проглас ић е три најб ољ а
рада за сваки узраст, чији аутори ће добити
дипломе и награде. Награде и захвалнице
добиће и најуспешнији учесници ван кон
куренције.
Организатор ће наградити и најуспешни
јег наставника и прогласити најуспешнију
школу.
Додела награда предвиђена је за суботу,
23. мај 2015. године

Друштво Вук Караџић у Нишу, у сарадњи са
основн ом школ и Иво Анд рић, обел еж ил о је
Дан матерњег језика, уз представљање Данице
за младе (2014). Кроз афирмативни програм у
организацији професора поменуте школе, Рај
ке Затезало, приказана је вредност матерњег
језика и писма народа и народности у нашој
земљи.
У нишкој Гимназији Светозар Марковић Дру
штво Вук Караџић је, у сарадњи са Народном
библиотеком Стеван Сремац из Ниша, пред
ставило поновљено издање Пресад мудрости
из 1858. године, аутора Анастасија – Тасе Пе
тровића Учитеља Тасе (учитеља и националног
радника у Нишу), сада у двојезичном виду: ори
гинално казивање и са преводом на савремени
језик проф. др Недељка Богдановића.
Јуна 2014. године Друштво Вук Караџић уче
ствов ал о је у прог рам у обел еж ав ањ а Дан а
Универзитета у Нишу, који је био у знаку обе
лежавања 100 година од почетка Првог светског
рата. У присуству проректора Нишког универ
зитета, проф. др Добрице Живковића, декана
Филозофског факултета у Нишу, проф. др Го
рана Максимовића, представника Скупштине
града Ниша, представника свештенства, уни
верзитетских професора и професора средњих
школа, посленика у култури, студената и учени
ка, одржан је свечани академски скуп под на
зивом Онима којима дугујемо захвалност – 100
година после. Програмска концепција обухва
тала је излагање о историјским чињеницама с
почетка Првог светског рата, литерарни осврт
на књижевни ехо о овом рату у Србији, као и
представљање дигиталне библиотеке Велики
рат Народне библиотеке Србије. Том приликом
првонаграђени ученици овогодишњег Светосав
ског конкурса представили су своје радове, а цео
програм је био праћен одговарајућим музич
ким тачкама.
На овом свечаном скупу обележен је и злат
ни јубилеј рада у култури мр Милунке Митић,
оснивача Огранка Вукове задужбине у Нишу, в.
д. секретарa Културно-просветне заједнице у
Нишу, оснивача Друштва за српски језик у Про
купљу, професора, културног и научног после
ника. О њеном раду говорили су проф. др Горан
Максимовић, декан Филозофског факултета у
Нишу, и Невенка Божовић, професор Гимнази
је Светозар Марковић у Нишу.
До краја године Друштво Вук Караџић плани
ра представљање Данице (2014) у средњим шко
лама, унапређивање сарадње са друштвима у
Нишу поводом обележавања значајних датума,
расписивање Светосавског конкурса за средњо
школце, као и остваривање непосредније са
радње са Канцеларијом за младе у Нишу.

Марија СТАНЧИЋ МИХАЈЛОВИЋ

ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ

Ћирилица огледало
српске душе
Овогодишња песничка манифестација Ћири
лица огледало српске душе почела је светом ли
тургијом и поменом страдалима и упокојенима
у Великом рату са ових простора, а у настав
ку програма наступили су песници из Србије и
српских земаља широм света.

тeми, даровитост и живу духовност. Од бројних
радова нарочито место заузима приповедачки
рад Лазара Костића који карактерише нагла
шена тематска усмереност на људе, прилике и
догађаје из Првог светског рата. Уметнички пре
познатљив рад био је прилог Анастасије Коцић,
који се преко фолклорног сижеа приближава
усменој традицији приповедања. За ученике
Илију Станојевића и Боривоја Бараћа драматич
ни догађаји из Великог рата били су инспира
ција за карактерне анализе у уметничкој визији
ратног вихора.

БАВАНИШТЕ

Дани ћирилице 2014.
Ове године на конкурс за најбољи литерарни
и калиграфски рад, иницијал, народни вез, илу
страцију и израду лутке у народној ношњи, чија
је тема била СВЕТИЊА, одазвало се 5.932 уче
ника из више од 400 основних и средњих школа
из Србије, Републике Српске, Црне Горе, Маке
доније, Румуније, Албаније, Аустрије, Немач
ке, Норвешке, Кине, Аустралије, Јужне Африке,
Америке, Руске Федерације и Канаде.
Дечји сабор Дани ћирилице отворен је реза
њем славског колача 24. маја, на дан Св. Ћирила
и Методија. Свечана додела награда најуспе
шнијим учесницима конкурса, због поплава ко
је су задесиле нашу земљу, одржана је недељу
дана касније.
Свечаности су, пор ед награђ ених ученика,
њихових родитеља, учитеља и заинтересоване
публике, присуствовали и академик Видојко Јо
вић, др Миодраг Матицки, председница општи
не Ковин, др Гордана Зорић, који су се обратили
присутнима.

Владе Макиш – „Рањеници“

Са свечаног скупа „Онима којима дугујемо захвалност – 100 година после“

На наградни конкурс чија је тема ове годи
не била Српски војник у Првом светском рату,
јавило се 107 песника из Србије и околних зе
маља.
На свечаности је Вуковој задужбини уручено
Специјално признање за сарадњу и заслуге у не
говању ћирилице, а општина Петровац на Мла
ви Вукову задужбину даровала је сликом Владе
Макиша – Рањеници. Признање и дар примио
је Миодраг Матицки који је присуствовао књи
жевној манифестацији.
Покровитељ манифестације je била општина
Петровац на Млави, a организатори Месна за
једница и Црквена општина Велики Поповац.

Раде М. ОБРАДОВИЋ
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ВУКОВО ЧИТАЛИШТЕ
СОМБОР

Основан огранак Вукове задужбине
У четвртак, 2. октобра 2014. године, у Градској библиот
 е
ци Карло Бјелицки у Сомбору основан је огранак Вукове за
дужбине. За почетак, у огранак се уписало 15 задужбинара,
највише из Гимназије Светозар Марковић и Библиотеке.
На свечаној седници изабран је Управни одбор огранка, а
за његовог председника је изабрана мр Снежана Клепић,
професор српског језика. Оснивачкој скупштини прису
ствовали су Миодраг Матицки и Љубомир Милутиновић,
који су у поздравној речи упознали чланове огранка са
историјатом и радом Вукове задужбине, а посебно са ње
Владимир
ном издавачком делатношћу. Договорено је да се први са
Јерковић
станак огранка одржи 14. октобра 2014. године у Дечјем
одељењу Градске библиотеке Карло Бјелицки. Владимир
Јерковић, потпредседник огранка и директор Градске библиотеке Карло Бје
лицки у Сомбору, представио је огранак на 27. Скупштини Вукове задужбине.

Снежана КЛЕПИЋ

ЖАБЉАК, ШАВНИК, ПЛУЖИНЕ

Најбољи се окупили на Вуковом извору
У Спомен-комплексу „Вукови ко
ријени“ у шавничком селу Петњица,
Фондација „Вукова задужбина“ за Жа
бљак, Шавник и Плужине уприличи
ла је, у јулу ове године, свечани скуп
на ком е су уруч ен е наград е најб о
љим основцима из Црне Горе, а који
су учествовали на њиховом недавно
завршеном конкурсу. Том приликом
предсједница Фондације, Анка Жу

године Фондација на Жабљаку орга
низује и научни скуп под називом На
извору Вукова језика који окупи еми
нентне стручњаке из више области.
Предсједница Фондације је најави
ла да ће ове године из штампе изаћи
седми зборник са поменутог научног
скупа који ће бити промовисан ши
ром Црне Горе, а потом и у Србији.
„Вукова задужбина“ конкурс је ор
ганизовала заједно
са Основном шко
лом „Душан Обра
довић“ са Жабљака,
а из свих категори
ја укупно је награ
ђен 21 ученик чије
је радове оцјењи
вао стручн и жи
ри. Награђени су у
Спомен-комплексу
доб ил и дип лом е,
скромн е новч ан е
награде које Фон
дац иј а обезб јеђу
Ученици школе у Жабљаку: игре из Црне Горе
је преко донатора,
као и књиге попут
гић, истакла је да је конкурс постао Данице које им је ове године уручио
традицион
 алан, јер се организује де Љуб ом ир Мил ут ин ов ић, управн ик
вету годину заредом и сваке године „Вукове задужбине“ из Београда. Оку
је све више учесника.
пљенима у Спомен-комплексу у Пет
– Тежимо да одњегујемо подмладак њици обратили су се и Нада Котлица,
који ће наставити да чува то велико предс једн иц а Скупш тин е опш ти
благо које нам је оставио Вук Стефа не Шавник, др Божо Крстајић, члан
новић Караџић. Ове године на кон Управног одбора фондације „Вукова
курсу, који је био литерарни, ликовни задужбина“, као и Веселин Вукићевић,
и из ручних радова, учествовала је 21 директор школе „Душан Обрадовић“
основна школа из Црне Горе, а при са Жабљака. У програму, који је води
стигло нам је око 210 радова ђака од ла учитељица Стојка Павловић, уче
петог до деветог разреда – казала је ствовао је млађани гуслар Владимир
Анка Жугић.
Радојевић, док су ђаци жабљачке шко
Фонд ац иј а „Вуков а зад ужбин а“ у ле извели неколико кореографија ига
Црној Гори основана је 1996. године ра из Црне Горе, а представили су се и
и она окупља велики број научника и рецитацијом, пјесмом и пословицама
сарадника из свих дисциплина који које је Вук забиљежио.
ма се бавио Вук Караџић. Сваке треће

Биљана БРАШЊО

Изложба архивских
докумената

Млада Босна
и Сарајевски
атентат
Архив Републике Српске је, поводом
обиљежавања 100 година од почетка
Првог свјетског рата (1914–2014), при
редио изложбу архивских докумената
под називом „Млада Босна и Сарајев
ски атентат”.
Ова изложба представља једну у ни
зу поставки архивских докумената
урађених на академском и професи
оналном нивоу. Покровитељ изложбе
је господин Милорад Додик, предсјед
ник Републике Српске и предсједник
Организацион
 ог одбора за обиљежа
вањ е 100 год ин а од поч етка Прв ог
свјетског рата.
Према плану Организационог од
бора за обиљежавање 100 година од
почетка Првог свјетског рата, изло
жба архивских докумената „Млада
Босна и Сарајевски атентат” је свеча
но отворена 29. маја 2014. у Галерији
Академије наука и умјетности Репу
блике Српске у Бањалуци. Изложбу
је отворио академик Рајко Кузмано
вић, предсједник Академије наука и
умјетности Републике Српске. Након
Бањалуке изложба је била поставље
на у Мостару, Гацку и Андрићграду.
Изложба „Млада Босна и Сарајевски
атентат” била је отворена у изложбе
ном салону Архива Југославије у Бе
оград у, 15. септембра 2014. год ин е.
Изложбу су отворили Небојша Радма

новић, српски члан Предсједништва
БиХ, и Томислав Николић, предсјед
ник Републике Србије, уз присуство
многобројних званица, представни
ка политичког, културног, научног и
јавног живота Републике Србије и Ре
публике Српске, те представника ди
пломатског кора у Београду. Поставка
је изазвала велику медијску пажњу
и интер ес ов ањ е не сам о стручн е и
научне, већ и шир е јавности, јер су
поједина драгоцјена архивска доку
мента и фотографије изложени пр
ви пут послије 100 година, а која су
битна за правилна сазнања о нашој
прошлости.
Након Београда, изложба „Млада
Босна и Сарајевски атентат” била је
постављена у Новом Саду и Сомбору.
Током 2014. и 2015. изложба ће бити

Изложба садржи 249 експоната

Ученици градских основних школа у Аранђеловцу

АРАНЂЕЛОВАЦ

Дружење са дечјим писцима
Ученици градских основних школа присуствовали су 15.
октобра 2014, у Дому омладине у Аранђеловцу предста
вљању Данице за младе и у пријатној атмосфери дружи
ли се са писцима за децу: Божидаром Пешевим, Горданом
Малетић и Рајком Лукачем, као и са новинаром Радио Бе
ограда, Драгославом Симићем, који је говорио о Вуку Стеф.
Караџићу. Љиљана Симић, уредница Вуковог читалишта,
у уводном делу овог занимљивог дружења представила је
Вукову задужбину и причала ученицима о томе чиме се
ова установа бави.
Поред Данице, српског народног илустрованог кален
дара, Вукова задужбина издаје и Даницу за младе. Тим
поводом, општина Аранђеловац је школским библиоте
кама поклонила више примерака Данице за младе. Писци
су, заједно са ученицима, читали Даницу за младе и своје
стихове и подсетили присутне ученике да се ове године
обележава 150 година од смрти Вука Караџића и 200 го
дина од објављивања Мале простонародне славеносербске
пјеснарице. Ученици су добили и по примерак листа Заду
жбина и обећали да ће Вуковом читалишту послати ли
стове и литерарне радове које објављују у Аранђеловцу.

Љиљана СИМИЋ

Ученици ОШ „Браћа Барух“

ОШ „Браћа Барух“ – Београд

Сигурни смо да ћемо се
убрзо поново срести
Сунчан октобарски четвртак памтићемо по незаборав
ној посети Вуковој задужбини. Миодраг Матицки, пред
седник ове значајне и велелепне установе, дочекао нас
је као рођене. Изузетно љубазни били су малобројни за
послени, а посебно госпођа Љиљана Симић, наша драга
Дорћолка. Не знам да ли се сви гости Задужбине осећа

постављена у другим градовима Ср
бије, али и у државама региона.
Аутор изложбе и каталога је мр Бо
јан Стојнић, архивски савјетник и по
моћник директора Архива Републике
Српс ке. Изл ожбу прат и двој ез ичн и
илус тров ан и катал ог на српс ком и
енглеском језику.
Изложба садржи 249 експоната ар
хивске и библиотечке грађе из архива
и библиотека Републике Српске, Феде
рације БиХ, Србије и Аустрије, са ле
гендама и изводима из докумената,
подијељених на пет хронолошко-те
матских цјелина: Млада Босна, За
вјереници и извршиоци Сарајевског
атентата, Сарајевски атентат, Јулска
криза 1914. и Страдања Срба у Босни
и Херцеговини.

Бојан СТОЈНИЋ

ју једнако пријатно у њој, али нама је било веома зани
мљиво и лепо.
И реновирана фасада и унутрашње уређење овог време
шног здања, мноштво књига, статуа и слика, као и љупко
двориште пуно цвећа и младог света заиста су нас зади
вили. Многи од нас нису знали какво благо крије лепа
зграда у срцу нашег вољеног града.
Господин Матицки врло надахнуто је говорио о исто
ријату Задужбине и њеном значају. Такође је представио
овогодишњу свеску часописа „Даница за младе“ који нам
се много свиђа. Посебну част домаћини су указали нашој
другарици Тамари Милчић која је прочитала одломак из
своје књиге „Од 7 до 13“.
Дирнути пажњом људи који с толико знања и љуба
ви негују успомену на Вуково бесмртно дело, били смо
много мирнији него обично, а на крају смо се уписали у
књигу утисака и, за успомену, фотографисали у овом је
динственом амбијенту. Сигурни смо да ћемо се убрзо по
ново срести.
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Трибина у Градској библиотеци
„Владислав Петковић Дис“

ЧАЧАК

Предавање о Вуку, језику
и писмености
У Огранку Вукове задужбине у Чачку, у Градској библи
отеци „Владислав Петковић Дис“, 21. октобра 2014. проф.
др Бошко Сувајџић одржао је предавање на тему „Вук Сте
фановић Караџић – језик и писменост“. Истакао је да ове
године обележавамо 150. годишњицу смрти Вука Стефано
вића Караџића и 200. годишњицу објављивања Писменице
и Пјеснарице и нагласио да је изласком из штампе 13. књи
ге Преписке Вука Стеф. Караџића (1863-1864) заокружен
рад на Сабраним делима Вука Караџића, најзначајнијем
архивском извору за проучавање српске књижевности и
културе 19. века. По Сувајџићевим речима, проф. др Алек
сандар Милановић прихватио се задатка да приреди за
штампу 2. том III књиге Вукових списа О језику и књижев
ности и са ове две књиге, нажалост, тек после пола века
заокружен je рад на Сабраним делима Вука Караџића.
Иза овога, рекао је Сувајџић, предстоји рад на изради
Именског и Предметног регистра Преписке Вука Караџи
ћа – кључу за коришћење свих тринаест књига Преписке.
С радошћу је истакао да је изашла из штампе и књига на
немачком језику, са избором текстова из дела Вука Кара
џића: Вук Стеф. Караџић 1787-1864-2014, Mündliches Volk
sgut der Serben (Српска усмена народна баштина).
Књигу је прир ед ио, предгов ор и нап ом ен е нап ис ао
проф. др Бошко Сувајџић. Рецензенти су: академик На
да Милошевић Ђорђевић и проф. др Слободан Грубачић,
дописни члан САНУ. На немачки језик књигу је превела
проф. др Анета Ђуровић, дизајн урадила мр Милијана Си
моновић, уредник Мина Ђурић, а одговорни уредник др
Миодраг Матицки.
С. В.

Часопис „Слава“, бр. 1 и 2

Нови часопис
нове идеје
„Слава!“ Часопис посвећен
родној вери. Београд, 2014,
бр. 1 и 2. Главни и одговорни
уредник Весна Какашевски

У времену када се многи часо
писи гасе, једна група ентузијаста
окуп љен их око фил оз оф а Вес не
Какашевски покренула је гласило
ком е је циљ да осветли фен ом ен
словенске вере, и зато на броју 1 као
година изласка стоји 7521.
Ова група којој, поред уреднице,
припадају Вукашин Лутовац, Ан
дрија Стефановић, Јелена Шолак,
Војин Станковић, Милан Дмитра
шин ов ић, Горј анка Пан ај от ов ић,
Бранко Белавин, Лазар Митић, Не
бојша Јеремић, покушава повези
вањ ем са стран им удружењ им а,

ист раж ив ач им а слов енс ке вер е,
да попуни једну празнину која се
осећа у нашој култури још од краја
19. века, кад је у Нишу кратко вре
ме (1896) излазио часопис нишких
професора истога наслова.
Пор ед програмског увода уред
нице, у бројевима се расправља о
народним обичајима и родновер
ју (Вукашин Лутовац), коришћењу
црв ен ог конц а у слов енс ком ве
зу (Весна Какашевски), годишњим
циклусима, календарима (келтски,
нордијски, јулијански, григоријан
ски, Миланковићев), биљарењу пре
ма Пелагићу, народном веровању о
бору (Андрија Стефановић).
У другом броју, представљен је ро
манописац епске фантастике Ми
лош Петков ић, аутор два ром ан а
„Перунов хроничар“ (2012) и „Рог
словенских богова“ (2013). Ради се
о писцу који покушава да продужи
традицију коју је започео Растко Пе
тровић, романом „Бурлеска госпо
дина Перуна бога грома“ (1921).
У теми броја „Сретење пролећа
и лета“: Андрија Стефановић је об
радио Биљани петак, Јарилов дан,
Зелени Јурај (прослава божанства
вегетације), Русална недеља; Весна
Какашевски „Водене виле у европ
ском фолклору“. Андрија Стефано
вић је у „Календару биља“ обрадио
липу, зову и божур. На крају сва
ког броја је по једна словенска бај
ка: „Дванаест месеци“ (словачка) у
првом и „Звонка липа“ (Лужичких
Срба), у другом, коју је приредила
Јелена Шолак.
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ДЕЦЕМБАР
2014.

Садржај Данице за 2015. годину
Миодраг Матицки, Уводна реч
• Календар
Месецослов за Србе сва три закона
Јеврејски календар
Љубинко Раденковић, Ђурђевдан
Никола Бура, Летопис XXI века
• Годишњице
150 година од смрти Вука Стеф. Ка
раџића
Бошко Сувајџић, Српска нар одна
пое зија у свету – свет у српској на
родној поезији
Вељко Брборић, Ђуро Даничић и Вук
Караџић
Драган Р. Млађеновић, Вуково „жен
скиње“ и српска етномузикологија
Душан Пајин, Бечлија дођош (пе
сма)
Јов о Кнежев ић, Вук Кар аџ ић (пе
сма)
Весна Марјановић, Српски рјечник
Вука Караџића у светлу етнографије
Љубиша Ђидић, Ружа за Вуков гроб
(песма)
• Осветљења
Милунка Митић, Одјеци Првог свет
ског рата у књижевности
Катарина Граната Савић, Велики
рат очима савременика. Стеван Јако
вљевић (1890–1962)
Миодраг Матицки, Пук у девојач
кој соби
Радован М. Маринковић, Епитафи
устаника из 1915.
Драгољуб Звицер, Београд небески
град
Ђорђе Малавразић, Радио ф онска
станица Београд – Раковица. Пово
дом 90 година Радио Београда
• Народна књижевност
Бранко Златковић, О приповедним
слојевима култа патријарха Павла
Стан иш а Вој ин ов ић, Сак уп ља

чи нар одн их умот вор ин а: Макс им
Ранковић (1790–1843); Адам Драго
сављевић (1800–1862); Никанор Гру
јић (1810–1887); Мил ош Поп ов ић
(1820–1879)
Славољуб Васојевић, Казивања
Бранко Ћуп урд иј а, Број ан иц е из
Дрежнице
• Књижевност и уметност
Светлана Велмар Јанковић, Улица
Филипа Вишњића
Радован Бели Марковић, Колубар
ски фијакери (прича)
Слав иц а Гар оњ а, Хас ан аг ин иц а
(прича)
Мирослав Јосић Вишњић, Из света
у Томе на Бегеју
Олга Остојић Белча, Ишчезли свето
ви (прича)
Зоран Мандић, Песме: ВОЖД (Есеј о
високим речима); МИЛОВАЊЕ
Арсеније Јовановић, Тумачење сна
(песма)
Никола Вујчић, Наш језик (песма)
Ивана Миланков, Призори и друге
суштине (песма)
Владимир Конечни, Песме: (Семју
елу Бекету): Светац у свемиру; Ја се
искључујем
Славомир Гвозденовић, Песме: Кор
њача силази на Дунав; Кад млидјах
умрети
Адам Пуслојић, Песме: Негде изме
ђу; Храм; Лудо брашно; Тема и бројка
Марија Пргомеља, Песме: Наопака
бајка; Виртуални мољац; Шамар ур
баном миту; Песма од четири речи
Владан Ракић, Ватра времена (пе
сма)
Миодраг Максимовић, Песме: 1 и
2
Јована З. Рашевић, Песме: Познан
ство, Напрсле ствари
Ђорђе Перић, Популарне песме и

У ВУКОВОЈ ЗАДУЖБИНИ МОЖЕТЕ НАБАВИТИ
СЛЕДЕЋА ИЗДАЊА
Даница за 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007,
2008. год. – 800 дин./ ком.
Даница за 2009. год. – 900 дин./ком.
Даница за 1994, 2010, 2011, 2012. год. – 1.000 дин./ком.
Даница за 2013. год. – 1.000 дин./ком.
Даница за 2014. год. – 1.000 дин./ком.
Даница за 2015. год. – 1.000 дин./ком.
Даница за младе II (2011) – 250 дин./ком.
Даница за младе IV (2012) – 300 дин./ком.
Даница за младе V (2013) – 300 дин./ком.
Даница за младе VI (2013) – 300 дин./ком.
Даница за младе VII (2014) – 300 дин./ком.
Данице за 1827, 1828, 1829, 1834. год. (фототипска издања) – 1.000 дин./ком.
Вуковој задужбини – академик Дејан Медаковић (2007) – 1.000 дин./ком.
Актуелности Вукових порука – Округли сто Вукове задужбине (2008) –
400 дин./ком.
Творци српског књижевног језика, Зборник радова. Издавачи: Вукова заду
жбина и Институт за књижевност и уметност (2011) – 1.000 дин./ком.
Задужбинарство код Срба, Славко Вејиновић. Издавачи: Вукова задужби
на и ИК Прометеј (2011) – 2.900 дин./ком.
Срем кроз векове, Зборник радова. Издавачи: Вукова задужбина, Огранак
Вукове задужбине у Беочину и Институт за књижевност и уметност (едиција
Синтезе) – 1.500 дин./ком.
Банат кроз векове, Зборник радова (2010). Издавач: Вукова задужбина (еди
ција Синтезе) – 3.000 дин./ком.
Старо српско рударство, Историја рударства у Срба (2002). Аутори: Си
ма Ћирковић, Десанка Ковачевић-Којић, Ружа Ћук (едиција Синтезе) – 1.000
дин./ком.
Студије о Србима – Славистика – Србистика (изабрани радови), Влади
мир П. Гутков. Издавачи: Завод за уџбенике и наставна средства, Вукова за
дужбина и Матица српска – 800 дин./ком.
Студије о Србима – Говори Срба и Хрвата у Мађарској, Предраг Степа
новић. Издавачи: Вукова задужбина, Матица српска и Дечије новине – 800
дин./ком.
Студије о Србима – Српске и јужнословенске теме, Герхард Невеклов
ски. Издавачи: ЈП Завод за уџбенике, Матица српска и Вукова задужбина –
700 дин./ком.
Студије о Србима – Прилози о српском предвуковском књижевном јези
ку, Александар Албијанић. Издавачи: ЈП Завод за уџбенике, Матица српска и
Вукова задужбина – 500 дин./ком.
Студије о Србима – Сусрети у књижевности двају блиских народа, Или
ја Конев. Издавачи: ЈП Завод за уџбенике, Матица српска и Вукова задужби
на – 400 дин./ком.
Преписка, Сабрана дела Вука Стефановића Караџића – III, VI, VII, VIII, IX,
X и XI књига – 1.200 дин./ком.
Преписка Вука Стефановића Карањића, књига XIII – 1.500 дин.
Књиге се могу наручити поштом на адреси: Вукова задужбина, Краља Ми
лана 2, 11000 Београд; телефоном или факсом: 011/2683-890, 011/2682-803;
и-мејлом: snezana.bojic@vukova-zaduzbina.rs

Отворена
врата
Вукове
задужбине

Вукова Задужбина позива вас да јој приступите и да
учествујете у остваривању њених програмских задатака
и циљева, у духу трајних вредности Вуковог дела.
Установе и предузећа, организације и заједнице које
приступе Задужбини и обезбеде улог од четрнаест хиљада
(14.000) динара, постају суоснивачи Вукове задужбине.
Суоснивачки улог школа, манастира, културно-умет
ничких друштава и задужбина је најмање три хиљаде
(3.000) динара.
Појединци који приступе Задужбини и обезбеде једно
кратно или у ратама износ од најмање шест стотина (600)
динара постају суоснивачи – задужбинари.
Приложници Вукове задужбине постају појединци и
организације ако редовно уплаћују годишњи износ за ко
ји се сами определе.

тајна љубав Милана Кујунџића Абер
дара
Ацо Доганџић, Велинка Гргуревић
у свету севдалинки
• Језик
Рајна Драгићевић, Како студенти
читају Вуков Рјечник
Оливера Батајић Сретеновић, Док
пишеш ти вези да би се лакше читало
Олга Зир ој ев ић, Из османс ке ба
штине: Бре
• Светосавска читанка
Јелена Давидовић, У вери. Пут ка
уласку. О накиту Славољуба Галића
Ђанија
• Описаније намастира
Љиљана Стошић, Бококоторска сли
карска школа (1680–1860)
Станко Костић, Српске светиње у
Румунији (Уводна реч Радомира Жи
вотића)
• Династије
Милијана Симоновић, Портрет све
тог Симеон
 а (У Житију светог Саве и
на фрескама)
• Први српски устанак
Станиша Војиновић, Стефан Јако
вљевић војвода левачки
• Народни кувар
Жарко Рошуљ, Шаљивац
• Астрономија
Срђан Самуровић, Супернова
• Задужбине
Александра Нинковић Ташић, За
дужбинар Михајло Пупин
Гордана Малетић, Задужбинарско
дело породице Путниковић
ДОДАТАК: ДАНИЦА ЗА МЛАДЕ VII
ГОДИШТЕ
• Пренумеранти
Пренумеранти на Даницу за годи
ну 2015.

Позив за награде
Вукове задужбине
у 2015. години
Вукова задужбина од 1990. године
додељује годишње награде за науку
и за уметност. Награђују се по једно
дело у области науке и уметности, об
јављено, изведено или приказано од
1. октобра претходне до 1. октобра
ове године.
Награда за уметност додељује се
једном аутору за оригинално умет
ничко дело настало у Србији или ино
странству, односно за књижевно дело
објављено на српском језику.
Награда за науку додељује се једном
аутору за научно дело, оригинални
истраживачки научни рад, објављено
на српском језику, из научних области
којима се бавио Вук Караџић (наука о
књижевности, историја, лингвистика,
фолклористика, етнологија, етногра
фија, етномузикологија, географија).
Награда се не додељује за критичка
издања, зборнике радова, антологије,
приређивачке послове и за магистар
ске тезе и докторске дисертације.
Награда се састоји од повеље, пла
кете са Вуковим ликом и новчаног из
носа.
Предлоге за награде могу подно
сити појединци, научне и просвет
не установе и установе културе, као
и друштвене организације.
Одлуке о наградама доносе одбори
Вукове задужбине за науку и за умет
ност.
Позивамо заинтересована правна
и физичка лица да доставе предлоге
за награде Вукове задужбине за 2015.
годину.
Уз предлог доставити образложење
и два примерка дела које се предла
же за награду (ако је у питању књига
или друга публикација).
Предлози се достављају до 1. октобра
2015. године, на адресу: Вукова задужби
на, 11000 Београд, Краља Милана 2.

Садржај Данице за
младе за 2015. годину
• ЛИЧНОСТ ГОДИНЕ
Урош Петровић, Загонетање за од
растање (разговор водила: Гордана
Малетић)
Урош Петровић, Мартин одлазак
код баба Аракурије
• 150 ГОДИНА ОД СМРТИ
ВУКА КАРАЏИЋА
Шта би Вук данас рекао
Изаб ран и рад ов и са конк урс а за
младе на тему „Шта би Вук данас ре
као“, који су расписали Друштво за
српски језик и књижевност Србије и
Вукова задужбина. Издвојени лите
рарни састави: Eмилија Вранчић I/7,
Филолошка гимназија, Београд; Иси
дора Крагуљац, први разред Гимнази
је из Врњачке Бање; Чарна Тапавички,
трећи разред Зрењанинске гимнази
је; Радован Јовичић, IV/2, Медицин
ска школ а, Ужиц е; Марко Поп ад ић
I/7, Десета гимназија „Михајло Пу
пин“, Београд.
• ЗМАЈЕВО КОЛО
Милица Ћуковић, Чика Змај Јови
у споменицу (поводом 110 година од
смрти Јована Јовановића Змаја)
Милета Јакшић, Лист; Стари орах
Бранко Ћопић, Ждрали путују
• ШКОЛА ОГЛЕДАЛО И УЗОР
ОШ Браћа Барух (лист Баруховци и
зборник фанова Дорћола – Дорћол) 50
година школе
• ПЕСМЕ НАШИХ
СТВАРАЛАЦА ЗА ДЕЦУ
Љубивоје Ршумовић, Српски језик
Милован Витезовић, Вече
Зорица Бајин Ђукановић, Кад нау
чим слова; Дан од лета; Сијај, сијај,
срећна звездо
Раша Попов, Зашто Раша воли на
уку
Лаза Лазић, Лисица тужилац; Зец
Слоб од ан Стан иш ић, Пон ов о се
играм
Бошко Ломовић, Невидљива ткаља
Благоје Рогач, Пролеће
Драгомир Ћулафић, Љубичице
Виолета Јовић, Свичева успаванка
Мошо Одаловић, Бројалица
Дејан Алексић, Шта је лепо – крат
ко траје; Без мотике
Верослав Гајовић, О листу; Заблу
да
Давид Кецман Дако, Зрачак и обла
чак
Нина Савчић, Несташица; Пахуље
Влада Батинић, Нико се научен ни
је родио
Милутин Ђуричковић, Завичајна
Олив ер Јанков ић, Џемп ерс ка љу
бав
Недељко Терзић, Сав свет пузи
Божидар Пешев, Чича Глиша јури
миша; Брбљиви врабац
Рајко Лукач, Какао
Бошко Сувајџић, А(ла)збука
Русија Маринковић, Рав
Ђорђе Оцић, Чари; Шта чиме сија
• ПРИЧЕ ЗА ДЕЦУ:
Галина Баришњикова, Шта је то
сумрак (из књиге Бајке за паметну
душу „Капи мудрости“)
Недељко Терзић, Филип од гусала
Весна Алексић, Брава
Гордана Малетић, Гавран
Душан Белча, Прва игра малог прин
ца
Оливера Недељковић, Ослушкују
ћи тишину
Весна Видојевић Гајовић, Шта са
ња дугме
Слађана Ристић, Кифле за срећу
Душан Поп Ђурђев, Футошка при
ча; Народна кухиња
Миодраг Матицки, Како је деда пре
стао да пуши
Горан Новаков, Сад ће он
Милош Николић, Секирање купуса
• БАСНЕ
Чика Љуб а Нен ад ов ић, Жаб а; Је
лен
Радомир Путниковић, Петао и гусан
Гордана Тимотијевић, Бистрооки
и жаба
Бранко Стевановић, Како коме
Градимир Стојковић, Рођак Вук и
рођак пас

Добротвори Задужбине су појединци који уложе нај
мање три хиљаде (3.000) а предузећа и установе најмање
тридесет хиљада (30.000) динара.
Велики добротвори су појединци који уложе најмање
шест хиљада (6.000) динара, а предузећа и установе нај
мање шездесет хиљада (60.000) динара.
Задужбинарски улози у страним валутама за појединце
износе 100 (сто) евра. Овим улозима стиче се статус добро
твора, а већим улогом статус великог добротвора.
Повереници Вукове задужбине, у својим срединама –
установама, предузећима, организацијама и заједница
ма – помажу у окупљању задужбинара, представљању и
ширењу Задужбине, развијању сарадње с њом и њеном
напретку.
Цена листа Задужбина је 80 динара. Поштански трошко
ви за слање листа по броју износе 20 динара.

• БАЛАДЕ
Бошко Сувајџић, Балада о Жилету
Жики
• ХОРОСКОП
Васка Јукић Марјановић, Хороско
пијада I; Хороскопијада II
• ЗАГОНЕТКЕ, АФОРИЗМИ
Милан Мрдаљ, Зоологијске песме –
загонетке
Анђелко Ердељанин, Детињасти
афоризми
• СКЕЧ
Весна Крунић, Ученички бисери
• НАУЧИМО СЕ
ЛЕПОМ ПОНАШАЊУ
Љиљ ан а Дугал ић, Урош и страх
(прича)
Горан Вучковић, Ко је штеточина
(песма)
Славко Петковић Грујичић, Оговара
ње – неваспитање (дијалог)
• ПЕСМЕ И ПРИЧЕ МЛАДИХ СТВА
РАЛАЦА: Предраг Обрадовић, песме:
Пролећна љубав; Пешчаник; Горан Га
врић, Сламка за коју се држим (песма);
Никола Милина, На крилима маште
по Србији светог Саве (есеј); Марија
Мајсторовић, Руке моје маме (прича)
• Легенде
Ксенија Станковић, О извору Кара
бунар
Бојан Андрић, Легенда о Девојачком
споменику
• ШКОЛСКА РАДИОНИЦА
„МОЋНЕ ПРИЧЕ ЗА ОДВАЖНЕ
И РАДОЗНАЛЕ“
Маја Чмелик, проф. српског језика
и књижевности ОШ „Никола Тесла“
у Новом Саду, Уводна реч; Резултати
ученика у раду школске радионице
(Ана Михаљевић VII/1, Изабела Егић
VI/1, осмаци – VIII/3)
• ЧАС ОПИСА ЧАСОПИСА
(периодика за децу):
Љубиша Ђидић, Десет година Баг
дале за децу и младе
• ХРОНИКА ВАЖНИХ ДОГАЂАЈА.
Фестивали – такмичења – награде:
43. Ђачки Вуков сабор – Сајам знања
и креативности (Милован М. Радиво
јевић); Наградни конкурс Фондаци
је „Вукова задужбина“ из Црне Горе
(Анка Жугић). Састави: Денис Шећеро
вић, Маја Аџић, Јелена Митић, Сања
Благојевић, Теодора Киперац; Змаје
ве дечје игре. Где су људи добре ћу
ди, песма с`ори (разговор са Душаном
Ђурђевим – Гордана Малетић); Фести
вал поезије младих песника „Машта
и снови“ – Сремска Митровица (Сла
ђана Миленковић). Песме: Николе Об
радовића, Васе Крстића, Лава Лукића,
Александра Касаловића, Елене Костић,
Јане Јаковљевић, Милоша Самарџи
ћа, Нађ е Патков ић, Алекс е Глуш ца
и Александра Трајковића; Фестивал
„Наук није баук“ (Марија Церовина);
Дани ћирилице у Баваништу 2014.
Поздравна реч (Миодраг Матицки);
Ћирилица као светиња (Марија Дими
тријевић VII, ОШ „Др Арчибалд Рајс“,
Београд); Награђени ликовни радови
ученика; И ми смо наше горе лист
(Гордана Малетић)
• ПРЕПОРУКА КЊИГА: Био једном
један неизбрисив лав. Споменар Ду
шку Радовићу (Гордана Малетић);
Перо Зубац, Природопис (песма: Је
зик птица); Гордана Малетић, Мој
црни пас и ја (Оливер Јанковић); Љу
бомир Ћорилић, Сто извора (песме:
Једна крушка на десет међеда и Јаче
село од међеда); Радомир Мићуновић,
На свету једина (песма: И мама има
маму); Милан Мрдаљ, Волим маму,
навијам за тату. Породична песма
рица (песма: Госпођица Свађа Љутић);
Благородна лоза. Збирка награђених
радова, Економска школа „Нада Ди
мић“, Земун 2013 (литерарни радови
Озренке Драгић и Емилије Сувајац)
• ПОШТА ДАНИЦЕ ЗА МЛАДЕ: Ни
кола Милина VI/1, Даница за младе
за 2014. годину; Оливера Огњеновић,
ОШ „Браћа Барух“ – Београд, Даница
за младе, драгоцен сапутник нашег де
тињства; Јована Веселинов IV/1, Кли
ма се клима

Задужбина оснива своје огранке у земљи и свету. Да би
се основао огранак Вукове задужбине неопходно је да За
дужбини приступи 15 нових задужбинара.
Задужбина у своме дому, с добродошлицом, очекује и
дочекује задужбинаре и добротворе, народне посленике,
писце и истраживаче, скупљаче народног блага, радни
ке, земљораднике и градитеље, привреднике и занатлије,
учитеље и ученике, професоре и студенте.
Вукова задужбина, Београд, Краља Милана 2
Тел./факс: 011/2682-803; 011/2683-890
Текући рачун: 205-8530-09
И-мејл: slavko.vejinovic@vukova-zaduzbina.rs
snezana.bojic@vukova-zaduzbina.rs

